OBČINA KRANJSKA GORA
OBČINSKAUPRAVA
Služba za negospodarstvo

Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824
direktni telefon 04-5809 809
http://obcina.kranjska-gora.si/
e-mail: skumavc@kranjska-gora.si

Št.:032/3-19/2007-VS
Datum: 29.2.2008
Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo
ZAPISNIK
5.seje Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo
z dne 29.2.2008 ob 10. uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Andrej Žemva, Polona Petrovič Erlah, Vlasta Kotnik in Alojz Jakelj
Opravičil: Samo Cuznar

Predlagani naslednji dnevni red:
Predlagam naslednji dnevni red:
l. Pregled in potrditev zapisnika 4.seje
2. Obravnava gradiv za 14.sejo OS:
2/1. Predlog dodatnega kriterija k Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v
najem: »Čas stalnega bivanja prosilca v Občini Kranjska Gora« in
Predlog razpisa za dodelitev dveh neprofitnih stanovanj v mansardi stanovanjskoposlovne hiše v Rateče št. 18
2/2. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu
3. Razno
je bil sprejet.
AD1/ Pregled in potrditev zapisnika 4.seje
Po pregledu zapisnika in realizaciji sprejetih sklepov so prisotni soglasno potrdili zapisnik
4.seje in sprejeli naslednje
SKLEPE:
1. strokovna služba pripravi informacijo o začetku izvajanja dežurne službe, ki se
posreduje svetnikom na naslednjo sejo OS. Žal turistično gospodarstvo zaenkrat
še ni pripravljeno sodelovati.
2. Čez pol leta se Odbor ponovno sestane in analizira stanje v zvezi z izvajanjem
dežurne službe.
3. Župan naj preveri možnost sodelovanja- finančne participacije turističnega
gospodarstva.
4. Nakup defibrilatorjev - dopis za sofinanciranje nakupa teh aparatov je bil dne
25.2.2008 s strani strokovne službe poslan na poslovni sistem Mercator.
AD2/ l. 2. Obravnava gradiv za 14.sejo OS:
2/1. Predlog dodatnega kriterija k Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v
najem: »Čas stalnega bivanja prosilca v Občini Kranjska Gora« in
Predlog razpisa za dodelitev dveh neprofitnih stanovanj v mansardi stanovanjskoposlovne hiše v Rateče št. 18

Strokovni sodelavec Alojz Jakelj je pojasnil termin neprofitnega stanovanja (socialnih
stanovanj ni več, občani pa lahko na podlagi vloge pridobijo subvencijo k stanarini). 6.člen
Pravilnika pa opredeljuje tudi neko novo kategorijo, tako imenovano prednostno kategorijo,
da se lahko Občina glede na potrebe odloči za nek »poseben- dodaten« kriterij. Posamezen
razpis se tako lahko obravnava posebej in da prednost neki kategorij prosilcev stanovanj. V
Ratečah naj bi se naravnali na socialne potrebe, v Zdravstvenem domu recimo za mlade
družine…
Predsednik Žemva je dal pripombo na Razpis za Rateče, in sicer na prednostne kategorije.
Po razpravi je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Pri razpisu za stanovanje v Ratečah, Rateče 18, se upoštevajo naslednje prednostne
kategorije:
- invalidi in družine z invalidnimi članom, ki živi skupaj z družino - 60 tč
- družina z manjšim številom zaposlenih - 30 tč
- za vsakega otroka v družini - 30 tč
- mlade družine, starost prosilca do 30 let- 30 tč

2/2. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu
Strokovna delavka je pojasnila nov predlog cene pomoči na domu. Subvencija Občine naj bi
se povečala (zmanjšano sofinanciranje RS), saj naj bi bila 75,45 % (zakonsko obvezna je 50
% subvencija občine k ceni stortitve). Po razpravi je bil sprejet
SKLEP:
Odbor se strinja z naslednjim predlogom sklepa, ki se nanaša na ceno pomoči na domu:
»1. Občinski svet Občine Kranjska Gora daje Domu upokojencev dr.Franceta Bergla
Jesenice soglasje k ceni storitve pomoč na domu in soglasje k subvenciji k ceni storitve
pomoč na domu v naslednji višini:
Cena storitve pomoč na domu
Cena v delovnih dneh
Cena v nedeljah
Cena ob praznikih in dela prostih
dnevih

€

14,96
20,94
22,44

subvencija občine

€ cena za uporabnike
€

11,29
16,13
17,35

2,84
3,98
4,26

2. Cene stopijo v veljavo 1.4.2008.«
AD3/ Razno
1. Tretji zdravnik – aktivnosti s strani OZG Kranj potekajo, še vedno se išče tretjega
zdravnika, ki bi bil pripravljen delati v kranjski Gori.
2. Dom za starejše v Kranjski Gori : rezultati Javnega razpisa za podelitev koncesije za
opravljanje institucionalnega varstva starejših s strani Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve še niso znani, po zadnjih informacijah pa naj bi bili v mesecu maju.
3. Polona Erlah je predlagala, da bi Občina zagotovila subvencijo za nakup bombažnih
plenic- otrokom in zemlji prijazne plenice. Svoj predlog je obrazložila takole: En
dojenček v 2,5 letih proizvede 1 tono plenic za enkratno uporabo, ki se dolgo

razkrajajo, proizvodnja iz papirja je dražja, »blato« gre v podtalnico, za vsakega
otroka moraš posekati 4,5 drevesa. Starši naj bi z uporabo teh plenic prihranili do
1.000,00 €. Pobuda za subvencioniranje nakupa plenic je prišla iz Avstrije. V Sloveniji
te subvencije daje MO Ljubljana, in sicer za nakup v višini 300,00 €, znaša subvencija
Občine znaša 80,00 €. Sprejet je bil SKLEP:
Strokovno utemeljen predlog se pripravi do prvega predloga Proračuna za leto
2009 in se predstavi na seji Občinskega sveta.
4. Predsedniku Odbora se gradivo dostavlja v tiskani obliki.
Zapisala:
Vlasta Skumavc-Rabič, univ.dipl.soc.,
višja svetovalka II
Predsednik Odbora
Andrej Žemva, l.r.

Poslano:
• člani Odbora
• župan
• svetnikom h gradivu za 14.sejo OS
• arhiv OS
• Alojz Jakelj, Oddelek za okolje in prostor
• arhiv

