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ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

 

ZAPISNIK 

6. redne seje odbora za družbene dejavnosti, ki je bila v sredo, 23. 10. 2019, ob 20. uri v 

sejni sobi Občine Železniki. 

 

Prisotni: 

Člani odbora:     Julijana Prevc, Branka Krek Petrina, Minka Šmid,                                                                                                    

                                                   Leopold Nastran, Zora Bonča, Alenka Lotrič, 

                                                   Andreja  Ravnihar Megušar 

Župan:                                         mag. Anton Lunar 

Podžupan:                                    Matej Šubic 

Direktorica občinske uprave:          Jolanda Pintar 

Svetovalka za družb. dejavnosti:    Martina Logar 

višja svet. za pror., fin. in gosp.:    Cirila Tušek 

direktor JZR:                                Gregor Habjan 

direktor ZD Škofja Loka:                prim. dr. Aleksander Stepanovič, dr. med. (pri 2. t.) 

ZZZS OE Kranj:                            Karmen Petrič (pri 2. točki) 

Zdravnica koncesionarka:              Ana Marn Vodovnik, dr. med. (pri 2. točki) 

Zdravnica:                                   Tatjana Nastran, dr. med. (pri 2. točki) 

Zdravnik koncesionar:                   Branko Košir, dr. med. (pri 2. točki) 

ravnateljica Antonovega vrtca:       Nežka Čufar (pri 3. točki) 

ravnatelj OŠ Železniki:                  Franc Rant (pri 3. točki) 

 

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

svet, seje odborov«. 

 

Predsednica odbora za družbene dejavnosti Julijana Prevc je lepo pozdravila vabljene 

goste in člane odbora. Predlagala je dnevni red.  

Odbor je sprejel (6 glasov ZA) naslednji dnevni red:  

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje odbora za družbene dejavnosti z dne 

11. 9. 2019.  

2. Delovanje javne službe na področju družinske medicine v občini Železniki. 

3. Obravnava predloga novih cen za programe vrtcev. 

4. Obravnava predloga proračuna Občine Železniki za leto 2020 in predloga 

proračuna Občine Železniki za leto 2021 za področje družbenih dejavnosti. 

5. Vprašanja in pobude. 

 

K točki 1 

Pregled in potrditev zapisnika 5. seje odbora za družbene dejavnosti z dne 11. 

9. 2019 (zvočni zapis: 00:01:00) 

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

21. sklep: 

Potrdi se zapisnik 5. seje odbora za družbene dejavnosti z dne 11. 9. 2019. 

 

K točki 2 

Delovanje javne službe na področju družinske medicine v občini Železniki (zvočni 

zapis: 00:02:00) 

 

Julijana Prevc: Na odboru je bila večkrat izražena želja, da bi zdravniki poročali o svojem 

delu in podali videnje razvoja zdravstvene dejavnosti v občini Železniki.  
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Župan je dejal, da je bila pobuda s strani Branka Koširja, da bi se enkrat letno zdravniki 

oglasili pri županu. Župan pa se je odločil, da o tem spregovorijo širše in je zdravnike 

povabil na sejo odbora, zraven pa je povabil še direktorja ZD Škofja Loka dr. Aleksandra 

Stepanoviča in predstavnico Zavoda za zdravstveno zavarovanje gospo Karmen Petrič. 

Če se pogovarjamo o koncesiji, tako potrebujemo mnenje OZG in ZZZS. Spregovorili bi 

tudi o mrliško pregledni službi, kjer se pripravljajo določene spremembe. 

 

Julijana Prevc je prosila izvajalce – zdravnike, da podajo svoje mnenje in povedo, kaj 

pričakujejo od občine. 

Branko Košir: Predstavil bi Tatjano Nastran, našo novo zdravnico, ki je prevzela delo za 

Gregorjem Habjanom. Dosegla je že kvoto 1.209 pacientov, nevpisanih pa je ostalo 800. 

Je pa začel vpisovati tudi zdravnik Opara, ki ima 74 vpisanih. 

 

Branko Košir: Še vedno rabimo pediatra, vsi trije zdravniki imamo vpisanih okrog 350 

otrok, kar pa ni veliko. Treba bo delati tudi na tem, da se družinski zdravniki 

razbremenimo. Jaz trenutno ne vpisujem. Železniki potrebujejo dodatno koncesijo za 

fizioterapijo, pediatra ter četrtega zdravnika (vsaj polovico). Ne vem, če je za to dovolj 

denarja na ZZZS, ampak to bi potrebovali. 

 

Dr. Aleksander Stepanovič: Glede potreb po pediatriji se strinjam, da je to potrebno 

rešiti. Pogovarjamo se s specializantko, ki konča specializacijo junija 2020 in je 

zainteresirana priti v Železnike in Šk. Loko, postopno, glede na potrebe. Ta gospa 

specializira po starem programu, to je za določeno regijo, in bi se lahko zgodilo, da bi 

morala plačati zbornici neko odškodnino, če ne bi sprejela službe v tisti regiji. V tem 

primeru bi bila rešitev, da bi občini Škofja Loka in Železniki pokrili strošek odškodnine. 

Naslednje leto pa konča specializacijo naša specializantka, ki je predvidena za popolnitev 

v Šk. Loki, kjer imamo še en program nezaseden. 

 

Karmen Petrič: Nekaj podatkov: na dan 1. 10. 2019 je opredeljenih 609 otrok v starosti 

od 0-18 let pri treh zdravnikih. Mi v pogovorih z občino in ZD Šk.Loka že dolgo težimo k 

temu, da bi bil v Železnikih pediater na enak način kot v Žireh in Gorenji vasi. Četrti 

zdravnik bi bil glede na trenutno stanje po normativih potreben v deležu; zaenkrat bi 

zadostovalo, da bi imeli 2,7 tima splošne ambulante ter 0,7 pediatra.  

Glede širitev programov so sredstva omejena, posebnih širitev v letu 2020 ne more biti. 

Predlog z naše strani je, da bi vključili vsaj širitve programov, ki so bile že načrtovane in 

ne realizirane. V primeru širitve programov mora najprej to zagotoviti javni zavod. Za 

širše območje Škofje Loke sta za drugo leto predvidena dodatno dva tima fizioterapije. 

 

Julijana Prevc: Kaj je z Dolenjo vasjo, izražena je bila želja po tem, da bi hodili tudi sem 

naši patronažni sestri.  

 

Karmen Petrič: Gledati je treba populacijo in teren. Glede na število sta vaši 

koncesionarki dokaj močno obremenjeni. 

 

Dr. Aleksander Stepanovič: Stanje na področju patronaže je primerljivo (v Šk. Loki in v 

Železnikih), v zadnji štirih letih je bilo veliko debat na to temo. Dolenje vasi ne moremo 

prepustiti. Sester v Šk. Loki ni preveč, celo ena manj je, kot je priznanega programa. 

Obiskov pa je toliko, kolikor dobijo delovnih nalogov. 

 

Minka Šmid: Sem upokojena patronažna delavka. Na eno sestro je 1.350 obiskov, med 

50 in 60 jih je v Dolenji vasi. S tem Šk. Loka ne bi veliko izgubila, če bi to pustila našima 

koncesionarkama. V preteklosti so nam kar določili, da midve ne bova več hodili na 

območje občine Škofja Loka. 

 

Glede fizioterapije je župan vprašal, kakšna je pokritost v Železnikih. 
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Karmen Petrič je obrazložila, da je izračun pokazal, da bi širše območje ZD Škofja Loka 

potrebovalo dodatno dva tima. 

 

Branka Krek Petrina: Ni bila izražena želja po poročanjih, ampak zahteva po poročanjih 

temelji na podlagi novega zakona o zdravstveni dejavnosti, ki določa dolžnost in način 

poročanja o opravljanju koncesije. Sklenili smo koncesijski akt in njihova dolžnost je, da 

nam poročajo. Oni naj nam povedo določene stvari. Poročila koncesionarjev smo prejeli, 

ni pa poročila Gregorja Habjana. Nič ne vemo, kdo je zdravnik Opara. Nobenega duha in 

sluha ni o zdravniku Marku Možini. 

 

Ana Marn Vodovnik: Podpiram tovrstna srečanja, upam, da bodo postala tradicionalna. V 

zvezi s pogodbo povem, da sem pošiljala poročila o delu za preteklo leto, nisem pa 

vedela, da smo dolžni sklicati tudi srečanja v živo. 

 

Branka Krek Petrina: Ali tudi vi potrebujete avto z modro lučko in defibrilator? 

 

Ana Marn Vodovnik: Ko sem začela delati v Železnikih, smo izvajali tudi intervencije, 

kamor sem se vozila s svojim avtom. Sedaj se delo ločuje od NMP in modre lučke ne 

potrebujem. Defibrilator bi moral biti del opreme stavbe ZD, katere najemniki smo. 

Defibrilator imamo, ni od Občine Železniki, bil je last Gregorja Habjana, ni najnovejši, 

stroške servisov si delimo s kolegi. Tu bi pričakovala sodelovanje z občino. 

 

Branka Krek Petrina: Ali koncesionarji v teh stroških, ki jih plača ZZZS, dobijo tudi 

sredstva za nabavo takih stvari, kot je defibrilator? 

 

Karmen Petrič: V kalkulaciji, iz katere je izračunana cene storitev, je tudi del za 

amortizacijo, ampak ta aparat je neka višja vrednost, ki definitivno ni upoštevan. 

Strošek vseh aparatov sigurno ni vkalkuliran v ceno.  

 

Dr. Aleksander Stepanovič: S strokovnega vidika je sigurno prav, da je en aparat v ZD 

Železniki. Tudi mi se vključujemo v vzdrževanje aparatov na tem področju in lansko leto 

je OZG financiral nabavo nove baterije za ta defibrilator, ki pa sploh ni od OZG. 

 

Branko Košir: Glede zdravnika Opare, je specializant v zadnji fazi, decembra gre na 

specialistični izpit. Od 1. 4. do 30. 9. letos sem iskal zdravnike za nadomeščanje, kamor 

se je vključil in se tu dobro ujel. Polovico časa bo v Železnikih, polovico pa v Zagorju. 

Marko Možina je imel nekaj razgovorov na Občini Železniki in Gorenja vas ter se odločil 

za Gorenjo vas. Gregor Habjan pa od 1. 10. 2019 ne dela več. 

Še vedno mislim, da bi rabili avto z modro lučko in boljši defibrilator. Trenutni defibrilator 

je na nivoju gasilcev, nič boljši.  

Vprašanje za Petričevo: Kako nam plačujejo laboratorij? Koliko nam plačajo za sestro, ki 

to dela? 

Karmen Petrič: V kalkulaciji je poleg kadra tudi laborant. 

 

Branko Košir: Laboratorij ljudem v Železnikih ne pripada. To, kar sedaj naši ljudje dobijo, 

je nadstandard. Vlagam v to, da ljudje v Železnikih dobijo več. 

 

Cirila Tušek: Potekel je vpis za paciente Gregorja Habjana. Bila je slaba obveščenost. 

 

Tajana Nastran je dejala, da je bila obveščenost dobra, saj so v treh tednih zapolnili 

kvoto, ljudje so vedeli, objava je bila tudi v Ratitovških obzorjih. Ostalo pa je okrog 270 

ljudi, sedaj bo vpisoval zdravnik Opara.  

 

Karmen Petrič: V Železnikih sta dva izvajalca, Ambulanta Marn Vodovnik in Ambulanta 

Košir, ki ima več izvajalcev. Za nov program oziroma za širitev se lahko prijavi obstoječi 

izvajalec, ki izpolnjuje pogoje. 
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Branka Krek Petrina: Koliko je povprečno opredeljenih oseb na zdravnika, ali se zdravniki 

v Železnikih držijo novih normativov? 

Poudarila je tudi potrebo po izvedbi ankete, kot jo delajo tudi na OZG. 

 

Tatjana Nastran je povedala: podatki iz oktobra 2019 o opredeljenih: 1.922 Branko Košir 

(2.602 količnikov), 1.210 Tatjana Nastran (1.921 količnikov), 74 Opara (95 količnikov), 

od Ambulante Habjan ostaja 727 (901 količnik). 

 

Karmen Petrič: Podatki na 31. 8. 2019: Marnova ima za en tim opredeljenih 1.800 

pacientov, Ambulanta Košir za 2,2 tima 4.180. Obremenitev je približno enaka.  

 

Dr. Aleksander Stepanovič je povedal, da je MZ aktivno pristopilo k ugotavljanju 

zadovoljstva pacientov z zdravstvenimi storitvami z anketami, ki bodo počasi postale 

obvezne. Povedal je še, da je po novem mrliško pregledno službo potrebno ločiti od NMP. 

O tem so se že pogovarjali tudi s koncesionarji. Z njimi imajo že neke pogodbe za 

izvajanje mrliško pregledne službe, vprašanje pa je, ali so se pripravljeni vključevati še 

naprej pod takimi pogoji. 

 

Minka Šmid: Naši zdravniki se res trudijo za naše občane, lahko jim zaupamo in vsem 

dajem veliko priznanje. 

Dr. Aleksander Stepanovič je pritrdil in dejal, da je strokovno sodelovanje ZD Šk. Loka s 

koncesionarji iz Železnikov zgledno. 

 

Julijana Prevc se je lepo zahvalila vsem vabljenim za sodelovanje pri tej točki. 

 

K točki 3 

Obravnava predloga novih cen za programe vrtcev (zvočni zapis: 01:32:00) 

 

Martina Logar: Občina se je po prejemu predlogov za nove cene s strani vrtcev 

pogovarjala z vodstvom Vrtca Železniki in Antonovega vrtca. Želeli smo povišanje cen 

zamakniti na 1. 1. 2020. Zaradi sprostitev napredovanj za vzgojiteljice v višje plačne 

razrede je bilo mnenje vrtcev, da je nujno potrebno cene spremeniti že s 1. 11. 2019. Na 

podlagi njihovih predlogov smo nato pripravili tak predlog za nove cene, ki vključuje še 

vedno dve različni ceni za vsak program, to je ceno za Vrtec pri šoli in višje cene za 

Antonov vrtec. Razliko v ceni pokrije Občina Železniki. 

Pregledali smo tudi cene okoliških vrtcev in ugotovili, da so večinoma višje od teh, ki jih 

predlagata naša vrtca (predlog cen Vrtec Železniki za prvo starostno obdobje 429,21 

evrov, za drugo starostno obdobje 342,65 evrov, Antonov vrtec za prvo starostno 

obdobje 464,05 evrov, za drugo starostno obdobje 370,45 evrov). Nekateri vrtci so cene 

spreminjali že v letu 2019. Veljavne cene za prvo starostno obdobje: za občino Gorenja 

vas 463,00 evrov, Žiri 483,00, Škofja Loka 516,81, Medvode 509,67, Vodice 500,00, 

Ljubljana 576,00, Tolmin 506,68; cene za drugo starostno obdobje: za občino Gorenja 

vas 341,00, Žiri 359,00, Škofja Loka 373,21, Medvode 361,88, Vodice 368,00, Ljubljana 

418,00, Tolmin 377,17. 

 

Franc Rant: Naš predlog utemeljujem z naslednjimi dejstvi. Mi cen letos še nismo 

spreminjali, čeprav so se že 1. januarja povišale plače. Plače pa predstavljajo okrog 3/4 

vseh stroškov vrtca. Sprememba pri plačah pomeni velik pritisk na ceno. Plače se bodo 

dvignile spet 1. novembra. Naslednji razlog so redna napredovanja. Zaposleni dobro 

opravljajo svoje delo in je prav, da tudi napredujejo. Konkreten razlog je tudi vlaganje v 

opremo za delovanje novih oddelkov. Razlog so tudi neznansko veliki stroški ogrevanja v 

tej novi stavbi, ki nima nobene izolacije, ogrevanje pa je na plin. Pričakujemo, da bo 

občina čim prej stavbo energetsko sanirala. Še vedno ostajamo med najcenejšimi vrtci v 

Sloveniji. 

 

Nežka Čufar: Dve leti je, kar smo cene spreminjali. Ves čas smo imeli na razpolago 

sredstva iz refundacije moje bolniške. Jaz sem od junija letos polovično invalidsko 
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upokojena. Mi, ki smo majhni, in imamo na eni strani štiri delavke z veliko delovne dobe, 

mlade so pogosto na porodniški, smo sigurno dražji. Ne privoščimo si nobene stvari, ki bi 

bila nepotrebna. S 1. 12. letos bosta napredovali v naziv svetovalka dve delavki. To 

povišanje cen je pomembno za preživetje Antonovega vrtca. 

 

Leopold Nastran: Vse čestitke ravnatelju, da uspe zagotavljati tako nizko ceno vrtca.  

V začetku občina ni dovolila različnih cen, nato pa smo odobrili višjo ceno za Antonov 

vrtec. Vsako leto po sprejemu nove cene razkorak med cenami vrtcev raste. Razliko v 

ceni plačuje občina in ta razlika se viša. Predlagam, da bi šli na enak odstotek podražitve. 

Dam predlog za razmišljanje, do kakšne razlike v ceni bo sprejemljivo iti. 

 

Nežka Čufar: V začetku sta bili ceni enaki. Vrtec Železniki se je v teh letih širil: nov vrtec, 

dograditev, prostori v šoli, nakup hiše, ureditev prvega in letos drugega nadstropja. 

Večje število otrok pomeni nižjo ceno. Vrtec Železniki je tako velik, da bi moral biti na 

svoje. 

 

Branka Krek Petrina: Razlika v cenah pač je, Antonovemu vrtcu doplačuje občina iz 

proračuna, v katerega prispevamo vsi. 

 

Andreja Ravnihar Megušar: Mislim, da je treba je podpreti predlog Antonovega vrtca, saj 

pomeni veliko obogatitev v naši občini. 

 

Po zaključeni razpravi je predsednica dala predlog sklepa na glasovanje. 

Odbor za družbene dejavnosti je sprejel (6 glasov ZA) 22. sklep (predlog sklepa za 

občinski svet (zvočni zapis: 02:02:00): 

Občinski svet sprejme predlagane cene programov vrtcev v občini Železniki za 

obdobje od 1. 11. 2019 dalje: 

1. Cene programov v Vrtcu Železniki znašajo mesečno na otroka: 

program Cena v € 

oddelek 1. starostnega obdobja  

          dnevni program 429,21 

          polovični program 300,45 

          skrajšani program 321,91 

oddelek 2. starostnega obdobja (3-6 let)  

          dnevni program 342,65 

          polovični program 239,85 

          skrajšani program 256,99 

oddelek 2. starostnega obdobja (3-4 leta) in 

kombinirani oddelek 

 

          dnevni program 376,50 

          polovični program 263,55 

          skrajšani program 282,38 

- polovični program: izmenična prisotnost vsak drugi teden 

- skrajšani program: štiri ure brez kosila 

 

2. Cene programov v Antonovem vrtcu znašajo mesečno na otroka: 

Program: samo dnevni programi Cena v € 

oddelek 1. starostnega obdobja 464,05 

   cena za starše 429,21 

oddelek 2. starostnega obdobja (3-6 let) 370,45 

   cena za starše 342,65 

oddelek 2. starostnega obdobja (3-4 leta) 405,93  

   cena za starše 376,50 

 

Cena za starše ostane enaka kot v Vrtcu Železniki, razliko do cene programov za 

Antonov vrtec pokrije Občina Železniki. 
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3. Cene veljajo od 1. 11. 2019. 

4. Odbitek za odsotnost na dan pri vseh dnevnih programih znaša 1,20 €, pri 

polovičnem in skrajšanem programu pa odbitka ni. 

5. Določitev obračunavanja odsotnosti otrok oziroma možnosti začasnega izpisa 

otrok s stalnim prebivališčem v občini Železniki iz vrtca 

Med trajanjem šolskega leta (od 1. 9. do 30. 6. naslednjega leta) otroka 

praviloma ni mogoče začasno izpisati iz vrtca, razen zaradi bolezni. 

V času trajanja začasnih izpisov starši plačajo 60% svojega prispevka za 

program, v katerega je otrok vključen. Razliko do cene programa za začasno 

izpisane otroke vrtcu povrne Občina Železniki. 

Za otroke, ki imajo vrtec sofinanciran s strani države, začasni izpis ni možen. 

a) začasni izpis zaradi bolezni 

Začasni izpis otroka iz vrtca je mogoč zaradi poškodbe ali dolgotrajne bolezni na 

strani otroka na podlagi vloge staršev in zdravniškega potrdila, iz katerega je 

razvidno, da bo otrok zaradi teh razlogov odsoten iz vrtca najmanj trideset 

zaporednih dni. 

b) začasni izpis v času letnih dopustov 

Starši otrok lahko julija in avgusta otroka začasno izpišejo iz vrtca za najmanj 

30 zaporednih dni. V tem primeru morajo starši najkasneje do 15. junija upravi 

vrtca oddati pisno vlogo za začasni izpis. V njej navedejo natančno trajanje 

začasnega izpisa. Začasni izpis lahko z novo izpisnico podaljšajo kadarkoli pred 

potekom začasnega izpisa. 

6. Glede na ugotovljene razmere v občini in potrebe po vključitvi otrok v vrtec 

število otrok v oddelku lahko presega število, ki ga določa prvi odstavek 17. 

člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 

25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 

14/15 – ZUUJFO in 55/17) in 34. člen Pravilnika o normativih za opravljanje 

dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18) za 

največ dva otroka v oddelku. Tako povečano število otrok v oddelku prvega 

starostnega obdobja ne sme presegati 14 otrok, v oddelku drugega starostnega 

obdobja 24 otrok, v oddelku otrok 3-4 let 19 in v kombiniranem oddelku 19 

otrok. 

7. Določila 3., 4. in 6. točke veljajo za Vrtec pri Osnovni šoli Železniki in Antonov 

vrtec, določilo 5. točke pa velja za vse otroke s stalnim prebivališčem v občini 

Železniki, vključene v vrtce v občini in izven občine Železniki. 

8. Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep občinskega sveta o 

cenah programov v vrtcih v občini Železniki, ki velja od 1. 11. 2018, št. 015-

4/2018-014 z dne 19. 10. 2018. 

 

K točki 4: 

Obravnava predloga proračuna Občine Železniki za leto 2020 in predloga 

proračuna Občine Železniki za leto 2021 za področje družbenih dejavnosti 

(zvočni zapis: 02:04:00) 

 

Župan je podal kratko obrazložitev: Predlagamo dvoletni proračun, posebej za leto 2020 

in 2021. Radi bi, da bi se ta predlog sprejel. Za leto 2020 znaša povprečnina 589,11 

evrov, upoštevali smo, da bomo prejeli nepovratna sredstva Ministrstva za gospodarstvo 

v višini 3 % primerne porabe, kar znaša 191.171 evrov. Predvideli smo tudi porabo 

povratnih sredstev, oba zneska nameravamo porabiti za ceste. Prihodki v letu 2020 bodo 

v višini 6.645.408, odhodki 6.739.432 evrov. Po področjih največ damo za področje 19, 

izobraževanje, in sicer 2.075.400 evrov, kar lep znesek dajemo za cestni promet in 

infrastrukturo, 882.017 evrov. 

Za leto 2021 se obeta nekoliko manjša povprečnina, in sicer 588,30 evrov. Predvideli 

smo nepovratna sredstva v višini 3 %, ta bomo uporabili za obvozno cesto, ki jo bomo 

morali sofinancirati. Prihodki so predvideni 6.919.612 evrov in odhodki 6.810.929 evrov, 

za izobraževanje dajemo 1.923,093, močno je področje 16. - prostorsko planiranje v 

znesku 975.056 evrov za sofinanciranje kolesarske povezave, ureditev pločnikov, dveh 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0911
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4285
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1737
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4935
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1116
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2275
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2133
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postaj in javne razsvetljave v Sorici, izgradnjo pločnika na Zalem Logu, v Dol. vasi in 

Dašnici. Za promet namenjamo 572.621 evrov. 

Terminski načrt: že avgusta smo pošiljali navodila za proračun, predloge smo dobili sredi 

septembra, potem smo imeli usklajevalno sejo s svetniki. Sedaj potekajo obravnave na 

odborih, prva obravnava bo na seji občinskega sveta 7. 11. 2019, 19. 12. 2019 pa druga 

obravnava. 

Cirila Tušek: Povedala bi nekaj o primerjavi obeh proračunov: Malo pod sedem milijonov 

je prihodkov, v letu 2020 je več kapitalskih prihodkov, v letu 2021 pa več transfernih 

prihodkov. Za financiranje kolesarske povezave dobimo iz EU 396.600 evrov. Največ 

odhodkov je za tekoče odhodke in tekoče transfere. V obeh proračunih 30 % sredstev  

gre za investicije. 1.200.000 je lastnih sredstev za vse investicije, to želimo obogatiti z 

evropskimi sredstvi in sredstvi ministrstva. V obeh letih skupaj je v okviru NRP 93 

projektov, od tega 20 v okviru KS. Krediti se nam manjšajo. Glavnica kreditov v letu 

2020 znaša 288.301 evrov, v letu 2021 pa 188.335 evrov. 

Investicije na področju družbenih dejavnosti so: kot investicijski transfer šoli dajemo  

40.000 evrov,  v letu 2020 za kuhinjo v Dražgošah 73.000 evrov, za vrtec pri šoli 2. faza 

105.440 evrov,  streha v Sorici 27.000 evrov v letu 2021, v letu 2021 se bo začela tudi 

investicija v OŠ Jela Janežiča. Na področju športa in kulture večjih investicij ni 

predvidenih. 

Gregor Habjan: Zanima me, ali so bili zavodi že vabljeni na občino na razpravo o 

proračunu. Govorili smo tudi o zamenjavi parketa. Ali se bomo še kaj pogovarjali? 

Župan: Nismo posebej vabili vseh javnih zavodov, povabili smo le šolo in vrtec zaradi 

cen. 

 

Branka Krek Petrina: S strani Soričanov sem bila opozorjena, da je problematična streha 

na osnovni šoli v Sorici; v januarju letos je streho odkril veter in predlagam, da se to  

čim prej sanira. 

 

Gregor Habjan je dodal, da si je svet zavoda začrtal, kaj je potrebno, v načrtu je tudi 

menjava parketa, ki so jo planirali že za leto 2020. 

 

Andreja Ravnihar Megušar: Samo eno informacijo bi dala. Na pobudo KS Selca je 

ustanovljen iniciativni odbor za obnovo Krekovega doma v Selcih. Želimo ga obnoviti v 

smislu javno zasebnega partnerstva. Še naprej pa organiziramo Krekove večere in letos 

bomo Krekov večer dne 15. 11. posvetili Ivanu Omanu, ki je bil velik nosilec Krekove 

dediščine. 

Leopold Nastran: Ali so sredstva za kolesarsko stezo že zagotovljena?  

Župan je dejal, da je to predvideno v razvoju regij in so se že delale tudi izmere na 

terenu. 

Cirila Tušek je povedala, da je kolesarska steza razdeljena na več let, celotna vrednost je 

v NRP (1.548.000 evrov), v letu 2020 so projekti, v 2021 se začne z izgradnjo, v letu 

2022 se zaključi.  

 

Julijana Prevc: V Dolenji vasi že nekaj časa čakamo na obnovo spomenika. Potrebno bi 

bilo za to zagotoviti nekaj sredstev v proračunu. 

 

Ker ni bilo več razprave in predlogov za proračun, je predsednica to točko zaključila. 

 

K točki 5: 

Vprašanja in pobude 

Vprašanj in pobud ni bilo, zato se je predsednica Julijana Prevc vsem prisotnim lepo 

zahvalila za aktivno udeležbo in ob 22.45 zaključila sejo. 

 

Zapisala:                                                        Predsednica odbora za družb. dejavnosti 

Martina Logar                                                 Julijana Prevc, l.r. 

 

Št.: 011-16/2019-004 


