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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
ODBOR ZA ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO IN SKRBSTVO 
 
Številka:   011-14/2018 
Datum: 25.09.2018  

IZVLEČEK ZAPISNIKA  
 

24. seje Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo, ki je bila v  ponedeljek, 24.9. 2018, ob 
20.00 uri v prostorih Občine Gorenja vas -  Poljane. 

 
Prisotni člani odbora: Mirjana Možina, Franci Fortuna, Irena Tavčar, Albina Čerimović, Marija Knafelj,  
 
Odsotni:  Dunja Škofic, Jana Rojc 
Drugi prisotni:  Elizabeta Rakovec, Nataša Kopač 
 
Dnevni red:  
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 23. seje Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in    
skrbstvo z dne 26.6.2018 

 
2. Predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju 

pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na območju občin 
Gorenja vas – Poljane in Žiri 

  
3. Predlog pravilnika o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarne dejavnosti 

 

4. Obravnava vlog za dodelitev denarne socialne pomoči 
 

5. Razno    
 
 
Ad. 1  
Prisotni člani odbora so se seznanili z vsebino zapisnika 23. seje Odbora za zdravstvo, socialno varstvo 

in skrbstvo z dne 26.06.2018. Denarna socialna pomoč, odobrena na zadnji seji, je bila vsem 

vlagateljem že izplačana.  

Sklep št. 171:  
Prisotni člani odbora na zapisnik 23. seje Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo 
niso imeli pripomb in so ga soglasno potrdili.   
 
 
Ad. 2  
Elizabeta Rakovec je članom odbora pojasnila razloge, zaradi katerih je potrebno sprejeti Odlok o 

podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju pediatrične dejavnosti za 

izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na območju občin Gorenja vas – Poljane in Žiri akt, ki ima 

funkcijo koncesijskega akta, na podlagi katerega se objavi javni razpis za podelitev širitve koncesije 

pediatričnih ambulant. Zaradi potreb postavljenih rokov opravil pred podelitvijo koncesije s 1. 1. 2019, 
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z vmesno objavo javnega razpisa, se na podlagi poslovnika občinskega sveta predlaga obravnava 

odloka po hitrem postopku.  

Mirjana Možina je vprašala, če se na razpis lahko prijavi kdorkoli, čemur E. Rakovec pritrdi. 

M. Možina še vpraša, če gre tudi v primeru podelitve koncesije za opravljanje javne službe. E. Rakovec 

pojasni, da 42. člen zakona o zdravstveni dejavnosti koncesijo opredeljuje kot pooblastilo, ki se podeli 

fizični ali pravni osebi za opravljanje javne zdravstvene službe. Koncesija se lahko podeli le v primeru, 

kadar javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je 

določen z mrežo javne zdravstvene službe, s čimer ni zagotovljene potrebne dostopnosti do javne 

storitve. Občina je izjavo javnega zavoda OZG o nemožnosti zagotavljanja storitve prejela že v juliju 

2018, na osnovi česar je začela postopek podelitve koncesije, katere financiranje je odobreno od 1. 1. 

2019. Zaradi rokov opravil za podelitev koncesije se zato predlaga hitri postopek sprejema, s čimer so 

se člani odbora strinjali. 

Po sprejemu akta na občinskih svetih občine Gorenja vas – Poljane in Žiri bosta občini objavili javni 

razpis za opravljanje javne zdravstvene službe na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje 

otroškega in šolskega dispanzerja. 

Sklep št. 172:  
Potrdi se Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju pediatrične 

dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na območju občin Gorenja vas – Poljane in 

Žiri in predlaga v sprejem občinskemu svetu po hitrem postopku. 

 

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 se je odbor ponovno seznanil z določenimi dopolnitvami in spremembami predloga 

pravilnika o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti.  

Odbor je osnutek pravilnika obravnaval na zadnjih sejah, 27.2.2018, 28.5.2018 in 24.9.2018.  Občinski 

svet je na svoji zadnji seji 14.6.2018 obravnaval osnutek pravilnika in ga dal v enomesečno javno 

obravnavo.  

Občina vsako leto sofinancira akcijo Čisti in zdravi zobki v organizaciji OZG. V tej akciji sodelujejo učenci 

vseh OŠ na Škofjeloškem in tudi naša občina jim vsako leto nameni donacijo, s katero sofinancirajo 

zaključno prireditev in nagrade otrokom, ki so pridno čistili zobe. Ta akcija je po novem vključena v  

pravilnik (točka 4.10 Preventivno zdravstveni programi) in člani predlagajo, da se višina točk poveča iz 

5 na 10 oz. iz 10 na 20 točk. 

Sklep št. 173 
Potrdi se predlog Pravilnika o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, 

ki se sofinancirajo iz proračuna občine Gorenja vas – Poljane, s spremembami podanimi  na seji odbora 

dne 24.9.2018.  



 Občina           

Gorenja vas– Poljane       

ZAPISNIK           3 

24. seja Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo 

Ad. 4 
Ga. Irena Tavčar je članom odbora predstavila prispele vloge za dodelitev denarne socialne pomoči iz 
proračuna občine Gorenja vas – Poljane. Odbor se je seznanil s 6 vlogami. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21:35 uri. 
 
 
 
 
  Zapisala:          Predsednica odbora: 
 N. KOPAČ                                                                                                                    Irena Tavčar, l. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


