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Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo
ZAPISNIK
6.seje Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo
z dne 16.5.2008 ob 10. uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Andrej Žemva, Polona Petrovič Erlah, Vlasta Kotnik,Samo Cuznar in Alojz Jakelj

Predlagani naslednji dnevni red:
Predlagam naslednji dnevni red:
l. Pregled in potrditev zapisnika 5.seje
2. Obravnava gradiva za 16.sejo OS:
Predlog dodatnih kriterijev k Pravilniku o oddaji neprofitnih stanovanj v najem.
3. Razno
je bil sprejet.
AD1/ Pregled in potrditev zapisnika 5.seje
Prisotni so soglasno potrdili zapisnik 5.seje.
AD2/ Obravnava gradiv za 16.sejo OS:
Predlog dodatnih kriterijev k Pravilniku o oddaji neprofitnih stanovanj v najem.
Alojz Jakelj je obrazložil, da Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, v 6.
členu določa, da najemodajalci (občina) lahko sprejme kriterije kot prednostne kategorije
prosilcev, po katerih posamezni prosilci lahko pridobijo dodatnih 150 točk. Dodatne pogoje,
po katerih lahko prosilci pridobijo največ 112 točk, je občinski svet že sprejel na svoji 14.
seji. Prav tako je obrazložil možnost subvencioniranja neprofitne najemnine, ki jo je uvedel
novi Stanovanjski zakon.
Nato je obrazložil pripravljene variante prednostnih kategorij prosilcev po varianti A in
varianti B. Varianta A pomeni določitev različnih prednostnih kategorij, ki bi se uporabljale
pri posameznih razpisih, glede na večje potrebe izkazane iz vlog posameznih prosilcev. To
možnost daje najemodajalcem Pravilnik v 6. členu. Varianta B pa pomeni določitev kriterijev
prednostnih kategorij, ki bi veljali pri vseh razpisih. Člani odbora so se odločili, da varianto A
iz predloga izključijo in se odločajo samo o varianti B.
V razpravi je bilo nato ugotovljeno, da se iz predloga strokovne službe izločita dva kriterija,
in sicer :
- osebe s statusom žrtve vojnega nasilja in
- prosilce, ki so s poklicem, oziroma dejavnostjo pomembni za Občino.

Ko so člani obravnavali kriterij izobrazba prosilca, so zaradi različnih mnenj glasovali in sicer
so trije člani podprli predlog, da izobrazba ostane eden izmed prednostnih kategorij, en član
pa je bil proti.
Po obrazložitvi, razpravi in glasovanju so člani sprejeli naslednji
SKLEP:
Člani Odbora potrdijo varianto B.
Varianta B s prednostnimi kategorijami je priloga tega zapisnika.
AD3/ Razno
Člani Odbora so v zvezi Dežurno službo enotnega mnenja, da se izvajanje le-te zagotovi tudi
v prihodnje. Županu pa predlagajo, da poskuša doseči sofinanciranje s strani HIT-a.
Prav tako člani Odbora podpirajo nakup defibrilatorjev (ena izmed lokacij naj bi bila pred
Merkatorjem v Kranjski Gori) za vse kraje v Občini in predlagajo, da se sredstva zagotovijo v
Proračunu Občine.
Zapisala:
Vlasta Skumavc-Rabič, univ.dipl.soc.,
višja svetovalka II
Predsednik Odbora
Andrej Žemva, l.r.

Poslano:
• člani Odbora
• župan
• svetnikom dodatno h gradivu za 16.sejo OS
• arhiv OS
• Alojz Jakelj, Oddelek za okolje in prostor
• arhiv

