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SVET ZAVODA JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC 

Datum: 25.11.2021 

ZAPISNIK 

17. redne seje Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec ki ki je bila v sredo , 09.02.2022 ob 
20 uri  preko video konference (teams) .  
 
Prisotni člani: Boris Kavčič, Julijana Prevc, Boris Benedičič, Marko Čenčič, Anže Kavčič, 
Matej Markelj, Rok Pintar, Srečo Rehberger, 
Opravičeno odsotni: Mateja Markelj,  
Odsotni:  
 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
 
1. Razprava o spremembah v ceniku in v potrditev predlagana povišanja   
              - predlogi sprememb in podražitev (cenik športne dvorane, cenik bazena, cenik športnega 
parka, cenik bifeja)  
2. Predlog sklepov s strani strokovnega sveta za šport v potrjevanje. 
- Potrditev s sklepom novega Odloka o sofinanciranju športa v Občini Železniki 
- Potrditev s sklepom predloga LPŠ Občine Železniki za leto 2022 
- Potrditev sklepa v zvezi z spremembo razpisnega obdobja na področju športa 
3.  Vprašanja in pobude 

 
Člani soglašajo s predlaganim dnevnim redom. 
 
Boris je pozdravil vse prisotne in jih pozval k sodelovanju in jim na kratko predstavil dnevni 
red in pomembnosti tem, ki jih obravnavamo. 
 
1. Razprava o spremembah v ceniku in v potrditev predlagana povišanja   
 
Boris je dal besedo Gregorju ki je podrobno predstavil cenike, ki so jih v JZR pripravili. 
Povedal je, da so iz dveh cenikov naredili tri, ker je bilo potrebno cenike prilagoditi tudi 
predstavitvi na internetni strani, ker se tako sedaj bolje vpletajo v sistem internetnih strani. 
Gregor je povedal, da je razmišljal o različnih nivojih podražitev tako v dvorani kot bazenu, 
ki sta glavna dejavnika v cenikih. Pripravil je več stopenj predlogov in sicer od 7% 
podražitve do 10% podražitve cen v dvorani in od 10% do 13% podražitve bazena in ostalih 
dejavnosti JZR. Vsekakor je razlog podražitev storitev JZR posledica večje podražitve vseh 
energentov, čistil, komunalnih storitev  in nenazadnje tudi delovne sile. Gregor je 
prisotnim predstavil tudi primerjavo cen v nekaterih ostalih nam bližjih dvoranah in 
povedal, da se bomo s podražitvijo naših cen sedaj nekako približali ostalim dvoranam. 
Seveda tu pa je še obrazložil, da so v nekaterih cenikih dvorane močno povezane tudi s 
programi športa v občinah in so kakšne cene za njihove klube nekoliko prilagojene in 
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vzporedno s tem tudi prilagojen razpis za šport.  Glede na sistem kot ga imamo mi so 
nekatere primerljive dvorane v povsem enakem cenovnem razredu in verjetno se bodo 
storitve dražile tudi pri njih. Gregor je povedal še, da so se sedaj ceniki spreminjali 3x in 
sicer leta 2009 za 5% leta 2012 za 9% in leta 2016 za 3%.  
Boris je zadevo potrdil in se strinjal s podražitvijo, predlagal je, da se upošteva 10% 
podražitev v dvorani in 13% podražitev ostalih storitev.  Marko je predlagal, da bi se tudi v 
bazenu storitve, ki so namenjena društveni dejavnosti podražile le za 10 %.  Julijana je 
omenila še, da naj se upoštevajo tudi popusti, ki jih društva imajo. Stekla je beseda o 
popustih in direktor je povedal, da nekatera društva že imajo dogovorjene popuste.  AQnže 
je rekel, da se zaveda, da se zadeve morajo dražiti a bi se posledično temu morala povišati 
tudi proračunska sredstva namenjena društvom. Tudi o tem se je razpletla debata in 
Gregor je rekel, da je potrebno znova in znova dajati prošnje oz. predloge odboru za 
družbene dejavnosti, ki o zadevi odloča in predlaga spremembe v proračunu. Anže je ob 
koncu še dodal, da se bo glasovanja vzdržal, ker je preveč vpet v RD Alples, kateremu 
podražitve sigurno ne gredo v prid. 
Julijana je tudi opozorila, da je končne cene potrebno zakrožiti.  Gregor je rekel, da se bodo 
vse končne cene z ddv, zaokrožile na eno decimalko navzgor. Sprejeti ceniki so priloga 
zapisniku 
 

SKLEP št. 81 Člani sveta zavoda potrjujejo predlagane spremembe cenika in sicer 
dvoranske storitve in storitve bazena ki so namenjena društveni dejavnosti 
se podražijo za 10%, ostale storitve vključno z bazenskimi storitvami pa se 
podražijo za 13%. Ceniki gredo v veljavo 1.3.2022 

Odgovoren Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe 01.03.2022 

Glasovanje Sklep je bil sprejet z 8 glasovi za in z 1 vzdržanim. 

 
 
2. Predlog sklepov s strani strokovnega sveta za šport v potrjevanje. 
 
Boris je povedal, da sta z direktorjem pripravila osnutek odloka (po starem pravilnika) in 
meril, ki sta ga nato usklajevala z občinsko upravo oz. Martino, ki je na občini pristojna za 
to področje. V zvezi s tem je sicer bilo kar nekaj korespondenc in slabe volje vendar smo na 
koncu stvari uskladili in nekako je pravilnik oz odlok pripravljen za obravnavo. Boris je 
podrobno vsem prisotnim obrazložil katere so spremembe in zakaj. Veliko je le 
terminoloških sprememb, nekaj pa je konkretno dodanih oz odvzetih. Prav tako smo 
podrobno šli tudi čez merila, ki so priloga odloku. V merilih je podrobneje obrazložil nastale 
spremembe v tabeli za prireditve in nastale spremembe s tabelo za športne objekte, ki smo 
jih tudi podrobneje pregledali. Glavna sprememba pri objektih je, da se bodo vsakoletno 
ocenjevali in obravnavali v Letnem programu športa.  
 
Prav tako smo šli tudi čez spremembe LPŠ, kjer je Boris predstavil tabelo kjer so 
prerazporejeni % po področjih in nekako razumno obrazložil zakaj je do tega prišlo.  
Obrazložil je tudi nastala nova poglavja z novim zakonom o športu, katera bomo na 
predloge športnih društev tudi lahko vsakoletno obravnavali. To so točke ki so navedene v 
18. členu pravilnika. 
 
Boris je ob koncu tudi predlagal, da bi se v bodoče moralo stremeti k temu, da se objekti 
izločijo iz teh sredstev in da dobijo svoje mesto v proračunu. Gregor je tu dodal, da bi 
morali biti vsi športni objekti v lasti občine in da bi za njih z določenimi proračunskimi 
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sredstvi skrbel JZR, ki bi jih preko strokovnega sveta za šport tudi pregledovali in se nato 
skupaj odločali o investicijah, popravilih in ... Bistvo vsega je to, da bi bili športni objekti 
vzdrževani, varni in pripravljeni na uporabo. Športna društva pa naj skrbijo za vsebino na 
oz v teh objektih, ki jih občina pripravi in vzdržuje za občane.  
 
Anže se je strinjal s tem mnenjem glede objektov in tako tudi dodal, da bi bila društva 
precej bolj brezskrbna in bi se dejansko lahko poglobili v izvajanje dejavnosti. Anže je pa 
glede sprejemanja določenih pravilnikov še dodal, da se mu zdi nesmiselno, da se vsaka 
stvar sprejema na toliko nivojih, načeloma bi bilo zanj dovolj če stvari ki jih sprejemajo na 
strokovnih svetih dobi svet zavoda le v vednost, kajti v strokovnih svetih so le strokovno 
bolj podkovani kot v svetu zavoda za dotično področje. 
 
Gregor je rekel, da so zaenkrat tovrstne procedure v odloku in da se je tega treba držati. 
Mogoč e pa vseeno kdaj prav pride, da gre kakšna stvar čez več kontrol. 
 
Julijana je tudi opozorila na par stvari in sicer je opozorila na 24. člen in na potrebno 
pozornost v bodoče, ker predenj se bo sprejemal LPŠ bo potrebno vedeti podatek ali se je 
24. člen izpolnil ali ne.  Okrog tega smo se malce pogovorili in prišli do tega zaključka, da 
ima Julijana prav.  Naslednje opozorilo je bilo v zvezi s področjem starostnikov in starostno 
omejitvijo, ki jo trenutno ni napisane. Boris je povedal, da je starostna omejitev 65 let plus, 
tako da se to lahko doda v pravilnik, merila in LPŠ.  Julijana je opozorila tudi na vse nove 
dodane točke. Želela je obrazlago kako in v kakšnih primerih se bodo te uporabljale. 
Gregor ji je razložil, da to ne moremo dajati v LPŠ takoj, ker bi lahko nato sredstva ostala 
neporabljena, ampak le na podlagi prošenj društev, ker so to nepredvidene situacije, ki jih 
lahko naknadno opredelimo le na podlagi dokazil in se bodo obravnavale v prihodnjem 
LPŠ.  Boris je rekel, da je to zajeto in obrazloženo v 18. členu odloka.  Nato je Julijano tudi 
zanimalo kako je v merilih opredeljen faktor objekta in kdo pobere ta sredstva. Boris je 
obrazložil , da ta sredstva dobijo uporabniki in da je v merilih vse lepo opisano in tudi 
razvidno iz obračunskih tabel. Marka je zanimalo tudi kako se faktor objekta računa za 
društva ki ne plačujejo objekta. Boris je razložil, da se le tem faktor objekta ne upošteva oz 
je 0, kot na primer, NK Železniki, AD Železniki, ŠC Rudno, ...  Julijana je povprašala še na 
kakšen način smo prišli do razdelitve športnih panog po kategorijah. Boris je razložil, da so 
ti premiki športnih panog korigirani na par let in da se gleda trenutno dogajanje in interes 
za to panogo. Obrazložil pa je tudi, da smo tudi to področje hoteli prenoviti vendar so se v 
strokovnem svetu za šport odločili, da s tem še nekoliko počakajo in področje dodobra 
premislijo in dodelajo. Vsekakor bi pa to moralo biti področje, ki se prav tako vsakoletno 
ovrednoti z LPŠ.  Julijana je predlagala tudi, da bi morala javnosti biti vidna porazporeditev 
sredstev, ki se razdelijo med društva. Boris je rekel, da je tabela koliko kdo dobi vidna na 
občinski spletni strani. Boris je nato ob tej priložnosti vsem prisotnim tudi prikazal na 
kakšne način se razdelijo sredstva med uporabnike. Šli smo v drobovje samega sistema in 
ugotovili kako dobro in popolno je sistem dodelan. Julijana je imela vprašanje še o LPŠ oz 
bolje predlog in sicer je predlagala, da se v prihodnje v LPŠ tudi umesti vsa ostala sredstva 
ki se za to področje prispevajo iz proračuna in sicer, da se doda noter še plače , ki jih dobijo 
v JZRju za področje športa in vse investicije, ki se predvidevajo na segmentu šport v občini. 
Gregor je rekel, da se načeloma lahko to doda, vendar so bili člani sveta mnenja, da se 
letos pusti tako prihodnje leto pa se naj to doda. Sredstva s strani JZR naj se vpišejo s 
sstrani JZR, investicije indruga vlaganja občine na področju športa pa priskrbi Martina, ki 
pokriva to področje. Julijana predlaga, da bi tudi druge letne programe na ostalih področjih 
opremili na ta način.       
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Boris je vseeno pozval člane k sprejetju sklepov , ki so jih sprejeli na strokovnem svetu za 
šport.  
 

SKLEP št. 82 Člani sveta zavoda potrjujejo sprejete sklepe št.12, št.13, št.15  iz zapisnika 
12. dopisne seje za šport! 

Odgovoren Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe April  2022 

Glasovanje Sklep je bil soglasno sprejet . 

 
SKLEP št. 12 
(k točki 1) 

Člani Strokovnega sveta za šport potrjujejo nov predlog Odloka o 
sofinanciranju športa v Občini Železniki. 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Gregor Habjan 

Rok izvedbe: 05.02.2022 

 
SKLEP št. 13 
(k točki 2) 

Člani Strokovnega sveta za šport potrjujejo predlog Letnega 
programa športa  Občine Železniki za leto 2022. 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Gregor Habjan 

Rok izvedbe: 05.02.2022 

 

SKLEP št. 15 
(k točki 4) 

Člani Strokovnega sveta za šport potrjujejo predlog za spremembo 
razpisnega obdobja za šport  od 1.9. tega leta do 31.8. 
prihodnjega leta na način  kot je napisano v predlogu v prilogi. 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Gregor Habjan 

Rok izvedbe: 05.02.2022 

 
Pod razno ni imel nihče več nič posebnega, le to kako in kje bo organizirana zadnja seja  
Sveta zavoda JZR, ki mu z marcem poteče 4 letni mandat.  Direktor je predlagal, da glede 
na to, da so se člani odpovedali sejninam bi bilo prav da se nakako to dobrodelnost tudi 
nagradi.  Boris je povedal, da ima idejo in nam jo bo sporočil kmalu.  
 
Seja je bila zaključena ob 22:35. 
 
 
Priloga:   
- Ceniki 3x 
- Odlok o sofinanciranju športa v Občini Železniki. 
- LPŠ Občine Železniki za leto 2022. 
- Zapisnik 12. seje Strokovnega  sveta za šport 
 

 
 
Zapisal: 
Gregor Habjan 
Direktor JZR 

 
Boris Kavčič 
Predsednik Sveta zavoda 

 
 


