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ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

 

ZAPISNIK 

9. redne seje odbora za družbene dejavnosti, ki je bila v sredo, 17. 6. 2020, ob 19. uri s 

PRIČETKOM OZIROMA PRVIM DELOM V OSNOVNI ŠOLI ŽELEZNIKI, OTOKI 13, 

TER NADALJEVANJEM ob 20. 15 v sejni sobi Občine Železniki, Češnjica 48.  

 

Prisotni: 

Člani odbora:     Julijana Prevc, Minka Šmid,                                                                                                    

                                                   Leopold Nastran, Zora Bonča, Alenka Lotrič, 

                                                   Andreja  Ravnihar Megušar (pri 1. točki v OŠ  

                                                   Železniki in nato od 20.50 dalje) 

Župan:                                         mag. Anton Luznar 

Podžupan:                                    Matej Šubic 

Direktor JZR:                                Gregor Habjan 

Svetovalka za družb. dejavnosti:    Martina Logar 

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

višji svetovalec za investicije:         Peter Košir (pri 1. točki v OŠ Železniki) 

 

Odsotni: Branka Krek Petrina 

        Jolanda Pintar, direktorica obč. uprave (opravičila) 

 

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

svet, seje odborov«. 

 

Dnevni red : 

1. Ogled prostorov matične šole Osnovne šole Železniki, Otoki 13, ogled novega 

objekta Vrtca Železniki ter obravnava pobude za obnovo Osnovne šole 

Železniki. 

2. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje odbora za družbene dejavnosti z dne 4. 

2. 2020. 

3. Obravnava in sprejem letnega poročila Javnega zavoda Ratitovec za leto 

2019 ter obravnava predloga občinske svetnice Alenke Lotrič glede višine 

najemnine športne dvorane. 

4. Obravnava in sprejem finančnega načrta Javnega zavoda Ratitovec za leti 

2020 in 2021. 

5. Obravnava poročil koncesionarjev zdravstvene dejavnosti v občini Železniki. 

6. Predstavitev projekta »prostofer«.  

7. Vprašanja in pobude. 

 

 

K točki 1 

Ogled prostorov matične šole Osnovne šole Železniki, Otoki 13, ogled novega 

objekta Vrtca Železniki ter obravnava pobude za obnovo Osnovne šole Železniki 

(ta del seje se je odvijal na lokaciji Osnovne šole Železniki, Otoki 13) 

 

Uprava Občine Železniki in predstavniki občinskega sveta so dne 15. 4. 2020 s strani 

sveta OŠ Železniki prejeli pobudo za obnovo Osnovne šole Železniki, kjer se že vrsto let 

srečujejo s hudim pomanjkanjem prostora za izvajanje šolskih dejavnosti. Na podlagi te 

pobude je del 9. seje odbora za družbene dejavnosti potekal v šoli, kjer so se članom 

odbora pridružili ravnatelj, člani sveta OŠ Železniki, predsednik sveta staršev, 

ravnateljeva pomočnika, predstavnik sindikata in knjižničarka. 
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Ogled šole in vrtca ter predstavitev prostorskih pogojev šole je vodil ravnatelj Franc 

Rant. Člani so se v prostorih šole zadržali do 20.ure, ob 20.15 pa nadaljevali sejo v sejni 

sobi Občine Železniki. 

 

Na začetku 2. dela, ki je potekal v sejni sobi Občine Železniki, je predsednica Julijana 

Prevc povedala, da nam je ravnatelj Franc Rant razkazal šolo in nas seznanil z njihovo 

najbolj perečo problematiko, težavami s premajhno knjižnico, s problemi s toplo vodo. 

 

Zora Bonča: Res je potrebno, da se čim prej začne delati na tem. Zaradi prostorske 

stiske so učenci res prikrajšani. Vlaganje v izobraževanje ni nikoli stran vržen denar. 

 

Župan: Za leto 2021 imamo v proračunu načrtovano izdelavo projektov za ureditev 

mansarde. Sama investicija pa bo hitro znašala 500.000 evrov samo za mansardo. Sicer 

je bil pred leti narejen načrt za celotno obnovo šole, a je potrebno določene stvari 

uskladiti.  

 

Leopold Nastran je predlagal, da bi določili, kdo je zadolžen, da bi se načrti pregledali. 

Julijana Prevc je predlagala, da bi se morala ustanoviti delovna skupina in to čim prej. 

 

Župan: S strani Občine bo zraven Peter Košir, s strani šole ravnatelj, lahko bi se vključil 

še kdo iz odbora za družbene dejavnosti. 

 

 

K točki 2 

Pregled in potrditev zapisnika 8. seje odbora za družbene dejavnosti z dne 4. 2. 

2020 (zvočni zapis: 00:08:20) 

 

Predsednica je na kratko povzela vsebino 8. seje, člani odbora niso imeli pripomb na 

zapisnik in so sprejeli (5 glasov ZA)  

29. sklep: 

Potrdi se zapisnik 8. seje odbora za družbene dejavnosti z dne 4. 2. 2020. 

 

 

K točki 3 

Obravnava in sprejem letnega poročila Javnega zavoda Ratitovec za leto 2019 

ter obravnava predloga občinske svetnice Alenke Lotrič glede višine najemnine 

športne dvorane (zvočni zapis: 00:09:30) 

 

V gradivu so člani prejeli letno poročilo Javnega zavoda Ratitovec za leto 2019.  

Obrazložitev je podal direktor JZR Gregor Habjan. 

Občinska svetnica Alenka Lotrič je na 10. seji občinskega sveta izpostavila plačilo 

najemnine športne dvorane v primerih, ko društvo dvorano pripravi in jo tudi pospravi.  

 

Gregor Habjan je predstavil dolgoročne in kratkoročne cilje ter podal vsebinsko poročilo.  

Prihodki JZR v letu 2019 so znašali 585.200 evrov in odhodki 557.475 evrov (presežek 

27.725 evrov). 

Načeloma so dosegli cilje, ki so si jih zastavili v letu 2019. Največji projekt so savne in 

prenova sanitarij v bazenu, a to je investicija občine. 

S 1. 1. 2020 imajo enega zaposlena več, na novo je zaposlen reševalec iz vode. 

Polovično so zaposlili tudi novo čistilko v bazenu zaradi bolniške odsotnosti sedanje 

zaposlene. Razširili in raztegnili so stopnice v Mladinski center, ki so bile dokaj nevarne.  

 

Julijana Prevc je prebrala pripombo Alenke Lotrič. 

»Zanima me športna dvorana in najemnina - športna društva v naši občini, ki 

organizirajo prireditve, plačajo kar veliko najemnino. To mene moti in moti tudi druge, s 

tem da društvo pripravi dvorano in jo tudi pospravi. Če to organizira gasilsko društvo, se 

trudi, da dobi določena sredstva, s tem plača najemnino dvorane, po drugi strani pa prosi 
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občino za sredstva za delovanje društva. Če bi se dalo na kakšen način, da bi vsaj ta 

društva, ki delujejo v občini, poravnala samo stroške, ki nastanejo pri tej uporabi, da bi 

se jim najemnina nekako zmanjšala.« 

 

Gregor Habjan: JZR je dokaj samostojen in mora tudi kaj zaslužiti. 70 % sredstev si 

pridobimo sami. Ta cenik se je postavil na začetku in se je za 2 % podražil v 18 letih.  

Jaz se z društvom zmeraj pogovorim, načeloma nimam prav hudih problemov. Društva 

dobijo kar velike popuste. Imamo zelo primerljive cene z ostalimi dvoranami. 

 

Alenka Lotrič je dejala, da ve, da gre za velike stroške. A prireditve društev so vseeno 

drugačne od drugih prireditev. 

 

Cirila Tušek: Od začetka, ko smo cene določili, sta se sprejela dva cenika, eden za 

domače uporabnike in drugi za tuje izven občine. Oddajati moramo po ceniku. Cene so 

določene na podlagi stroškov, amortizacija ni vključena. 

 

Alenka Lotrič se je zahvalila za pojasnila. 

 

Odbor za družbene dejavnosti je sprejel (5 glasov ZA) 30. sklep (predlog sklepa za 

občinski svet: 

Občinski svet sprejme poročilo o delu Javnega zavoda Ratitovec za leto 2019. 

 

 

K točki 4 

Obravnava in sprejem finančnega načrta Javnega zavoda Ratitovec za leti 2020 

in 2021 (zvočni zapis: 00:37:00) 

 

Člani odbora so prejeli finančni načrt Javnega zavoda Ratitovec za leti 2020 in 2021, ki 

ga je svet JZR potrdil na 10. seji dne 12. 6. 2020.  

Gregor Habjan: Sestavljen je bil pred korono v februarju, seja sveta je bila 12. 6., nekaj 

bom moral popraviti; sicer pa bomo delali nov finančni načrt v avgustu, da ga 

prilagodimo trenutnim razmeram. Ta finančni načrt je trenutno neizvedljiv. 

 

Cirila Tušek je povedala, da finančni načrt ni usklajen z izhodišči občine. Ko ima občina 

izdelan proračun, da vsem javnim zavodom izhodišča, katerih pa JZR ni upošteval. 

Predlagam, da se to popravi oziroma uskladi, saj se finančnega načrta takega, kot je, ne 

more sprejeti. 

 

Gregor Habjan: Če bomo bazen odprli, se bodo stroški zelo povečali. Že sedaj smo imeli 

velik izpad sredstev. Ne vem, kdaj ga bomo odprli. Ne upam si privoščiti nelikvidnosti. 

 

Andreja Ravnihar Megušar: Ne zaznam kakšnih razvojnih ciljev. Zastavlja se mi 

vprašanje, kako je s projekti, kaj je v teku, ali so predvideni kakšni prihodki od 

projektov? Finančni plan absolutno ni razvojno naravnan. Pri plačah ne vidim kakšne 

projektne zaposlitve. 

 

Gregor Habjan je razlagal, da je pač sredstva treba vedno založiti, tudi ko so odobrena iz 

drugih virov. Določeni projekti so bili uspešni, a nima ne kadra, ne sredstev za več in je 

presodil, da je to, kar so prijavili, za njih zadosti. Za leto 2020 in 2021 niso planirali, ker 

niso dobili pravega partnerja. 

 

Andreja Ravnihar Megušar: Stroški dela bi se morali pokrivati iz projektov. JZR se vedno 

prijavlja kot partner in ne kot vodilni partner. Sredstva se lahko zalagajo preko 

zakladniškega računa. 

 

Odbor za družbene dejavnosti je sprejel (6 glasov ZA) 31. sklep odbora (zvočni zapis: 

01:10:00): 
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Finančni načrt Javnega zavoda Ratitovec za leti 2020 in 2021 naj se uskladi z 

izhodišči , ki jih je podala Občina Železniki. 

 

 

K točki 5 

Obravnava poročil koncesionarjev zdravstvene dejavnosti v občini Železniki 

(zvočni zapis: 01:11:00) 

 

V gradivu so poročila koncesionarjev za leto 2019: ADM Marn Vodovnik d.o.o., družinska 

medicina, Ambulanta Košir d.o.o., družinska medicina, Zasebna fizioterapija Valerija 

Pretnar Ramovš, DENTA B, d.o.o. – zobozdravstvo odraslih, Zasebna zobna ambulanta 

Vladimir Šalković – zobozdravstvo odraslih, Otroška zobna ambulanta Štefka Gladek, 

Patronažno varstvo Katja Dolenc, Patronažna zdravstvena nega Anita Fliser Jordan. 

 

Julijana Prevc je naredila kratek povzetek  poročil. Iz poročil patronažnih sester je 

razvidno, da sta sodelovali z Društvom upokojencev, kjer gospe pletejo copatke za 

novorojence, oni dve pa jih ob obisku novorojenca izročita družini. Katja Dolenc je 

sodelovala na tečaju za družinske oskrbovalce, ki ga je organizirala Občina Železniki. 

 

Pri poročilu Zasebne fizioterapije Valerije Pretnar Ramovš je predsednica dodala: avtorica 

prispevka, ki ga navaja Valerija Pretnar Ramovš v poročilu, je bila Ana Šubic, sama sem 

bila intervjuvanka. Moja izjava ima namen, da so pacienti, naši občani, hitreje 

obravnavani. Na 6. seji odbora za družbene dejavnosti dne 23. 10. 2019 je gospa 

Karmen Petrič iz ZZZS, OE Kranj, povedala, da mora širitve programov najprej zagotoviti 

javni zavod. Za širše območje Škofje Loke sta predvidena za drugo leto dodatno dva tima 

fizioterapije. Zapisnik seje je dostopen na spletu, prav tako posnetek. 

 

DENTA B, d.o.o. – zobozdravstvo odraslih ter Zasebna zobna ambulanta Vladimir 

Šalković oba navajata število pacientov in vključevanje v dežurstvo. 

 

Štefka Gladek je izrazila pričakovanja do občine, želi, da se uredi strop v čakalnici in 

požarni red, na dolgi rok pa pravi, da bi si pacienti zaslužili nove ambulantne prostore 

(kompresor na hodniku je moteč in povzroča veliko hrupa).  

 

Ana Marn Vodovnik izpostavi delo s študenti, v letu 2020 načrtuje, da bo dobila ugodno 

rešeno vlogo za imenovanje za glavnega mentorja za področje specializacije iz družinske 

medicine in dodelitev pooblastila za izvajanje specializacije iz družinske medicine za ADM 

Marn Vodovnik d.o.o. 

 

Ambulanta Košir je vključena v slovensko nacionalno shemo za zunanjo oceno kakovosti 

(SNEQAS) na področju kakovosti laboratorija. Izpostavili so potrebo po dodatnem 

prostoru za arhiviranje, avtomobilu z modro lučjo, defibrilatorju, vsaj enkrat letno 

srečanje z županom, plastične zaščite za zidove. 

 

Julijana Prevc je menila, da bi morali vsaj kakšno zadevo rešiti, da se ne ponavljajo ves 

čas iste stvari. Mogoče bi iskali primeren prostor v šoli za otroško zobno ambulanto. 

 

Župan: Kot je povedal direktor ZD Škofja Loka dr. Aleksander Stepanovič, so v ZD Škofja 

Loka kupili defibrilator sami, avto z modro lučjo pa tudi koncesionarjem ne pripada. 

Glede srečanja s koncesionarji sem se odločil, da jih bom povabil na odbor za družbene 

dejavnosti. 

Martina Logar je povedala, da je strop v čakalnici otroške zobne ambulante že saniran. 

Župan je dejal, da bomo skušali takrat, ko bi šoli zagotovili neke dodatne prostore, dobiti 

v šoli tudi prostor za otroško zobno ambulanto. 

 

K točki 6 

Predstavitev projekta »prostofer« (zvočni zapis: 01:27:00) 
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Julijana Prevc je povedala, da se Občina Železniki namerava še v letošnjem letu vključiti 

v projekt »Prostofer, izboljšanje trajnostne mobilnosti na socialnem področju«. Gre za  

projekt Zavoda Zlata mreža, ki je trajnostni vseslovenski prostovoljski  projekt za 

mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo 

uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi 

strani radi priskočijo na pomoč. Namenjen je vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, 

nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi 

prevoznimi sredstvi. Prostofer jim omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, javnih 

ustanov, trgovine ipd.  
Martina Logar je povedala, da direktor Zavoda Zlata mreža Miha Bogataj žal danes ni 

mogel priti na sejo odbora, ima pa jutri dopoldne sestanek pri županu. Trenutno je v 

projekt vključenih že 37 slovenskih občin. V projekt se za opravljanje prevozov vključijo 

domači prostovoljci, ki želijo pomagati.  

 

 

K točki 7: 

Vprašanja in pobude (zvočni zapis: 01:36:00) 

 

Julijana Prevc je povedala, da je prejela vprašanje glede označitve spomenika pri cerkvi 

na placu. Na kakšen način sedaj to realizirati? 

 

Gregor Habjan: O tem smo že govorili na JZR. Na strokovnem svetu za turizem smo se 

odločili, da bomo uredili vhod v rov (železna vrata) in okolico ter označitev spomenika. 

Sredstva, ki smo jih nameravali nameniti za to, smo sedaj preusmerili v dva velika big 

boarda, ki se bosta pojavila na Vrhniki in v Grosupljem.  

Za tablo in za vhod se bomo prijavili na razpis. Zraven bi dali še tablo k spomeniku v 

Dolenji vasi. 

Matej Šubic: Že dolgo je želja po označevalni tabli v Železnikih in v Dolenji vasi. 

Predlagam, da bi se dobili z Decopom v sestavi Gregor Habjan, Matej Šubic, 

Julijana Prevc in Jurij Rejec. 

 

Vprašanje je bilo tudi glede glinenih tablic, na katerih so zapisana stara hišna imena.  

Matej Šubic je povedal, da je bila v prejšnjem tednu podelitev teh tablic v Železnikih. 

Sicer se letos na novo popisuje Davča. Pisno obvestijo prebivalce, če želijo sodelovati. V 

naši občini je bilo podeljenih že 285 teh tablic. To dela RAS, so pa enotne table za celo 

Gorenjsko. 

 

Andreja Ravnihar Megušar je izpostavila Strategijo loškega pogorja za programsko 

obdobje 2021-2027. Gre za evropska sredstva, ker pa društva zelo težko konkurirajo na 

take programe, je pa dobro, da so s tem vsaj seznanjena. Oblikujejo se novi programi in 

nove fokusne skupine. Dobro bi bilo, da ste s strani JZR prisotni in da se tudi društva 

navajajo na to. 

Dodala je, da ima že idejo za leto 2023, ko bo 1050-letnica darilne listine Freisinškega 

škofa, in bi Selca lahko povezali s Staro Loko. 

Gregor Habjan je povedal, da on kot direktor JZR sodeluje v LAS. 

 

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

22.25 zaključila sejo. 

 

 

 

Zapisala:                                                        Predsednica odbora za družb. dejavnosti 

Martina Logar                                                 Julijana Prevc, l.r. 

 

 
Št.: 011-6/2020-002 


