
 
 

 
Polletno poročilo  - Javni zavod Ratitovec 

za obdobje januar – junij 2019 
 
 
V skladu s 62. členom Zakona o izvrševanju proračuna Rs za leti 2019 in 2020 izdajamo  
 
 

Polletno  poročilo  Javnega  zavoda  Ratitovec  za  leto  2019 vsebuje: 
 
I. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka  

II. Račun finančnih terjatev in naložb  

III. Račun financiranja 

IV. izkaz prihodkov in odhodkov - določeni uporabniki 

V. spremljanje kadrov 

VI. Kratka vsebinska obrazložitev in ocena realizacije sprejetega finančnega 

načrta do konca tekočega leta  

 
 
Pripravila: 
Gregor Habjan 
Andreja Jelovčan 
 
 
 
 

Železniki, avgust 2019 



 
 

 
 



 

 
 
 
 



 



 

Delovno mesto 

Zaht. st. 

izobrazb

e 

Št. 

zaposlenih 

31.12. 2018 

Št. 

zaposlenih 

1.7. 2019 

Plan Št. 

zaposlenih 

31.12. 2019 

Opomba 

direktor VII/1 1 1 1 dol.čas 

Področni svetovalec III VII/1 1 1 1 nedol.č. 

vzdrževalec športne infrastrukture III IV 1 1 1 nedol.č. 

kustos /višji kustos VII/2 1 1 1 nedol.č. 

muzejski vodnik V 1 1 1 nedol.č. 

turistični informator II V 1 1 1 nedol.č. 

reševalec iz vode I IV / / 1 nedol.č. 

Strokovni sodelavec V IV 2 2 2 nedol.č. 

Pomožni delavec II III 1 1 1 nedol.č. 

Skupaj: 9 9 10  

     

 
 
Kratka vsebinska obrazložitev polletnega poročila in ocene realizacije : 
 
Sprejeti finančni načrt za leto 2019 je bil sprejet na seji Sveta zavoda Javnega zavoda 
Ratitovec, predstavljen na seji odbora za družbene dejavnosti in odbora za gospodarske 
dejavnosti ter dokončno sprejet na seji Občinskega sveta Občine Železniki.  
Ugotavljam, da je finančni načrt pravilno predvidevan kljub minimalnim odstopanjem pri 
realizaciji oziroma izkazanega presežka odhodkov od prihodkov po denarnem toku za prvih 
6 mesecev. Rezultat, ki ga trenutna situacija prikazuje se bo že v mesecu septembru 
spremenil in se s koncem leta močno približala oz kot lahko vidimo nekoliko v pozitivno 
prekoračila predviden finančni plan, kot je tudi razvidno iz realizacije celotnega leta. 
Določen presežek prihodkov nad odhodki nastaja tudi zaradi tega ker še nismo investirali v 
načrtovana popravila ter čakamo še na določene opravljene storitve. Presežek je to leto  
minimalen.   
 
Pri poročanju  o stanju števila zaposlenih ni posebnih pripomb. Veliko si pomagamo s 
študenti, SPji in podjemnimi pogodbami tako pri delu natakaric, reševalcev iz vode in 
čiščenju med vikendi. 
 
 
Poročilo pripravil  
 
Gregor Habjan 
 direktor 
 Javnega zavoda Ratitovec 
 
 


