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SVET ZAVODA JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC 

Datum: 26.0.2018 

ZAPISNIK 

12. redne seje Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec ki je bila v ponedeljek, 26.02.2018 ob 18. uri 

v pisarni direktorja JZR. 

 

Prisotni člani: Edo Pohleven, Boris Kavčič, Vili Rant, Boris Benedičič, Julijana Prevc 
 
Opravičeno odsotni: Matej Markelj, Tomaž Weiffenbach, Gregor Bogataj, 
 
Ostali prisotni: / 
 
 
Predlagan dnevni red: 

 
1. Pregled zapisnikov prejšnjih sej 
2. Potrditev finančno poročilo in poročila o delu JZR 2017 
3. Potrditev finančni načrt 2018 
4. Potrditev plan dela 2018  
5. Potrditev inventure v JZR 2017 
6. Razno  
 
Add 1) Pregled zapisnika 10. redne seje  

 

Člani niso imeli pripomb na pregled zapisnikov predhodnih sej 
 
 

SKLEP št. 53 Člani sveta JZR potrjujejo: 
- zapisnik 11. redne seje 
- zapisnik 8. dopisne seje 
- zapisnik 9. dopisne seje 

Odgovoren Edo Pohleven, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe / 

 
 
Add 2) Potrditev finančno poročilo in poročila o delu JZR 2017 

 
Člani so dobili gradivo: 
- Letno poročilo 2017 računovodsko poslovno.pdf 
- JZR-realizacija po SM   1.1..2017--31.12.17.pdf 
- JZR-odprte terjatve do kupcev 31.12.2017.PDF 
- JZR-odprte obvez.do dobavit.31.12.2017.PDF 
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Direktor je podrobno predstavil letno poročilo, realizacijo glede na stroškovna mesta, stroškovnih 
odstopanja glede na plan ter obrazložitve odstopanja. 
V splošnem je bilo leto 2018 s poslovnega vidika odlično. JZR doslej še ni posloval tako dobro. 
Zadovoljni so tudi člani sveta JZR 
 

SKLEP št. 54 Člani sveta JZR soglasno potrjujejo: 
- Finančno poročilo za leto 2017 
- Poročilo o delu JZR za leto 2017 

Odgovoren Edo Pohleven, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe / 

 

 

Add 3) Potrditev finančni načrt 2018 

 
Člani so dobili gradivo: 

• razdelitev na občini za plače 2018 direktor enako.pdf 

• primerjava real v letih na obdobja do 18. .pdf 
 
Direktor je predstavil predloga finančnega načrta, ki pa še ni usklajen z občinsko upravo. Ostaja 
odprto še dilema v zvezi z odpravo anomalij v javnem sektorju in zaradi sprostitev napredovanj ter 
posledično dvig plač v javnem sektorju. O tej temah se bo direktor JZR še pogajal z občinsko 
upravo, kjer bo skušal doseči čim večji delež prihodkov z naslova javne službe (opcija 1: dodaten 
vzdrževalec, opcija 2: povečan delež financiranja za vzdrževalce). 
Direktor je izpostavil problematiko preobremenjenosti zaposlenih, zato apelira na svet zavoda, da 
podprejo predlog za zaposlitev dodatnega vzdrževalca, z namenom da se zmanjša 
preobremenjenost ostalih zaposlenih.  
Pri pregledu tabel pod točko 7: največja razlika je v postavki za stroške dela, ki se poveča za cca 
40k€. 
V poglavju 9 (tabela »Predlog za rebalans proračuna, JZR 2018), se v nazivih postavk »prijava na 
projekte« spremeni na »Izvajanje projektov«. 
 

SKLEP št. 55 Člani sveta JZR potrjujejo finančni načrt za leto 2018: 4 člani za en proti. 
 

Odgovoren Edo Pohleven, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe / 

 
 
Add 4) Potrditev plana dela 2018 

 

Člani so dobili gradivo: 

• Plan dela 2018 in poročilo.pdf 
 

SKLEP št. 56 Člani sveta JZR soglasno potrjujejo plan dela JZR za leto 2018 
Odgovoren Edo Pohleven, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe / 

 
 
Add 5) Potrditev inventure v JZR 2017 

 
Popis osnovnih sredstev so člani dobili v dokumentu: 

• Letno poročilo 2017 računovodsko poslovno.pdf 
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Pri pregledu seznama osnovnih sredstev (inventurni popis) je bila podana pripomba, da se v tabeli 
o popisu inventure doda še kolona z amortizacijsko vrednostjo posameznega osnovnega sredstva. 

 
 

SKLEP št. 57 Člani sveta JZR soglasno potrjujejo inventurno poročilo in inventurni 
odpis. 
 

Odgovoren Edo Pohleven, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe / 

 
Add 6) Razno 

 
Članom sveta JZR se izteka štiriletni mandat.  
B. Kavčič ugotavlja, da je ena od pomanjkljivosti slaba komunikacije med občinsko upravo in JZR. 
Predlog je, da se sistemsko to uredi tako, da je v svetu zavoda prisoten predstavnik občinske 
uprave (najbolj primeren bi bil direktor / direktorica občinske uprave). 
Po drugi strani bi direktor JZR moral biti tudi avtomatsko član odbora za družbene dejavnosti ter 
član komisije za razpise na področju družbenih dejavnosti. 
 

SKLEP št. 58 Na odbor za družbene dejavnosti se poda predlog, da se z odlokom 
občine spremeni tako, da je predstavnik občinske uprave avtomatko član 
sveta JZR (predstavnik krajevne skupnosti naj se zamenja z predstavnikom 
občinske uprave). 
 

Odgovoren Edo Pohleven, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe / 

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21:30. 
 

 
Zapisal: 
Boris Kavčič 
Član Sveta zavoda JZR 

 
Edo Pohleven 
Predsednik Sveta zavoda 

 


