Poročilo o delu Odbora za dodeljevanje socialnih pomoči pri
UPPG Komenda v letu 2012
V prvem obdobju leta 2012 je predsednik Odbora za dodeljevanje socialnih pomoči pri
UPPG, Jožef Pavlič, na prošnjo gospe Milene Klanšek, ki je pisala knjigo ob 250 letnici
cerkve v Tunjicah, skupaj z gospodom Jožefom Cirajem, pomagal z informacijami o
zgodovini komendske župnije. Januarja je odbor podal predlog o dodelitvi pomoči družini v
obliki nakupa kurilnega olja in plačila položnic. Poleg tega je odbor predlagal pomoč starejši
upokojenki, ki živi sama, v obliki nakupa drv. 20.1.2012 je predsednik Odbora, Jožef Pavlič,
na dobrodelnem koncertu UPPG govoril o delu odbora.
Odbor za dodeljevanje socialne pomoči pri Ustanovi Petra Pavla Glavarja v novi sestavi,
Angela Zver, Helene Drolc in Marija Dobnikar, se je sestal na svoji prvi seji dne 18.12.2012
in je bila seja s tem tudi konstitutivna. V naslednji točki smo obravnavali pregled vlog za
dodelitev socialne pomoči na podlagi objave razpisa v glasilu Aplenca dne 23.11.2012.
Odbor je ugotovil, da so do predpisanega roka, 10.12.2012, prispele štiri vloge. Odbor je vse
vloge obravnaval ter podal predlog Upravi UPPG za naslednje oblike pomoči prosilcem:
-

vlagateljici, ki živi sama in je prejemnica denarne socialne pomoči, se odobri nakup
štirih tekočih metrov drv, plačilo se izvede v funkcionalni obliki

-

starejši upokojenki, ki živi sama in prejema nizko pokojnino, se odobri nakup štirih
tekočih metrov drv, plačilo se izvede v funkcionalni obliki

-

mladi družini, ki si rešuje stanovanjski problem in ima dva majhna otroka, se odobri
plačilo ene mesečne položnice za električno energijo in ene mesečne položnice za
zemeljski plin, plačilo se izvede v funkcionalni obliki

-

ena vloga je bila nepopolna, zato je odbor predlagal dopolnitev vloge z manjkajočimi
podatki o dohodkih.

Odbor na korespondenčni seji dne 29.1.2013, obravnaval dopolnjeno vlogo vlagateljice iz
razpis, katera sama je brez dohodkov, skrbi za bolno mamo in ima šolajočega sina ter
predlagal dodelitev pomoči v znesku 260 evrov. Plačilo naj se izvede v funkcionalni obliki za
plačilo položnic.
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