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SVET ZAVODA JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC 

Datum: 25.11.2021 

ZAPISNIK 

16. redne seje Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec ki je bila v sreda, 25.11.2021 ob  

19. uri preko spleta (Teams). 

 
Prisotni člani: Boris Kavčič, Julijana Prevc, Boris Benedičič, Srečo Rehberger, Marko Čenčič, 
Anže Kavčič, 
Opravičeno odsotni: Mateja Markelj, Matej Markelj, Rok Pintar, 
Odsotni:  
 
Predlagan dnevni red: 
 
1. Pregled zapisnika prejšnje seje  (15. seja) 
2. Poročanje o delu v JZR 2021 
3. Potrditev – letnih programov na dejavnostih JZR (mladi, kultura, turizem) 
4. Seznanjanje o spremenjenem pravilniku o priznanjih v športu 
5. Razprava o seji občinskega sveta in ponovno dopolniti katalog delovnih mest v JZR 
6.  Vprašanja in pobude 
 
Člani soglašajo s predlaganim dnevnim redom. 
 
Add 1) Pregled zapisnika prejšnje seje 
 
Svet se je ponovno seznanil z zapisnikom prejšnje 15. seje, ki je bil v obravnavi že prej. 
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
 
Add 2) Poročilo o delu v JZR 2021 
 
Gregor je povedal malo o realizaciji oz trenutnem stanju v JZR. Gregor je predstavil kam bodo šla 
sredstva, ki se sedaj prikazujejo kot plus. Torej je danes plusa nekje 15.000 eur. Predvideva, da bo 
do konca leta bo stanje še malce naraslo. Vse bo šlo za postavitev pleksi stolpa, katerega je 
predvideno postavljanje v kratkem. Sama realizacija bo ostala Ok, vendar bodo sredstva šla za 
stolp, ki pa se bo amortiziral v naslednjih 5 letih. Takrat se bo šele zadeva poravnala tudi v prikazu 
realizacije. Vendar, ko se projekt dokonča, se bodo ta sredstva vrnila in se bo v poročilo to tudi 
zapisalo …  Direktor je še enkrat poudaril, da se vedno trudi, da bi JZR posloval pozitivno in da je 
vedno skrbel za to, da so ta sredstva vedno namenjena varnosti poslovanja v JZR (likvidnost) in 
vlaganju v material, osnovna sredstva, investicije ter obnavljanja prostorov v JZR.  
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Add 3) Potrditev – razprava o letnih programih  (mladina, turizem, kultura) 
 
Boris je najprej predstavil program za kulturo nato je Gregor malce obrazložil situacijo, pogledali 
smo tudi zapisnike in se posvetovali o letnem programu ter prišli do ugotovitve, da na tem 
področju povsem zaupamo delu Strokovnega sveta za kulturo. 
Podobno se je zgodilo tudi na področju turizma, kjer je zadeve malce obrazložil še Marko. Tudi pri 
mladini je direktor obrazložil kako stvari potekajo in da se člani strokovnega sveta strinjajo s tem 
programom.  Močno je bilo zaznati, da se povsem zaupa ugotovitvam in sklepom vseh strokovnih 
svetov.  
 
Boris je malce razložil tudi trenutno dogajanje na športu, zakaj se letni program še ne spreminja oz 
potrjuje. Razložil je, da bomo nekje do februarja spremenili pravilnik in ga posodobili oz prilagodili 
novemu zakonu o športu. Gregor je prve spremembe pripravil, sedaj pa bo Boris še iz plati 
ocenjevanja in ovrednotenja stvari pripravil tako, da bo naloga opravljena. Nekaj sprememb bo 
konkretnejših, ena od teh bo oddaja poročil v februarju za preteklo leto, kar pa je potrebno 
preveriti še pri revizorki in na občini ter se dogovoriti, da bo to regularno in vse ok... Vse ostalo pa 
so bolj lepotni, terminološki popravki, kakor tudi predvidene spremembe meril, ki pa jih bomo 
tudi uskladili na naslednjih sestankih in bo zadeva šla na potrjevanje kasneje v februarju. 
Vsi prisotni so potrdili letne programe Občine Železniki na predlaganih področjih. 
 
 

SKLEP št. 77 Člani sprejmejo Letni program ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2022 
Odgovoren Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe 25.11.2021 

Glasovanje Sklep je bil soglasno sprejet 

 

SKLEP št. 78 Člani sprejmejo Letni program mladinskih dejavnosti za leto 2022 
Odgovoren Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe 25.11.2021 

Glasovanje Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

SKLEP št. 79 Člani sprejmejo Letni program turističnih dejavnosti za leto 2022 
Odgovoren Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe 25.11.2021 

Glasovanje Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

 

 

Add 4) poročanje o spremembi pravilnika o športnih priznanjih 
 
Boris je predstavil delo strokovnega sveta za šport in prenovljen Pravilnik o nagrajevanjih 
pri športu. Spremenili oz sprostili smo nekatere zahtevne omejitve, tako da je sedaj lahko 
bolj fleksibilna razprava o predlogih in se strokovni svet lažje odloča o predlaganih 
priznanjih. Dogovorili smo se tudi, da se bo v bodoče športnik leta izbiral v obdobju od 1.1. 
do 31.12. tekočega leta. O vsem tem direktor obvesti tudi društva in se nato pozove vsa 
društva k podajanju predlogov. Predlogi naj bi se pridobivali nekje do sredine januarja. 
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Gregor je še povedal, da bo prireditev potekala nekje v februarju ali marcu, prilagodili se 
bomo aktualnim športnikom. Združena tej prireditvi bo tudi prireditev iz leta 2020, ki je 
lani nismo izpeljali zaradi korone. 
 
Add 5) Razprava o seji občinskega sveta in posledično o katalogu, odloku in zaposlitvi 
dodatnega vzdrževalca 
 
Direktor je na hitro predstavil kako so se stvari odvijale na občinski seji in da so nas pozvali 
naj dopolnimo katalog delovnih mest s pomanjkljivimi postavkami pri posebnih pogojih in 
sicer predvsem pri znanjih tujega jezika. Katalog smo dopolnili z dodatnimi znanji tujega 
jezika pri direktorju, kustosu, turističnem informatorju in muzejskemu vodniku, za katere 
smo se strinjali, da neke osnove tujih jezikov morajo imeti. Julijana je dejala, da je logično,  
saj danes vsi mladi imajo bolj kot ne priučena ta znanja in ne bi smel biti problem za 
kandidate na naslednjih razpisih. Ostali so se s tem tudi strinjali, tako da smo omenjeno 
popravili. Prav tako je bila na občinski seji izpostavljena problematika potrebe po  
dodatnem vzdrževalcu. Direktor je vse člane sveta še enkrat nagovoril in pripravil tudi 
naloge, ki jih ima vzdrževalec, ki je hkrati tudi upravnik dvorane in bazena. Opisal je tudi 
dnevni urnik vzdrževalca med tednom in med vikendi.  Preko teh nalog je še enkrat pozval 
vse člane naj razumejo, da je dodaten vzdrževalec v JZR nujno potreben saj dejansko ne 
zmoremo več z zaposlenim kadrom.  Vse preveč je del, ki ostanejo nenarejena in vse 
preveč je neznank, ki nastanejo nepojasnjene, nerazrešljive in posledično neopravljene v 
primeru odsotnosti reševalca.  
Julijana je povedala, da bosta direktor in predsednik sveta zavoda še enkrat morala 
pojasniti tovrstne zadeve na odboru za družbene dejavnosti, … 
 
Hkrati s temi spremembami smo preoblikovali tudi vrstice pri plačnih razredih, ki so bile 
leta 2019 aktualne sedaj pa niso več. Zato smo ves nepotreben balast v zvezi s tem zbrisali. 
 
 

SKLEP št. 80 Člani sveta zavoda potrjujejo predlagane spremembe Kataloga delovnih 
mest JZR, ki je kot priloga Pravilniku o sistematizaciji delovnih mest v JZR  
(katalog je priloga temu zapisniku). 

Odgovoren Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe 25.11.2021 

Glasovanje Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
Add 6) Vprašanja in pobude 
 
Gregor je povedal, da bo treba malenkosti v finančnem planu spremeniti in se naredi 
prenos sredstev caa 1500 eur  pri stroških muzej na osnovna sredstva, ker se bo kupila ena 
omara in en računalnik. 
 
Boris Kavčič je imel vprašanje kako se obnese parket in kakšni so komentarji glede 
prenove. Gregor je rekel, da imamo malce težav s čiščenjem, da se težje čisti, sicer razloga 
ne poznamo ali je še preveč svež lak na parketu ali pa nimamo pravega čistila. Prav ta 
teden bomo poskusili čistiti z drugim čistilom, ki so nam ga dostavili rokometaši s strani 
Čaplje d.o.o., ki se s tem ukvarjajo. Glede barv raket, kjer so upodobljene občinske barve, 
ni nobenih komentarjev. Ljudje ne komentirajo te zgodbe, mislim da je zadeva všečna. 
Zadeva je preverjena tudi na Košarkarski zvezi Slovenije, ki so potrdili, da se lahko igrajo na 
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tem igrišču vse tekme, ki sodijo pod okrilje KŠZS. Ne morejo se pa igrati tekme FIBE, ker za 
te tekme morajo biti igrišča prelepljena, da so tudi brez preostalih črt. 
 
Drugih pripomb in idej ni bilo. 
 
Naslednja seja bo konec februarja, ko bo že možnost potrjevanja poročila in plana dela. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20:15. 
 
 
Priloga:  Katalog delovnih mest JZR 
 
 
Zapisal: 
Gregor Habjan 
Direktor JZR 

 
Boris Kavčič 
Predsednik Sveta zavoda 

 
 


