
OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
ODBOR ZA ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO IN SKRBSTVO 

 

Številka:              /2017 
Datum: 20.09.2017  

IZVLEČEK ZAPISNIKA  
 

18. seje Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo, ki je bila v  torek, 12.09. 2017, 
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 
Opravičeno odsotna: Albina Čerimović 
Drugi prisotni: Nataša Kopač 
 
Dnevni red:  

1. Pregled in potrditev zapisnika 17. seje Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in    
Skrbstvo z dne 23.5.2017 

 
2. Obravnava vlog za dodelitev denarne socialne pomoči 

 
3. Obravnava predloga Odloka o denarni socialni pomoči v občini Gorenja vas – Poljane   

 
4. Razno   

 
Ad 1)  
Prisotni člani odbora so se seznanili z vsebino zapisnika 17. seje Odbora za zdravstvo, socialno 

varstvo in skrbstvo z dne 23.05.2017. Denarna socialna pomoč je bila vlagateljema že 

izplačana. Prav tako so bile podpisane pogodbe in izplačana sredstva vsem vlagateljem na 

področju socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2017.  

Sklep št. 124:  
Prisotni člani odbora na zapisnik 17. seje Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo 
niso imeli pripomb in so ga soglasno potrdili.   
 
Ad 2)  
Ga. Irena Tavčar je članom odbora predstavila prispele vloge za dodelitev denarne socialne 
pomoči iz proračuna občine Gorenja vas – Poljane. Odbor je obravnaval 6 vlog za denarno 
socialno pomoč. 
 
 
Ad 3) Odbor se je na seji seznanil s predlogom Odloka o denarni socialni pomoči v občini 
Gorenja vas – Poljane. Trenutno veljavni odlok je bil sprejet leta 2006 in je potreben 
temeljite prenove, predvsem v delu, ki se nanaša na posebne kriterije, ki se lahko dodatno 
upoštevajo pri dodeljevanju denarnih socialnih pomoči.  
Na odboru so bile podane naslednje dopolnitve: 

1. V 6. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi: 



V primeru samske osebe, ki živi kot edini član v gospodinjstvu, se osnovni pogoj za 

nedoseganje minimalnega dohodka na družinskega člana poveča za 50%. 

 

2. V 6. členu se doda še četrti odstavek, ki se glasi: 

Višino denarne socialne pomoči iz 3. odstavka 6. člena določi pristojni odbor na podlagi 

ugotovljenih dejstev in okoliščin posameznega primera.  

Tekom razprave so bile  podane še nekatere manjše dopolnitve in predlogi, ki so razvidni iz 

priloge k izvlečku zapisnika. 

 
Sklep št. 131: 
Odbor je potrdil predlagani predlog Odloka o denarni socialni pomoči v občini Gorenja vas – 
Poljane s pripombami na seji in predlaga občinskemu svetu, da ga uvrsti na dnevni red 
naslednje seje. Priloga zapisnika je tudi predlog odloka z vidnimi dopolnitvami in 
spremembami. 
 
 
 
Ad 4) Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
Seja je bila zaključena ob 20:45 uri. 
 
 
  Zapisala:          Predsednica odbora: 
Nataša KOPAČ                                                                                                Irena Tavčar, l. r. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


