
 

 

 

 
 

 

 

 
Finančni načrt javnega zavoda  

Javni zavod Ratitovec  

za leto 2018  

z obrazložitvami 

 

 

 

 

 
 

Pripravil: Gregor Habjan, prof.spec.švz.,  

direktorJZR 

 

 

 

Železniki, 08. september 2017 

 

 

 



2 

 

Kazalo 

 

1.   Izhodišča  

2.   Kadrovski načrt za leto 2018  

3.   Realizacija v letu 2016  

4.   Obrazložitev finančnega plana za leto 2017 in ocene realizacije v letu 2017    

5.   Obrazložitev predloga za vključitev v proračun občine Železniki za leto 2018  

6.   Planirani prihodki in odhodki po stroškovnih mestih Javnega zavoda Ratitovec za  

         leti 2018 

7.   Načrt financiranja JZR za redno poslovanje v letu 

8.   Predvidena sredstva v proračunu Občine Železniki za 2018  

9.   Predlog prihodnjih investicij, ki se predvidevajo v JZR 

10. Obrazložitev investicij  

            10.1. Plavalni bazen – sanacija s strani občine  

            10.2. Investicije v okviru JZR  

11. Obrazložitev povečanja  

 

 

 

1.  Izhodišča 

 

- Realizacija odhodkov in prihodkov za obdobje januar – avgust 2017, realizacija v letu 

2016, plan za leto 2018 

- Navodila za pripravo proračuna za leto 2018 – občina Železniki, 

- Kadrovski načrt za leto 2018 

- Predvideno obratovanje objektov v letu 2018, 

 

 

2. Kadrovski načrt za leto 2018 

 

 

 

Delovno mesto 
Zaht. st. 

izobrazbe 

Št. 

zaposlenih 

v letu 2016 

Št. 

zaposlenih 

v letu 2017 

Št. 

zaposlenih 

v letu 2018 

Opomba 

direktor VII/1 1 1 1 dol.čas 

samostojni strokovni 

sodelavec/poslovni sekretar 
VII/1 1 1 1 nedol.č. 

vzdrževalec športne infrastrukture V 1 1 1 nedol.č. 

kustos  VII/2 1 1 1 nedol.č. 

muzejski tehnik V 1 1 1 nedol.č. 

muzejski vodič V / / /  

turistični informator V 1 1 1 nedol.č. 

gostinski tehnik V / / /  

ekonom  IV / / /  

reševalec in kopališki mojster IV / / / dol.čas 

natakar IV 2 2 2 nedol.č. 

čistilka III 1 1 1 nedol.č. 

Skupaj: 9 9 9  
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3. Realizacija za leto 2016                          
 

 

Pojasnila: Izkaz prihodkov in odhodkov glede na potrebe JZR:  

 

 
2015 

 
2016 

 Prihodki javna služba 138.187 EUR 145.221 EUR 

prihodki od prodaje proizvodov in storitev 383.619 EUR 390.610 EUR 

investicije 0 EUR 0 EUR 

skupaj prihodki JZR 521.806 EUR 535.831 EUR 

     stroški blaga, materiala in storitev 355.262 EUR 349.931 EUR 

stroški dela 161.570 EUR 169.421 EUR 

drugi odhodki 108 EUR 65 EUR 

skupaj odhodki JZR 516.940 EUR 519.417 EUR 

     skupaj prihodki – odhodki JZR 4.866 EUR 16.414 EUR 

 

 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti JZR: 
 

prihodke izvajanja javne službe 145.221 EUR 

prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu 390.610 EUR 

investicije 0 EUR 

skupaj prihodki JZR 535.831 EUR 

   odhodke izvajanja javne službe 144.288 EUR 

odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu                  375.129 EUR 

investicije                                                                        0 EUR 

skupaj odhodki JZR                                                      519.417 EUR 

   prihodki – odhodki: javna služba 933 EUR 

prihodki – odhodki: prodaja blaga in storitev na trgu 15.481 EUR 

   skupaj prihodki – odhodki JZR 16.414 EUR 
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4. Obrazložitev finančnega plana za leto 2017 in ocena Realizacije za 2017 

 

 
Tabela 1: Prihodki zavoda v letu 2017 (obdobje od januarja do jul 2017)  

 

 

Prihodki 

Realizacija 2017 Načrt 17 Realizirano 

1. jan  –  31.jun [EUR] [%] 

[EUR]     

SM 1 – prihodki športna dvorana 39.167 69.550 56% 

SM 2 – prihodki bife pri športni dvorani 20.794 41.000 51% 

SM 3 – prihodki bazen 48.292 77.670 62% 

SM 4 – prihodki bife pri bazenu 110.759 202.000 55% 

SM 5 – prihodki muzej 19.302 50.000 39% 

SM 6 – prihodki turistična poslovalnica in turizem 9.718 24.900 39% 

SM 7 – prihodki mladinske dejavnosti 7.185 11.930 60% 

SM 8 – prihodki šport 4.953 14.150 35% 

SM 9 – prihodki kultura 0 4.500 0% 

SM 10 – prihodki turizem prid dej 2.065 5.500 38% 

SM 11 – prihodki uprava 14.483 31.900 45% 

     xx-    prihodki investicije 0 0 0% 

Prihodki skupaj: 276.718 533.100 52% 

 

 
Tabela 2: Odhodki zavoda v letu 2017 (obdobje od januarja do jul 2017)  

 

 

Odhodki 

Realizacija 2017 Načrt 17 Realizirano 

1. jan  –  31.jun [EUR] [%] 

[EUR]     

SM 1 – odhodki športna dvorana 29.822 56.000 53% 

SM 2 – odhodki bife pri športni dvorani 22.060 39.803 55% 

SM 3 – odhodki bazen 63.026 104.000 61% 

SM 4 – odhodki bife pri bazenu 100.136 173.000 58% 

SM 5 – odhodki muzej 32.025 50.000 64% 

SM 6 – odhodki turistična poslovalnica in turizem 14.421 24.900 58% 

SM 7 – odhodki mladinske dejavnosti 5.051 11.930 42% 

SM 8 – odhodki šport 4.498 13.617 33% 

SM 9 – odhodki kultura 4.500 4.500 100% 

SM 10 – odhodki turizem prid dej 2.122 3.750 57% 

SM 11 – odhodki uprava 30.200 51.500 59% 

    xx – odhodki investicije 0 0 0% 

Odhodki skupaj: 307.861 533.000 58% 
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5. Obrazložitev predloga za vključitev v proračun občine Železniki za leto 2018 

 

 

Proračunske postavke  

 

18001 - Tekoči transferi. Sredstva so načrtovana za 3 zaposlene (2 muzej in 1 TIC) 

18002 - Tekoči transferi. Sredstva so načrtovana za materialne stroške v muzeju/TICu 

18031 - Tekoči transferi. Sredstva so načrtovana za razvoj turizma v občini Železniki 

18012 - Tekoči transferi. Sredstva so načrtovana za kulturne prireditve občine 

18018 - Tekoči transferi. Sredstva so načrtovana za prireditev športnik občine 

18016 - Tekoči transferi. Sredstva so načrtovana za športno dejavnost 

18023 - Tekoči transferi. Sredstva so načrtovana za dejavnost JZR 

 - Tekoči transferi za procentualne deleže plač 3 zaposlenih v JZR 

 - Preventivna sredstva namenjena mladini 

 - 13% delež stroškov v namenen javnega dobra 

 - Rekonstrukcije in adaptacije 

 - Investicijski transferi javnemu zavodu Ratitovec  

 

18030 - Sredstva namenjena obnovi plavalnega bazena 

18002 - Sredstva namenjena obnovi muzeja 

 

 

6. Predviden finančni plan za leto 2018 

 

 

Planirani prihodki in odhodki po stroškovnih mestih Javnega zavoda Ratitovec za leto 2018 

 

SM 

PBS plan 

odhodkov 

2018 

JS plan 

odhodkov 

2018 

odhodki 

PLAN 2018 

PBS plan 

prihodkov 

2018 

JS plan 

prihodkov 

2018 

Prihodki 

PLAN 2018   

Razlika 

Prihodki - 

odhodki 

1 dvorana 40.000 16.000 56.000 42.000 27.550 69.550   13.550 

2 bife dvorana 39.803 0 39.803 41.000 0 41.000   1.197 

3 bazen 60.000 44.000 104.000 49.000 28.670 77.670   -26.330 

4 bife bazen 173.000 0 173.000 202.000 0 202.000   29.000 

5 muzej 1.500 48.500 50.000 0 50.000 50.000   0 

6 turist. Posl. 1.000 27.000 28.000 0 28.000 28.000   0 

7 mlad. Dej 2.500 9.430 11.930 0 11.930 11.930   0 

8 šport 5.500 8.117 13.617 3.500 10.650 14.150   533 

9 kultura 1.000 6.000 7.000 0 7.000 7.000   0 

10 turizem 2.400 1.350 3.750 4.900 600 5.500   1.750 

11 uprava 36.000 15.500 51.500 16.890 15.010 31.900   -19.600 

Skupaj 362.703 175.897 538.600 359.290 179.410 538.700   100 

 
 

 

JS – javna služba 

PBS – prodaja blaga in storitev na trgu 
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7. Predlog financiranja iz proračuna 2018 za redno poslovanje JZR v letu 2018: 

 

 

 

 

 

JZR  prihodki leto 2016 leto 2017 leto 2018 

delež JZR 

Javna služba 169.012,00 172.650,00 179.410,00 

Prodaja blaga in storitev 344.050,00 352.400,00 359.290,00 

Skupaj 513.062,00 525.050,00 538.700,00 66,70% 

 

 

 

Prihodki občina javna služba leto 2017 občina 2018 

delež občina 

plače muzej 2 zap. 39.623,00 40.000,00 

plače turizem  1 zap. 18.520,00 20.000,00 

plače šport 0,25 zap. 6.500,00 6.500,00 

plače mlad. dej. 0,25 zap. 6.500,00 6.500,00 

mat. stroški mladinske dejavnosti   2.500,00 2.500,00 

mat. str. muzej   12.000,00 13.000,00 

uprava JS (direktor, vzdrževalec in 

čistilka) za JS 39.412,00 40.010,00 

13 % pokritje materialnih stroškov za JS 16.000,00 16.000,00 

inv. vzdrž. dvorana in bazen   0,00 4.000,00 

turizem razvoj   5.000,00 5.500,00 

kulturne prireditve   4.500,00 4.500,00 

prireditev športnik leta    2.252,00 8.000,00 

razpis na projektih     12.900,00 

 Skupaj: 152.807,00 179.410,00 33,30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Predvidena sredstva JZR v proračunu Občine Železniki za 2018 

 

 

Dejavnost JZR (Plače uprava, muzej in TIC, materialni stroški, Mladinski center, investicije)   

Materialni stroški muzej 

Investicije 

Turizem (razvoj turizma) (Zloženke za ponudnike polnih penzionov, degustacije) 

Kulturna dejavnost (3 proslave državnega pomena) 

Športnik leta  
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9. Izpostavitev  in obrazložitev  nujnih vzdrževalnih in investicijskih del, in ostalih 

proračunskih sredstev, ki se predvidevajo v letu 2018: 

 

BAZEN   
- nadaljevanje dogovorjene investicije začete in dogovorjene leta 2013 (torej obnova oz. 

zgraditev novega sveta savn) in prenova sanitarij in kopalnic) (2018)  (investicijo vodi 

občina)   caa    130.000 € 

- menjava kompletne  avtomatike  za uravnavanje kemikalij v vodi   (2018)           2.500 € 

 

 

DVORANA   
- spremeniti streho nad vhodom ter pridobiti prostor za večjo pisarno (rokomet, atletika, 

strelstvo, smučarji, kegljači) ter pridobiti nekaj dodatne odnaše za primer snega in dežja  

(rekreacija, oš otroci, ...) (čistoča v dvorani v primeru slabega vremena) (vse skupaj je 

potrebno premisliti ali bi to lahko šlo v skupno ureditev strelišča, kegljišča in pisarn za 

društva)          (2018)                     4.000 € 

 

ŠPORTNI PARK 
- tenis igrišče na prostoru, kjer je sedaj umetna trava    (2018)                   50.000 € 

 

MUZEJ  

- menjava peči na kurilno olje (peleti) (toplotna črpalka) (peletni zalogovnik ...) (2018)                                                                            

(investicijo vodi občina)          35.000 € 

- ureditev parkirišča za muzej in določene označbe (2018)          1.000€                                                                                                                

 

OSTALO 

- športnik leta 2018 (20 obletnica prireditve) - bolj svečano (slavni gostje, brošura v okviru 

železnih niti, koncert z pogostitvijo, vsi dosedanje nagrajenci prejmejo neko mini priznanje)... 

(2018)                                                                       8.0000€ 

 
TURIZEM 

- Sodelovanje v treh projektih zgodbe, kjer bo nastala kovačnica in nakup pečice za lažjo 

izvedbo delavnic, kjer se kuje in izdeluje ter peče medene kruhke, V okviru tega projekta bo 

tudi nastalo veliko povezovalnih elemento z sosednjo dolino, škofjo loko, nastala bo skupna 

promocija in skupna kulturna transverzala, ... impresije, preko katerega bomo nekoliko bolj 

izpostavili turizem (katalog, zloženke, ...) in klekljanje (punkelj in pripomočki) pri nas v 

selški dolini in igrifikacija, s katerim bomo ponudili našim obiskovalcem avanturistično 

atraktivno družabno igro na terenu, delo v skupini, preko katere bodo reševali uganke in 

zaplete vse do končnega cilja na trgu pred plavžem.  Preko teh treh projektov bomo močno 

popestrili tako turistično, kot tudi kulturno ponudbo oz. stanje v selški dolini. (2018) 

- zloženke za gostinske ponudnike polnih penzionov v selški dolini   (2018)  

- izdelava različnih zloženk za naše znamenitosti in za naše velike turistične ponudnike 

- izdelava novega turističnega kataloga za selško dolino. 

- jumbo oglasne deske (šport, turizem, kultura, ...)  (5x v dolini (mercator, studeno, dolenja 

vas, pošta, jesenovc) in (3x zunaj škofje loke -proti kranju in proti ljubljani, proti poljanski 

dolini) (sistem trženja in najem) (2018) 

- selška pojedina (v gostilnah - subvencioniranje gostilničarjem vsak prodan obrok) (2018) 

- pomoč pri pridobivanju nekoga, ki bi poskrbel za degustacije v selški dolini (2018)  

- ureditev kopališča na Sori (2018) 

- ureditev razglednih točk na poti iz Sorice proti torki in naprej do prtovča  (2018) 
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10. Predlog  nujnih vzdrž. investicijskih del, ki se predvidevajo v JZR v prihodnjih letih 

od 2019 do 2023: 
 

DVORANA 

- menjava parketa v roku 3 let (2020)  

- Kegljišče (pokriti parkirišče z betonsko ploščo na stebrih in pridobiti 4 stezno kegljišče. 

(možnost kombinacije z streliščem, možnost tudi kombinacije s fitnesom)  (2020) 

- fitnes na terasi ( v primeru da ne bo strelišča ali kegljišča  bi bilo dobro izkoristiti teraso 

kako drugače (fitnes, spininig, pisarne, majhna dvoranica za tek, namizni tenis, ...hitra 

prehrana , ...) že samo s prestavitvijo oken na zunanjo stran  bi se znebili vseh nadležnežev, ki 

vsak večer najdejo pot na teraso!  (2020) 

- novi tepihi za prireditve (2023)                       

 

BAZEN 

- nadaljevanje dogovorjene investicije začete in dogovorjene  leta 2013 (bazenček za majhne 

otroke in zasteklitev za zimske potrebe notranjega bazena) (fundacija za šport),   (2019) 

- preplastitev asfaltne poti proti vhodu v bazen in ureditev za invalide ter spremeniti naklon 

odtekanja vode v odtočne jaške in ne v fasado   (2019)   (investicijo vodi občina)       25.000 € 

(po vsej verjetnosti bo ta pot vključena v preureditvi prometne infrastrukture zaradi potrebne 

preureditve v zvezi z domom ostarelih)  

 

ŠPORTNI PARK - STADION 

- generalna obnova otroških igral  (2020) 

 

BIFE BAZEN 

- obnova klopi v letnem vrtu,  

- hladilni ventilatorji (2x) za teraso za ustvarjanje mokre pare 

 

MUZEJ 

- nadaljevanje dogovorjene investicije začete in dogovorjene leta 2007 (torej obnova 

zgornjega dela muzeja v arhivsko knjižnico in čitalnico..., obnova dvorišča  in terase znotraj 

muzejskega prostora, obnova spodnje skladiščne sobe v nov prostor, da ne bo znotraj takšne 

vlage ) (2020) 

 

 

      11.   Širša obrazložitev investicij 

 

9.1 Obrazložitev investicij v okviru občine Železniki 

 

 - Prenova plavalnega bazena železniki - investicija poteka v okviru Občine.  

Dogovorjeno je bilo da se investicija se izpelje po fazah v nekaj letih. Investicijo smo v prvi 

fazi izpeljali v kar največji meri. V 1. fazi (energetska sanacija) smo prenovili streho in okna 

in tehnični del, ki sodi v plavalni bazen (instalacije (vodovod, ogrevalni del in klimatizacijo). 

V drugi fazi (2017) smo prenovili garderobe in avlo. V tretji fazi (2018) pa predvidevamo 

prenovo savn ker so nujno potrebne obnove in v osnovi najbolj obremenjene vzporedno tudi v 

prenovo kopalnic/tuširnic. Potrebna pa je tudi posodobitev strojnice za pripravo vode oz 

vodno tehniko. V 4 fazi pa bi bilo potrebno predvideti gradnjo zunanjega otroškega dela 

bazena z majčkenim notranjim bazenčkom 5x5m in okoljem primerno mlajšim otrokom v 

bazenu in prenovo bazenske terase. V 5 fazi bo pa že potrebna prenova bazenske školjke (leta 

2022) in že redna vzdrževalna dela, kot so barvanje ostrešja in podobno!  
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 - Potrebno je preplastiti pot od glavne ceste proti vhodu bazena, ker sedanja močno 

visi proti bazenu in obnovljeni del fasade v primeru dežja dobi vso vodo iz poti. Potrebno 

urediti odtoke in nagib ter naklon poti. V tem projektu bi bilo biti potrebno upoštevati tudi 

dostop za invalide in temu primerno urediti tudi pot z okolico!.   

 

  -  Potrebna prenova muzejskega ogrevanja; preiti na novo peč na pelete, ali preko 

toplotnih črpalk, ker bomo s tem zmanjšali porabo.  

 

9.2  Obrazložitev investicij oz vzdrževalnih investicijskih del v okviru JZR  

 

 - potrebna bi bila zamenjava avtomatike za doziranje kemikalij v vodi, ker je povsem 

dotrajana in bi s tem lahko zmanjšali stroške servisov in vlaganj v kemikalije. 

 

 

      12.    Obrazložitev povečanja 

 

V letu 2018 je glavni razlog za povečanje proračunskih sredstev porast plač na državnem 

nivoju, napredovanja delavcev in posledično povečanje plač in zvišanje regresa za zaposlene 

v javnem sektorju. Proračun se bo nekoliko povečal tudi zaradi sodelovanja v razpisih LAS 

škofjeloškega področja, da ostanemo skupaj z sosednjo dolino in Škofjo Loko ter da skupaj 

gradimo našo prihodnost tako na kulturnem kot turističnem področju.  

 

V letu 2018 in v naslednjih letih bi morali dodatno pridobiti redna proračunska sredstva za  

obnavljanja in vzdrževalna dela na Športni dvorani, na Plavalnem bazenu. Vzdrževalna dela 

so nujno potrebna in s tem preprečimo propadanje obstoječih zgoraj omenjenih objektov. 

Objekti niso več najnovejši in bi jih z vsakoletnimi minimalnimi obnovitvami ali popravili 

precej lažje ohranjali v dobrem stanju.  

 

V upravičeno porabljanje lahko štejemo ne dolgo nazaj pridobljena namenska sredstva za 

razvoj turizma v Selški dolini s katerimi bi skušali spodbujati vse ponudnike turizma k večji 

kvaliteti in tudi v lastni režiji nekaj pripomogli k temu!  

 

V upravičeno porabljanje lahko štejemo ne dolgo nazaj pridobljena namenska sredstva za 

razvoj Mladinskega centra, spodbujanje odgovornosti mladih, kreativnosti in medsebojne 

pomoči ter kvalitete sodelovanja. Dan danes mladina tovrstne prostore in določeno usmerjeno 

začrtano pot ter pomoč pri tem potrebuje. 

 
 

 


