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Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo
ZAPISNIK
7.seje Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo
z dne 11.7.2008 ob 10. uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Andrej Žemva, Polona Petrovič Erlah, Vlasta Kotnik, direktor občinske uprave
mag.Rajko Puš
Opravil: Samo Cuznar

Predlagani naslednji dnevni red:
l. Pregled in potrditev zapisnika 6.seje
2. Problematika v zvezi z izvajanjem dežurne službe
3. Razpis za neprofitna stanovanja
4. Razno
je bil sprejet.
AD1/ Pregled in potrditev zapisnika 6.seje
Predsednik odbora je povedal, da je OS v zvezi s problematiko »Predlog dodatnih kriterijev k
Pravilniku o oddaji neprofitnih stanovanj v najem sprejel vse predloge Odbora, sprejete na
6.seji, dne 16.5.2008. Sredstva za nakup defibrilatorjev pa se z Rebalansom Proračuna niso
zagotovila.
Prisotni so soglasno potrdili zapisnik 6.seje in predlagali, da strokovna služba javni zavod
OZG Kranj z dopisom pozove za pomoč- sofinanciranje pri nakupu defibrilatorjev (ki
naj bi bili nameščeni v vseh turističnih krajih po Občini, in sicer tam, kjer se zadržuje veliko
število ljudi).
AD2/ Problematika v zvezi z izvajanjem dežurne službe
Dne 31.8.2008 poteče Dogovor o organizaciji dežurne službe v Občini Kranjska Gora,
sklenjen med Občino in OZG Kranj. Sredstva za izvajanje DS je zagotovila le Občina
Kranjska Gora, turistično gospodarstvo pa ne. LTO Kranjska Gora je bil zadolžena, da
pripravi variante razdelitve sofinanciranje deleža (46,61 %) v višini 22.372,80 €, ki naj bi ga
prispevalo turistično gospodarstvo in ga uskladi z vsemi subjekti. Žal do dogovora v
turističnem gospodarstvu ni prišlo, mogoče tudi zato, ker s subjekti ni bilo osebnega kontakta.
Po razpravi so bili sprejeti naslednji SKLEPI:
1. Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo podpira opravljanje DS v ZD
Kranjska tudi v bodoče tako kot je organizirana sedaj.
2. V zvezi z zagotavljanjem sredstev s strani turističnega gospodarstva za ta namen naj
se LTO pozove, da pripravi poročilo o rezultatih usklajevanja iz 3.točke zapisnika seje z
dne 14.10. 2008.

3. Pozove se župana Občine, da pred iztekom pogodbe z OZG še enkrat skliče
sestanek med Občino in turističnim gospodarstvom z oceno OZG-ja o
dosedanjem izvajanju dežurne službe zdravnika.
4. Postavi se vprašanje: Kakšen je bil rezultat dogovora župana s predstavnikom
HIT-a?
AD3/ Razpis za neprofitna stanovanja
Odbor je sodeloval le pri pripravi kriterijev oziroma Pravilnika o oddaji neprofitnih stanovanj
v najem, v samem postopku razpisa pa ne. Po razpravi so člani Odbora sprejeli naslednji
UGOTOVITVENI SKLEP:
Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo ni bil vključen v nobeno fazo postopka
odločanja ali pridobivanja mnenj tako pred kot tudi v fazi izgradnje stanovanj kot tudi
ne pri odločanju koliko od novozgrajenih stanovanj bo oddano v najem kot neprofitna
stanovanja.
Člani Odbora pa želijo tudi pojasnila na naslednja vprašanja:
1. Zakaj se preko javnega razpisa za oddajo neprofitnih stanovanj v ZD Kranjska
Gora od desetih oddajajo samo tri stanovanja?
2. Zakaj se ne obnavlja stanovanje, katerega najemnik je zobozdravnik Damijan
Kreutz?
3. Kako je z najemno pogodbo z zobozdravnikom, ki je privatnik in ima koncesijo
in ali ima on in njegova družina stalno prebivališče v Občini Kranjska Gora?
AD4/ Razno
Glede na to, da so člani odbora sodelovali pri pripravi kriterijev oziroma Pravilnika o oddaji
neprofitnih stanovanj v najem v stavbi Rateče 18 (vrtec), prosijo, da se jim na naslednji seji
omogoči vpogled v Zapisnik Komisije. Na sejo se povabi tudi strokovnega delavca Alojza
Jaklja.

Zapisala:
Vlasta Skumavc-Rabič, univ.dipl.soc.,
višja svetovalka II
Predsednik Odbora
Andrej Žemva, l.r.

Poslano:
• člani Odbora
• župan
• arhiv OS
• Oddelek za okolje in prostor, Alojz Jakelj
• LTO Kranjska Gora, direktorica Mirjam Žerjav
• arhiv

