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IZVLEČEK IZ ZAPISNIKA 13. SEJE ODBORA ZA ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 
IN SKRBSTVO, ki je bila v TOREK, 13. 11. 2012, ob 17. uri v sejni sobi Občine Gorenja 
vas – Poljane.  
 
 
Prisotni: ga. Mirjana Možina, ga. Olga Fic, g. Pavel Čadež, ga. Marija Knafelj, ga. Jana Rojc, 
ga. Anja Hren 
Odsotni: ga. Alenka Krmelj, ga. Irena Tavčar  
 
Dnevni red:  
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in 
skrbstvo, 
2. Obravnava I. predloga Proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2013 
(Poročevalka: ga. Branka Srša),  
3. Obravnava vlog za dodelitev denarne socialne pomoči,  
4. Pregled prispelih poročil izvajalcev programov na področju socialno-humanitarnih 
dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Gorenja vas – Poljane,  
5. Razno.  

 
Ad 2)  
 
Ga. Branka Srša je predstavila I. predlog proračuna za leto 2013, ki je pripravljen v okviru 
realnih možnosti.  
Višina proračuna v I. predlogu za leto 2013 znaša 12.567.742 EUR.  
Ga. Srša je opozorila, da bo višina proračuna za II. predlog še nekoliko znižana, saj je v 
predlogu sprejemanja Zakon za uravnoteženje javnih financ občin (ZUJFO), ki pa vsebuje 
spremembe in dopolnitve zakonov, ki na posameznih področjih določajo naloge občin, s 
ciljem znižanja odhodkov občinskih proračunov za izvajanje nalog, ob hkratni ohranitvi 
dosežene ravni zagotavljanja storitev.  
 
Spremembe in dopolnitve so predlagane pri naslednjih zakonih: Zakon o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o financiranju občin, Zakon o 
zemljiški knjigi, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli. ZUJFO bo tako posegel tudi na 
področje otroškega varstva in na področje osnovnošolskega izobraževanja pri financiranju 
prevozov otrok v šolo. Spremembe bodo bistveno vplivale na ukrepe na področju nalog 
občin, s ciljem znižanja stroškov delovanja občin za 10%.  
Ga. Srša je povzela in predstavila izvlečke predvidenih sprememb zakonov.  
V nadaljevanju je ga. Srša predstavila I. predlog proračuna za leto 2013, za področje 
zdravstva in sociale. 
  
Ga. Mirjana Možina je predlagala, da se preveri višino predvidenih sredstev na p.p. 303 – 
Mrliško ogledna služba in zagotovi potrebno višino sredstev v proračunu glede na plačane 
račune v letu 2012.  
 
Ga. Jana Rojc je vprašala, kaj opravlja družinski pomočnik in kako je plačan.  
Ga. Možina je povedala, da družinski pomočnik nudi pomoč osebi s težko motnjo v 
duševnem razvoju ali težko gibalni ovirani osebi, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh 
osnovnih življenjskih potreb. Center za socialno delo izda odločbo, s katero ugotovi, da bo 



invalidni osebi pomoč nudil izbrani družinski pomočnik. Družinski pomočnik ima pravico do 
delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače. Občina trenutno petim 
osebam zagotavlja sredstva za izgubljeni dohodek.  
  
Ga. Jana Rojc je vprašala, kako občina ravna v primeru, da ima oseba, za katero občina 
plačuje oz. doplačuje oskrbo v domu, nepremičnino.  
Ga. Srša je pojasnila, da občina naredi zaznambo na nepremičninah, prepoved obremenitve 
in odtujitve se zaznamuje v zemljiški knjigi, na podlagi zaznambe pa občina uveljavlja 
zahtevek za povrnitev določenih sredstev.  
 
Ga. Mirjana Možina je predlagala, da višina p.p. 253 – Humanitarne organizacije in društva 
ostane nespremenjena, v enaki višini kot v letu 2012, če to dopuščajo finančne možnosti.  
 
Prisotni člani odbora se s I. predlogom proračuna za leto 2013 strinjajo.  
 
 
 
 
Zapisala         Predsednica odbora   
Anja Hren          Mirjana Možina, l.r.  


