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ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

 

ZAPISNIK 

17. seje odbora za družbene dejavnosti, ki je bila v ponedeljek, 12. 2. 2018, ob 19.00 v 

sejni sobi Občine Železniki, Češnjica 48, Železniki.  

 

Prisotni:  

Člani odbora: Leopold Nastran, Branka Krek Petrina, France Benedik, Borut Strnad (od 

19.22 dalje), Tomaž Weiffenbach, Julijana Prevc, Matej Markelj. 

Vabljeni: mag. Anton Luznar, župan, Gregor Habjan (od 19.22 dalje), Romana Rakovec 

(do 19.45), Matej Šubic, Martina Logar.  

 

Odsotni:  

člani odbora: Irena Potočnik, Jerneja Tolar 

 

Zvočni zapis celotne seje je dostopen na spletni strani Občine Železniki pod »občinski 

svet, seje odborov«. 

 

Predsednik odbora Leopold Nastran je vse prisotne lepo pozdravil in ugotovil, da je odbor 

sklepčen, saj je prisotnih šest članov.  

 

Člani so soglasno (6 glasov ZA) sprejeli predlagani dnevni red: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje odbora za družbene dejavnosti z dne 

6. 12. 2017.  

2. Obravnava osnutka Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne 

in osnutka Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda 

Gorenjske lekarne. 

3. Obravnava predloga Pravilnika o sofinanciranju mladinskih dejavnosti v 

občini Železniki in sprejem letnega programa mladinskih dejavnosti občine 

Železniki za leto 2018. 

4. Obravnava novega Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 

javnem zavodu »Javni zavod Ratitovec«. 

5. Vprašanja in pobude. 

 

 

 

K točki 1  

Pregled in potrditev zapisnika 16. seje odbora za družbene dejavnosti z dne 6. 

12. 2017. 

 

Člani odbora niso imeli pripomb na zapisnik in so sprejeli (6 glasov ZA)  

82. sklep odbora (zvočni zapis: 00:02:20) 

Potrdi se zapisnik 16. seje odbora za družbene dejavnosti z dne 6. 12. 2017. 

 

K točki 2 (zvočni zapis: 00:02:40) 

Obravnava osnutka Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in 

osnutka Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske 

lekarne 

Romana Rakovec, direktorica Gorenjskih lekarn, je povedala, da bodo letos Gorenjske 

lekarne praznovale 70 let. Na podlagi novega Zakona o lekarniški dejavnosti morajo 

ustanoviteljice Gorenjskih lekarn uskladiti akte o ustanovitvi, organiziranost in delovanje 
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Gorenjskih lekarn v dveh letih od uveljavitve Zakona o lekarniški dejavnosti, to je do 27. 

1. 2019.  Novi odlok je pripravil dr. Boštjan Brezovnik z Inštituta za lokalno samoupravo 

in javna naročila Maribor, ki je tudi avtor akta, ki trenutno velja. Odlok se mora 

sprejemati v dveh fazah, pred drugo obravnavo je treba dobiti tudi pozitivno mnenje 

Lekarniške zbornice in soglasje Ministrstva za zdravje. 

Pri ustanovitvenih deležih je izračun narejen po novem stanju prebivalstva. Svet zavoda 

je po novem večji, ima 30 članov, tretjino je notranjih članov-zaposlenih v zavodu, en 

član je predstavnik pacientov, ki ga imenuje svet ustanoviteljic na osnovi javnega poziva.  

Novosti so tudi pri določanju načina razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in 

načinu kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda. 

 

Tudi Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne je nov. 

Razširjen je 4. člen, ki povzema naloge sveta ustanoviteljic. 

 

Branko Krek Petrina je zanimalo, kateri so plusi in minusi sprejetja novih odlokov. 

 

Romana Rakovec je povedala, da novi zakon prinaša spremembo pri vodenju zavoda; 

čeprav so se pri pripravi zakona borili, da bi ostala zahteva, da zavod vodi nujno 

farmacevt, je sedaj lahko direktor tudi drug ustrezen kader, poleg tega pa se postavi tudi 

strokovnega vodjo. Pozitivna sprememba je v točno določenih namenih deljenja presežka 

(18. člen), dejavnost je bolj na široko opredeljena, uzakonjena je mreža lekarn, bolj 

natančno je definirana proizvodnja zdravil, zakon ureja licence za magistre farmacije. 

 

Pripomb člani odbora niso imeli. Po krajši razpravi je predsednik dal predloga na 

glasovanje. 

 

Odbor za družbene dejavnosti je sprejel (6 glasov ZA) 83. predlog sklepa občinskemu 

svetu (zvočni zapis: 00:36:00): 

V prvi obravnavi se sprejme Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske 

lekarne, v predloženi vsebini.  

 

Odbor za družbene dejavnosti je sprejel (6 glasov ZA) 84. predlog sklepa občinskemu 

svetu (zvočni zapis: 00:36:30): 

V prvi obravnavi se sprejme Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega 

zavoda Gorenjske lekarne, v predloženi vsebini. 

 

 

K točki 3 (zvočni zapis: 00:38:00) 

Obravnava predloga Pravilnika o sofinanciranju mladinskih dejavnosti v občini 

Železniki in sprejem letnega programa mladinskih dejavnosti občine Železniki 

za leto 2018 

Strokovni svet za mladinske dejavnosti je pravilnik in letni program mladinskih dejavnosti 

obravnaval na 10. redni seji 17. 1. 2018 in ga potrdil na 11. dopisni seji 24. 1. 2018; 

svet JZR je dokumenta potrdil na 7. korespondenčni seji dne 28. 1. 2018.  

Martina Logar je povedala, da je nov pravilnik nastal na podlagi pripomb notranje 

revizorke, ki so se nanašale na težjo preverljivost določenih postavk iz pravilnika, 

neusklajenost zneskov pri finančni konstrukciji projektov, ter pripomb s strani mladinskih 

društev kot izvajalcev programov. 

Ni več pogoja, da prijavitelj zagotovi 30 % lastnih sredstev oziroma drugih virov; zneski, 

ki določajo višino projektov, so se na podlagi izkušenj iz preteklih let spremenili oziroma 

se je najvišja vrednost upoštevanega programa in projekta znižala, uvrsti se tudi nekaj 

podrobnih določil o  vsebini razpisa, izdaji sklepov in nakazilu sredstev. 

Matej Markelj je povedal, da so na seji strokovnega sveta za mladinske dejavnosti 

obravnavali predlog pravilnika in ga še dodelali; prisotni so bili vsi predstavniki večjih 

mladinskih organizacij, odpravili so razna protislovja, ki so bila v prejšnjem pravilniku, 

točkovno je bolje urejen.  
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Borut Strnad je podal pripombo: V 3. členu je navedeno, da prijavitelji morajo 

izpolnjevati določene pogoje, potem pa je v dveh alinejah v oklepaju navedeno, da 

določilo za določene prijavitelje ne velja. Ali zakon dopušča izjeme? Skrbi me zakonitost, 

ker je zakon nad pravilnikom. 

Matej Markelj: te izjeme so določene, ker mladinski svet nima članstva, mladinski center 

pa tudi ne, ampak le dela za mladino. 

Martina Logar je dodala, da je bilo to določilo v pravilniku že prej. Sicer trenutno ni pri 

nas ne mladinskega sveta, ne formalnega mladinskega centra. 

Gregor Habjan je dodal, da imamo določene izjeme tudi v pravilnikih na drugih področjih 

(turizem, kultura). 

 

Odbor za družbene dejavnosti je sprejel (7 glasov ZA) 85. predlog sklepa občinskemu 

svetu (zvočni zapis: 00:49:00): 

Sprejme se Pravilnik o sofinanciranju mladinskih dejavnosti v občini Železniki v 

predloženi vsebini. 

 

Matej Markelj je povedal, da je strokovni svet za mladinske dejavnosti sprejel letni 

program mladinskih dejavnosti, ki je napram prejšnjemu nekoliko spremenjen, saj je 

črtana točka 3 v poglavju III (ki je bila vsebinsko nelogična).  

 

Odbor za družbene dejavnosti je sprejel (7 glasov ZA) 86. predlog sklepa občinskemu 

svetu (zvočni zapis: 00:51:00): 

Sprejme se letni program mladinskih dejavnosti občine Železniki za leto 2018 

v predloženi vsebini. 

 

K točki 4 (zvočni zapis: 00:52:00) 

Obravnava novega Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 

javnem zavodu »Javni zavod Ratitovec« 

Zaradi potreb po novem kadru (dodatni vzdrževalec športne infrastrukture) in na podlagi 

nove zakonodaje je JZR pripravil določene spremembe Pravilnika o organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu »Javni zavod Ratitovec«. Svet JZR je nov 

pravilnik sprejel na 8. dopisni seji dne 5. 2. 2018. Soglasje k pravilniku mora dati tudi 

ustanovitelj Občina Železniki.  

 

Gregor Habjan je povedal: Do prenove akta je prišlo po spletu naključij, ko sta lani dali 

odpoved delovnega razmerja obe natakarici in tudi vzdrževalec. Prišli smo do zaključka, 

da nas je za tak obseg dela, kot ga imamo, premalo. Sistemizacija v osnovi ni bila v 

redu, ker smo zaposlili vzdrževalca III in ne vzdrževalca II, kot je bilo navedeno v 

sistemizaciji. Na svetu JZR smo videli, da je potrebno tudi prilagoditi stopnjo zahtevane 

izobrazbe in druge pogoje, odpravili smo tudi anomalije plačnih razredov. Sicer imamo 

sistemiziranih več delovnih mest, kot imamo zaposlenih. Dejansko imamo več 

sestavljenih delovnih mest. Na novo se pojavlja vzdrževalec športne infrastrukture III. 

Koliko bomo imeli zaposlenih, pa je stvar dogovora z občino. Če bo volja, se bomo 

pogovarjali o enem novem vzdrževalcu (vzdrževalec športne infrastrukture II). 

 

Leopold Nastran: Koliko ste do sedaj imeli zaposlenih? 

Gregor Habjan: Zaposlenih je bilo devet, sistemiziranih je bilo 14 delovnih mest. 

 

Julijana Prevc: Samo dopolnila bom, ni mišljeno, da bi bilo 15 zaposlenih, lahko en 

zaposleni opravlja tudi več delovnih mest. Glede na potrebe in zmožnosti se bo 

zaposlovalo v okviru sistemizacije. 

 

Borut Strnad: Koliko je zaposlenih v muzeju? 

Gregor Habjan: Dva, kustos in muzejski tehnik. Na delovnem mestu muzejski vodnik ni 

nobenega zaposlenega. 

Župan: Imeli smo nekaj pogovorov z direktorjem, predvsem glede dodatnega 

zaposlenega, ki ga direktor želi. Pogovarjali smo se tudi o napredovanju direktorja.  
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Pripravili smo pregled realizacije prihodkov JZR po letih, kjer se vidi, koliko je občina 

namenjala za poslovanje JZR po letih. Nekaj časa ni občina namenjala nič za materialne 

stroške, le za muzej, nekje od leta 2013 je občina začela namenjati določena sredstva za 

bazen in športno dvorano. Pobuda s strani direktorja je bila za zaposlitev dodatnega 

vzdrževalca, za to pa bo potrebno zvišati sredstva za financiranje javnega dela v JZR. 

 

Gregor Habjan: Situacija ni enostavna, gre za dva ogromna objekta. Veliko je dela za 

vikende. Imamo tudi ogromno vsebine in programov. Potreba po novem vzdrževalcu je, 

ne gori pa voda. 

 

Matej Šubic: Vemo, da je težko; ali ocenjuješ, da se na infrastrukturi dela škoda? Ali se 

višek dela vzdrževalcu plačuje? 

 

Gregor Habjan: Ure, ki jih vzdrževalec opravi pozimi, praviloma poleti porabi. Imamo tudi 

veliko podjemnih pogodb. Stroški podjemnih pogodb in študentov so stroški JZR. Škoda 

na objektih se že dela, saj ima dvorana že svoja leta. Sicer pa nujne stvari sproti 

popravljamo. 

 

Branka Krek Petrina: Vi ste direktor in imate vse kompetence, če je potrebno, morate 

zaposliti še enega vzdrževalca, oceniti morate, kaj je cenejše, ali podjemna pogodba za 

dodatna dela ali nova zaposlitev. 

 

Gregor Habjan: JZR ni več sposoben nositi plače še enega vzdrževalca.  

 

Odbor za družbene dejavnosti je sprejel (5 glasov ZA) 87. predlog sklepa občinskemu 

svetu (zvočni zapis: 01:32:00): 

Občina daje soglasje k  Pravilniku o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 

javnem zavodu »Javni zavod Ratitovec«, ki ga je svet JZR sprejel dne 5. 2. 

2018, pod pogojem, da so potrebna finančna sredstva zagotovljena v proračunu 

Občine Železniki za leto 2018. 

 

 

K točki 5 (zvočni zapis: 01:34:00) 

Vprašanja in pobude 

 

Borut Strnad je s svojega mobilnega telefona prebral sporočilo, ki ga je dobil, in se 

nanaša na pomanjkanje mest v vrtcu.  
»V letošnjem letu je okrog 10 otrok ostalo brez možnosti vpisa svojih otrok v vrtec. V primeru, da 
starši otrok ne moremo vpisati v vrtec, smo prepuščeni svoji iznajdljivosti. Vsak pač poskrbi za 
svojega otroka kolikor pač more.  
Starši, ki po točkovanju pač nismo dobili možnosti smo prikrajšani v primerjavi z ostalimi. Zato 
prosimo, da na občini in vrtcu razmislite o možnih rešitvah, ki bi staršem pripomogle.  
Naša predlog rešitve je, da se naredi objava (lahko rečemo razpis) za subvencioniranje tistim 

desetim družinam, ki bi otroka v zamenjavo za 100 EUR subvencije otroka izpisali iz vrtca in ga 
imeli doma.  
Jasno nam je, da je bila ta tema že večkrat izpostavljena, prave volje do rešitve problema pa se ni 
našlo.  
Spodaj smo podpisani starši, ki nam strošek privatne organizacije varstva zares predstavlja velik 
del družinskega prihodka in prosimo, da se izvede razpis ali najde rešitev za naš primer in za 

naslednje primere, ki se bodo pojavili v prihodnje. 

Lep pozdrav, starši« 

 

Borut Strnad: Prosil me je Boštjan Demšar, če bi lahko tole prebral. Jaz sem obljubil, da 

bom to prebral, in tudi predlagam, da se nekaj naredi. Moje mnenje je, da je prav, da se 

za to najde neko rešitev. 
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Tudi ostali prisotni na seji naj bi to sporočilo prejeli, a ga do seje še niso. 

 

Leopold Nastran je povedal, da ni ničesar dobil in ne ve, za kaj gre. Meni, da bo problem 

potrebno reševati, najprej pa bo treba ugotoviti, kakšna je dejanska situacija. 

 

Branka Krek Petrina: Razumem starše, ki so v stiski. Predlagam, da na naslednjo sejo 

odbora povabimo osebo, ki je problem izpostavila. Veliko sem se s tem ukvarjala, žal 

neuspešno, da bi starši, ki ne dobijo mesta v vrtcu, dobili denarno nadomestilo. 

 

Župan: V prejšnjem mandatu smo se veliko s tem ukvarjali, na koncu se je izoblikoval 

predlog, da tistim, ki ne dobijo mesta v vrtcu, sofinanciramo drugo varstvo, a na odboru 

za družbene dejavnosti ta predlog ni bil sprejet. 

 

Predsednik je predlagal, da na naslednjo sejo odbora povabimo predstavnika staršev, ki 

je te probleme izpostavil. 

 

Julijana Prevc: Pridobiti bo potrebno točne podatke, koliko otrok je bilo zavrnjenih na 

začetku leta, po razpisu. Da ne bi potem dobili nekega plaza zainteresiranih in bi nato 

imeli vrtce prazne. 

 

Leopold Nastran je čestital predstavnikom igralske skupine za dobro gledališko 

predstavo. 

 

Tomaž Weiffenbach je povedal, da je projekt »kovtre šivat« skozi Železnike potrjen in da 

je prijavljenih že 80 parov plesalcev. To je projekt sodelovanja večih društev, 

posameznikov in skupin, tudi iz drugih krajev. 

KUD France Koblar se je s tem prijavil na razpis za sofinanciranje pri JSKD. 

 

Matej Markelj: Od starešine tabornikov Rod zelene sreče sem dobil vprašanje, kje je 

kakšna možnost za pridobitev prostora za skladišče, ki ga taborniki nujno potrebujejo (v 

najemu so imeli prostore v kleti objekta Češnjica 48, katere pa so morali izprazniti). 

Zanima jih, kako je s prostori na Racovniku 30.   

 

Župan je povedal, da so prostori na Racovniku 30 v lasti občine in so bili predvideni za 

namen medgeneracijskega centra; če pa bo prišlo do gradnje doma za starejše, bodo ti 

prostori ostali prosti za druge namene. Zato je potrebno počakati, da bodo znani rezultati 

o koncesiji za dom. 

 

Tomaž Weiffenbach je povedal, da Turistično društvo Železniki nima več v najemu  

prostorov na Češnjici in so sedaj prazni. Lokacija je dobra. 

 

 

 

Ker drugih vprašanj in pobud ni bilo, je predsednik ob 21.05 sejo zaključil in se vsem 

prisotnim zahvalil za udeležbo. 

 

 

 

Zapisala:                                                          Predsednik odbora za družb. dejavnosti 

Martina Logar                                                    Leopold Nastran, l. r. 

 

 

 

 

Št.: 011-1/2018-002 


