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SVET ZAVODA JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC 

Datum: 29.11.2018 

ZAPISNIK 

3. redne seje Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec ki je bila v ponedeljek, 29.11.2018 ob 19. uri 
v pisarni direktorja JZR. 

 
Prisotni člani: Boris Kavčič, Mateja Markelj,  Julijana Prevc, Rok Pintar, Gregor Habjan, Matej 
Markelj  
 
Odsotni: Anže Kavčič, Srečo Rehberger, Marko Cenčič, Boris Benedičič 
 
Ostali prisotni: / 
 
 
Predlagan dnevni red: 
 
1. Pregled zapisnika prejšnje seje  
2. Kratko finančno poročilo in poslovanje v 2018  
3. Poročilo iz sestanka direktorja na občini  
4. Poročilo direktorja iz sestanka pri revizorki  
5. Poročanje članov sveta o delu vseh štirih strokovnih svetov 
6. Razno 
 
 
 
Add 1) Pregled zapisnika 2. redne seje  
 
Boris Kavčič je pripomnil, glede sklepa številka 25. iz prejšnjega zapisnika. Debata je tekla o 
upravičenosti ugoditve popusta RD Alples. Rok je predlagal, da bi se popust izvajal nad izvajalci, ki 
imajo na primer več kot 10 ur mesečno najeto veliko dvorano za svoje aktivnosti. Po debati so se 
prisotni člani odločili, da bodo spremenili 25. člen na zapisniku 2. redne seje sveta JZR in ponovno 
glasovali. 
 

SKLEP št. 25 Člani sveta JZR odobrijo 15% popust na ceno najema športne dvorane za 
najemnike velike športne dvorane, ki presegajo 30 ur mesečno. 
- Glasovanje: 5 za.  

Odgovoren Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe / 

 
*popravek je izveden tudi na zapisniku 2. redne seje sveta JZR 
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SKLEP št. 26 Člani sveta JZR potrjujejo: 
- zapisnik 2. redne seje 

Odgovoren Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe / 

 
 
Add 2) Kratko finančno poročilo in poslovanje v 2018 
 
Člani so dobili gradivo: 

 primerjava real v letih na obdobja do 30.10.18.pdf 

 JZR-real.po SM-31.10.2018.pdf 

 
Direktor JZR je začel predstavitev finančnega poročila za obdobje do 31.10.2018. Omenil je tudi 
tatvino, ki je oškodovala organizacijo za približno 8.000 €. Prihodki JZR se v obdobju 5 let vztrajno 
povečujejo z izjemo leta 2014. Posledično se večajo tudi odhodki JZR. Direktor je omenil, da  se je 
zaradi drugačnega zaračunavanja toplotne energije breme na tem kontu povečal. Občutno so se 
povečali stroški študentov za katere direktor obrazloži, da druge možnosti v samem poslovanju 
nima. Končni poračun prihodkov in odhodkov prikazujejo nekoliko slabšo sliko kot v predhodnem 
letu. Kljub temu v tem obdobju JZR posluje pozitivno z nekaj več kot 10.000 € presežka prihodkov 
nad odhodki. Na končni rezultat je direktor podal opombo, da se bilo v letošnjem letu za približno 
15.000 € več investicij, kar je tudi vplivalo na končni rezultat obravnavanega obdobja. 
 
 
Add 3) Poročilo iz sestanka direktorja na občini 
 
Člani so dobili gradivo: 

 sestanek november 2018 - zaključki.pdf 
 
Direktor je obrazložil ključne točke dokumenta, govorili so o parkirišču na sproti muzeja. Omenil je, 
da trenutno še ni možnosti in bo raziskal dodatne možnosti z novimi informacijami, ki jih je pridobil 
na sestanku. 
 
Druga točka se je nanašala na kegljišče. Možnost v kleti športne odpade zaradi poplavne varnosti 
bližnje reke. Druga, bolj verjetna možnost je na terasi športne dvorane Železniki. Anže Pegam, 
predsednik KK Železniki je predstavil problematiko kegljaškega kluba direktorju JZR. Rok Pintar je 
omenil, da je investicija v kegljišče zaradi visokega stroška in brez dodatnih sredstev financiranja 
zelo težko izvedljiva. 
 
Direktor je govoril, da se bodo na naslednjem sestanku pogovarjali o služnostnih pravicah na 
območju Rupnikove linije in Rapalske meje. Bistveno območje je Soriška planina, ki je turistično 
atraktivna. Želja je, da se povežemo z Gorenjo vasjo in Žirmi, kateri že izvajata aktivnosti na tem 
področju. 
 
V naslednji točki je direktor razložil pobudo, da bi Občina prevzela lastništvo nad športnimi objekti 
v lastništvu ŠD Selca. Občina trenutno nima interesa za nakup tega zemljišča. Člani sveta zavoda so 
ugotavljali, da bi bilo potrebno ugotoviti podrobnosti pogodbe med ŠD Selca in pa privatnikom, ki 
opravlja gostinsko dejavnost na tem območju. 
 
Člani sveta zavoda so direktorju dali pobudo, da pridobi vpogled v pogodbo o najemnem 
sodelovanju med ŠD Selca in podjetjem Igor Marin s.p.. 
  
Naslednja točka zapisnika se je nanašala na usklajenost koledarjev dogodkov na JZR in Občini 
Železniki. Želja je, da se uporablja le en koledar in ne prihaja med razhajanji na koledarjih. 
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Direktor je predstavil program za obletnico 50 let muzeja, predstavila se je ideja o stopnicah na 
zadnji strani plavža, ki bi turiste pripeljala do zadnjega okenca kjer bi lahko pogledali imitacijo ognja 
znotraj plavža. 
 
Člani sveta so bili seznanjeni z nakupom in prihodno namestitvijo defibrilator. 
 
Tema je nanesla tudi na teniško igrišče in dom starostnikov. Omenila se je možnost vzpostavitve 
teniškega igrišča na športnem parku ROVN. 
 
Zadnja točka se je nanašala na dotrajano nogometno igrišče v Železnikih. Predsednik nam je 
ponudil novejše informacije s katerimi so se člani seznanili. Direktor je omenil, da so objekti v lasti 
zelo dragi za investicijsko vzdrževanje. Problematika se pojavlja na več objektih po občini. 
 
Add 4) Poročilo direktorja iz sestanka pri revizorki 
 
Del prejšnje točke se je nanašal tudi na to točko. Na sestanku pri revizorki se je tema pogovora 
nanašala na plače zaposlenih na JZR. Revizorka je omenila, da je odlok, ki opredeljuje plače star in 
slabo opredeljen. Pogoji za večje plače se lahko skriva v sistematizaciji dela. Revizorka se je strinjala 
z idejo, da pride na Občino in poda svoje mnenje. Poleg plač je direktor omenil, da je večji problem 
kadrovski. Mnenja je, da je organizacija kadrovsko podhranjena. Primerjal je svojo organizacijo s 
primerljivimi organizacijami znotraj naše občine in ostale gorenjske regije. Predsednik sveta je 
predlagal strukturirane korake. Sestanek je predviden za 4.12.2018 na Občini. 
 
 
Add 5) Poročanje članov sveta o delu vseh štirih strokovnih svetov  
 
Boris Kavčič (šport): 
 
Predsednik je povedal da obravnavajo vloge za  pridobivanje razpisnih sredstev. Predsednik je 
povedal, da se je vzpostavil red in da je povabljen na komisijo za odpiranje vlog. Omenjeno je bilo 
tudi, da se išče kandidate za športnike leta. 
 
Matej Markelj (mladina): 
 
Matej je povedal, da so imeli sestanek 9. oktobra. Na tem sestanku so se člani strokovnega sveta 
seznanili z delom mladinskega centra Železniki. Delo jim je predstavila glavna aktivistka tega 
gibanja Jera Šuštar.  Pregledali so ustreznost dokumentov za razpis in so ugotovili, da dokumenti 
ustrezajo. Sprejeli so sklep za manjši popravek na prijavnem obrazcu. 
 
Julijana Prevc (turizem): 
 
Omenila je temo o rapalski meji in nov katalog za Selško dolino. Na točki razno se je omenila 
problematika spremljanja razpisov. Ponudil se je predlog, da bi se to centraliziralo s pomočjo 
Občine. Direktor je omenil, da bi posamezni zaposleni v javnih službah morali spremljati razpise. 
Potrebno bi bilo povezovanje med tem službami.  
 
Stane Koblar (kultura): 
 
Rok Pintar je omenil, da je bila tudi seja strokovnega sveta za kultura. Naredili so popravek pri 
letnem programu pri točkovanju posebnih dosežkov. Zaradi smotrnosti porabe sredstev so ta 
sredstva premaknili na gledališke predstave.  Rok je omenil tudi o organizaciji srečanja odraslih in 
otroških folklornih skupin v dvorani Železniki. Predstavil nam je pogoje za izvedbo takega dogodka. 
Organizacija dogodka je predvidena za 21.3.2019.  
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Add 6) Razno 
 
Pod točko razno nam je direktor predstavil nov turistični katalog Selške doline, turistični zgibanko 
in tematsko mape. 
 
Naslednja tema točke razno je bila sejnina za seje sveta Javnega zavoda Ratitovec. Praksa iz 
preteklih mandatov je bila, da so se člani sveta sejnini odpovedali. Predsednik se je zavezal, da 
informira ostale člane o tem predlogu in sprejmejo sklep na naslednji seji. 
 
Direktor je povedal, da na vsakem zapisniku mora biti tudi točka »Vprašanja in pobude«. Na 
naslednjih sejah bomo to točko vključili na zapisniku. 
 
Člani so še diskutirali o zaključku mandata direktorja in objavi razpisa za novega direktorja JZR. 
Predsednik je predlagal, da na naslednji seji začnemo z začetnimi koraki pri postopku objave 
razpisa za novega direktorja. Direktor je sporočil, da bo obstoječi razpis dal v pregled tudi revizorki 
omenjeni v 4. točki tega zapisnika. 
 
Seja je bila zaključena ob 21:15.  
 

 
Zapisal: 
Matej Markelj 
Član Sveta zavoda JZR 

 
Boris Kavčič 
Predsednik Sveta zavoda 

  
 


