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OBČINA KRANJSKA GORA
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Služba za negospodarstvo
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Datum: 29.11.2011

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

ZAPISNIK
2. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
ki je bila dne 28. novembra 2011 ob 17. uri v mali sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Vlasta Kotnik, Samo Cuznar, Janez Mlinar, Janja Dolhar, Robert Kerštajn in Otilija
Mertelj
Opravičeno odsotna: Mirjam Žerjav
Predlagani dnevni red:

1. Pregled Zapisnika 1. dopisne seje Odbora
2. Obravnava gradiva za 12. sejo Občinskega sveta, ki bo 14. decembra 2011 in se
nanaša na pristojnost Odbora:
a. Obravnava predloga Proračuna za leto 2012 (v delu, ki se nanaša na
pristojnost Odbora)
b. Letni program športa Občine Kranjska za leto 2012
c. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu
3. Obratovanje Ambulante v Mojstrani
4. Razno
je bil sprejet.
AD1/ Pregled Zapisnika 1. dopisne seje Odbora
Člani Odbora so soglasno sprejeli naslednji
Sklep: Potrdi se Zapisnik 1. dopisne seje Odbora.
AD2/ Obravnava gradiva za 12. sejo Občinskega sveta, ki bo 14. decembra 2011 in se
nanaša na pristojnost Odbora:
- Obravnava predloga Proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2012 (v delu, ki se
nanaša na pristojnost Odbora)
Predsednica je predstavila predlog Proračuna občine Kranjska Gora za leto 2011, in sicer v
tistem delu, ki se nanaša na pristojnost Odbora. Strokovna delavka je pojasnila tudi predloge
za zagotovitev dodatnih sredstev (kontejnerski vrtec v Mojstrani: 78.860,00 €, subvencije
otroškega varstva (odpravnina in spremstvo za dodatne 4 ure): 12.744,00 €, pomoč na domu
(prenehanje sofinanciranja zaposlitev s strani zavoda za zaposlovanje): 12.200,00 € in javna
(zmanjšano sofinanciranje s strani Zavoda za zaposlovanje): 5.000,00 €.

V razpravi je bilo izpostavljeno, da je za vzdrževanje planinskih poti in postojank
zagotovljeno premalo sredstev, prav tako pa je vprašljiva upravičenost financiranja javnega
dela v Kajžnkovi hiši v Ratečah.
Po razpravi, je bil soglasno sprejet naslednji
Sklep:
Člani Odbora podajajo pozitivno mnenje k predlogu Proračuna za leto 2012 in
predlagajo, da ga potrdi tudi Občinski svet.
- Letni program športa Občine Kranjska Gora za leto 2012
Po obravnavi Letnega programa športa je bil soglasno sprejet naslednji
Sklep:
Odbor daje pozitivno mnenje k predlogu Letnega programa športa Občine Kranjska
Gora za leto 2012 in ga predlaga Občinskemu svetu Občine Kranjska Gora v potrditev.
- Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu
Po obravnavi problematike je bil soglasno sprejet naslednji
Sklep:
Odbor daje pozitivno mnenje k predlogu cene storitve pomoči na domu v naslednji
višini
Cena storitve pomoč na domu
Cena v delovnih dneh
Cena v nedeljah
Cena ob praznikih in dela prostih dnevih

€

16,76
23,46
25,14

subvencija občine

€ cena za uporabnike €

13,63
19,08
20,45

3,13
4,38
4,69

in jo predlaga Občinskemu svetu Občine Kranjska Gora v potrditev.
AD3/ Obratovanje Ambulante v Mojstrani
Ambulanta je, kljub pritiskom s strani Občine, v letošnjem letu delala le izjemoma. Bilo je
sicer nekaj nadomeščanja, večkrat pa je bila zaprta tudi v zadnjem trenutku (kljub
predhodnemu obvestilu, da bo obratovala). Zato se še vedno vodijo aktivnosti, da bi dosegli
dogovorjeno obratovanje dvakrat tedensko, in le izjemoma enkrat tedensko. Nikakor pa se
ambulanta ne sme zapreti.

AD4/ Razno
Pod to točko so bile izpostavljene sledeče problematike:
- dodeljevanje občinskih stanovanj- na naslednjo sejo se povabi strokovni delavec,
ki pokriva to problematiko, Alojz Jakelj.

Zapisala:
Vlasta Skumavc-Rabič
višja svetovalka II

Poslano (po el.pošti):
• članom Odbora
• arhiv OS
• županu Juretu Žerjavu

Predsednica Odbora
Vlasta Kotnik, l.r.

