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SVET ZAVODA JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC 

Datum: 10.02.2020 

ZAPISNIK 

9. redne seje Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec ki je bila v ponedeljek, 10.02.2020 ob  

19. uri v pisarni direktorja JZR. 

 
Prisotni člani: Boris Kavčič, Matej Markelj, Marko Čenčič, Rok Pintar, Julijana Prevc, Mateja 
Markelj, Boris Benedičič 
Opravičeno odsotni: Anže Kavčič, Srečo Rehberger 
Odsotni:  
 
Predlagan dnevni red: 
1. Pregled zapisnika prejšnje seje; 
2. Seznanitev s poslovanja JZR v letu 2019; 
3. Vprašanja in pobude. 
 
Člani soglašajo s predlaganim dnevnim redom. 
 
Add 1) Pregled zapisnika prejšnje seje 
 
Pregledal se je zapisnik prejšnje seje. Ugotovljenih ni bilo večjih odstopanj. Omenilo se je, 
da se komentar na zapisnik poda ob pošiljanju po elektronski pošti. 
 
Pregledal se je zapisnik skupne 8. redne seje sveta zavoda. 
 
Add 2) Seznanitev s poslovanja JZR v letu 2019. 
 
Predsednik je pohvalil pripravo dokumentacije za drugo točko. V letu 2019 so se zmanjšali 
prihodki, kot tudi odhodki. Razlogi za pomanjšanje je zaprtje plavalnega bazena. Zaprtje 
vpliva na prihodkovno in odhodkovno stran. Vpliv na bilanco je povzročila tudi gradnja 
povezovalne ceste med glavno cesto in naseljem Na Kresu. V nadaljevanju se je svet 
seznanil z razdelitvijo prihodkov po različnih kontnih skupinah.  Predsednika je zanimal 
vpliv splošnega povišanja plač v javnem sektorju na konto plač zaposlenih. Direktor je 
pojasnil, da se bo vpliv bolje izrazil v letu 2020. Pregled po stroškovnih mestih je pokazal 
enako sliko kot v preteklih letih. Plavalni bazen ustvarja globok minus, ki ga ne pokrije bife 
v plavalnem bazenu. Kot zanimivost je direktor izpostavil, da bife v dvorani v povezavi  z 
zunanjim barom poleti ustvarja skupno negativno bilanco. 
Člani sveta so se seznanili s tekočimi terjatvami in obveznostmi. Javni zavod Ratitovec nima 
zapadlih terjatev in obveznosti. Pregledalo se je inventurni zapisnik in odpis osnovnih 
sredstev. 
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SKLEP št. 58 Člani sveta zavoda potrjujejo odpis osnovnih sredstev in zapisnik inventure 
za leto 2019. 
 

Odgovoren Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe  

Glasovanje Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
Add 3) Vprašanja in pobude 
 

a. Poročanje strokovnih svetov 
Šport 
Boris je predstavil realizacijo programov razpisa za šport Občine Železnikov. Člani so bili 
seznanjeni z zneski po posameznih prijavljenih društvih in ostalih posebnostih na katere so 
naleteli ob pregledu realizacije društev. 
 
Mladina 
Na zadnji seji SS za MD se je pregledalo pravilnik, kjer se je razpravljalo o točkovanju. Želeli 
so se znebiti finančnega planiranja in poročanja, ker tega drugi odbori v pravilnikih nimajo. 
Po pregledu vseh možnosti so ugotovili, da ima ta postavka namen, ki na nek način 
vrednoti večja društva/dogodke od manjših. 
 
Kultura 
/ 
 
Turizem 
Omenjeno je bilo, da je potrebno razrešiti problematiko z novim oglaševalskim prostorom 
(kozolček pred Mercatorjem). Člani so si vzeli čas in pregledali cenik. Cenik je po 
obrazložitvah direktorja smiseln. Prišel je predlog, da se ceniku za komercialno oglaševanje 
doda pripis: (najmanj 20 dni v letu). V nadaljevanju so razglabljali o oglaševanju političnih 
strank in sprejeli sklep: 
 

SKLEP št. 59 Člani Sveta zavoda so sprejeli sklep, da na oglasnem panoju nasproti 
Mercatorja JZR ne oglašuje političnih strank. 
 

Odgovoren Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe  

Glasovanje Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
  

b. Poročanje odbora za družbene dejavnosti 
Strokovni sveti naj predlagajo teme in problematike za katere želijo, da bi bile obravnavane 
na odboru za družbene dejavnosti. Julijana je izpostavila mnenje, da bi določene projekte 
lahko vodil JZR s financiranjem s strani Občine Železniki. Primer takega projekta bi bila 
vzpostavitev table pri spomeniku v Dolenji vasi. 
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c. Predlogi JZR za proračun 2020 - 2026 
Pregledali smo predlog investicij za leto 2021. Direktor je povedal, da investicij v letu 2021 
potrjenih s strani Občine ne bo. Razlog za upad investicij naj bi bili povečani stroški v 
investicijskemu projektu savn v plavalnem bazenu Železniki. (Juiljana;"posredujem vam 

podatek, koliko je občina namenila za obnovo bazena - rebalans proračuna str. 17 - 

investicija bazen  200.875,00 EUR") Direktor je projekt ocenil kot zahteven. 
Direktor je predstavil še ostale projekte, kot so povezovanja z LAS, uspešen projekt 
Rupnikove linije in Rapalske meje, …  
Predstavil je tudi ostale podrobnosti o delu in pa ostale mehke vsebine. 
 

d.  Julijana Prevc je predlagala, da  letni plani za turizem, šport, kulturo in mladinske 
dejavnosti, poleg programov društev in klubov vsebujejo še ostala področja, ki so 
financirana iz občinskega proračuna. Tako oblikovani letni programi so potem podlaga za  
oblikovanje proračuna.  Sredstva, ki jih občina namenja za delovanje klubov in društev so 
primerljivi s sosednimi občinami (na št. prebivalcev). Smiselno bi bilo v prihodnje v letni 
programe vključiti bolj konkretne stvari in jih tudi finančno ovrednotiti. Npr. za šport 
vključiti subvencije za uporabnike športne dvorane, v letni program za turizem npr. 
ureditev pohodne poti, za kulturo npr. postavitev table z napisom pri vodnjaku na Placu, 
ureditev muzejskih zbirk ... 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21:40. 
 
 
Zapisal: 
Matej Markelj 
Član Sveta zavoda JZR 

 
Boris Kavčič 
Predsednik Sveta zavoda 
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PRILOGA K ZAPISNIKU: 
 

1. Pregled zapisnikov prejšnjih sej  (7 redna seja, 2. korespondenčna seja, 8. razširjena 

seja)  

2. seznanitev s poslovanjem 

- Preglednica po stroškovnih mestih in kontih za leto 2019, 

- Primerjalna tabela po letih in kontih od leta 2011 dalje, 

- Inventura (potrditev odpisanih sredstev in pregled in potrditev inventure) 2019 

 - poročilo osnovih  sredstev 

 - sredstva v upravljanju 

 - obveznosti 

 - terjatve 

 - odpis 

 - register 

 - predujmi 

 

3. Vprašanja in pobude 

  -  poročanje strokovnih svetov 

(zaželjeno je predhodno kratko poročilo vseh predsednikov za gradivo (dva do tri stavke))  , 

poročanje iz sestanka predstavniki vseh strokovnih svetov in občinska uprava 

  - poročanje iz odbora za družbene dejavnosti (šport, kultura, mladina)  in 

odbora za gospodarske dejavnosti (turizem) 

-   Predlogi JZR za proračun 2020 - 2026 

V  predlogu finančni načrt je okvirno razvidno, kaj bi poslali na občino za obravnavo za 

proračun 2020 - 21  in kakšne investicije predvidevamo s strani občine.  (po področjih in 

JZR) 

-  Investicije savn 2019 -20 

Savne se zaključujejo, ni bilo enostavno, kar precejkrat smo se zataknili in veliko sproti 

dogovarjali, tako smo se tudi dogovorili ob začetku saj je bil projekt precej nejasen in težak 

za izvedbo. 

- projekti LAS 

Od začetka leta 2017 smo se aktivneje vključili v projekte LAS. Najprej je startal projekt 

Zgodbe, ki se je uspešno zaključil, kovačnica,  kletko tudi za kolesa., S tem smo tudi ojačali 

letveni del rak, ki stojijo na trgu. Končal se je tudi projekt impresije preko katerega smo 
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spravili nov turističen katalog in nekaj učno informativnih zloženk v okviru učnih uric v 

muzeju. izdelali smo knjižico kljekljarskih načrtov oz vzorcev, izdelali velik punkelj s 

katerim bomo skušali narediti vsako leto eno čipko in jo prodati na licitaciji. Pri tem 

projektu smo izdelali še silhueto kovača za selfije in družabno igro človek ne jezi se na 

škofjeloškem. Močno smo že v projektu igrifikacija, ki ga po svoje že zaključujemo, v drugi 

fazi je le namenjeno veliko dela promociji in ... Igrifikacija je escape igra (Skrivnost 

fužinarjevega ingota).  Skupine bomo preko nalog in ugank vodil skozi Železnike - na vsaki 

postaji bodo odklenili nalogo za naprej.... Pričeli smo tudi sodelovanje v projektu 

medgeneracijsko učenje z univerzo ŠKL, kjer pa uspešno izvajamo kovaške delavnice, 

izvedli smo delavnice angleščine in poteka tudi fotografski tečaj oz sklop 8 delavnic. Izvedli 

smo tudi tečaj excela in worda za zaposlene.  

- spremembe odloka JZR  

Problem je preveč zakomplicirano 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 ob zapisniku 7. seje in je bilo dogovorjeno da na naslednjih 

sejah zadevo pregledamo in preoblikujemo. 

- rapalska meja rupnikova linija  

V projekt Rapalska meja, Rupnikova linija in smo uredili ob mostu na zalem logu 

informativno točko. 

- skupina za pripravo strategije razvoja občine 20-28  

Vključen sem v skupino (naš namen) - pregled ankete in info... 

- Športni park Dašnica, kegljišče, tenis, otroško igrišče, dom upokojencev 

tenisit, dostopne poti, garderoba tenis, terasna hišica, zamenjava lokacije igrišča, in 

spremembe na športnem parku, ..., lopa za orodje, .. 

 

- poročanje o delu ...  v JZR 

 

 

 

Nekaj o delu; 
- bolniška (upravnik), nujna bi bila zaposlitev še enega vzdrževalca. Vseeno upravljamo z zapletenimiin 

dragimi sistemi, ki bi jih moral nekdo poznat in z njimi znati upravljat. tako pa ni nikogar, ki bi bil stalno 

prisoten in niti ne zazna da bi bilo karkoli v okvari ali ... 

- Nismo mogli zagotoviti delovanja savne v zimskih mesecih, zagotovili smo bazen... 

- spletna stran, 

- odnosi z OŠ, razgovori z ravnateljem  

- Zaposlitev reševalca iz vode (Ljubljana) 

- menjava računovodkinje, naša dosedanja šla v penzijo, dobili novo firmo (Krek & Ovsenik) 

- sodelovanje pri  projektu cesta, 

 

 Mehke vsebine: 
- iskanje 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 

- Vidra ni riba (7 glasbenih večerov, skupaj z KD ROV, Avtorska glasba) 

- sodelovanje v ŠRI 

- Igre JZR 

 

Kaj se je večjega  kupilo in naredilo: 
- pri inventuri nakupi novih stvari 

- Zunanji bazenček, terasa Bazena 

- 1/3 cev meteorne vode dvorana 

- stopnice MCŽ (september), plošča nad vhodom v MCŽ,  
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- video nadzor športni park, športna dvorana, bazen terasa 

- popravilo fasade dvorana 

- savne 

 

V delu oz kaj bi bili dobro: 
- ureditev dokumentacije za varnost pri delu 

- ureditev stopnišča in fasade ob vhodu v MCŽ 

- sušilniki za rokev garderobe v WCje 

- prenova WC avla bazen 

- prenova zelene sobe bife bazen 

- dodatno igralo terasa bazen 

- povečanje MCŽ v skladiščne prostore Bazena 

- nakup - biljard, hokej, fliper in pikado, ..., . za mcž 

- ureditev talne površine terasa bazen 

- ureditev dostavnega jaška na vrhu, mrežna vrata 

- ureditev vrat za plezalno steno na otroškem igrišču in povečanje lope za orodje. 

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

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

- slabi računalniki, prenova skoraj vseh 

- zdravstveni pregledi vseh 

- varnost športna dvorana, varovanje višinskih del 

- parket nujna menjava v dvorani 

- kegljišče bi bilo res super, če ga ne bo bo potrebno ukrepati, terasa športne dvorane, okna na zunanjo steno, 

izolacija, pisarne, tribune, aerobni fitnes,...  

- servis oken dvorana - ponovno 

- razvlaževalnik v spodnji hodnik pri garderobah (ogromno vlage) 

-atletska steza 

- popoln remont otroških igral na parku 

- nujen servis in vzdrževanje travnatega igrišča in obrob na parku 

- v primeru tenisa na športni park, gre košarka na otroško igrišče (2x street ball)  in otroško igrišče med 

kontejnarja pod dvoransko streho.  

- kakšna naprava za zunanji fitnes, vsako leto ena? 

- zasaditev z vrbami drevored 

- dokončna ureditev piknik prostora. plošče, košnja, vrata oz dostop iz parkirišča,  

- muzej dvorišče 

- muzej ogrevanje 

- muzej mansarda 

- trg red plavžem , ojačati še eno stran rak 

- urediti vhod v rudnik 

- rapalska in rupnikova linija 

- turizem (Art, razpisi, apartmaji)  

- fotovoltaika 

- nov jumbo pano kozolec v Selcih nasproti rovna 

 

 Stalni stroški: 
- servisi Zarja Rival 

- popravilo mrež športni park  

- servisi klimatov 

- servisi hladilnikov 

- ventili in stikala (elektro, voda, ogrevanje ...) 

  

Polno nekih malih stvari skozi katere se preprosto ne prebiješ. 

 

Zapisal Gregor Habjan 

 


