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Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo
ZAPISNIK
2.seje Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo
z dne 19.junija 2007 ob 10. uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Andrej Žemva, Vlasta Kotnik, Polona Petrovič Erlah, Jože Veternik in Alojz Novak
(OZG Kranj)
Opravičila: Samo Cuznar, Janko Kersnik, Peter Najdenov

Predlagani naslednji dnevni red:
l. Zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo v naši Občini – obravnava poročila strokovne
sodelavke občinske uprave Občine Kr.Gora za 8. sejo Občinskega sveta Občine Kranjska
Gora
2. Razgovor s strokovnimi delavci ZD Kranjska Gora in Osnovnega zdravstva Gorenjske
glede organizacije tretjega zdravnika, ponovnega obratovanja otroške posvetovalnice in
dežurnega zdravnika v ZD Kr.Gora ter ostale problematike na področju zdravstva.
3. Razno
je bil razširjen s točko: Pregled zapisnika 1.seje Odbora.
Zaradi prisotnosti gostov : direktorja OZG Kranj Jožeta Veternika in direktorja ZD Jesenice
Alojza Novaka, pa je bil spremenjen tudi vrstni red obravnavanih točk.
AD1/ Razgovor s strokovnimi delavci ZD Kranjska Gora in Osnovnega zdravstva
Gorenjske glede organizacije tretjega zdravnika, ponovnega obratovanja otroške
posvetovalnice in dežurnega zdravnika v ZD Kr.Gora ter ostale problematike na
področju zdravstva.
Predsednik Odbora Andrej Žemva je obširno predstavil želje in problematiko s področja
zdravstva, ki se nanaša na tretjega zdravnika, organizacijo dežurne službe in uvedbo otroške
posvetovalnice v Kranjski Gori.
Gospod Veternik in gospod Novak pa sta predstavila svoja strokovna stališča, možnosti in
izkušnje v zvezi z izpostavljeno problematiko in odgovorila na postavljena vprašanja, ki so se
razvila v obširni razpravi. Glede na obstoječe normative dežurna služba Kranjski Gori ne
pripada, problem je pomanjkanje strokovnega kadra- zdravnikov, ob financiranju DS s strani
lokalnih partnerjev (turistično gospodarstvo, občina…) pa je organizacija DS možna.
Sprejeti so bili naslednji

SKLEPI:
1. OZG Kranj v sodelovanju z Občino Kranjska Gora pripravi ponovni razpis za
zaposlitev zdravnika v Kranjski Gori. Zdravniku se ponudi tudi stanovanje. Občina
se dogovori se tudi z družbo Comett, d.o.o., ki bo izvajala institucionalno varstvo v
domu za starejše v Kranjski Gori, o možnosti delne zaposlitev na tem delovnem
mestu.
2. V zvezi z možnostjo izvajanja dežurne službe v Kranjski Gori Občina Kranjska
Gora skliče sestanek s turistični gospodarstvom, in sicer potem, ko bo prejela
izračun stroškov dežurne službe, ki ga pripravi OZG Kranj (OZG pripravi dva
izračuna: DS z začetkom od prenehanja ambulante v soboto zjutraj do ponedeljka
zjutraj ter DS z začetkom od sobote od 14.ure do nedelje zvečer).
3. Uvedba pediatrične ambulante (upoštevaje normative, možnost izbire osebnega
zdravnika…) v ZP Kranjska Gora strokovno ni utemeljena.
AD2/ Pregled zapisnika 1.seje Odbora
Prisotni člani na zapisnik nimajo pripomb, sklepi iz prejšnjega zapisnika pa so bili realizirani.
AD3/ Zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo v naši Občini – obravnava poročila
strokovne sodelavke občinske uprave Občine Kr.Gora za 8. sejo Občinskega sveta
Občine Kranjska Gora
Člani so se seznanili z gradivom in nanj nimajo pripomb. Poročilo o delu Odbora na seji OS
poda predsednik odbora Andrej Žemva.
AD4/ Razno
Pod to točko ni bila obravnava nobena problematika.
Zapisala:
Vlasta Skumavc-Rabič, univ.dipl.soc.,
višja svetovalka II
Predsednik Odbora
Andrej Žemva, l.r.

Poslano:
• člani Odbora
• Jože Veternik, OZG Kranj, Gosposvetska ulica 9, Kranj
• Alojz Novak, ZD Jesenice, Titova 78, Jesenice
• Janko Kersnik, OZG Kranj, Gosposvetska ulica 9, Kranj
• Peter Najdenov, Borovška 27, Kranjska Gora
• Svetnikom na 8.seji OS, dne 27.6.2007
• arhiv OS
• arhiv

