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Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo
ZAPISNIK
9.seje Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo
z dne 23.3.2009 ob 10. uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Andrej Žemva, Polona Petrovič Erlah, Vlasta Kotnik
Opravičil: Samo Cuznar

Predlagani dnevni red (dopolnjen v 3.točki z besedilom tretji zdravnik):
l. Pregled in potrditev zapisnika 8.seje
2. Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu (gradivo za 25.sejo OS)
3. Dežurna služba in tretji zdravnik
4. Razno
je bil sprejet.
AD1/ Pregled in potrditev zapisnika 8.seje
Na zadnji seji Odbora je bila podana informacija o izvajanju dežurne službe. Le-ta se izvaja v
skladu z dogovorom, in sicer v času turističnih sezon od 25.12.2008 do 22.3.2009 in od
25.6.2009 do 6.9.2009. Dnevno (sobota, nedelja, praznik) pa se dežurna služba izvaja od 9. do
18.ure.
Strokovna služba Občine naj pripravi predlog dogovora o delitvi stroškov izvajanja dežurne
službe s podjetji, ki so izrazila pripravljenost sodelovanja: Hit Alpinea Kranjska Gora, Hotel
Lek Kranjska Gora in RTC Žičnice Kranjska Gora.
Na pobudo predsednika Odbora Andreja Žemva je bil (skupaj s Proračunom za leto 2009)
sprejet tudi stanovanjski program Občine.
Prisotni so soglasno potrdili zapisnik 8.seje Odbora.
AD2/ Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu (gradivo za 25.sejo OS)
Po obrazložitvi predloga nove cene socialnovarstvene storitve pomoči na domu in razpravi (če
bo potrebno na sami seji OS posredovati dodatna pojasnila naj jih podata predsednik Odbora
in strokovna sodelavka) je bil sprejet naslednji
SKLEP:
1. Člani odbora se strinjajo s predlogom cene socialnovarstvene storitve pomoč na
domu, kot je predlagano v gradivu za 23.sejo OS.

AD3/ Dežurna služba in tretji zdravnik
Glede na to, da še vedno ni pridobljen tretji zdravnik v ZD Kranjska Gora, je predsednik
Odbora predlagal, da strokovna služba prouči možnost podelitve koncesije s strani Občine
tretjemu zdravniku.

AD4/Razno
V zvezi z izvajanjem javne zobozdravstvene službe v Občini želi predsednik Odbora podatek
o številu opravljenih zobozdravstvenih storitev za leto 2008, in sicer ločeno za Zobno
ambulanto v Mojstrani in zasebno ordinacijo s podeljeno koncesijo v Kranjski Gori.

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

Poslano:
• člani Odbora
• župan
• članom OS na 23.sejo
• arhiv OS
• arhiv

