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SVET ZAVODA JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC 

Datum: 30.03.2021 

ZAPISNIK 

13. redne seje Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec ki je bila v torek, 30.03.2021 ob  

19. uri preko spleta (Teams). 

 
Prisotni člani: Boris Kavčič, Matej Markelj, Julijana Prevc, Mateja Markelj, Boris Benedičič, 
Srečo Rehberger, Marko Čenčič, Anže Kavčič 
Opravičeno odsotni: Rok Pintar 
Odsotni:  
 
Predlagan dnevni red: 
1. Pregled zapisnika prejšnje seje 
2. Potrditev - poslovno računovodsko poročilo o delu v JZR 2020 
3. Potrditev - finančni načrt 2021 in plan dela v 2021 
4. Vprašanja in pobude 
- Poročanje članov sveta o delu vseh štirih strokovnih svetov in potrditve letnih 
programov dela iz vseh 4 področij 
- Poročanje predsednika Sveta zavoda JZR 
 
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) Potrditev - poslovno računovodsko poročilo o delu v JZR 2020 
 
Direktor je predstavil letno poročilo, ki je bilo poslano že v predhodni pregled po 
elektronski pošti. Prikazal je strukturo zaposlenih. Omenil je upokojitev in novo zaposleno 
osebo na mestu čistilke na bazenu. Nato se je prestavil na cilje. Cilji zaradi COVID situacije 
niso bili doseženi, saj je bilo veliko objektov skoraj čez celotno leto zaprti.  
 
Mladinski center je bil večino časa zaprt čeprav so ga fizično povečali za približno 60 m2, 
kar omogoča več svobode gibanja. 
 
Speljali so veliko koncertov v sklopi 'Vidra ni riba', ki se pa na žalost niso do konca izpeljali.  
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Na turizmu se veliko dela. Še vedno potekajo povezovalni projekti kljub COVID situaciji. 
Omenil je oddajo Volan, ki je prijetno razkazala zanimivosti našega kraja. 
 
Direktor je omenil, da so bile težave z računovodkinjo, kar je botrovalo k zamenjavi 
računovodkinje. Sedanja je zamenjala obstoječo in knjižila celotno leto 2020. Sedaj naj bi 
bile stvari urejene. Kljub COVID situaciji je presežek prihodkov nad odhodki v velikosti 
dobrih 500 € s tem, da se 41.000 € investicij ne šteje v odhodke ampak se drugače 
obračunava sedaj saj se večajo posledično vrednosti osnovnih sredstev v prihodkih. 
 
Padec je seveda ogromen tako v prihodkih kot odhodkih. Direktor je prikazal inventuro in 
odpisana sredstva. Omenil je, da je bil veliko vrtnega pohištva (terasa bazena) odpisanega. 
Povedal je, da so bile večje investiciji v osnovna sredstva predvsem vrtno pohištvo za na 
bazen in pa sušilci za roke, ki jih pa sedaj zaradi covid situacije ne uporabljajo. 
 
Po kratki prestavitvi je predsednik dal besedo članom. Ga. Prevc je pohvalila poslovni izid, 
spretno računovodkinjo in vključenost v oddajo volan. Dodala je še nekaj pripomb v smislu 
da se nekatere stvari še lahko izboljšale. Ostali člani so podali pohvale za rezultat. 
Predsednik in direktor sta izpostavila izjemno korektno in dobro sodelovanje lastnika 
(Občine) pri najhujših trenutkih.   
 
(poročilo je priloga k zapisniku) 
 

SKLEP št. 70 Člani sveta zavoda potrjujejo poslovno računovodsko poročilo o delu JZR v 
2020. 
 

Odgovoren Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe  

Glasovanje Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

SKLEP št. 71 Člani sveta zavoda potrjujejo inventurno poročilo o odpisanih sredstvih,  
opravljenem popisu osnovnih sredstev  in popisu denarnih sredstev, 
terjatev in obveznosti za leto 2020. 
 

Odgovoren Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe  

Glasovanje Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

Add 3) Potrditev - finančni načrt 2021 in plan dela v 2021 
 
Direktor je predstavil finančni plan za leto 2021 in plan dela v letu 2021. Finančni načrt se je pisal v 
pričakovanju, da se izboljšajo razmere in da se bo COVID situacija izboljšala. Če se bo situacija 
izboljšala do maja bodo JZR preživel poletje. Če bodo morali bit zaprti ima sicer JZR nekaj rezerve v 
javnih sredstvih (finančni načrt priloga k zapisniku). 
 

SKLEP št. 72 Člani sveta zavoda potrjujejo finančni načrt in plan dela za leto 2021. 
 

Odgovoren Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 
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Rok izvedbe  

Glasovanje Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

Add 4) Vprašanja in pobude 
 
Veliko sestankovanj na področju strokovnih svetov v tem času ni bilo. Direktor je povedal, 
da se bodo v kratkem začele velike spremembe na vseh področjih in sicer potrebno bo 
izdelati strategije za 10 let naprej za vsa področja. Strategije naj bi bile tako na mehkih kot 
trdih vsebinah. Računamo s tem da bi se ob umiritvi situacije vsi strokovni sveti vsak 
posebej sestali in razpravljali o pomembnih aktualnih temah. Boris je povedal, da se na 
razpisu za šport v letošnjem letu ne bo kaznovalo tiste prijavljene, ki v celoti ne bodo 
koristili prijavljenega programa. 
 
V nadaljevanju sta predsednik in direktor predstavila vse nagrajence za športnika Občine 
Železniki 2020. Potekala je debata glede podeljevanja. Predlagalo se je, da se napiše članek 
in se priloži portretne fotografije v Ratitovška obzorja ampak je ideja težko izvedljiva, saj je 
rok za oddajo članka 1.4. Direktor napiše članek in ob naši pomoči pozove športnike za 
fotografije. 
 
Direktor je na hitro predstavil tudi projekt Olimpijske bakle v Železnikih. 
 
Mateja je povedala glede dogajanja v kulturi. Predvsem glede 3 proslav. Zmotilo je 
strokovni svet, da do njih prišla informacija o izvedeni spletni proslavi iz KD Selca za 
8.februar. Tudi direktor je rekel, da žal o proslavi ni bil obveščen, jo je pa še vedno možno 
ogledati na youtube kanalu. 
 
Direktor je na hitro predstavil tudi vključitev v projekt interaktivno sodobno, kjer so glavni 
partner. Beseda je nanesla tudi k razpravi kako bomo predstavili zbirko olimpijcev, če smo 
zajeli tudi paralimpijce in specialne olimpijce. Direktor je rekel da paralimpijce smo da o 
specialnih olimpijcih bomo pa razpravljali na strokovnem svetu. Povedal je še da bo v tej 
zbirki zajeto celotno območje Selške doline in ne le občine Železniki, da bo zbirka v celoti 
digitalizirana in da se boji kako in ali bodo dobili dovolj predmetov za v pleksi razstavni 
stolp. 
 
Tema je zavila še na Muzej, s pobudo o obnovitvi zbirke NOB s strani občana. Direktor je 
opozoril na težave z dotičnim  prostorom, ki bo ob predvideni prenovi izgubljen v zameno 
za stopnice na podstreho. Opozoril je še na to da se mora prenova po desetleju mirovanja 
obvezno nadaljevati. Direktor je še povedal, da z zbirkami upravlja in jih prenavlja 
Muzejsko društvo skupaj z zaposlenimi v JZR. Misli, da so v planu najprej še prenova dveh 
drugih zbirk ampak, da se pobuda vsekakor naslovi na strokovni svet za kulturo, ki bo 
obvestil naprej. 
 
 
Ob koncu so člani sveta zavoda podali tudi oceno dela direktorja. Predsednik je prestavil 
anketo »Ali ste zadovoljni z delom direktorja JZR«. Anonimna anketa je bila poslana 
zaposlenim v JZR, članom sveta zavoda, članom strokovnih svetov za šport, kulturo, 
turizem in mladinske dejavnosti. Prejetih je bilo 24 odgovorov, rezultati so predstavljeni na 
sliki spodaj. 
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Z namenom da zadostimo zahtevam zakonodaje na področju sistema plač v javnem 
sektorju, je sledilo še ocena dela direktorja. Pri tej točki se je Gregor Habjan izločil. Na 
podlagi pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja 
športa in medinske dejavnosti, smo člani sveta JZR ocenili delo direktorja, Gregorja Habjan 
za leto 2020. Podrobnejša razčlenitev ocene je prikazana v Excej prilogi. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21:30. 
 
 
Priloga:  
Gregor_Habjan_ocenjevanje_Direktorja_2021-03-30.xlsx 
 
 
Zapisal: 
Matej Markelj 
Član Sveta zavoda JZR 

 
Boris Kavčič 
Predsednik Sveta zavoda 

 
 


