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ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

 

ZAPISNIK 

8. redne seje odbora za družbene dejavnosti, ki je bila v torek, 4. 2. 2020, 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 (od 20.15 ure dalje) 

Župan:                                         mag. Anton Lunar 

Direktor JZR:                                Gregor Habjan 

Svetovalka za družb. dejavnosti:    Martina Logar 

 

Odsotni: Podžupan Matej Šubic (opravičil) 

 

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 (5 glasov ZA) naslednji dnevni red:  

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

23. 10. 2019 in 7. korespondenčne seje z dne 16. 12. 2019. 

2. Obravnava predloga Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za 

opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju  

splošne in družinske medicine v občini Železniki (za 0,50 programa). 

3. Seznanitev z zapisniki sej sveta JZR in z zapisniki sej strokovnih svetov za 

šport, kulturo in mladinske dejavnosti. 

4. Vprašanja in pobude. 

 

 

K točki 1 

Pregled in potrditev zapisnika 6. seje odbora za družbene dejavnosti z dne 23. 

10. 2019 in 7. korespondenčne seje z dne 16. 12. 2019 (zvočni zapis: 00:01:00) 

 

Predsednica je na kratko preletela vsebino 6. seje. Člani odbora niso imeli pripomb na 

zapisnik in so sprejeli (6 glasov ZA)  

26. sklep: 

Potrdi se zapisnik 6. seje odbora za družbene dejavnosti z dne 23. 10. 2019. 

 

Glede korespondenčne seje je podala pripombo Branka Krek Petrina, in sicer, da se ne 

strinja s korespondenčnimi sejami, kot je povedala tudi že na seji občinskega sveta. 

Člani odbora niso imeli pripomb na zapisnik 7. seje odbora in so sprejeli (6 glasov ZA)  

27. sklep: 

Potrdi se zapisnik 7. korespondenčne seje odbora za družbene dejavnosti z dne 

16. 12. 2019. 

 

K točki 2 

Obravnava predloga Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za 

opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju  splošne 

in družinske medicine v občini Železniki (zvočni zapis: 00:03:00) 
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Julijana Prevc je povedala, da je Občina Železniki dne 28. 1. 2020 s strani Zavoda za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije, OE Kranj, prejela obvestilo, da Občina Železniki lahko 

podeli dodatno koncesijo v obsegu 0,50 programa na področju splošne in družinske 

medicine. 

Martina Logar je dodala, da je bila v Splošnem dogovoru ZZZS za leto 2019 za izpostavo 

Škofja Loka določena širitev programov v višini 1,00 tima in na ZZZS, OE Kranj, so 

ponovno preverili kriterij za izračun preskrbljenosti zavarovancev v Izpostavi Škofja Loka 

s programi splošne ambulante. Prav tako so preverili stališče zavoda, da upoštevaje 

trenutno stanje obremenjenosti timov splošne ambulante v občini Železniki in občini 

Škofja Loka utemeljujejo potrebo po programu 0,50 tima v vsaki izmed njiju. Glede na 

pomanjkanje zdravnikov družinske medicine je bistveni kriterij tudi zmožnost zagotovitve 

kadra za izvedbo programa. 

Iz podatkov o številu količnikov iz opredeljenih zavarovanih oseb na tim izvajalcev v 

občini Železniki in potrebnem obsegu programa, ki bi zagotovil obremenjenost tima v 

obsegu 1.895 glavarinskih količnikov, izhaja, da je za dosego omenjenega kriterija v 

timih občine Železniki izkazana potreba po 0,50 zdravnika splošne medicine in 0,70 

zdravnika pediatra. Sicer je Občina Železniki v razgovorih z ZZZS izpostavljala potrebo in 

željo po širitvi za en program, na le za polovico, a te možnosti zaenkrat ni, kajti dejanski 

izračuni in možnost širitve programov nas tako omejujejo. 

V skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti je za oddajo omenjenega programa, tudi če 

gre za povečanje programa koncesionarju, ki morebiti že ima z Zavodom sklenjeno 

pogodbo, potrebno izpeljati postopek javnega razpisa. Predhodno mora občina, ki 

sprejme koncesijski akt na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v obliki občinskega 

odloka, zanj pridobiti soglasje ZZZS. 

Občina bo v postopku obravnave odloka zaprosila OZG za izjavo, ali lahko zagotovi 

opravljanje zdravstvene dejavnosti na področju splošne in družinske medicine v občini 

Železniki v obsegu 0,50 programa. 

 

Leopolda Nastrana je zanimalo, kako kaže s pridobitvijo pediatra za Železnike. 

 

Župan je dodal, da smo dobili od direktorja ZD Škofja Loka dr. Aleksandra Stepanovića 

sporočilo, da načrtujejo, da bodo v juniju letos lahko zaposlili novo specialistko pediatrije, 

ki bi dolgoročno delala 50 % v Železnikih in 50 % v Škofji Loki. Prosil nas je, da smo 

podpisali pismo o nameri občin Škofja Loka in Železniki, da bi bili v primeru, da v OZG 

zaposlijo specialista pediatrije, ki je zaključil specializacijo iz pediatrije, ki jo je opravljal 

za potrebe druge regije (zaradi česar obstaja možnost, da bi specializant Zavodu za 

zdravstveno zavarovanje oziroma drugi pristojni instituciji moral povrniti stroške, nastale 

s specializacijo), pripravljeni kriti stroške specializacije. 

 

Branka Krek Petrina je dodala, da jo zelo veseli, da bomo končno dobili pediatra. 

 

Odbor za družbene dejavnosti je sprejel (6 glasov ZA) 28. sklep (predlog sklepa za 

občinski svet (zvočni zapis: 00:15:00): 

Občinski svet Občine Železniki sprejme Odlok o predmetu in pogojih za 

podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 

dejavnosti na področju splošne in družinske medicine v občini Železniki, po 

hitrem postopku. 

 

 

K točki 3 

Seznanitev z zapisniki sej sveta JZR in z zapisniki sej strokovnih svetov za 

šport, kulturo in mladinske dejavnosti (zvočni zapis: 00:16:00) 

V gradivu so člani prejeli zapisnike: 7. seje sveta JZR z dne 4. 9. 2019, 8. razširjene seje 

sveta JZR z dne 10. 1. 2020, 1. seje strokovnega sveta za šport z dne 21. 8. 2019, 1. 

seje strokovnega sveta za kulturo z dne 27. 8. 2019 in 1. seje strokovnega sveta za 

mladinske dejavnosti z dne 29. 8. 2019. 
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Julijana Prevc je na kratko predstavila zapisnike: 

Na 1. seji strokovnega sveta za mladinske dejavnosti dne 29. 8. 2019 so za predsednika 

izvolili Nejca Bobarja, za podpredsednika Roka Kavčiča. Izrazili so razne želje-večje 

povezovanje društev, igre brez meja za mlade, nižje cene za najem kulturnega doma. 

 

Na 1. seji strokovnega sveta za kulturo dne 27. 8. 2019 so za predsednico izvolili Matejo 

Markelj, za podpredsednico pa Katjo Mohorič Bonča. Dali so nekaj zanimivih predlogov: 

letni kino, impro skupina, izpostavili so sočasnost kulturnih dogodkov, predlagali, da bi 

proslava za dan državnosti potekala vsako leto v drugem kraju. Izpostavili so problem 

vhoda v rudnik na Racovniku ter postavitev table pri vodnjaku na Placu. 

 

Gregor Habjan je dodal, da je letni kino finančno kar zahteven projekt. 

 

Na 1. seji strokovnega sveta za šport dne 21. 8. 2019 so za predsednika izvolili Borisa 

Kavčiča.  Podana je bila pobuda, da bi pri spremembah pravilnika upoštevali vedno 

mlajšo in živahnejšo populacijo upokojencev. 

 

Iz zapisnika 7. seje sveta JZR z dne 4. 9. 2019 je razvidno, da so imeli v JZR kar nekaj 

težav s kadrom, ker je bilo več zaposlenih na bolniški. 

Na 8. razširjeni seji sveta JZR dne 10. 1. 2020 so bili izpostavljeni predlogi za 

poenostavljeno prijavljanje in poročanje za razpise, za povečanje sredstev za razpise, za 

prenos sredstev v naslednje leto. 

Glede obravnave vseh izpostavljenih vprašanj in predlogov na svetu JZR je že dogovorjen 

sestanek predstavnikov sveta JZR in strokovnih svetov JZR z županom in občinsko 

upravo in sicer za 12. 2. 2020. 

 

Zoro Bonča je zanimalo, kdaj bodo savne zaključene. 

 

Gregor Habjan je povedal, da se kar malo zapleta, računajo pa, da bi do 14. februarja 

moralo biti v grobem zaključeno. Sedaj se delajo preračuni, ali so pod ali nad vrednostjo 

projekta. 

Dodal je še, da je to, kar je zapisano v zapisniku razširjene seje sveta JZR, želja vseh 

društev in vseh, ki so prostovoljno aktivni na raznih področjih. Potrebno jim je prisluhniti, 

kajti prostovoljstvo počasi ugaša. Problem je tudi, ker se sredstva že dolgo niso nič 

povečevala. Pomembno je, da so odbori seznanjeni z vsem, kar se dogaja na strokovnih 

svetih JZR. 

 

Branka Krek Petrina je pripomnila, da se strinja, da so člani odbora za družbene 

dejavnosti seznanjeni s temi zapisniki. Pomembno je, da prostovoljcem prisluhnemo in 

jim damo priznanje. 

 

Julijana Prevc je izrazila mnenje, da bi se letni programi morali delati širše in obsegati 

vse, kar se na določenem področju dogaja in financira. Glede povečanja sredstev na 

področju športa bi se lahko subvencionirala najemnina športne dvorane. 

Krepiti je potrebno področje mladine, pogledati, kakšne programe bi JZR še lahko izvajal, 

kako bi aktivnosti povečali. 

 

Gregor Habjan: Super bi bilo, če bi za področje mladinskega dela imeli zaposleno eno 

osebo v mladinskem centru. Na tak način bi veliko naredili na preventivi. 

  

Andreja Ravnihar Megušar: Ali ima JZR pripravljen program za mlade oziroma vizijo, kaj 

bi lahko naredili, če bi imeli sredstva? Če bi želeli kandidirati za sredstva na kakšnih 

razpisih, bi morali imeti program. 

 

Gregor Habjan: O teh programih smo se pogovarjali, stvar ni tako enostavna. Vsi projekti 

zahtevajo partnerje.  
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Branka Krek Petrina je omenila, da je pred več kot 10 leti Robert Markelj vodil skupino 

LAS, ki je na preventivi veliko delala.  

Martina Logar je dodala, da je bil s strani župana Robert Markelj večkrat vprašan, ali bi 

še vodil LAS, ampak za to ni bil pripravljen. Je pa v času delovanja LAS pod vodstvom 

Roberta Marklja pričel delovati balet v Železnikih, pa tudi program MEPI v osnovni šoli, 

izvajale so se aktivnosti za mlajše otroke kot ure pravljic, družinska telovadba. 

 

Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z zapisniki 7. seje sveta JZR z dne 

4. 9. 2019, 8. razširjene seje sveta JZR z dne 10. 1. 2020, 1. seje strokovnega 

sveta za šport z dne 21. 8. 2019, 1. seje strokovnega sveta za kulturo z dne 27. 

8. 2019 in 1. seje strokovnega sveta za mladinske dejavnosti z dne 29. 8. 2019. 

 

K točki 4: 

Vprašanja in pobude (zvočni zapis: 00:59:00) 

 

Minka Šmid je vprašala, ali je kaj novega o domu za starejše. 

 

Župan je povedal, da smo dobili odgovor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti, da pač sprememba lokacije ni možna, tako da se pripravlja 

dokumentacija za prvotno lokacijo.  

 

Zora Bonča je bila mnenja, da je umestitev doma za starejše tudi v to okolje primerna.  

 

Gregor Habjan je dodal, da misli, da bi morali napeti vse sile, da bi prišli na novo 

lokacijo, ki je boljša. 

 

 

Predsednica Julijana Prevc se je vsem prisotnim lepo zahvalila za aktivno udeležbo in ob 

21.10 zaključila sejo. 

 

 

 

 

Zapisala:                                                        Predsednica odbora za družb. dejavnosti 

Martina Logar                                                 Julijana Prevc, l.r. 

 

 

 

Št.: 011-2/2020-003 


