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Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo
ZAPISNIK
8.seje Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo
z dne 18.11.2008 ob 15. uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Andrej Žemva, Polona Petrovič Erlah, Vlasta Kotnik
Opravičil: Samo Cuznar

Predlagani naslednji dnevni red:
l. Pregled in potrditev zapisnika 7.seje
2. Obravnava predloga proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2009 za področje
zdravstva in socialnega varstva in skrbstva (I.obravnava)
3. Razno
je bil sprejet.
AD1/ Pregled in potrditev zapisnika 7.seje
Predsednik Odbora je podal dve informaciji, in sicer:
1. informacija v zvezi z izvajanjem dežurne službe: sklicana sta bila dva sestanka
(11.8 in 25.9.), dogovorjeno pa je bilo sledeče:
- Izvajanje dežurne službe se zaključi 30.9.2008.
- V prihodnje se dežurna služba izvaja v času turističnih sezon, in sicer od
25.12.2008 do 22.3.2009 in od 25.6.2009 do 6.9.2009.
- Dnevno (sobota, nedelja, praznik) se dežurna služba izvaja od 9. do 18.ure.
Glede na zgoraj navedeno strokovna služba Občine pripravi okvirni izračun
potrebnih sredstev za izvajanje dežurne službe v letu 2009.
- Letni strošek tako znaša 36.941,00 €, kar je tudi planirano v Predlogu
proračuna za leto 2009
- Nadaljevati je potrebno z aktivnostmi za pridobitev sofinanciranja s strani
turističnega gospodarstva (HIT Alpinea, Hotel Lek RTC Žičnice)
2. Informacija v zvezi s stanovanjsko politiko:
- Odbor je že na 7.seji v zvezi z oddajanjem stanovanj v Zdravstvenem domu
Kranjska Gora dal vprašanja, ki so se nanašala na število oddanih stanovanj na
podlagi javnega razpisa (zakaj so bila oddana samo tri stanovanja), ter
stanovanjem v zvezi z koncesionarjem zobozdravnikom g. Kreutzem.
Odgovora še ni dobil.
- Stanovanjski zakon pa določa, da mora Občina imeti stanovanjski program, ki
ga sprejema Občinski svet.
Prisotni so soglasno potrdili zapisnik 7.seje Odbora.

AD2/ Obravnava predloga proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2009 za področje
zdravstva in socialnega varstva in skrbstva (I.obravnava)
Predsednik je predstavil predlog Proračuna iz delovnega področja Odbora in poudaril, da so
bili upoštevani vsi predlogi Odbora, razen sofinanciranje nakupa bombažnih plenic.
Po razpravi sta bila sprejeta naslednja
SKLEPA:
1. Člani odbora se strinjajo s predlogom Proračuna Občine Kranjska Gora za leto
2009 za področje zdravstva in socialnega varstva in skrbstva.
2. Odbor pa še vedno podpira sofinanciranje nakupa bombažnih plenic za
novorojenčke.
AD3/ Razno
Izvajanje pomoči na domu je ena izmed dejavnosti s področja socialnega skrbstva, za katero
je pristojna lokalna skupnost. Pomoč na domu, ki jo izvaja Dom upokojencev dr.Franceta
Bergelja Jesenice, se iz leto v leto bolj razvija, koristi jo vedno več uporabnikov, cena storitve
za uporabnike je nizka. Z izvajanjem te javne službe smo lahko le zadovoljni.
Zapisala:
Vlasta Skumavc-Rabič, univ.dipl.soc.,
višja svetovalka II
Predsednik Odbora
Andrej Žemva, l.r.

Poslano:
• člani Odbora
• župan
• arhiv OS
• arhiv

