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SVET ZAVODA JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC 

Datum: 20.09.2018 

ZAPISNIK 

2. redne seje Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec ki je bila v ponedeljek, 20.09.2018 ob 19. uri 
v pisarni direktorja JZR. 

 
Prisotni člani: Srečo Rehberger, Boris Kavčič, Marko Cenčič, Boris Benedičič, Julijana Prevc, Rok 
Pintar, Gregor Habjan, Matej Markelj (od 20h) 
 
Odsotni: Anže Kavčič, Mateja Markelj 
 
Ostali prisotni: / 
 
 
Predlagan dnevni red: 
 
1. Pregled zapisnika prejšnje seje 
2. Polletno finančno poročilo 2018 
3. Predlog JZR za proračun 2019 
4. Investicije 2019 - 2022 
5. Poročanje članov sveta o delu vseh štirih strokovnih svetov 
6. Plače, povečan obseg dela in delovna uspešnost zaposlenih v JZR 
7. Razno 
 
Add 1) Pregled zapisnika 1. redne seje  
 
Člani niso imeli pripomb na pregled zapisnikov predhodne seje.  
 
 

SKLEP št. 21 Člani sveta JZR potrjujejo: 
- zapisnik 1. redne seje 

Odgovoren Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe / 

 
 
Add 2) Polletno finančno poročilo 2018 

 
Člani so dobili gradivo: 

 JZR-real.po SM 30-6-2018.pdf 

 Pojasnila polletnemu poročilu 2018.pdf 
 
Direktor je podrobno predstavil polletno poročilo, realizacijo glede na stroškovna mesta 
stroškovnih, odstopanja glede na plan ter obrazložitve odstopanja. 
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V splošnem je bilo polletje 2018 s poslovnega vidika dobro.  
 

SKLEP št. 22 Člani sveta JZR soglasno potrjujejo: 
- Finančno poročilo za leto 2018 
- Poročilo o delu JZR za leto 2018 

Odgovoren Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe / 

 
 
Add 3) Predlog JZR za proračun 2019 
 
Člani so dobili gradivo: 

 Finančni načrt 2019 z obrazložitvami.pdf 
 
 

SKLEP št. 23 Člani sveta JZR potrjujejo finančni načrt za leto 2019. 
 

Odgovoren Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe / 

 
 
Add 4) Investicije 2019 – 2022 
 
 
Direktor je svet obvestil, da so do sedaj izvedli 4 večje investicije: 
- Novo blazinjene klopi in nove luči v bifeju Bazen 
- menjava osnovnih reflektorjev v športni dvorani 
- menjava bazenske tehnike (črpalke, čitalec, dozatorji, tekoči klor) 
- novi stoli in mite za na teraso bifeja na bazenu 
- umetno rastlinje za na bazen 
- šotorišče v dvorani 
- robotska kosilnica 
 
Na pobudo predsednika je potrebno določiti prioritete med prihodnjimi investicijami. Potrebno je 
določiti prioritete med tremi investicijami: Savne v bazenu Železniki, parket v dvorani ali obnova 
tekaške steze.  
 
Časovni predlog predvidenih investicij je: 
2019 savna 
2020 parket  
2021 tekaška steza 
 
Za investicije, ki se dotikata športa, je potrebno preveriti in poskušati pridobiti nepovratna 
sredstva. 
 

SKLEP št. 24 Člani sveta JZR soglasno potrjujejo predloge investicij za obdobje 2019 – 
2022 in časovni predlog investicij opisan v točki 4 tega zapisnika. 

Odgovoren Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe / 
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Add 5) Poročanje članov sveta o delu vseh štirih strokovnih svetov 
 
Boris Kavčič (šport): 
Boris je obrazložil po kakšnem sistemu ocenjujejo vloge, ki pridejo z namenom sofinanciranja 
športnih vsebin. Člani sveta so si ogledali dokumentacijo, ki jo je Boris predhodno poslal po 
elektronski pošti. Omenil je različne problematike s katerimi se je srečaval v letih vodenja 
strokovnega sveta (SS) za mladinske dejavnosti. 
 
Matej Markelj (mladina): 
Matej je povedal, da se v času med prvo in drugo sejo niso sestali. Dejal je, da se v jeseni morajo 
sestati in pregledati prijavni obrazec za prijavo na občinski razpis in pa analizirati trenutno stanje na 
področju mladinskih dejavnosti. Matej je obrazložil kakšna je situacija v mladinskem centru. Omenil 
je problematiko KŠSD in pa zagnanost mladih pri izvajanju programu mladinskega centra. Velika 
zasluga za delovanje gre prostovoljcem in zaposlenim na JZR.  
 
Julijana Prevc (turizem): 
Povedala je, da je nova na področju SS za turizem in niso še v tem času sestankovali.  
 
Rok Pintar je trdil, da je za določene dejavnosti veliko težje pridobiti sredstva glede na delo, ki ga 
prostovoljci investirajo. Predsednik je predlagal, da problematiko vrednotenja razpisov in 
prostovoljskega dela obravnavamo na naslednji seji. 
 
Boris je predlagal, da se poročanja strokovnih svetov prestavi na naslednjo sejo, ko bodo že 
potekale seje strokovnih svetov. 
 
Add 6) Plače, povečan obseg dela in delovna uspešnost zaposlenih v JZR 
 
Gregor Habjan je povedal, da so bili s strani Občine Železniki opozorjeni, da napačno izplačujejo 
plače. Nepravilno je bila obračunana delovna uspešnost. Direktor je želel na nek način nadgraditi 
svoje zaposlene ampak je ugotovil, da ta način dela ni pravilen. Predlagal  je, da bi najeli notranjega 
revizorja, ki bo preveril plačne liste in opozoril na nepravilnosti. Težava je nastala, ker je bil del 
delovne uspešnosti za zaposlene izplačan iz proračunskih obveznosti. 
 
Revizorka bo direktorju obrazložila ali lahko iz svoje tržne vrednosti izplačuje delovno uspešnost 
svojimi zaposlenimi. Ugotovitve bo direktor predstavil na naslednji seji. 
 
Glede plače direktorja je potreben sklep Sveta Javnega zavoda Ratitovec in pa potrditev na občinski 
seji. 
 
Add 7) Razno 
 
Igre JZR: 
Gregor je obrazložil kako potekajo igre JZR. Omenil je določene težave zaradi vremena in 
prestavitve določenih dogodkov. Izvedli so okrog 35 dogodkov.  
 
Projekti LAS: 
Vključili so se v projekt LAS. Na podlagi tega postavili kovačijo na plavžu, pa pečico za peko 
medenih srčkov in pa ozvočenja muzeja. V prihodnosti imajo namen investirati še v druge  za 
turizem pomembne investicije. Sodelovali bodo tudi z univerzo Škofjo Loka na način, da bodo 
posodili prostore mladinskega centra Železniki. 
 
RD Alples: 
Gregor je izpostavil problematiko cene dvorane in pritiske, ki jih pridobiva s strani društev in pa 
podjetij. Imeli so sestanek v podjetju Domel, kjer so se sestali Župan, direktor JZR, predsednik RD 
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Alples in ostali iz zainteresirane javnosti. Želeli so znižanje cene najema dvorane. Direktor JZR je 
obrazložil, da že tako veliko subvencionirajo RD Alples in da je cena dvorane že 15 let enaka. 
Zaključili so sestanek s predlogom, da se obrnejo na Toplarno Železniki za dodatna sponzorska 
sredstva v razliki, ki jo želijo pridobiti z znižanjem cene najema dvorane Železniki. 
 
V nadaljevanju se je razvila debata na temo športa v Občini Železniki. V razpravi so sodelovali vsi 
prisotni člani na seji. 
 

SKLEP št. 25 Člani sveta JZR odobrijo 15% popust na ceno najema športne dvorane za 
sezono 2018/19.  
- Glasovanje: 6 za, 1 vzdržan.  

Odgovoren Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe / 

 
Parkirišče Muzej: 
Rok je povedal, da bi se bilo najprej posvetovati s cestnim preglednikom in ugotovimo možnosti 
implementacije parkirišča.  
Za to nalogo je zadolžil Gregor Habjan. Ugotovitve sporoči na naslednji seji. 
 
Reševalci iz vode: 
Trenutno se koristi študente za reševalce iz vode in pa enega zunanjega izvajalca. Cene za reševalce 
so dokaj drage. Pregleduje se možnost reševanja problematike z zunanjim izvajalcem, ki bi lahko 
pokrili celoten termin. Mesečna cena take izvedbe bi bila za 500€ dražja kot trenutna situacija. 
 
Športnik šole: 
Predsednik je izpostavil problem, da je direktor prejel pismo ravnatelja o prekinitvi nominiranja 
športnika OŠ Železniki. Predsednik je obrazložil svoje videnje problematike in vključitev športnika 
OŠ Železniki v program športnik občine. 
 
Seja je bila zaključena ob 22:25.  
 

 
Zapisal: 
Matej Markelj 
Član Sveta zavoda JZR 

 
Boris Kavčič 
Predsednik Sveta zavoda 

  
 


