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Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
ZAPISNIK
4. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
ki je bila dne 5. septembra 2012 ob 15. uri v mali sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Vlasta Kotnik, Mirjam Žerjav, Janez Mlinar, Janja Dolhar, Robert Kerštajn in
Opravičeno odsotna: Otilija Mertelj, Samo Cuznar
Predlagani dnevni red:
1. Pregled Zapisnika 3. seje Odbora
2. Obravnava gradiva za 18. sejo Občinskega sveta, ki bo 12. septembra 2012 in se
nanaša na pristojnost Odbora:
• Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni
šoli 16. decembra Mojstrana in vrtcu pri Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska
Gora ter znižanju plačil staršev
• Predstavitev delovanja javnih zavodov: Center za socialno delo
Jesenice,Gorenjske lekarne, Osnovno zdravstvo Gorenjske in Koncesionar na
področju zobozdravstvene dejavnosti Damijan Kreutz, Z.A.K., d.o.o.
3. Razno
je bil sprejet.
AD1/ Pregled Zapisnika 3. seje Odbora
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato so člani Odbora soglasno sprejeli naslednji
Sklep: Potrdi se Zapisnik 3. seje Odbora.
AD2/ Obravnava gradiva za 18. sejo Občinskega sveta, ki bo 12. septembra 2012

in se nanaša na pristojnost Odbora:
•

Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni
šoli 16. decembra Mojstrana in vrtcu pri Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska
Gora ter znižanju plačil staršev

Strokovna delavka je predstavila gradivo in poudarila, da je bilo v času po oddaji gradiva za
sejo OS še ugotovljeno (sporočilo s strani CSD-ja), da zaradi določil Zakona o uravnoteženju
javnih financ izpis v poletnih mesecih ni več možen, saj se upravičenec odpove pravici do
javnih sredstev po vročitvi odločbe, s katero mu je bila priznana pravica. Zato mora Center za
socialno delo izdati novo odločbo, s katero razveljavi to odločbo. V tem primeru pa vlagatelj
ne more uveljavljati iste pravice v obdobju, za katerega mu je bila priznana pravica. Zato je
potrebno popraviti 4. in 5. točko Sklepa, tako da se glasita:

4. Starši otrok, ki v mesecu juliju in avgustu ne obiskujejo vrtca, so oproščeni
plačila.

5. Tudi v primeru bolniške odsotnosti otroka nad enim mesecem (na podlagi
zdravniškega potrdila), so starši oproščeni plačila.
Po ZUJF-i starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, plačajo za mlajšega
otroka 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačilo vrtca, za
vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila oproščeni. Sredstva v višini razlike do
znižanja plačila vrtca, se vrtcem zagotavljajo iz državnega proračuna. V razpravi je bilo tudi
predlagano, da strokovna služba naredi analizo stroškov za primer, če bi starše razbremenili
tudi tega 30% plačila. O predlogu se bo razpravljajo pri pripravi Proračuna za leto 2013.
Po razpravi je bil soglasno sprejet naslednji
Sklep:
Člani Odbora podajajo pozitivno mnenje k predlogu Sklepa s popravki in predlagajo,
da ga potrdi tudi Občinski svet.
•

Predstavitev delovanja javnih zavodov: Center za socialno delo
Jesenice,Gorenjske lekarne, Osnovno zdravstvo Gorenjske in Koncesionar na
področju zobozdravstvene dejavnosti Damijan Kreutz, Z.A.K., d.o.o.

Po razpravi, v kateri je bilo ugotovljeno, da vsi zavodi poslujejo pozitivno, da smo po več kot
desetletnih prizadevanjih končno pridobili tretjega zdravnika in da Lekarna posluje na novi
lokaciji nasproti Zdravstvenega doma, je bil soglasno sprejet naslednji
Sklep:
Odbor se je seznanil z delovanjem predstavljenih javnih zavodov.
AD3/ Razno
- Na 17. seji OS so bili predstavljeni javni zavodi s področja kulture: Občinska
knjižnica Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice ter Gornjesavski muzej
Jesenice. Seja Odbora sicer ni bila sklicana, člani Odbora pa so bili dne 11. junija
2012 po elektronski pošti s strani predsednice pozvani, da podajo morebitne pripombe,
oziroma vprašanja.
- V Mojstrani na vhodu v stavbo Krajevne skupnosti (kjer imajo prostore zdravstven
ambulanta, zobozdravnik, pošta, knjižnica..) je potrebno narediti klančino za
invalide.
- Problematika v zvezi z brezdomci: oba brezdomca imata urejeno denarno socialno
pomoč, vso drugo pomoč pa odklanjata.
- Tudi beračenja pred trgovino v Mojstrani ni več (na podlagi našega dopisa je ukrepala
Policija)
- Dom starejših: koncesionar ima podpisano pogodbo z ZZZS – za zdravstveni del in
se dnevno polni z novimi uporabniki.
Zapisala:
Vlasta Skumavc-Rabič
višja svetovalka II

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

Predsednica Odbora
Vlasta Kotnik, l.r.

