SVET ZAVODA JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC
Datum: 31.01.2019

ZAPISNIK
4. redne seje Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec ki je bila v četrtek, 31.01.2019 ob 19. uri v
pisarni direktorja JZR.
Prisotni člani: Boris Kavčič, Mateja Markelj,
Rehberger

Rok Pintar, Matej Markelj, Anže Kavčič, Srečo

Odsotni: Marko Cenčič, Julijana Prevc, Boris Benedičič
Ostali prisotni: Gregor Habjan

Predlagan dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnje seje.
2. Obravnava Pravilnika o sistematizaciji delovnih mest v JZR in obrazložitev preureditve
plačnih razredov in nazivov zaposlenih v JZR.
3. Potrditev inventure v JZR 2018.
4. Poročanje članov sveta o delu vseh štirih strokovnih svetov in potrditve letnih programov
dela iz vseh 4 področij (željeno je predhodno kratko poročilo predsednikov).
5. Razno.
6. Vprašanja in pobude.

Add 1) Pregled zapisnika 3. redne seje
Prisotni niso imeli pripomb na zapisnik.
SKLEP št. 27
Odgovoren
Izvajalec
Rok izvedbe
Glasovanje

Člani sveta JZR potrjujejo:
- zapisnik 3. redne seje
Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR
Gregor Habjan, direktor JZR
/
Sklep je bil soglasno sprejet.

Add 2) Obravnava Pravilnika o sistematizaciji delovnih mest v JZR in obrazložitev preureditve
plačnih razredov in nazivov zaposlenih v JZR.
Člani so dobili gradivo:
 Pravilnik o sistematizaciji del.pdf
 Priloga 1_Katalog DM 2 predlog.pdf
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 Uvrstitve.pdf
 Evidenca zasedenosti delovnih mest 2 .pdf
Gregor Habjan je predstavil spremembe v sistematizaciji dela. Sistematizacija dela je bila že
predstavljena na Občini Železniki in niso imeli pripomb. Direktor je predstavil postopek odobritev
sistematizacije preden je možno z zaposlenimi možno podpisati anekse k pogodbi. Zaradi zamika
sprejetje sistematizacije dela bo potrebno spremembe v plačah od 1.1.2019 povrnitvi naknadno s
predpisanimi obrestmi.
Direktor je povedal da bodo ob koncu poletne sezone objavili razpis za reševalca iz vode za
katerega upajo, da bo uspešen. Obrazložil je spremembo v katalogu delovnih mest za Področnega
svetovalca III. Sprememba je tudi v tem, da so natakarice postale Strokovne sodelavke V. Kasneje je
predstavil tudi ostala delovna mesta znotraj kataloga.
Anže Kavčič je opozoril na slovnične napake v dokumentih. Člani so predlagali, da se dokument
lektorira pred pošiljanjem na Občino.
Boris Kavčič je opozoril, da pri delovnem mestu direktorja Javnega zavoda Ratitovec napačno
definirana »Predpisana izobrazba«. Člani so se kasneje pozanimali in ugotovili, da je pravilno
definirano ampak je definirano za 6/2 raven izobrazbe (TR VII/1). Direktor je pojasnil, da je bila na
stari sistematizaciji dela 7 raven izobrazbe (TR VII/2). Prisotni so preverili odlok in ugotovili, da
kandidat za to delovno mesto potrebuje visokošolsko izobrazbo. S to ugotovitvijo so se člani
strinjali, da sistematizacija ustreza odloku.
SKLEP št. 28
Odgovoren
Izvajalec
Rok izvedbe
Glasovanje

Člani sveta JZR potrjujejo predlog pravilnik o sistematizaciji delovnih mest
JZR z vsemi prilogami.
Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR
Gregor Habjan, direktor JZR
/
Sklep je bil soglasno sprejet.

Add 3) Potrditev inventure v JZR 2018
Člani so dobili gradivo:
 JZR-OS po amortizacijskih skupinah.PDF
 JZR-odprtev terjatve do kupcev 31.12.18.PDF
 OS_odpis2018.pdf
 JZR-Poročilo OS in denarnih sredstev 2018.pdf
 JZR-odprte obvez. do dobav.31.12.18.PDF
Direktor je predstavil poročilo o inventuri in opozoril na to, da se računovodkinja v naslednjem letu
upokojuje. Člani so razvili debato o pravilih za odpis osnovnih sredstev. Kasneje so člani pogledali
seznam odpisov za leto 2018. Pregledali smo popis terjatev in obveznosti. Terjatve do kupcev
načeloma niso zapadle. Problematičen je Tritel, ki ne plačuje elektrike za klime v sobi kjer je
optično središče. Terjatve Tritela se bodo z obrestmi predale v izvršbo. Predstavil je tudi ostale
problematične terjatve. Nobeden od ostalih problematičnih terjatev ne presega 1.500 €. Po večini
so lokalna podjetja in društva. Direktor je povedal, da težav z likvidnostjo ni in da račune plačujejo.
Predsednik je v tem trenutku pohvalil delo direktorja. Direktor je pokazal bilanco zadnjih 8 let.
Razlika med prihodki in odhodki se je povečala v smeri prihodkov. Direktor ugotavlja, da je povečan
dobiček predvsem na račun energetske sanacije plavalnega bazena Železniki in povečanja prometa
v bifeju plavalnega bazena Železniki.
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SKLEP št. 29

Odgovoren
Izvajalec
Rok izvedbe
Glasovanje

Člani sveta JZR potrjujejo inventurno poročilo o opravljenem popisu
osnovnih sredstev in popisu denarnih sredstev, terjatev in obveznosti s
stanjem na dan 31.12.2018.
Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR
Gregor Habjan, direktor JZR
/
Sklep je bil soglasno sprejet.

Add 4) Poročanje članov sveta o delu vseh štirih strokovnih svetov in potrditve letnih programov
dela iz vseh 4 področij (željeno je predhodno kratko poročilo predsednikov)
Člani so dobili gradivo:
 pravilnik turizem_neuradno prečiščeno besedilo_predlog sprememb_čistopis.pdf
 2019 letni program turističnih dej.pdf
 2019 letni program mladinskih dejavnosti.pdf
 2019 letni program ljubiteljske_kulture.pdf
 LPŠ 2019.pdf
Direktor je omenil, da se pravilniki niso veliko spremenili. Pravilnik za kulturo je doživel manjše
spremembe, ki so bile predstavljene članom.
Na športnem področju se je vključil Boris in je sporočil članom, da bo potrebno pravilnike in razpise
uskladiti z zakonskimi spremembami.
Predsednik je predlagal, da sprejmemo vse letne programe po skrajšanem postopku. Člani so se s
predlogom strinjali.
Direktor je omenil, da na turizmu vedno ostaja denar, ki ni porabljen. Na to je opozorili na
strokovnem svetu. Člani so se posvetili točkovanju turističnega programa. Želeli so izboljšati porabo
denarja iz namena turizma a do večjih predlogov ni prišlo.
Predsednik je predstavil pisni predlog Julijane Prevc.
SKLEP št. 30
Odgovoren
Izvajalec
Rok izvedbe
Glasovanje
SKLEP št. 31
Odgovoren
Izvajalec
Rok izvedbe
Glasovanje

Člani sveta JZR potrjujejo predlog pravilnika o sofinanciranju turistične
dejavnosti društev v Občini Železniki.
Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR
Gregor Habjan, direktor JZR
/
Sklep je bil soglasno sprejet.
Člani sveta JZR potrjujejo letne programe za šport, turizem, kulturo in
mladinske dejavnost.
Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR
Gregor Habjan, direktor JZR
/
Sklep je bil soglasno sprejet.

Add 5) Razno
Direktor je podal pobudo, kam bi bilo smiselno investirati presežek denarja. Razvila se je debata o
tem kaj bi bilo smiselno. Direktor je predlagal investicijo v sončne kolektorje na strehi plavalnega
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bazena. Predsednik je podal predlog, da direktor pridobi nekaj ponudb, na podlagi katerih se bi
lahko lažje odločili za tako investicijo. Ostalih konkretnih predlogov ni bilo. Direktor je omenil, da bi
bilo potrebno tudi začeti obnavljati športne površine. Nekaj presežka imajo namen tudi nameniti za
izobraževanje zaposlenih. Direktor je podal pobudo, da člani dobijo primerne ideje za presežek
finančnih sredstev.
Direktor je povedal, da se v začetku februarja pošiljajo pobude za podajanje predlogov za članstvo
v strokovnih svetih Javnega zavoda Ratitovec. Predsednik je omenil, da je potrebno člane pridobiti
saj je bilo pred 4 leti povečano zanimanja le na strokovnem svetu za šport. Omenjena je bila
sprememba, da lahko društva predlagajo kandidate samo iz področja v katerem delujejo.
Sprememba je bila umeščena v poziv društvom za predloge članov.
Add 6) Vprašanja in pobude
Vprašanj in pobud ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 21:05.

Zapisal:
Matej Markelj
Član Sveta zavoda JZR

Boris Kavčič
Predsednik Sveta zavoda
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