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Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
ZAPISNIK
5. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
ki je bila dne 6. junija 2017 ob 17. uri v mali sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Katarina Štravs, Janja Seljak, Bojana Potrebuješ, Matjaž Gracar, Janez Mlinar, Gregor
Miklič
Predsednica Odbora je pozdravila vse navzoče in predlagala naslednji
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 4. seje Odbora
2. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu
3. Predstavitev delovanja javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice
4. Razno
ki je bil soglasno sprejet.
AD1/ Pregled zapisnika 4. seje Odbora
Zapisnik 4. seje Odbora je bil soglasno potrjen.
AD2/ Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu
Strokovna delavka Vlasta Skumavc je na kratko predstavila predlog nove cene socialnovarstvene
storitve pomoč na domu, na katerega člani Odbora niso imeli pripomb.
Člani Odbora so soglasno sprejeli naslednji Sklep:
Člani Odbora so se seznanili s predlogom nove cene socialnovarstvene storitve pomoč na
domu in k predlogu dajejo pozitivno mnenje, ter predlagajo Občinskemu svetu, da ga
potrdi.
AD3/ Predstavitev delovanja javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice
Delovanje javnega zavoda je razvidno iz poročila, ki ga je pripravila direktorica Irena Lačen
Benedičič, na kratko pa ga je povzela Vlasta Skumavc. Po razpravi so člani Odbora soglasno
sprejeli naslednji
Sklep:
Člani Odbora so se seznanili s poročilom o delovanju javnega zavoda Gornjesavski muzej
Jesenice.
AD4/ Razno
Člani Odbora so na prejšnji seji pohvalili delo Glasbene šole Jesenice. Da bi s prevozom
razbremenili tudi starše iz KS Dovje Mojstrana, pa so predlagali, da se prouči možnost
izvajanja pouka v OŠ 16. decembra Mojstrana. Strokovna delavka je pobudo prenesla
Glasbeni šoli Jesenice. Le-ta je odgovorila, da so v šolskih letih 2012/13 in 2013/14 imeli
oddelek kitare. Pogoj za odprtje oddelka pa so 3 učenci na istem inštrumentu.

V razpravi je bilo povedano, da Glasbena šola pri objavi razpisa za vpis ne omeni, da je v
primeru treh učencev na istem inštrumentu možen oddelek na dislokaciji (npr. v Mojstrani).
Na zadnji seji Občinskega sveta je bilo postavljeno vprašanje glede možnosti za odprtje
pediatrične ambulante v Kranjski Gori. Strokovna služba naj pobudo prenese Zdravstvenemu
domu Jesenice, oziroma OZG Kranj.
Zapisala:
Vlasta Skumavc-Rabič
višja svetovalka I

Poslano (po el. pošti):
 članom Odbora
 arhiv OS
 županu
 direktorici Občinske uprave
 finančni službi

Predsednica Odbora
Katarina Štravs, l.r.

