
OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
 
Datum: 16. 11. 2011 
 
ODBOR ZA ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 
IN SKRBSTVO 
 
 

ZAPISNIK 
 
7. seje Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo, ki je bila v sredo, 16. 11. 2011,  ob 
18.30 uri v prostorih Občine Gorenja vas -  Poljane. 
 
Prisotni: ga. Mirjana Možina, ga. Jana Rojc, ga. Irena Tavčar, ga. Olga Fic, g. Pavel Čadež, 
ga. Marija Knafelj 
Ostali prisotni: ga. Branka Srša, ga. Helena Kržišnik 
Odsotni: Ga. Alenka Krmelj 
 
Dnevni red:  

1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in 
skrbstvo; 

2. Obravnava I. predloga Proračuna Občine Gorenja vas-Poljane za leto 2012 
(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 

 
 
Prisotni člani so se strinjali z predlaganim dnevnim redom.  
 
Ad 1)  
Predsednica odbora povzame sklepe iz zapisnika 6. seje Odbora za zdravstvo, socialno 
varstvo in skrbstvo. Vsi sklepi so bili realizirani, pomoči izplačane. 
 
SKLEP 1: Člani odbora na zapisnik niso imeli pripomb in so ga soglasno sprejeli.  
 
Ad 2)  
Ga. Branka Srša predstavi I. predlog proračuna za leto 2012, s poudarkom na del ki 
obravnava  področje zdravstva, socialnega varstva in skrbstva.  Na postavkah s področja 
zdravstva, socialnega varstva in skrbstva v primerjavi z letom 2011 v splošnem ni večjih 
sprememb, razen na postavkah 262 (Pomoč na domu), 266 (Družinski pomočnik) in 253 
(Humanitarna društva), kjer je za leto 2012 planiranih več sredstev kot leto poprej. 
Ga. Srša pojasni, da je povečanje sredstev na 262 in 266 posledica povečanega 
povpraševanja po tovrstnih storitvah. Obe storitvi sta alternativa institucionalnemu varstvu, ki 
za občino pomeni velik proračunski zalogaj in je zato potrebno spodbujati alternativne 
rešitve. 
Prav tako se bo v letu 2012 namenilo nekoliko več sredstev humanitarnim društvom, saj se 
število  društev, ki se prijavljajo na občinski javni razpis iz leta v leto povečuje. 
 
 
SKLEP 2: Člani odbora se s I. predlogom proračuna strinjajo in želijo, da sredstva 
ostanejo v višini kot so trenutno planirana.  



 
Ad 3) 
Ga. Mirjana Možina je prisotnim članom odbora predstavila prispele vloge za dodelitev 
denarne socialne pomoči iz proračuna Občine Gorenja vas-Poljane, in sicer:  
 
 
Ad 4) 
Člani odbora so pregledali, katera društva so poslala poročila. Ugotovljeno je bilo, da 
nekatera društva še vedno niso poslala poročil. 
Ga. Rojc je opozorila, da je OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas  povabila go. Kmetec iz društva 
Slovensko žensko društvo za mir v svetu, da je otrokom predavala na temo »Svobodno 
najstništvo«. To je program, s katerim se je društvo prijavilo na Javni razpis za sofinanciranje 
socialno-humanitarne dejavnosti v Občini Gorenja vas – Poljane. Rojčeva je mnenja, da 
predavanje ni doseglo kvalitete, oz. pogojev, da bi se lahko še v bodoče prijavljali na občinski 
javni razpis. 
 
SKLEP 6: Člani odbora so sprejeli sklep, da se društva pozove, da najkasneje do 10. 
decembra  posredujejo poročila o izvedbi prijavljenih programov. Poročila se 
pregledajo na naslednji seji odbora. 
 
 
 
Sestanek se je zaključil ob 20.00 uri.  
 
 
 
 
Zapisala:        Predsednica odbora: 
Helena Kržišnik       Mirjana Možina, l.r. 
 
 
 
 
 


