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ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

 

ZAPISNIK 

18. seje odbora za družbene dejavnosti, ki je bila v sredo, 4. 4. 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 

19.15), Tomaž Weiffenbach, Julijana Prevc (od 19.05), Matej Markelj, Irena Potočnik, 

Jerneja Tolar. 

Vabljeni: Jolanda Pintar, Gregor Habjan, Matej Šubic, Silva Košnjek (do 19.25), Lucija 

Zakeršnik (do 19.25), Martina Logar, Eva Tolar (do 20.35), Martina Markelj (do 20.35). 

 

Odsotni:  

ostali vabljeni: mag. Anton Luznar župan (opravičil),  Franc Rant (opravičil),   

 

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 sedem članov.  

 

Člani so soglasno (7 glasov ZA) sprejeli predlagani dnevni red: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 17. seje odbora za družbene dejavnosti z dne 

12. 2. 2018.  

2. Obravnava poročila o poteku službe za pomoč na domu za leto 2017 in 

analize ankete socialne oskrbe na domu v letu 2017, ter predloga za soglasje 

k uskladitvi cene storitve pomoč na domu za leto 2018. 

3. Obravnavanje pobude staršev, ki niso dobili mesta za otroka v vrtcu. 

4. Obravnava poročila o delu JZR za leto 2017 (program dela s finančnim 

načrtom za leto 2018 bo obravnavan na naslednji seji, ker potekajo še 

razgovori in usklajevanja, vezani na rebalans proračuna). 

5. Vprašanja in pobude. 

 

 

 

K točki 1  

Pregled in potrditev zapisnika 17. seje odbora za družbene dejavnosti z dne 12. 

2. 2018. 

 

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

88. sklep odbora (zvočni zapis: 00:03:20) 

Potrdi se zapisnik 17. seje odbora za družbene dejavnosti z dne 12. 2. 2018. 

 

K točki 2 (zvočni zapis: 00:03:40) 

Obravnava poročila o poteku službe za pomoč na domu za leto 2017 in analize 

ankete socialne oskrbe na domu v letu 2017, ter predloga za soglasje k 

uskladitvi cene storitve pomoč na domu za leto 2018 

 

Obrazložitev sta podali direktorica CSS Škofja Loka Silva Košnjek in Lucija Zakeršnik. 
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Silva Košnjek je povedala, da beležijo izjemno povečanje uporabnikov v naši občini. 

Tekom preteklega leta je bilo potrebno zaposliti še eno socialno oskrbovalko, najprej za 

polovični delovni čas, nato zaradi dodatnega povečanja za šest ur dnevno, seveda ob 

soglasju Občine Železniki. Na dan 1. 1. 2017 je bilo 13 uporabnikov, konec leta 20, 

skupno je bilo vključenih 24 uporabnikov, večina žensk. Iz ankete je bilo ugotovljeno, da 

so s storitvami zadovoljni. Razvidna je bila tudi potreba po storitvah v popoldanskem 

času in za vikende. Trenutno se to izvaja le v Škofji Loki. Tekom leta bo verjetno k tej 

stvari potrebno pristopiti. Sedaj delovni čas traja od 7. do 15. ure. Vedno večja je tudi 

kvaliteta storitev.  

 

Lucija Zakeršnik je dejala, da je predlog cene pripravljen na podlagi določene 

metodologije. Upoštevani so dejanski stroški dela za eno delavko za polni delovni čas in 

eno za 30 ur tedensko, 21 uporabnikov in 19,44 % strokovne delavke. Sama ekonomska 

cena pride nekaj višja od lanske in znaša 20,55 evrov, povišanje je zaradi višjih stroškov 

dela. Ostale materialne stroške so uspeli znižati. Občina Železniki je tudi edina od štirih 

občin, kjer lahko vsi uporabniki plačajo polno ceno, to je 5,00 evrov. 

Za leto 2017 je bila cena po izračunu kot plan 19,37 evrov, dejansko glede na realizacijo 

pa je prišla ura manj, 18,72 evrov. Sam izračun postavi višje cene. Pri nas naj bi za 

uporabnike ostala cena enaka kot lani, to je 5,00 evrov. 

 

Tomaž Weiffenbach je poudaril, da je tu zelo pomembno obveščanje starejših. 

 

Branka Krek Petrina: Pohvalila bi dobro izvajanje službe, ljudje so očitno s storitvami 

zadovoljni. Naša občina je zelo čuteča. 

 

Leopold Nastran: Vesel sem, da ste se odločili izvesti anketo. Verjetno se bomo še letos 

morali pogovarjati o nudenju pomoči na domu tudi v popoldanskem času in za vikende. 

 

Martina Logar: Naša občina dela s ceno 5,00 evrov na uro za uporabnike od leta 2016. V 

primerjavi s cenami v Sloveniji smo nekje na sredini, saj se cene gibljejo od slabih dveh 

evra do 8,5 evrov na uro. Ekonomske cene storitve pa se v Sloveniji gibljejo od 13 do 24 

evrov (naša na podlagi realizacije za leto 2017 znaša 18,72 evrov).  

 

Silva Košnjek: Pomembno je, da starejši čim dlje ostanejo doma. Pohvalo bi dala občini, 

ker vztraja na tej ceni za uporabnike. 

 

Odbor za družbene dejavnosti je sprejel (9 glasov ZA) 89. predlog sklepa občinskemu 

svetu (zvočni zapis: 00:23:00): 

Sprejme se poročilo Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka o poteku 

službe za pomoč na domu za leto 2017 in analiza ankete socialne oskrbe na 

domu v letu 2017. 

Občina Železniki daje soglasje k uskladitvi cene storitve pomoči na domu, ki jo 

je na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 

storitev predlagal izvajalec Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka. 

Stroški vodenja od 1. 4. 2018 znašajo povprečno 483,42 evrov mesečno, stroški 

za neposredno socialno oskrbo (za 1,75 oskrbovalke) pa glede na obseg 

opravljenega dela povprečno 3.472,87 evrov mesečno. Ekonomska cena storitve 

pomoč na domu za leto 2018 znaša 20,55 evrov na uro, cena za uporabnika pa 

5,00 evrov na uro. 

 

 

K točki 3 (zvočni zapis: 00:23:30) 

Obravnavanje pobude staršev, ki niso dobili mesta za otroka v vrtcu 

 

Leopold Nastran je povedal, da so v gradivu člani odbora prejeli vlogo staršev, ki niso 

dobili mesta za otroka v vrtcu, in je bila poslana na Občino Železniki dne 9. 3. 2018, 



3 

 

danes na sejo in po mailu pa tudi obrazložitev ravnatelja OŠ Železniki Franca Ranta. Na 

občini smo se že pogovarjali o raznih možnostih za rešitev tega problema. 

Na sejo je povabljena Eva Tolar, predstavnica staršev, ki v šolskem letu 2017/2018 niso 

dobili mesta za otroka v vrtcu. 

 

Eva Tolar: Gre se za to, kot smo tudi napisali. Našla sem starše petih otrok, ki nismo 

dobili mesta v vrtcu. Starši smo si potem morali sami iskati možnost varstva. Naši starši 

so povečini še zaposleni. Privat varstva so ponavadi teže dosegljiva, pa tudi draga. 

Mi si želimo dodatnega oddelka. Ker je bilo to nemogoče, smo prosili za neko subvencijo. 

Dali smo pobudo, da bi se o tem razmišljalo. Je pa situacija baje za naslednje leto še 

hujša. 

 

Člani so razpravljali še o tem, kar je zadnjič na odboru s svojega mobilnega telefona 

prebral Borut Strnad in se nanaša na pomanjkanje mest v vrtcu. To obvestilo je bilo 

napisano na pobudo istih staršev, kot so sedaj dali uraden dopis. 

 

Martina Markelj, pomočnica ravnatelja Osnovne šole Železniki: Problematika varstva je 

ponovno pereča. V lanskem letu ni bilo sprejetih toliko otrok, da bi v aprilu letos napolnili 

še en oddelek. Za šolsko leto 2018/2019 je bilo vlog bistveno več. 28 otrok je letos 

ostalo brez mesta v vrtcu. Vloge pa še prihajajo. Računamo, da mesta v vrtcu letos ne bo 

dobilo več kot 30 otrok. V zadnjih 10 letih smo odprli pet oddelkov na novo. Največ 

otrok, ki niso dobili mesta, je rojenih v letu 2017. Nekaj možnosti smo že proučili, in 

sicer v šoli Selca in Dražgoše. Letos rabimo mesta za jaslične oddelke. Bila je tudi pobuda 

za mobilni oddelek vrtca za šolo v Selcih. Tu so zagotovljeni tudi drugi potrebni pogoji. 

Dobro bi bilo dobiti najcenejšo in najboljšo možnost za sprejem čim več otrok. 

 

Leopold Nastran: Ko smo mi začutili problem, smo šli v akcijo. Imeli smo že sestanek z 

ravnateljem, iskali variante. Ena možnost je bila v Dražgošah, na kar je ravnatelj že 

podal svoje stališče in razlago. Danes smo od ravnatelja dobili pisni predlog, da bi v 

Selcih postavili modularni vrtec. Malo dolgoročnejša rešitev bi bila v Osnovni šoli 

Železniki, kjer je predvidena obnova strehe; če bi šli v to, bi lahko pridobili tudi dve 

igralnici za vrtec. 

 

Jolanda Pintar: Veliko se pogovarjamo o tej zadevi. Do 1. 9. 2018 pa to moramo 

zagotoviti. V rebalansu bomo določena sredstva za to že namenili. Dokončne rešitve še 

nimamo in danes o lokaciji danes še ne moremo odločati. Iskati moramo dolgoročne 

rešitve.  

 

Martina Logar: Povedala bi, da se je v letu 2017 v občini Železniki rodilo 92 otrok.   

Tudi v Antonovem vrtcu so morali 18 otrok zavrniti za sprejem s septembrom 2018, 

osem pa je bilo sprejetih. Šest od teh 18 zavrnjenih otrok je (oziroma bo) sprejetih v 

vrtec pri šoli, šest otrok je prijavljenih v oba vrtca, šest pa jih je na čakalni listi le v 

Antonovem vrtcu.  

 

Julijana Prevc: Ali so to tudi tisti otroci, ki še ne izpolnjujejo pogojev? 

Koliko iščejo starši mesta drugje? 

 

Martina Markelj: 16 od teh 28 jih starostni pogoj izpolnjuje, ostalih 12 pa bi se 

vključevalo v vrtec kasneje, od septembra do decembra. 

 

Franc Benedik: Mislim, da ta problem verjetno ni več tako aktualen, otroci bodo verjetno 

s 1. 9. 2018 sprejeti. Predlagam, da se razišče možnost, ki jo je predstavil ravnatelj šole. 

Če so pogoji, naj se v to gre. 

 

Tomaž Weiffenbach: Strinjam se z Benedikom, pogledati je treba možnosti za modularni 

vrtec. Glede subvencij pa menim, da za ta čas, ko jim drugega ne moremo ponuditi, jim 

dajmo le-to. Privatni vrtci so neprimerno dražji. 
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Matej Markelj: Dajem pobudo občinski upravi, da upošteva trende rojstev. Upoštevamo 

tudi možnost denarnega nadomestila, da ne bi šli v prevelike investicije. 

 

Martina Markelj: Tudi znotraj vrtca smo že iskali možnosti; v vrtcu v Železnikih imamo 

devet oddelkov in ni nobene možnosti za dodatne oddelke. 

 

Matej Šubic: Jaz upam, da se bo trend števila rojstev nadaljeval tudi v prihodnje. Koliko 

pa imamo naših otrok v drugih vrtcih? 

 

Martina Logar: Trenutno je v vseh naših vrtcih 17 otrok iz drugih občin, naših otrok v 

vrtcih v drugih občinah pa je 22.  

 

Leopold Nastran: V zvezi s predlagano subvencijo nimam zagotovil, da subvencija vzdrži. 

Računsko sodišče je dalo mnenje, v katerem so opozorili na nujnost omejitve, da se 

subvencije za predšolsko varstvo otroka lahko nameni le za uradno priznane in 

registrirane oblike varstva, ki za svoje storitve izstavijo veljaven račun (subvencije ni 

mogoče nameniti storitvam na sivem trgu). Če bo uprava občine ugotovila, da ta denar 

lahko namenimo legalno in zakonito, lahko gremo v to. Se strinjam, če ustreza 

zakonskim zahtevam. 

 

Borut Strnad: Pri subvenciji gre za vprašanje računovodstva, kako se zavede.  

 

Eva Tolar: Letos se je pokazalo, da tudi privatni vrtci niso imeli nič prostega. 

 

Jolanda Pintar: Moje mnenje je, da vse sile napnemo v to, da najdemo dovolj mest za 

otroke.  

 

Jerneja Tolar: Z vsem se strinjam, rešitev se mora poiskati na naslednje leto. Prav pa je, 

da se poišče tudi rešitev za te starše, ki imajo zdaj problem in se jim odobri neka pomoč.  

 

Gregor Habjan: Šola rabi prostor že za svoje učence, absolutno mislim, da je treba ta 

prostor dobiti v Železnikih. Lahko bi se širili na šolski vrt in dobili dve učilnici. 

 

Martina Markelj: Ta šolski vrt je vključen v zunanje površine vrtca, ker ima vrtec zraven 

svojega objekta premalo površin. 

 

Branka Krek Petrina: Postopati moramo racionalno. Tem staršem je treba nekako 

priskočiti na pomoč. Do 1. 9. 2018 je treba ali postaviti modularni vrtec v Selcih ali pa 

najti dolgoročno rešitev v Železnikih. Vse možnosti je treba finančno ovrednotiti. Prebrali 

ste odgovor iz prejšnjih časov, ko sem se zelo zavzemala za subvencije; mi še vedno 

predlagamo subvencije. 

 

Borut Strnad: Ni potrebno, da se okrog tega vprašanja pojavlja konfliktna situacija. Mudi 

se, možnosti so različne. Če smo socialna občina, moramo to rešiti. 

 

Predsednik je dal na glasovanje predlog sklepa občinskemu svetu, ki pa ga odbor za 

družbene dejavnosti NI SPREJEL (3 glasovi ZA, 4 PROTI, zvočni zapis: 01:30:30): 

V zvezi s predlagano pobudo staršev o subvencijah za varstvo otrok, ki niso dobili mesta 

v vrtcu, se občina ob upoštevanju mnenja računskega sodišča RS glede uvedbe mesečnih 

subvencij za otroke, ki ne obiskujejo vrtcev, ne strinja, da bi na novo uvedla to 

subvencijo. 

 

Odbor za družbene dejavnosti je sprejel (9 glasov ZA) 90. predlog sklepa občinskemu 

svetu (zvočni zapis: 01:31:00): 

Občina naj skupaj z Osnovno šolo Železniki oziroma vrtcem do 1. 9. 2018 poišče 

ustrezno rešitev za organizacijo nujno potrebnih dodatnih oddelkov vrtca. 
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France Benedik je predlagal, da se staršem da socialno pomoč in ne kot subvencijo, in 

sicer tistim, ki nimajo starih staršev, ki bi jim lahko pazili otroka in jim dohodek ne 

omogoča, da bi plačevali posebej varstvo. Torej tistim, ki so pomoči potrebni. 

 

Odbor je sprejel (7 glasov ZA) 91. sklep odbora (zvočni zapis: 01:31:00): 

Odbor daje pobudo občinski upravi, da v zvezi s predlogom staršev za 

subvencijo za varstvo otrok razišče in pregleda, če bi bilo vseeno možno to 

rešiti in na kakšen način. 

 

 

K točki 4 (zvočni zapis: 01:32:00) 

Obravnava poročila o delu JZR za leto 2017  

 

Obrazložitev je podal direktor JZR Gregor Habjan. Povedal je, da je bila bilanca stanja 

letos pozitivna, imeli so 19.677 evrov presežka. Trenutna bilanca je 31.581 evrov. Z 

namenom varčujejo za prenovo savn. Prihodki od izvajanja javne službe so znašali 

149.295 evrov, prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 423.884 evrov. Odhodki 

izvajanja javne službe so znašali 155.210 evrov in odhodki od prodaje blaga in storitev 

na trgu 398.292 evrov. Zaposlenih je devet delavcev. Še vedno iščejo enega natakarja za 

bife pri bazenu. Precej je sodelavcev s podjemnimi pogodbami ter študentov (imajo jih 9-

10, za strežbo, reševanje iz vode). 

Glede vsebinskega poročila je dejal, da se trudijo na vseh področjih biti kvalitetni. 

Mladina, šport, kultura in turizem so področja dela. Z mladinskim centrom nudijo pogoje, 

jih prej ni bilo. Tudi z zaposlenimi v JZR zagotavljajo odprtje mladinskega centra. Tam 

lahko otroci med drugim delajo domače naloge, dobijo učno pomoč. Sodelujejo s šolo in 

drugimi izvajalci. Na športu stvari zelo lepo tečejo. Trudimo se tudi s svojimi aktivnostmi, 

ne le, da dvorano in bazen oddajamo. Izvajamo tudi turnirje, sodelujemo s škofjeloško 

športno zvezo. Izvedli smo nekaj aktivnosti; občina je dala sredstva za prenovo 

bazenskih garderob in avle, v dvorani smo očistili tepihe. Pri kulturi lepo sodelujemo z 

Muzejskim društvom, za muzej sta dva zaposlena. Sami tudi čistijo in marsikaj popravijo. 

Na turizmu je ena zaposlena, ki se vključuje tudi v razna izobraževanja. Turizem ni tako 

dobro zapeljan, kot je v sosednjih občinah. Skrbimo za TIC, trudimo se na 

propagandnem gradivu, letos bomo delali nov katalog. Kot JZR smo bili vključeni v štiri 

projekte. Lani se je zaključil projekt »zgodbe«. Sedaj se ta projekt promovira kot 

»kulturna doživetja škofjeloškega«. Pri nas smo pridobili novo kovačnico, po kateri je bila 

velika potreba; shranjena je pri plavžu. Imamo tudi možnost pečenja dražgoških kruhkov 

v muzeju. Bodočnost turizma je v zgodbah. Tudi gostinstvo je dvignilo svoj nivo, pa tudi 

dobiček.  

 

Branka Krek Petrina: Mi smo zelo zadovoljni. Dobro vodite zadeve in imate pestro 

dejavnost. 

 

Leopold Nastran: Želim si, da bo JZR še naprej uspešno posloval. 

 

Gregor Habjan: Z občino gremo z roko v roki, veliko se dogovarjamo, dosegli smo nek 

konsenz za financiranje javnega dela. Občina zagotavlja 13 % stroškov, ki jih prej ni 

pokrivala. 

 

Borut Strnad: Pohvalil bi finančno stanje. Ali se da na turizmu kaj premakniti? Kaj bi 

lahko JZR naredil, da bi se zadeva razvila? 

 

Gregor Habjan: Že tretje leto imamo z občino dogovor, da se cca 5.000 evrov nameni 

razvoju turizma. Zelo se trudimo za dogovor z Bohinjem, a zaenkrat še ni uspehov. V 

Sorici imamo že skoraj 100 ležišč, kar sicer ni odvisno od nas, a je zelo pozitivno. 
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Tomaž Weiffenbach: Težko se je iti turizem. Glede na to, da smo dobri na drugih 

področjih, letos imamo več mednarodno priznanih projektov, to pomeni, da kar nekaj 

ljudi pripeljemo v Železnike. 

 

Matej Šubic je čestital Gregorju in njegovi ekipi. Poudaril je dobro sodelovanje z občino.  

Kar se tiče turizma, naša občina ne bo nikoli kot Bled ali Podčetrtek. Je pa bilo v letu 

2017 pobrane več kot 100 % več turistične takse kot leto prej. Šivanje kovtrov je bila 

enkratna prireditev, kjer niso bili samo prebivalci iz naše doline, veliko ljudi je bilo tudi 

od drugje.  

 

Jerneja Tolar: Prireditev v ponedeljek je bila dobra, vsa pohvala gre Turističnemu 

društvu. Tu gre za veliko organizacijo, finančni zalogaj je zelo velik. Dajem pobudo, da bi 

bili taki dogodki, kot je »šivanje kovtrov, čipkarski dnevi, ….«, s ciljem, da ostane 

tradicija, ločene prireditve, ki bi bile pod okriljem JZR, ker so finančno zelo zahtevne.  

 

Tomaž Weiffenbach: Prireditev »kovtre šivat« je bila organizacijsko zahteven zalogaj. 

Tako za direkcijo in za Upravo enoto za pridobitev dovoljenja potrebuješ goro papirjev. 

Občina Železniki je pomagala, pokrila je stroške eleborata za zaporo ceste in plačala 

postavitev in odstranitev znakov, ki po projektu morajo biti. Izpostaviti moram dve 

pravni in tri fizične osebe, ki so bile ključne pri projektu: TD Železniki, KUD France 

Koblar, Andreja Bogataj Rant, Majda Demšar in Tomaž Weiffenbach. Velikonočni 

ponedeljek je pokazal, kaj lahko naredi preprost človek s prostovoljnim delom. Dobili 

smo veliko čestitk in pohval, pa tudi kritike. Želim si, da bi za take prireditve imeli 

posebno proračunsko postavko.  

 

Odbor za družbene dejavnosti je sprejel (9 glasov ZA) 92. predlog sklepa občinskemu 

svetu (zvočni zapis: 02:20:00): 

Občinski svet sprejme poročilo o delu Javnega zavoda Ratitovec za leto 2017. 

Program dela s finančnim načrtom za leto 2018 naj se obravnava na naslednji 

seji, ko bo usklajen z rebalansom proračuna za leto 2018. 

 

 

K točki 5 (zvočni zapis: 02:21:00) 

Vprašanja in pobude 

 

 

Ker vprašanj in pobud ni bilo, je predsednik ob 21.25 sejo zaključil in se vsem prisotnim 

zahvalil za udeležbo. 

 

 

 

Zapisala:                                                          Predsednik odbora za družb. dejavnosti 

Martina Logar                                                    Leopold Nastran, l. r. 

 

 

 

 

Št.: 011-4/2018-002 


