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Št.:032/3-34/2007-VS
Datum: 6.10.2009
Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo
ZAPISNIK
10. seje Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo
z dne 6.10.2009 ob 10. uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Andrej Žemva, Vlasta Kotnik, Samo Cuznar
Opravičila: Polona Petrovič Erlah

Predlagani dnevni red :
l. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje
2. Obravnava Strateško razvojnega dokumenta Občine Kranjska Gora s

poudarkom na področju delovanja Odbora
3. Razno
je bil sprejet.
AD1/ Pregled in potrditev zapisnika 9.seje
Pri pregledu Zapisnika prejšnje seje je bilo ugotovljeno, da so bili realizirani vsi sklepi,
strokovna služba je pripravila tudi analizo (dežurna služba, podeljevanje koncesij, program
zobozdravstva), ki je priloga tega zapisnika.
Prisotni so soglasno potrdili zapisnik 9. seje Odbora.
AD2/ Obravnava Strateško razvojnega dokumenta Občine Kranjska Gora s

poudarkom na področju delovanja Odbora
Predsednik je predstavil Strateško razvojni dokument s področja dela Odbora. Na področju
kvalitete življenja občanov smo lahko zadovoljni z ocenami anketiranih, na pripombe pa
lahko odgovorimo z argumenti. (npr. pripomba da nimamo zobozdravnika- imamo dva: enega
v Mojstrani in enega v Kranjski Gori, da ni doma starejših- smo v fazi pridobitve gradbenega
dovoljenja, nato se bo začela gradnja, da ni dežurne službe- jo že imamo, potreba po novih
prostorih namenjenih zdravstveni oskrbi- imamo obe stavbi na novo obnovljeni…).
Seveda je v prihodnje potrebno spremljati stanje, stvari ohranjati vsaj na istem nivoju,
oziroma se truditi za še boljše rezultate.
AD3/Razno
Po razpravi problematike v zvezi z izvajanjem dežurne službe in osnovne zdravstvene
dejavnosti so bili sprejeti naslednji

SKLEPI:
1. Člani Odbora še vedno podpirajo izvajanje dežurne službe na način, kot je bil
dogovorjen v letu 2009.
2. Člani Odbora so negativno presenečeni nad odzivom turističnega gospodarstva
pri finančni soudeležbi izvajanja dežurne službe, saj se potrebe po dežurni službi
kažejo tudi pri turistih. Zato naj strokovna služba z dopisom LTO Kranjska
Gora pozove, da ponovno apelira na turistične subjekte, naj vendarle pristopijo k
sofinanciranju le-te.
3. Za uporabo defibrilatorjev naj se naredi usposabljanje za občane.
4. V zvezi s pripombo svetnika Eržena (izpostavljeno na septembrski seji OS), da je
bila Splošna ambulanta v Mojstrani od julija do septembra v glavnem zaprta, naj
strokovna služba ZD Jesenice zaprosi za pojasnila, zakaj ambulanta ni bila
odprta po razporedu oziroma urniku.

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

Poslano:
• člani Odbora (po el.pošti)
• župan
• arhiv OS
• arhiv

