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SVET ZAVODA JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC
Železniki, 14. 1. 2020

Zapisnik 8. razširjene seje sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec z vsemi strokovnimi sveti, ki delujejo v
okviru JZR
ki je bila v petek, 10. januarja 2020, ob 19. uri v mladinskem centru.
Prisotni:
Svet zavoda JZ Ratitovec: Marko Čenčič (od 19.35), Anže Kavčič, Boris Kavčič, Mateja Markelj, Rok Pintar,
Julijana Prevc (od 19.20)
Ostali prisotni is strokovnega sveta za šport: /
Ostali prisotni is strokovnega sveta za kulturo: Sonja Čenčič, Katja Mohorič Bonča, Katarina Primožič, Rudi
Rejc
Ostali prisotni is strokovnega sveta za turizem: Nataša Habjan, Alojz Lotrič, Klavdija Kejžar, Klavdija Škulj,
Tomaž Weiffenbach
Ostali prisotni is strokovnega sveta za mladino: Nejc Bobar, Rok Kavčič, Ana Lušina, Jera Šuštar, Mirjam
Tolar
Odsotni:
Svet zavoda JZ Ratitovec: Boris Benedičič (opravičil), Matej Markelj, Srečo Rehberger (opravičil)
Ostali odsotni iz strokovnega sveta za šport: Niko Bertoncelj, Branko Čenčič, Matevž Gladek (opravičil),
Klemen Tomaševič
Ostali odsotni iz strokovnega sveta za kulturo: Roman Megušar (opravičil), Andreja Ravnihar Megušar,
Martina Šubic
Ostali odsotni iz strokovnega sveta za turizem: Tomaž Habjan, Tadej Jensterle
Ostali odsotni iz strokovnega sveta za mladino: Sara Luznar (opravičila)

Ostali prisotni: Gregor Habjan – direktor JZR
Sejo je sklical direktor JZR Gregor Habjan v dogovoru s predsednikom sveta zavoda Borisom Kavčičem. Sejo
je vodil Gregor Habjan.
Sprejet in potrjen je bil naslednji dnevni red:
1. Vprašanja in pobude;
- digitalizacija vlog in poročil v zvezi z razpisi
- poenostavljeno poročanje, dostopanje preko linkov na internetne strani, FB, …
- poročanje o dejavnostih in celotnih prihodkih in odhodkih društev v poročilih
- poročanje o imenih, priloga fotografije, …, GDPR
- 10% povečanje sredstev za dejavnosti, ki jih pokrivamo
- ohranjanje neporabljenih sredstev v tekočem leti in prenos v prihodnje leto
- letni programi dejavnosti
- prisotnost nekoga od občinske uprave na sejah strokovnih svetov in aktivno vključevanje v
dejavnosti
- še dodatni vaši predlogi za v razpravo …

Direktor JZR Gregor Habjan je pojasnil, da je razširjeno sejo sveta zavoda s strokovnimi sveti sklical zato, ker
se v vseh strokovnih svetih pojavljajo podobne težave. Zato je mnenja, da je potrebno stvari pogledati
skupaj in sklepe posredovati občinski upravi in odboru za družbene dejavnosti.
K točki 1
Za občinsko upravo
-

digitalizacija vlog in poročil v zvezi z razpisi
poenostavljeno poročanje, dostopanje preko linkov na internetne strani, FB, …

Gregor Habjan je povedal, da so pri prijavah na razpise na državnem in evropskem nivoju povsod portali,
kjer se prijavi projekte, oddaja poročila, vse gre elektronsko brez papirja. Predlaga, da bi dali predlog na
občino da do leta 2021 omogočijo enostavnejše prijavljene in poročanje na razpise.
Razprava je tekla v tej smeri, da je prijavo in poročanje res potrebno poenostaviti, da bi stvari potekale po
elektronski poti, da ne bi bilo potrebno oddajati v papirni obliki. Možnosti je več in sicer, da na občini
vzpostavijo portal, kamor bi se društva lahko prijavila in oddala poročila, res pa je vse to povezano s stroški.
Predlogi so bili, da bi se pošiljalo po elektronski pošti, preko We transferja, preko google drive… Pošiljanje
po elektronski pošti ni varno, ostale načini pošiljanja pa se ne uporabljajo na profesionalni ravni, ampak so
to za zasebne zadeve. Možnost vsaj za letošnje leto bi bilo tudi prinos poročil na ključku. Ubrati bo
potrebno neko srednjo pot, tako da bo varno in pregledno ter cenovno ugodno. Občinsko upravo se pozove
da pripravijo rešitev, ki bo omogočala brezpapirno prijavo in poročanje na razpise.
Sklep 44: Občinsko upravo se pozove, da skupaj z njihovim programerjem pripravijo rešitev za oddajanje
prijav in poročil na razpise društev preko portala oz. interneta. Na ta način bi se izognili papirnim vlogam in
poročilom ter poenostavili stvari. Za pristojne v društvu je nato potrebno pripraviti izobraževanje.
Sklep 45: Pri razpisih za sofinanciranje društev naj se že letos uvede možnost oddajanja poročil v PDF obliki.
-

poročanje o dejavnostih in celotnih prihodkih in odhodkih društev v poročilih

Na razpisu za turizem in mladino je v poročilu potrebno navesti vse prihodke in odhodke, ki so jih imeli z
določeno aktivnostjo. Društva se s tem ne strinjajo in menijo da je dovolj, če navedejo samo odhodke, v
vrednosti, ki jih pridobijo na razpisu. Na strokovnem svetu za turizem smo to zadevo že rešili. Na razpisu za
mladino je sicer nekoliko drugače, ker se prijavljajo s projekti in na podlagi višine zneska projekta dobijo
odobren nek del sofinanciranja. Na ostalih področjih pa se denar iz razpisa razdeli s pomočjo točkovanja,
kjer je vsaka aktivnost točkovanja.
Sklep 46 : V poročilih na razpise se navede in priloži dokazala o odhodkih samo v vrednosti pridobljenih
sredstev iz razpisa.
Sklep 47 : Strokovni svet za mladino pregleda razpis in ugotovi kaj je pri njih drugače oz. narobe in to
spremeni.

-

poročanje o imenih, priloga fotografije, …, GDPR

Pojavlja se vprašanje ali je v skladu z vsemi zakoni, da se poročilom iz razpisov oddajajo seznami z imeni in
priimki ter naslovi udeležencev oz. sodelujočih, ali je dovoljeno prilagati fotografije otrok in ostalih
udeležencev. Seveda pa se pojavi vprašanje, če se tega ne priloži, kako sploh dokazati, da je bila aktivnost
izpeljana po vseh pravilih, da je bilo res toliko udeležencev in podobno. Imena in ostali podatki se pojavljajo
na razpisu za šport, ker se upoštevajo samo udeleženci s stalnim prebivališčem v občini. Na področju športa
se jim to ne zdi sporno, ker v nasprotnem primeru lahko pride do ponarejanja podatkov.

Večina društev svoje aktivnosti objavlja na internetnih mestih in družabnih omrežjih, zato je predlog, da se
v poročila doda povezavo na spletno stran, kjer si komisija lahko pogleda dogajanje in se prepriča, da so bile
aktivnosti izvedene. Pravilnike je potrebno posodobiti.
Sklep 48 : Vsi strokovni sveti pregledajo svoje pravilnike in jih ustrezno dopolnijo oz. popravijo. V pravilnike
in obrazce se doda, da je možno fotografije pogledati tudi na internetnih straneh, Facebook straneh in jih ni
nujno priložiti v papirni obliki. Napiše se povezavo na kateri strani so dokazi, da je bila aktivnost izvedena.

-

letni program dejavnosti

Pogreša se sledljivost vseh projektov in financiranja iz občinskega proračuna. Želeli bi, da se za posamezno
področje pripravi seznam vseh zadev, ki so bile financirane iz občinskega proračuna v posameznem letu.
Večkrat je namreč odgovor občine, ko želimo, da se sredstva za sofinanciranje društev povečajo, da so
denar že namenili za ta in ta projekt, nikjer pa ni to zavedeno skupaj, da bi se pogledalo za posamezno leto.
Zato se prosi občinsko upravo, da za vsako področje posebej (šport, kultura, turizem, mladina) od leta 2015
dalje pripravijo razpredelnico, kaj se je po področjih financiralo iz občinskega proračuna.
Sklep 49: Občinsko upravo se prosi, da pripravi podatke koliko sredstev iz celotnega proračuna je šlo na
posamezno področje (šport, kultura, turizem, mladina) od leta 2015 dalje. Gre za vsa sredstva ne samo za
sredstva, ki so jih dobila društva na razpisu.

-

prisotnost nekoga od občinske uprave na sejah strokovnih svetov in aktivno vključevanje
v dejavnosti

Člani strokovnih svetov želijo, da so na sejah prisotni pristojni za posamezno področje iz občinske uprave in
se v delo aktivno vključujejo. Na ta način bi hitreje prišli do pravih informacij in odgovorov na vprašanja.
Sklep 50: Želja strokovnih svetov je, da so pristojni za posamezno področje prisotni na sejah strokovnih
svetov.

Za odbor za družbene dejavnosti
-

10% povečanje sredstev za dejavnosti, ki jih pokrivamo
ohranjanje neporabljenih sredstev v tekočem letu in prenos v prihodnje leto

Strokovni sveti pripravljajo pravilnike, društva se na razpise prijavijo, nato pa komisija, ki je imenovana na
občini odloča o razdelitvi sredstev. Tako strokovni sveti nimajo pregleda nad razdeljevanjem sredstev.
Predlog je bil, da bi komisija, ki razdeljuje sredstva povabila predsednike strokovnih sredstev, da bi
obrazložili nejasne stvari. Na ta način Boris Kavčič iz strokovnega sveta za šport sodeluje pri razpisu za šport.
Predlog ni bil izglasovan.
Višina sredstev na razpisih za sofinanciranje društev že dolgo časa ostaja enaka. Zato predlagamo, da se
sredstva povečajo.
Sklep 51: Glede na to, da se sredstva na razpisih za sofinanciranje društev že dolgo časa niso povečala,
predlagamo, da se sredstva takoj povečajo za 5% in nato vsako leto za predvideno inflacijo.
Sklep 52: Vsako leto naj se sredstva na razpisih za sofinanciranje društev povečajo za predvideno inflacijo.
Vsako leto ostane nekaj sredstev iz razpisa neporabljenih. Ostanejo zaradi tega, ker društva niso predložila
dovolj računov, ni bilo izvedeno, slabo vreme, razlogov je več. Pred leti so se ta sredstva v celoti porabila,

tako da se je vrednost točke povečala, sedaj pa že nekaj let se ostanek sredstev vrne v integralni proračun.
Govorili smo o tem, da se ta denar mora vrniti nazaj na področje za katero je bilo namenjen.
Predlagamo tri možne načine razdelitve sredstev:
Sklep 53: Takoj po roku za oddajo poročil se le ta pregledajo in ostanek denarja se takoj procentualno
glede na podpisane pogodbe razdeli med društva.
ali
Sklep 54: Takoj po roku za oddajo poročil se le ta pregledajo in ostanek denarja se takoj vključi v proračun
za prihodnje leto, tako da se poleg osnovne kvote, ki je namenjena za posamezen razpis, doda še ostanek
denarja. To se lahko izvede tudi z rebalansom.
ali
Sklep 55: V primeru, da prenos ostanka sredstev takoj v prihodnjem letu ni možen, naj se sredstva vključijo
čez dve leti (npr. neporabljena sredstva iz leta 2019 naj se vključijo v proračun 2021). Sredstva (ostanek
denarja) naj se vključi v proračun tako da se doda poleg osnovne kvote , ki je namenjena za posamezen
razpis.

-

še dodatni vaši predlogi za v razpravo…

Tomaž Weiffenbach je izpostavil prostovoljstvo. Dejal je, da imajo društva veliko članov in vsi delajo
prostovoljno, kar je tudi zelo pomembno. Zanima ga, koliko je res vseh članov po društvih. Prostovoljne ure
so vključene v pravilnik za turizem in sicer se jih vrednoti do višine 20% za posamezno aktivnost.
Predlagamo da se to uredi na vseh področjih.
Sklep 56: Javni zavod Ratitovec pozove vsa društva, da sporočijo število svojih članov. Podatki bodo zgolj za
informacijo o tem koliko ljudi je vključenih v društva.
Sklep 57: Prostovoljstvo naj se upošteva v pravilnikih na vseh področjih in sicer v vrednosti 20% posamezne
aktivnosti.

Za konec je Gregor Habjan predlagal, da skličemo sestanek z občinsko upravo in županom, ter vsaj dvema
predstavnikoma vsakega strokovnega sveta. Na sestanek se povabi župana mag. Antona Luznarja,
direktorico občinske uprave Jolando Pintar, svetovalko za družbene dejavnosti Martino Logar in višjo
referentko za gospodarstvo Valerijo Štibelj. Gregor Habjan se z njimi dogovori za sestanek, nato se pozove
strokovne svete, da se uskladijo kdo se bo udeležil sestanka.
V vednost:
- člani sveta JZR in člani vseh strokovnih svetov
Seja je bila končana ob 21.00.
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Direktor Javnega zavoda Ratitovec
Gregor Habjan

