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SVET ZAVODA JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC 

Datum: 22.09.2021 

ZAPISNIK 

15. redne seje Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec, ki je bila v sredo, 22.09.2021 ob  

19. uri v prostorih mladinskega centra MCŽ 

 
Prisotni člani: Boris Kavčič, Julijana Prevc, Rok Pintar, Boris Benedičič, Srečo Rehberger, 
Marko Čenčič 
Opravičeno odsotni: Mateja Markelj, Matej Markelj, Anže Kavčič 
Odsotni:  
 
Predlagan dnevni red: 
1. Pregled zapisnika prejšnjih sej  (13. redna in 14. dopisna seja) 
2. Poročanje o delu v JZR 2021 
3. Potrditev - finančni načrt 2022-23 in plan dela v 2022-23 
  - proračun občine Železniki 2022 - 23 
4. Strategije šport, kultura, turizem, mladina in poročanje članov sveta o delu vseh štirih 
strokovnih svetov 
5.  Vprašanja in pobude 
-  mandat sveta zavoda 2022,  mandat strokovnih svetov 2023 
-  vloga za novega vzdrževalca 
-  interaktivno sodobno 
 
Člani soglašajo s predlaganim dnevnim redom. 
 
Add 1) Pregled zapisnika prejšnje seje 
 
Svet se naknadno ni seznanil z zapisnikom prejšnje seje saj je bil v obravnavi že prej. 
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
 
Add 2) Seznanitev  o delu v JZR 2021 
 
Direktor je kratko poročal o delu v JZR, finačnem stanju,  katere preglednice so bile poslane 
že v predhodni pregled po elektronski pošti. Prikazal je strukturo zaposlenih. Omenil je 
novo zaposleno osebo na mestu čistilke v dvorani zaradi nadomeščanja nosečnosti in prav 
tako zaradi nadomeščanja nosečnosti novo zaposleno natakarico na bazenu. Povedal je da 
je zaradi COVID situacije in uvajanje PCT ukrepov, močno padel promet na bazenu, v bifejih 
in da zaradi menjave parketa še ne morejo poslovati v dvorani. 
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Polovično obratujemo z bazenom, nimamo dovolj kadra, težave z reševalci iz vode ,hkrati 
pa tudi upad obiska (PCT). 
Prav tako zaznavamo upad obiska v muzeju (korona,PCT). 
Mladinski center je bil večino časa zaprt medtem so ga fizično povečali za približno 60 m2, 
kar omogoča več svobode gibanja. Z obratovanjem bomo začeli 8. oktobra na projektu 
tržnica, ki ga bo izpeljal JZR v času tedna podeželja na Loškem. 
Skupaj s KD ROV smo izpeljali nekaj koncertov v sklopu 'Vidra ni riba', ki se pa na žalost 
zaradi PCT pogojev ne bo do konca izpeljal.  
Direktor je pohvalil delo nove računovodkinje, kajti res dobro sodelujemo z novo 
računovodkinjo, je strokovnakinja in pozna računovodstvo v javnih zavodih. 
Vključeni smo v sodelovanje pri  projektu cesta ob bazenu, določeni komentarji, predlogi in 
... 
Sodelovanje v 40. ŠRI ki potekajo na območju vseh 4 občin škofjeloškega. 
Začeli smo z 10. Igrami JZR. 
Sodelujemo pri projektu tržnica, organiziral sem dve srečanji oz. ogleda tržnic s strani 
delegacije iz naše občine v Logatcu in na Bledu.   Razmišljamo o tem da bi v nadaljevanju 
prevzeli vodenje naše tržnice, ki bo v prihodnjem letu začela nastajati. 
Športnik leta - potrebno bo nekoliko popraviti pravilnik in narediti pravila nekoliko bolj 
ohlapna ter dati večjo moč odločitve skupini ki o tem odloča. 
Sodelovanje v skupini za razvoj občine do leta 2028. 
Sodelovanje z RAS, LAS, Zavod 3,KŠSD, Taborniki, … 
Na turizmu se veliko dela. Letos smo ponovno šli v oglaševanje z velikimi big boardi in sicer 
v Celju in Ljubljani. 
Direktor je na kratko tudi opisal projekt, ki se izvaja in sicer Parket -  menjava v dvorani, 
plan je da bodo dela končana nekje do 20.10.2021. Projekt se je zavlekel zaradi 
birokratskih ovir in dodatne zahteve po vgrajevanju novih puš za mreže za odbojko, ki jo 
bodo uporabljali predvsem šolniki. 
Sedaj se pripravlja tudi projekt izdelave nove hišice  za orodje ob tenisu in bazenu oz. 
popravilo  otroške plezalne stene in širitev tega mini objekta. 
Potrebna so bila generalna popravila vrat v garderobah športne dvorane. 
Izdelava višjih in boljših železnih vrat za objektom športne dvorane, ter posledično urediti 
dostop do piknik prostora, kjer je tudi potrebno popravilo strehe na piknik prostoru. 
Ureditev s strani občine in A1; javne wifi točke  -  WFeu4U (parkirišče in tribune športne 
dvorane, športni park, muzej trg pred plavžem.   
Nujen servis in vzdrževanje oz menjava določenih delov travnatega igrišča, ki so bili 
popolnoma uničeni . 
Muzej ogrevanje trenutno smo v čakanju ponudbe izvedbe toplotne črpalke voda - voda, ki 
naj bi se izvedla s koncem novembra. 
V času korone se je izvedla menjava točilnih pip v bifeju z najsodobnejšimi pipami in 
dograditev škropilnice kozarcev 
Iskanje določenih razpisov na naših področjih, preko katerih bi mogoče lahko prišli tudi do 
novega kadra... 
Sodelovanje v projektih preko katerega se lahko razvijamo in mogoče olajšamo naše 
stroške poslovanja 
Potrebno bo do konca leta še organizirati klasične zdravstvene preglede za zaposlene 
 
Predsednik in direktor sta izpostavila izjemno korektno in dobro sodelovanje z lastnika 
(Občino) pri najhujših trenutkih poslovanja JZR in poudarila, da so s strani občine res  
začutili, da moramo sodelovati in da potrebujemo njihovo podporo.   
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Add 3) Potrditev - finančni načrt 2022/23   ter  plan dela v 2022/23 
 
Direktor je predstavil finančni plan za leto 2022/23. Finančni načrt se je pisal v 
pričakovanju, da se izboljšajo razmere in da se bo COVID situacija izboljšala. Če se bo 
situacija izboljšala do novega leta bo JZR preživel. Če bodo morali bit zaprti ima sicer JZR 
nekaj rezerve v javnih sredstvih . Direktor je tudi predstavil glavne spremembe in sicer 
povečanje proračunskih sredstev zaradi zaposlitve novega vzdrževalca, katerega bomo 
preko razpisov pričeli iskati in zmanjšanje proračunskih sredstev na delo delovanja JZR ker 
bomo določene sredstva pri razpisu interaktivno sodobno porabili že v letošnjem letu. 
(finančni načrt priloga k zapisniku). 
 

SKLEP št. 74 Člani sveta zavoda potrjujejo finančni načrt 2022/23. 
 

Odgovoren Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe  

Glasovanje Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Direktor je svetu zavoda predstavil tudi vse ostale prepotrebne investicije ki jih predvideva 
v prihodnosti in sta jih skupaj s predsednikom Sveta zavoda JZR predstavila tudi na občini.  
 
 
INVESTICIJE OBČINE 2022 2022 2023

predlog potrjeno predlog

Obnovitev tenis igrišča 50.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Širitev športne dvorane v Kegljišče, 

fitnes, pisarne, Strelišče, lokostrelišče 0,00 € 1.500.000,00 €

Prenova muzejske peči 43.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Obnova starega bifejskega prostora 70.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Nadaljevanje prenove bazena 0,00 € 1.500.000,00 €

Zunanji fitnes športni park 0,00 € 30.000,00 €
Prenova tartanske steze, nogometnega 

travnatega igrišča in otroškega igrišča 0,00 € 300.000,00 €

Stroški so: investicija občine

 
 
 
Direktor je povedal, da so na občini rekli, da se za prihodnje leto predvidevata dve športni 
investiciji in sicer preplastitev igrišča v Dražgošah in nova trava na nogometnem igrišču 
Nivca.  Povedali so tudi, da se bo v bližnji prihodnosti verjetno izdelalo tudi športno igrišče 
na Rudnem. 
Svet zavoda JZR je o predlogih razpravljal in skupaj so ugotovili, da bi v letu 2023 moralo 
biti na razporedu in uvrščeno v proračun  
 
- prenoviti atletski park , preplastitev atletske steze, nova igrala na lokacijo med 
kontejnarja, dodati blazino z garažo za skok v višino, osvežiti skok v daljino, zamenjava 
nogometne  trave in na lokaciji dosedanjih otroških igral postaviti workout naprave z 
elementi zunanjega fitnesa … 
- Predsednik pravi, da je z vidika stroškov tudi zelo pomembno, da se prenovi tenis igrišče, 
z novo drenažo, avtomatizacija zalivanja igrišča, popravilom obrobnih robnikov, zamenjava 
mrež in razsvetljave s sodobnimi led lučmi… 
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Add 4) Strategije 
 
Boris je predstavil delo strokovnega sveta za šport in poročal iz sestanek športnih klubov, 
društev, osnovne šole in JZR ter občine.  (v prilogi zapisnika izhodišča in zapisnik iz tega 
sestanka) 
Prav veliko sestankovanj na področju strokovnih svetov v tem času ni bilo.  
Direktor je povedal, da se bodo v kratkem začele v izdelave strategije za 10 let vnaprej za 
vsa področja. Predvidevajo prva sestankovanja nekje konec oktobra. Strategije naj bi bile 
tako na mehkih kot trdih vsebinah, v nekih pred oblikah so že pripravljene, na skupinah 
bomo razdelali le kritične točke in cilje.  
 
Add 5) Vprašanja in pobude 
 
- Spremembe odloka JZR  

Problem je zastarelo napisan odlok, ki vse preveč omejuje delo in hitrost ukrepanj, preveč 
birokratskih ovir in ...  Premalo vloge Svetu zavoda JZR.  Odlok je bil poslan v branje članom 
že takoj po 7. seji. Takrat  je bilo dogovorjeno da na naslednjih sejah zadevo pregledamo in 
preoblikujemo. Mogoče bi bil tokrat čas da spremenimo. V primeru potrjenih sprememb s 
strani Sveta zavoda bodo odlok pregledali še na občini in podali svoje mnenje in dodatne 
spremembe.. 

SKLEP št. 75 Člani sveta zavoda potrjujejo predlagane spremembe odloka JZR. 
 

Odgovoren Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe  

Glasovanje Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
- spremembe sistematizacije v  JZR  
 
Potrebno je sprmeniti prilogo pravilnika o sistematizaciji delovnih mest torej Katalog 
delovnih mest in sicer se doda dodatno delovno mesto vzdrževalca športne infrastrukture 
in tudi nižja izobrazba v primeru če se prijavi nekdo z osnovnošolsko izobrazbo in odličnimi 
tehničnimi znanji. 

SKLEP št. 76 Člani sveta zavoda potrjujejo predlagane spremembe kataloga 
delovnih mest pod delovnim mestom št. 6.  vzdrževalec športne 
infrastrukture JZR. 
 

Odgovoren Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe  

Glasovanje Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
- projekti LAS 
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Interaktivno sodobno - prva faza se je začela, sam sem v bolniški, zato na projektu delajo 
Katja, Ana in Matija. Direktor je na hitro predstavil tudi vključitev v projekt interaktivno 
sodobno, kjer so glavni partner. Povedal je da razgovori s športniki potekajo, kakor tudi 
pridobivanje predmetov s strani športnikov in društev. Poteka pa tudi iskanje izvajalca, ki 
bo stolp postavil, ravno danes de je direktor dogovoril z izvajalcem iz Kamnika, da bosta 
zadevo postavila v novembru. 

- rapalska meja rupnikova linija  
V projektu Rapalska meja, Rupnikova linija bomo informativno ureditev bunkar na Soriški 
planini z info tablami, razsvetlitvijo in točnimi meritvami celotnega objekta. Skušali bomo  
urediti tudi pot do bunkarja na Zalem logu. To  akcijo naj bi izvedli taborniki, ki pa niso 
povsem sigurni da jim bo to letos uspelo. 

-  Mandat svetov in stanje v svetih  (prihodnje leto bo novo volilno obdobje za svet zavoda 
(marec 2022) in strokovne svete (marec 2023). Plan do takrat. 

 
- kaj bi bilo še potrebno narediti v JZR  
 
- video nadzor športni park, športna dvorana, bazen terasa 

- prenova WC avla bazen 

- prenova zelene sobe bife bazen 

- dodatno igralo terasa bazen 

- nakup za v prostore MCŽ - biljard, hokej, fliper in pikado, ... 

- ureditev talne površine terasa bazen 

- ureditev dostavnega jaška v skladišča bazen na vrhu, mrežna vrata 

- 4. faza Prenova bazenske školjke prelivni robovi, keramika, bazenska tehnika ...,  

- 5. faza montažni prizidek in dvo nivojski otroški bazen 5 x 6 m, bazenska tehnika,  ...,  

- slabi računalniki, prenova skoraj vseh 

- varnost športna dvorana, varovanje višinskih del 

- kegljišče,  kombinacija z aerobnim  fitnesom, strelišče, lokostrelišče, pisarne, tribune, skladiščni prostori) 

 - servis oken dvorana - ponovno 

- atletska steza popravilo, popoln remont otroških igral na parku,  kakšna naprava za zunanji fitnes workout 

naprave 

- dokončna ureditev piknik prostora. plošče, dostop   

- muzej dvorišče preplastitev 

- muzej mansarda in obnova ostrešja 

- trg red plavžem, ojačati še eno stran rak 

- urediti vhod v rudnik 

- fotovoltaika ?? 

- dodaten  jumbo pano kozolec 

- spletna stran, pregled, dopolnitve ?? 

 
Seja je bila zaključena ob 21:00. 
 
Priloga:  
-finančni načrt 2022/23. 
-spremembe kataloga delovnih mest pod delovnim mestom št. 6.  vzdrževalec športne infrastrukture JZR.  
- predlagane spremembe odloka JZR. 
- izhodišča za sesatenek z OŠ in klubi ter  in zapisnik iz tega sestanka 

Zapisal: 
Gregor Habjan 
Direktor JZR 

 
Boris Kavčič 
Predsednik Sveta zavoda 

 
 


