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SVET ZAVODA JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC 

Datum: 21.05.2018 

ZAPISNIK 

1. redne konstitutivne seje Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec, ki je bila v ponedeljek, 
21.05.2018 ob 20. uri v pisarni direktorja JZR. 

 
Prisotni člani:, Boris Kavčič, Matej Markelj, Boris Benedičič, Julijana Prevc, Marko Čenčič, Anže 
Kavčič, Mateja Markelj, Srečo Rehberger 
Opravičeno odsotni: Rok Pintar 
Odsotni: / 
Ostali prisotni: Edo Pohleven, Gregor Habjan 
 
 
Predlagan dnevni red: 
 

1. Izvolitev predsednika in podpredsednika sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec  

2. Potrditev predstavnika delavcev 

3. Seznanitev s prejšnjim delom v JZR od ustanovitve ...  

4. Plan dela JZR 2018 - seznanitev s planom dela za tekoče leto 

5. Plan dela sveta zavoda za leto 2018- 2022 

6. Razno.  

 - potrditev oz pregled zapisnika prejšnje seje 

 - potrditev oz seznanitev z novim finančnim planom glede na sprejet rebalans 

 - menjave članov pri strokovnih svetih (šport, kultura, turizem in mladina) 

  - zapisniki (zapisnikar)  

 

Direktor je najprej predlagal da bi zamenjali 1. in drugo točko iz dnevnega reda. prisotni so 

se strinjali. 
Direktor predstavi novoizvoljene člane sveta zavoda (imenovanje s strani ustanovitelja) ter 

predstavnika delavcev. 

Dosedanji predsednik sveta zavoda pozdravi novoizvoljene člane Sveta zavoda in na kratko 

obrazloži njegovo dosedanje delo in obveznosti, kakršne ima predsednik Sveta zavoda. 

Direktor se dosedanjemu predsedniku zahvali za sodelovanje in pozove novoizvoljene člane, da 

potrdijo predstavnika zaposlenih in podajo predloge za predsednika in podpredsednika sveta zavoda 

ter izvede volitve. 

 

Add 1) :    Potrditev predstavnika delavcev 
 
Direktor je razložil kako so na sestanku delavcev izvolili predstavnika zaposlenih za v svet zavoda, 
kot priloga je bil posredovan zapisnik iz tega sestanka. 
 
SKLEP št. 1: 

(k točki 2) 

Svet zavoda JZR potrjuje izvolitev Sreča Rehbergerja za predstavnika delavcev v 

svetu zavoda Javnega zavoda Ratitovec. 

Odgovoren: svet zavoda JZR,  
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Izvajalci: člani sveta zavoda JZR 

Rok izvedbe: 21.5.2018 

 
 

Add 2) :   Izvolitev predsednika  in podpredsednika sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec 

 

S Strani članov sveta zavoda je bila izražena želja da naj bi bil predsednik vseeno nekdo 

izmed že dosedanjih članov Sveta zavoda in ne novinci. Predlagana sta bila Boris 

Benedičič, ki je že bil v preteklosti predsednik Sveta zavoda in pa Boris Kavčič. Na koncu 

je bil izbran slednji, ki pa je imel pogoj da se Svet zavoda sreča vsaj 5 krat letno in da naj 

seje ne bi bile daljše od 1,5 ure. Člani so se s tem strinjali. Seje naj bi bile ob torkih v 

naslednjih mesecih: januar, marec, maj, september in november.  Naslednja seja je 

predvidena za torek 18. september. 
 

SKLEP št. 2: 

(k točki 1) 

Člani sveta JZR so za predsednika sveta zavoda izvolili _Boris Kavčiča_. 

Člani sveta JZR so za podpredsednika sveta zavoda izvolili _Boris Benedičiča_. 

Odgovoren: Gregor Habjan, direktor javnega zavoda JZR 

Izvajalci: Gregor Habjan, direktor javnega zavoda JZR 

Rok izvedbe: 21.5.2018 

 
 

Add 3) :    Seznanitev s prejšnjim delom v JZR od ustanovitve ... 
 
Člani so dobili gradivo: 

 Poročilo o delu 2017.pdf 
 
Direktor je podrobno predstavil letno poročilo 2017, realizacijo glede na stroškovna mesta 
stroškovnih, odstopanja glede na plan ter obrazložitve odstopanja. V splošnem je bilo leto 2017 s 
poslovnega vidika odlično. JZR doslej še ni posloval tako dobro. Direktor je  skozi to točko in skozi 
celotni sestaenk tudi okvirno predstavil zgodovino JZR in delovanje, ter vse nove člane seznanil z 
najnujnejšimi informacijami. 
 

Add 4):      Plan dela JZR 2018 - seznanitev s planom dela za tekoče leto 
 
Člani so dobili gradivo: 

 Finančni načrt JZR 2018 po rebalansu.pdf 

 primerjava real v letih na obdobja do 18. .pdf 
 
Direktor je predstavil usklajen finančnega načrt po sprejetem rebalansu. Direktor je izpostavil 
problematiko preobremenjenosti zaposlenih, zato apelira na svet zavoda, da imamo še vedno v 
vidu dodatnega vzdrževalca in tudi reševalca iz vode. Predtavil je tudi trenutno fionančno situacijo 
zavoda, ki je do sedaj na dan 31.3. najboljša zadnjih 7 let.  Direktor je podrobneje predstavil tudi 
umestitev v občinski proračun in sredstva,  ki jih prejemamo kot javne finance. 
 

Add 5):    Plan dela sveta zavoda za leto 2018- 2022 
 
Člani so dobili gradivo: 

 Plan dela 2018 - 2025.pdf 

 
Direktor predstavi plan dela za naslednjih 5 let, predstavil je pomembnejše naloge, ki bi bile nujne 
in sicer je to nadaljevanje prenove bazena, obnova sveta savn, urejanje poti ob bazenu, vključno s 
stopnicami v mladinski center, dogradnja nadstreška nad vhodom v dvorano, izgradnja kegljišča, 
obnova tartana  in menjava parketa v dvorani. (Ostalo v prilogi)  
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Add 6):    Razno   

 

- menjave članov pri strokovnih svetih (šport, kultura, turizem in mladina) 

 
Predlog sklepa:  STROKOVNI SVET ZA KULTURO 

 

 

SKLEP št. 3: 

(k točki 6) 

Svet zavoda Javnega zavoda Ratitovec razrešuje Julijano Prevc  članstva v strokovnem svetu za 

kulturo JZR kot predstavnika ustanovitelja občine Železniki za področje muzejske dejavnosti, ker 

ji je prenehal mandat v svetu zavoda.  

Odgovoren: Predsednik sveta zavoda JZ Ratitovec 

Izvajalci: Svet zavoda JZR 

Rok izvedbe: 21.05.2018 

 

 

SKLEP št. 4: 

(k točki 6) 

Svet zavoda Javnega zavoda Ratitovec razrešuje Gregorja Bogataj članstva v strokovnem svetu 

za kulturo JZR kot predstavnika uporabnikov in zainteresirane javnosti na področju kulture, ker 

mu je prenehal mandat v svetu zavoda. 

Odgovoren: Predsednik sveta zavoda JZ Ratitovec 

Izvajalci: Svet zavoda JZR 

Rok izvedbe: 21.05.2018 

 

 

SKLEP št. 5: 

(k točki 6) 

Svet zavoda Javnega zavoda Ratitovec v strokovni svet za kulturo JZR do zaključka 4-letnega 

mandata imenuje Matejo Markelj kot predstavnika ustanovitelja občine Železniki za področje 

muzejske dejavnosti.  

Odgovoren: Predsednik sveta zavoda JZ Ratitovec 

Izvajalci: Svet zavoda JZR 

Rok izvedbe: 21.05.2018 

 

 

SKLEP št. 6: 

(k točki 6) 

Svet zavoda Javnega zavoda Ratitovec v strokovni svet za kulturo JZR do zaključka 4-letnega 

mandata imenuje Roka Pintarja kot predstavnika uporabnikov in zainteresirane javnosti na 

področju kulture.  

Odgovoren: Predsednik sveta zavoda JZ Ratitovec 

Izvajalci: Svet zavoda JZR 

Rok izvedbe: 21.05.2018 

 

Predlog sklepa:  STROKOVNI SVET ZA ŠPORT 

 

 

SKLEP št. 7: 

(k točki 6) 

Svet zavoda Javnega zavoda Ratitovec razrešuje Vilijema Ranta članstva v strokovnem svetu za 

šport JZR kot predstavnika ustanovitelja občine Železniki za področje športa, ker mu je prenehal 

mandat v svetu zavoda.  

Odgovoren: Predsednik sveta zavoda JZ Ratitovec 

Izvajalci: Svet zavoda JZR 

Rok izvedbe: 21.05.2018 

 

 

SKLEP št. 8: 

(k točki 6) 

Svet zavoda Javnega zavoda Ratitovec razrešuje Borisa Kavčiča članstva v strokovnem svetu za 

šport JZR kot predstavnika uporabnikov in zainteresirane javnosti na področju športa, ker mu je 

prenehal mandat v svetu zavoda. 

Odgovoren: Predsednik sveta zavoda JZ Ratitovec 

Izvajalci: Svet zavoda JZR 

Rok izvedbe: 21.05.2018 

 

 

 

SKLEP št. 9: 

(k točki 6) 

Svet zavoda Javnega zavoda Ratitovec v strokovni svet za šport JZR do zaključka 4-letnega 

mandata imenuje Anžeta Kavčiča kot predstavnika ustanovitelja občine Železniki za področje 

športa.  

Odgovoren: Predsednik sveta zavoda JZ Ratitovec 

Izvajalci: Svet zavoda JZR 

Rok izvedbe: 21.05.2018 

 

 

SKLEP št. 10: 

(k točki 6) 

Svet zavoda Javnega zavoda Ratitovec v strokovni svet za športa JZR do zaključka 4-letnega 

mandata imenuje Borisa Kavčiča kot predstavnika uporabnikov in zainteresirane javnosti na 

področju športa.  

Odgovoren: Predsednik sveta zavoda JZ Ratitovec 

Izvajalci: Svet zavoda JZR 

Rok izvedbe: 21.05.2018 

 

 

Predlog sklepa:  STROKOVNI SVET ZA TURIZEM 
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SKLEP št. 11: 

(k točki 6) 

Svet zavoda Javnega zavoda Ratitovec razrešuje Tomaža Weiffenbacha članstva v strokovnem 

svetu za turizem JZR kot predstavnika ustanovitelja občine Železniki za področje športa, ker mu 

je prenehal mandat v svetu zavoda. 

Odgovoren: Predsednik sveta zavoda JZ Ratitovec 

Izvajalci: Svet zavoda JZR 

Rok izvedbe: 21.05.2018 

 

 

SKLEP št. 12: 

(k točki 6) 

Svet zavoda Javnega zavoda Ratitovec razrešuje Eda Pohlevna članstva v strokovnem svetu za 

turizem JZR kot predstavnika uporabnikov in zainteresirane javnosti na področju turizma,  ker mu 

je prenehal mandat v svetu zavoda.  

Odgovoren: Predsednik sveta zavoda JZ Ratitovec 

Izvajalci: Svet zavoda JZR 

Rok izvedbe: 21.05.2018 

 

 

SKLEP št. 13: 

(k točki 6) 

Svet zavoda Javnega zavoda Ratitovec v strokovni svet za turizem JZR do zaključka 4-letnega 

mandata imenuje Julijano Prevc kot predstavnika ustanovitelja občine Železniki za področje 

turizma. 

Odgovoren: Predsednik sveta zavoda JZ Ratitovec 

Izvajalci: Svet zavoda JZR 

Rok izvedbe: 21.05.2018 

 

 

 

SKLEP št. 14: 

(k točki 6) 

Svet zavoda Javnega zavoda Ratitovec v strokovni svet za turizem JZR do zaključka 4-letnega 

mandata imenuje Marka Čenčiča kot predstavnika uporabnikov in zainteresirane javnosti na 

področju turizma. 

Odgovoren: Predsednik sveta zavoda JZ Ratitovec 

Izvajalci: Svet zavoda JZR 

Rok izvedbe: 21.05.2018 

Predlog sklepa:  STROKOVNI SVET ZA MLADINSKE DEJAVNOSTI 

 

 

SKLEP št. 15: 

(k točki 6) 

Svet zavoda Javnega zavoda Ratitovec razrešuje Borisa Benedičiča članstva v strokovnem svetu 

za mladinske dejavnosti JZR kot predstavnika ustanovitelja občine Železniki (kot predstavnika 

KS Železniki), ker mu je prenehal mandat v svetu zavoda.  

Odgovoren: Predsednik sveta zavoda JZ Ratitovec 

Izvajalci: Svet zavoda JZR 

Rok izvedbe: 21.05.2018 

 

 

SKLEP št. 16: 

(k točki 6) 

Svet zavoda Javnega zavoda Ratitovec razrešuje Mateja Marklja članstva v strokovnem svetu za 

mladinske dejavnosti JZR kot predstavnika uporabnikov in zainteresirane javnosti na področju 

mladinskih dejavnosti, ker mu je prenehal mandat v svetu zavoda. 

Odgovoren: Predsednik sveta zavoda JZ Ratitovec 

Izvajalci: Svet zavoda JZR 

Rok izvedbe: 21.05.2018 

 

 

SKLEP št. 17: 

(k točki 6) 

Svet zavoda Javnega zavoda Ratitovec v strokovni svet za mladinske dejavnosti JZR do 

zaključka 4-letnega mandata imenuje Borisa Benedičiča kot predstavnika ustanovitelja občine 

Železniki (kot predstavnika KS Železniki).  

Odgovoren: Predsednik sveta zavoda JZ Ratitovec 

Izvajalci: Svet zavoda JZR 

Rok izvedbe: 21.05.2018 

 

 

SKLEP št. 18: 

(k točki 6) 

Svet zavoda Javnega zavoda Ratitovec v strokovni svet za mladinske dejavnosti JZR do 

zaključka 4-letnega mandata imenuje Mateja Marklja kot predstavnika uporabnikov in 

zainteresirane javnosti na področju mladinskih dejavnosti.  

Odgovoren: Predsednik sveta zavoda JZ Ratitovec 

Izvajalci: Svet zavoda JZR 

Rok izvedbe: 21.05.2018 

 

- potrditev oz pregled zapisnika prejšnje seje 

 

SKLEP št. 19: 

(k točki 6) 
Svet zavoda JZR potrjuje zapisnika 12. in 13 seje bivšega sveta zavoda JZR. 

Odgovoren: Predsednik sveta zavoda JZR,  

Izvajalci: člani sveta zavoda JZR 

Rok izvedbe: 21.5.2018 



Stran 5/5 

 

- potrditev oz seznanitev z novim finančnim planom glede na sprejet rebalans  (glej točko 4) 

 

SKLEP št. 20: 

(k točki 4) 
Svet zavoda JZR potrjuje finančni načrt JZR za leto 2018.  

Odgovoren: Predsednik sveta zavoda JZR,  

Izvajalci: člani sveta zavoda JZR 

Rok izvedbe: 21.5.2018 

 

- zapisniki (zapisnikar)  

 
Člani sveta zavoda so se dogovorili da bo v tem mandatu zapisnikar sej Sveta zavoda JZR Matej 
Markelj. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 22:00. 
 
 

 
Zapisal: 
Gregor Habjan  
Direktor JZR 

 
Boris Kavčič 
Predsednik Sveta zavoda 

 


