Občina
Gorenja vas– Poljane
OBČINA GORENJA VAS – POLJANE
ODBOR ZA ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO IN SKRBSTVO

Datum: 22.03.2018
ZAPISNIK
21. seje Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo, ki je bila v torek, 27.2. 2018, ob
19.00 uri v prostorih Občine Gorenja vas - Poljane.
Prisotni člani odbora: Mirjana Možina, Franci Fortuna, Marija Knafelj, Irena Tavčar, Dunja
Škofic, Jana Rojc, Albina Čerimović
Drugi prisotni: Elizabeta Rakovec, Nataša Kopač
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 20. seje Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in
skrbstvo z dne 4.12.2017
2. Obravnava vlog za dodelitev denarne socialne pomoči
3. Obravnava osnutka Pravilnika o vrednotenju programov na področju socialnohumanitarnih dejavnosti v občini Gorenja vas – Poljane
4. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in osnutek Odloka o
ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne (Poročevalka: E.
Rakovec)
5. Strategija razvoja zdravstva na območju občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane,
Železniki in Žiri (Poročevalka: E. Rakovec)
Ad 1)
Prisotni člani odbora so se seznanili z vsebino zapisnika 20. seje Odbora za zdravstvo, socialno
varstvo in skrbstvo z dne 4.12.2017. Denarna socialna pomoč, odobrena na zadnji seji, je bila
vsem vlagateljem že izplačana.
Sklep št. 143:
Prisotni člani odbora na zapisnik 20. seje Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo
niso imeli pripomb in so ga soglasno potrdili.
Ad 3) Z namenom upoštevanja priporočil notranje revizije pri postopku dodelitve transferov
na področju socialno humanitarnih dejavnosti in glede na dejstvo, da so obstoječa merila
zastarela in nepregledna smo pripravili nov pravilnik o vrednotenju programov na področju
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socialno-humanitarnih dejavnosti. Predlagane programe in projekte za sofinanciranje
socialno-humanitarne dejavnosti se bo ocenjevalo na podlagi naslednjih meril in kriterijev:
1.
2.
3.
4.

Sedež in delovanje v javnem interesu
Dostopnost programa/projekta
Število članov društva
Programi, prireditve, obiski, srečanja, druge aktivnosti

Nov pravilnik uvaja strokovno komisijo, ki jo imenuje župan za čas njegovega mandata.
Po krajši razpravi je odbor sprejel
Sklep št. 147:
Potrdi se osnutek Pravilnika o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih
dejavnosti, z naslednjimi dopolnitvami in spremembami, podanimi na seji:


Črta se zadnji stavek 8. člena, ki se glasi:

Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni
rok, določi župan s sklepom.



V 18. členu, 4 točka PROGRAMI POMOČI, PRIREDITVE, OBISKI, SREČANJA, DRUGE
AKTIVNOSTI se doda še točka 4.10. PREVENTIVNO ZDRAVSTVENI PROGRAMI. Točka
4.7. se dopolni, kot sledi:

Zbiranje in delitev pomoči v občini skozi celo leto
Programi obiskov, prevozov in obdarovanja težjih bolnikov, invalidov,
oseb z motnjami v duševnem zdravju in ostarelih
4.3.
Organizacija dobrodelnih – humanitarnih prireditev
4.4.
Organizacija večdnevnih ekskurzij, izletov in rekreativnih prireditev z
namenom rehabilitacije, ki jih organizira humanitarno društvo
(organizacija)
4.5.
Organizacija srečanj skupin za samopomoč za občane na območju
Občine Gorenja vas – Poljane
4.6
Založniška dejavnost in promocijske aktivnosti
Predavanje, delavnica, tečaj, seminar ali druga oblika izobraževanja s
4.7.
področja zdravstvene, soc. in humanitarne dejavnosti (ne velja za
formalno izobraževanje) za člane ali širšo okolico, ki se izvede na
območju občine Gorenja vas – Poljane
4.8.
Organizacija pisarne za informiranje in svetovanje ali dnevnega centra
4.9.
Večdnevno letovanje in zimovanje socialno in zdravstveno ogroženih
otrok
4.10. PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PROGRAMI
4.1.
4.2.
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10 točk
15 točk
15 točk
10 točk
20 točk
7 točk
7 točk

20 točk
20 točk
10 točk
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Vse pripombe na zgoraj navedeni pravilnik se pošljejo najkasneje do 6.3.2018 na naslov
občine.
Ad.4
Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in osnutek Odloka o
ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne je uvodoma predstavila E.
Rakovec. Vse gorenjske občine so do leta 2014 že sprejele enoten odlok o ustanovitvi javnega
zavoda Gorenjske lekarne. V letu 2016 pa je bil sprejet nov Zakon o lekarniški dejavnosti, ki
nalaga ustrezno uskladitev z zakonskimi spremembami in med drugim uvaja ustanovitev sveta
ustanoviteljic javnega zavoda. Zato so Gorenjske lekarne vsem gorenjskim občinam
posredovale predlo novega odloka o ustanovitvi zavoda Gorenjske lekarne in odloka o
ustanovitvi sveta gorenjskih lekarn, ki ju morajo v enakem besedilu sprejeti vse Gorenjske
občine.
V razpravi k prejetemu gradivu odlokov z obrazložitvami ni bilo podanih pripomb, predlaga pa
se sprejem odlokov po dvofaznem postopku z vmesno javno obravnavo.
Sklep št. 148:
Osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in osnutek odloka o
ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne se predlaga občinskemu
svetu v sprejem po dvofaznem postopku.

Ad.5
Kot je uvodoma predstavila E. Rakovec, je bila Strategija razvoja zdravstva na območju občin
Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri izdelana v sodelovanju predstavnikov vseh
štirih občin na območju Upravne enote Škofja Loka, namen strategije pa je, da se vse širi
občine dogovorijo za pristop k razvoju zdravstvene dejavnosti na lokalni ravni, ki jo skladno z
Zakonom o zdravstveni dejavnosti na primarni ravni določajo občine. Strategija zajema tako
prikaz obstoječe razporeditve primarnih programov v zdravstveni mreži, kot prostorske pogoje
za izvajanje dejavnosti in pregleden demografske prikaze gibanja števila prebivalstva v
prihodnjih letih.
Člani odbora so bili mnenja, da mora občina nadaljevati s prizadevanji pri zagotavljanju
primerljive ga standarda dostopnosti do primarnih programov za občane naše občine, ter se
usmeriti v odpravo izrazitih neskladij, kot je izstopajoč primanjkljaj pri obsegu odobrene
fizioterapije, ni pred leti ukinjenega ginekološkega programa.
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Sklep št. 149:
Strategijo razvoja zdravstva na območju občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in
Žiri se predlaga občinskemu svetu v sprejem z zadolžitvijo po izvedbi ukrepov za odpravo
neskladij zaradi premajhnega obsega primarnih programov.
Seja je bila zaključena ob 21:00 uri.

Zapisali:
Nataša KOPAČ
E. RAKOVEC
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Predsednica odbora:
Irena Tavčar, l. r.
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