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Št.:032/3-16/2007-VS
Datum: 16.11.2007
Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo
ZAPISNIK
4.seje Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo
z dne 15.novembra 2007 ob 10. uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Andrej Žemva, Vlasta Kotnik, Polona Petrovič Erlah
Opravičil: Samo Cuznar

Predlagani naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 3.seje
2. Obravnava Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2008– I.
obravnava (na področju dela Odbora: zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo)
3. Informacija s posveta v zvezi s problematiko izvajanja Dežurne službe
4. Razno
je bil sprejet.

AD1/ Pregled in potrditev zapisnika 3.seje
Po pregledu zapisnika in realizaciji sprejetih sklepov so prisotni soglasno potrdili zapisnik
3.seje.
AD2/ l. Obravnava Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2008– I.
obravnava (na področju dela Odbora: zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo)
Po predstavitvi predloga Proračuna za leto 2008 so člani sprejeli sledeči
SKLEP:
Člani Odbora se strinjajo s predlogom proračuna za leto 2008, s tem da predlagajo
županu, da se
1. sredstva na postavki 076002. Dežurna služba povečajo za 5.627,20 €, tako da
znašajo 25.627,00 € (kolikor v skladu z dogovorom s turističnim gospodarstvom
znaša prispevek Občine Kranjska Gora) in
2. sredstva na postavki 109011. Regresirana prehrana povečajo za 631,00 € (na
predlog OŠ Mojstrana), tako da znašajo 6.298,00 €.
AD3/ Informacija s posveta v zvezi s problematiko izvajanja Dežurne službe
Predsednik Odbora Andrej Žemva je predstavil problematiko in dogovore, dosežene na
sestankih (skupaj s predstavniki turističnega gospodarstva), ki jih je v zvezi z izvajanjem
dežurne službe oktobra in novembra skliceval župan. Dogovorjeno je bilo sledeče:

1. Dežurna služba se bo izvajala v soboto od 13. do 19. ure in v nedeljo od 7. do 19.ure
(letni strošek : 41.000 €), ter vse praznike od 7. ure zjutraj do 19. ure zvečer (dodatno
letni strošek 7.000 €).
2. Na podlagi statističnih podatkov o številu ležišč in občanov Občine Kranjska Gora
delež sofinanciranja Občine Kranjska Gora znaša 53,39 % ( 25.627,20 €) , delež
turističnega gospodarstva pa 46,61 % ( 22.372,80 €).
3. LTO Kranjska Gora pripravi variante razdelitve sofinanciranja deleža, ki naj bi ga
prispevalo turistično gospodarstvo in ga uskladi z vsemi subjekti.
4. OZG Kranj naj vodi točne podatke o izvajanju DS .
5. Razmisliti je potrebno tudi o smiselnosti izvajanja DS v času mrtve sezone (april,
oktober, november).
AD4/ Razno
Polona Erlah je podala pobudo za nakup defribilatorjev (akcija VAL- a 202). Po razpravi je
bilo dogovorjeno, da strokovna služba preveri pripravljenost sodelovanja (financiranja),
Mercatorja ter da se le ti poskušajo zagotoviti tudi za vse tri postaje GRS. Prav tako pa naj bi
se za občane organizirala vsakoletna usposabljanja na to temo.

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

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

