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SVET ZAVODA JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC 

Datum: 12.01.2018 

ZAPISNIK 

11. redne seje Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec ki je bila v torek, 12.01.2018 ob 18. uri v 
pisarni direktorja JZR. 

 
Prisotni člani: Edo Pohleven, Boris Kavčič, Tomaž Weiffenbach, Gregor Bogataj, Vili Rant, Boris 
Benedičič, Julijana Prevc,  
 
Odsotni: Matej Markelj 
 
Ostali prisotni: / 
 
 
Predlagan dnevni red: 
 
1. Pregled zapisnika 9. in 10. seje 
2. Sprememba pravilnika o sistematizaciji 
3. Predstavitev uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju in sprejem novega plačnega razreda 
pri direktorju JZR 
4. Predstavitev novega delitvenega odstotka plač Občina : JZR  
5. Predvidene investicije 2018 -2022 
6. Razno  
 -  potrebno pričeti postopek za nov svet zavoda, občino bi pozvali bolj zgodaj za predloge, 
lahko že v februarju, da potem lahko izpeljemo postopke s pozivom političnim strankam in 
uporabnikom (društvom), potem pa preko komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
na občinski svet. 
 
 
Add 1) Pregled zapisnika 9. in 10. redne seje  
 
Člani niso imeli pripomb na zapisnik 9. in 10. redne seje. 
 
 

SKLEP št. 46 Člani sveta JZR potrjujejo zapisnika  9. in 10. redne seje. 
Odgovoren Edo Pohleven, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe / 
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Add 2) Sprememba pravilnika o sistematizaciji 
 
Člani so dobili gradivo: 
- Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest v JZR 
 
Direktor je predstavil pravilnik, spremembe plačnih razredov zaradi odprave  anomalij  in odpiranju 
dodatnega delavnega mesta vzdrževalca šp. infrastrukture III.  (spremenjen in potrjen pravilnik je 
priloga k zapisniku) 
Člani sveta so predlagali, da je potrebno posodobiti zahtevane izobrazbe glede na veljavne stopnje 
izobrazbe v pravilniku o sistematizacije delovnih mest. 
 
 

SKLEP št. 47 Pravilnik o sistematizaciji bo direktor posodobil. Nato ga bomo dali v 
potrditev ma dopisni seji.  

Odgovoren Edo Pohleven, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe / 

 
 
Add 3) Predstavitev uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju in sprejem novega plačnega 
razreda pri direktorju JZR 
 
Člani so dobili gradivo: 
- obrazec po katerem napreduje direktor 
- dve možni razvrstitve lestvic direktorjev 
- štiri možne priloge glede št. uporabnikov 
- območje delovanja našega zavoda 
- finančno bilanco lanskega leta 
 
Direktor je predstavil njegov pogled na svoje napredovanje glede na zakonsko izdano uredbo.  
 
 
 
 

SKLEP št. 48 Člani sveta potrjujejo, da se glede na obrazec o sistematizaciji direktorjev 
javnega zavoda za šport, razporedi direktorja javnega zavoda Ratitovec 
razporedi v 43 plačilni razred. 

Odgovoren Edo Pohleven, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe / 

 
 
Add 4) . Predstavitev novega delitvenega odstotka plač Občina : JZR  
 
Člani so dobili gradivo: 
- tri razdelitve plač  
    * vzdržne razdelitev danes pred povečanji, 
     * pod istimi za JZR nevzdržnimi pogoji v 2018 
     * s spremenjenimi vzdržnimi pogoji 2018 
 
Direktor je predstavil njegov pogled na novo razdelitev procentualnega deleža sredstev med JZR in 
Občino  za ohranjanje športne infrastrukture in organizacije JZR  glede na zakonsko izdana navodila 
o napredovanjih v javnem sektorju.  
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SKLEP št. 49 Člani sveta so predlagali, da se o odstotkih delitve stroškov dela občina /  
JZR, direktor JZR Gregor Habjan in predsednik sveta zavoda JZR Edo 
Pohleven posvetujeta  z ga. Cirilo Tušek na občini Železniki 

Odgovoren Edo Pohleven, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe / 

 
 
Add 5) Predvidene investicije 2018 -2022 
 
Člani so dobili gradivo: 
- finančni načrt za leto 2018 
 
 
Glede na vse je direktor predstavil tudi nov finančni načrt, ki bo zahteval določene spremembe v 
proračunu Občine Železniki in z naslednjim rebalansom ...  
 
 

SKLEP št. 50 Člani sveta  so sklenili, se finančni načrt sprejme po sprejemu 
sistematizacije in sprejemu delitvenih odstotkov. 

Odgovoren Edo Pohleven, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe / 

 
Direktor je tudi predstavil prioriteto glede investicij s katerimi bodo morali sodelovati z Občino 
glede na sklep iz prejšnje 10. seje sveta zavoda. 
 
 
 
Add 6) Razno 
 
Gradivo: 
 
1.poziv za razpis za nove člane sveta JZR 
 

SKLEP št. 52: 

Ker se sedanjim članom sveta JZR 31. maja 2018 izteče mandat, direktor obvesti 
občino, da sproži postopek za imenovanje novih članov.  
V okviru tega sočasno direktor JZR izvede interne volitve za člana sveta JZR s 
strani zaposlenih v JZR. 

Odgovoren: Edo Pohleven, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalci: Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe: 20. februar 2018 

 
2. Direktor je predstavil nove predlog logotipa za turizem JZR.  Pokazal je tudi predloge majic in 
drugih spominkov z novim logotipom. 
   
 
Seja je bila zaključena ob 21:30. 
 

 
Zapisal: 
Boris Kavčič 
Član Sveta zavoda JZR 

 
Edo Pohleven 
Predsednik Sveta zavoda 

 


