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Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo
ZAPISNIK
1.seje Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo
z dne 13.februarja 2007 ob 10. uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Andrej Žemva, Vlasta Kotnik, Polona Petrovič Erlah, Samo Cuznar
Seja je bila, zaradi nesklepčnosti, prestavljena iz srede 7.2.2007 na 13.2.2007.
AD1/ Obravnava Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2007 –
obravnava (na področju dela Odbora: zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo)

I.

Po obravnavi predloga Proračuna za leto 2007 na področju dela Odbora so člani sprejeli
naslednja SKLEPA:
1. Odbor se strinja s predlogom proračuna za leto 2007, ki se nanaša na področje
zdravstva, socialnega varstva in skrbstva.
2. Člani Odbora želijo, da postavka 109004. Preventivni projekti z mladimi v isti
višini kot je planirana za leto 2007, ostane stalna postavka v Proračunu Občine
Kranjska Gora.
AD2/ Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu
Po predstavitvi problematike in predloga cene pomoči na domu so člani odbora sprejeli
naslednji SKLEP:
Odbor se strinja s predlogom cene socialno varstvene storitve pomoč na domu.
AD3/ Program dela Odbora
Program dela Odbora naj bi poleg rednih in obvezujočih sej, na katerih se običajno
obravnava problematika s področja pristojnosti Odbora, kasneje pa jo obravnava
Občinski svet, na sejah obravnaval in si prizadeval za rešitev sledeče problematike:
1. gradnja doma za starostnike (v primeru, da se bodo ustanavljali kakršnikoli odbori,
komisije…, si bodo prizadevali za zagotovitev člana Odbora v to delovno telo)
2. tretji zdravnik in dežurni zdravnik (pobuda za tretjega zdravnika in dežurnega
zdravnika je še vedno aktualna, zato naj strokovna služba skliče sestanek s turističnim
gospodarstvo, pristojnimi iz OZG Kranj, člani Odbora in županom, na katerem naj bi
se obravnavala ta problematika)
3. ambulanta v Mojstrani (glede na to, da je ambulanta v Mojstrani obnovljena in da je
veliko občanov (koristnikov storitev splošnih zdravnikov) iz KS Dovje-Mojstrana, naj
bi ambulanta v Mojstrani obratovala večkrat tedensko, ne samo enkrat)
4. pediatrična ambulanta v Kranjski Gori (čim prej je potrebno začeti z aktivnostmi
za ponovno vzpostavitev delovanja pediatrične ambulante v Kranjski Gori)

5. predstavitev Odbora v občinskem glasilu Zgornjesavc (predsednik Odbora,
g.Žemva bo pripravil predstavitev Odbora za objavo v občinskem glasilu Zgornjesavc)
AD4/ Razno
1. Izpostavljena je bila tudi problematika zobozdravnika, ki na podlagi podeljene
koncesije v ambulanti Kranjska Gora opravlja zobozdravstveno dejavnost. Pritožbe
občanov so številne (naročanje, plačilo storitev, reklamacije…), vendar pa se nihče
izmed občanov ne želi izpostaviti in pristojnim posredovati pisno pritožbo.
2. Prisotnim je bil vročen Sklep 2/14 o imenovanju Odbora za zdravstvo, socialno
varstvo in skrbstvo.
3. Člani Odbora so prejeli zbrano gradivo, ki je bilo obravnavano na okrogli mizi
»Perspektiva razvoja zdravstva v Občini Kranjska Gora«, novembra 2005.
4. SOS je ob začetku mandata svetnikom posredovala priročnik za svetnike, predsednik
Odbora je prisotnim posredoval tisti del priročnika, ki se nanaša na področje
socialnega varstva in skrbi za zdravje v občini.
Zapisala:
Vlasta Skumavc-Rabič, univ.dipl.soc.,
višja svetovalka II
Predsednik Odbora
Andrej Žemva, l.r.
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