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SVET ZAVODA JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC 

Datum: 07.03.2017 

ZAPISNIK 

8. redne seje Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec ki je bila v torek, 07.03.2017 ob 19. uri v 
pisarni direktorja JZR. 

 
Prisotni člani: Edo Pohleven, Boris Kavčič, Matej Markelj, Tomaž Weiffenbach,  Gregor Bogataj, Vili 
Rant, Boris Benedičič 
 
Odsotni: / 
 
Ostali prisotni: Andreja Jelovčan (zunanja računovodkinja) k točki 2 
 
 
Ostalo: Bojana Rant je podala pisno izjavo o odstopu, Darinka Hajnrihar je nedavno tega preminula. 
 
 
 
Predlagan dnevni red: 
1. Pregled zapisnika prejšnje seje  
2. Potrditev finančno poročilo 2016 
3. Potrditev finančni načrt 2017 
4. Potrditev plana JZR 2017 
5. Potrditev novega člana v Strokovni svet za turizem 
6. Potrditev novega člana v Svet zavoda s strani zaposlenih v JZR  
7. Poročilo članov sveta o delu vseh štirih strokovnih svetov 
8. Razno   
 
 

 
 
 
 
Add 1) Pregled zapisnika 6.dopisne in  7.redne seje  
 
Člani niso imeli pripomb na zapisnik 6. dopisne in 7. redne seje. 
 

SKLEP št. 28 Člani sveta JZR potrjujejo zapisnik 6. dopisne seje in 7. redne seje. 

Odgovoren Edo Pohleven 

Izvajalec Gregor Habjan 

Rok izvedbe  
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Add 2) Potrditev finančno poročilo 2016 
 
Člani so dobili gradivo: 

 
 
Direktor je na kratko predstavil letno poročilo po stroškovnih mestih, prihodki in odhodki. 
Povzetek bilance je pozitiven: 

 
 
Računovodsko poročilo: 
Ga. Andreja Jelovčan je predstavila stanje inventarne komisije –popis stanja sredstev, terjatev in 
obveznosti (Letno poročilo, tabela 16, stran 26). 
 

SKLEP št. 29 Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2016 v višini =16.414,60 EUR 
namenimo za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz 
preteklih let v višini =4.510,00 EUR, sredstva v višini =11.904,00 EUR 
ostanejo nerazporejena. 

Odgovoren Edo Pohleven 

Izvajalec Gregor Habjan 

Rok izvedbe  
 

SKLEP št. 30 Iz registra inventarja se izloči (odpiše) osnovna sredstva, ki jih je 
inventurna komisija ugotovila, da so uničena. Seznam teh sredstev je 
v letnem poročili, tabela 17 na strani 27. 

Odgovoren Edo Pohleven 

Izvajalec Gregor Habjan 

Rok izvedbe  
 

SKLEP št. 31 Člani sveta JZR potrjujejo Letno poročilo Javnega zavoda Ratitovec za 
leto 2016. 

Odgovoren Edo Pohleven 

Izvajalec Gregor Habjan 

Rok izvedbe  
 
Direktor JZR je poudaril, da z občino Železniki JZR sodeluje dobro, da se dogovarjajo in pogovarjajo 
o aktualnih tematikah in da občina tudi finančno realno prispeva k uspešnemu poslovanju JZR  
(dogovori glede izstavljanja zahtevkov za materialne stroške, plače , . . .). Poslovanje JZR je v 
splošnem dobro in zaenkrat ni problemov z likvidnostjo ali zaostajanjem plačil. 
 
Add 3) Potrditev finančni načrt 2017 
 
Člani so dobili gradivo: 
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Direktor je podrobno predstavil vsebino Finančnega načrta za leto 2017, ter podal določene 
obrazložitve. Plan je realen in podoben kot za leto 2016. 
 

SKLEP št. 32 Člani sveta JZR potrjujejo Finančni načrt Javnega zavoda Ratitovec za 
leto 2017. 

Odgovoren Edo Pohleven 

Izvajalec Gregor Habjan 

Rok izvedbe  
 
Add 4) Potrditev plana dela JZR 2017  
 
Člani so dobili gradivo: 

 
 
Direktor JZR je podrobneje predstavil plan dela JZR za leto 2017 in 2018  in tudi daljnoročni plan oz 
obveznosti vse tja do leta 2023 : 

 
BAZEN   
- nadaljevanje dogovorjene investicije začete in dogovorjene leta 2013 (torej obnova garderob in 
avle)  (fundacija za šport),   (2017)  (investicijo vodi občina)                                143.594 € 
- nadaljevanje dogovorjene investicije začete in dogovorjene leta 2013 (zgraditev novega sveta 
savn in otroškega bazenčka, ki bo hkrati tudi zunanji bazen) (fundacija za šport),   (2018)  
(investicijo vodi občina)                                                                                 250.000 € 
- menjava kompletne  avtomatike  za uravnavanje kemikalij v vodi    (2018)           2.500 € 
- preplastitev asfaltne poti proti vhodu v bazen in ureditev za invalide ter spremeniti naklon 
odtekanja vode v odtočne jaške in ne v fasado   (2018)   (investicijo vodi občina)       24.000 € 
- dodaten video nadzor       (2018)        1500 € 
 
DVORANA   
- dodaten video nadzor dvorana športni park    (2018)        1500 € 
- tepihi za prireditve - generalno čiščenje starih                                          (2017)        2300 €                    
 
MUZEJ   
- menjava peči na kurilno olje (sekanci, peleti)  (preurediti rezervoar v peletni zalogovnik ...)   
                                                                           (2017)  (investicijo vodi občina)          27.000 € 
- barvanje parkirišča pri muzeju          (2017)                             300 € 
- prenova razsvetljave v eni od sob z zbirkami                      (2017)                             1000 € 
 
TURIZEM   
-  zloženke (štirje tipi ( Železniki turizem,  muzej in rokodelstvo v selški dolini,  Selška dolina, učne 
urice v muzeju)                                     (2017)                                                                5.000 € 
- Nov katalog Selške doline ( po vzoru škofjeloškega območja)   (2018)                     5.000€ 
 
 
MLADINSKI CENTER   
-  Samostojna namizna igra  (2017)                   500 € 
 
BIFEJA   
- teraso pokriti obstoječi prostor s pomično tendo                                        (2017)      12.000 € 
- iz bifeja izhodna vrata na teraso avtomatizirati - pozimi zaradi kadilcev in toplote poleti pa zaradi 
natakaric in lažjega izhoda                                                                       (2018)   3.000 € 
- V hišici na terasi bazena nove lesene mize in stoli                                       (2017)      800 € 
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- Narediti steno slavnih športnikov v bifeju v dvorani                    (2017)      500 € 
- zaprtje dostopa izven uradnih ur na bazensko teraso. Omogočili bi dostop na teraso le skozi bife 
oz neposredno na teraso, ko bi bila dvižna vrata odprta)                           (2017)     1500€ 
 
ŠPORTNI PARK  (JZR 4.300 €) 
- barvanje in brušenje otroškega igrišča pri športni dvorani     (2017)      1.500 € 
- dogradnja piknik prostora        (2017)      1.500 € 
- zaščitna ponjava pri odbojki na mivki        (2018)         800 € 
- zaris tancalce na šp. parku obnovitev                    (2017)           50 € 
 
Predlog nujnih vzdrževalno investicijskih del in dopolnitev dejavnosti,  ki se predvideva-jo v JZR v 
letu 2019 do 2023: 
 
TENIS  
- popolna prenova tenis igrišča, (zarjavele mreže in konstrukcija, igrišče nima drenaže in se voda ne 
odteka ter se igrišče ne suši) (2019)  
- zagraditev do okrasnega vrta za tenis igriščem (2020)  
DVORANA  
- novi dodatni tepihi za prireditve (2019)  
- pregled strehe in po možnosti spremeniti streho nad ter pridobiti nekaj dodatne odnaše za primer 
snega in dežja (rekreacija, oš otroci, ...) (čistoča v dvorani - slabo vreme) (2018)  
- pisarne ali fitnes na terasi ( dobro izkoristiti teraso kako drugače (fitnes, spininig, pisarne, majhna 
dvoranica za tek, namizni tenis, ...) že samo s prestavitvijo oken na zunanjo stran bi se znebili vseh 
nadležnežev, ki vsak večer najdejo pot na teraso! (2019)  
- menjava parketa v roku 5 let (2020)  
BAZEN  
- nadaljevanje dogovorjene investicije začete in dogovorjene leta 2013 (pripraviti prostor za 
majhne otroke možnost otroškega bazena ki bo kot zunanji bazen) stekleni del, ki se drži starega 
dela, terasa in plaža za kopalce (fundacija za šport), (2019)  
- zunanji bazen (FŠ) (2020)  
- menjava bazenske školjke ali resna obnova (2023)  
STADION  
- menjava mivke (2019)  
- menjava igral ali resna obnova na otroškem igrišču (2023)  
- zunanji fitnes (fundacija za šport) (2021)  
MLADINSKI CENTER  
- Obnova stopnic proti vhodu v MCŽ (2019)  
BIFE BAZEN  
- Fiksen nadstrešek nad stranskim vhodom (od skladišča proti vhodu na teraso) (2018)  
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)  
- iskati možnosti na razpisih za obnovo muzejskega dvorišča (2017 - 2022)  
TURIZEM  
- Nov katalog Selške doline ( po vzoru škofjeloškega območja) (2018)  
- ureditev kopališča na Sori pod sušo ali pa tam kjer je bil včasih Dolenčev jez (2018)  
- ureditev razglednih točk na poti iz Sorice proti torki in naprej do Prtovča (2018)  
- 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) (2019- 2023)  
- selška pojedina (v gostilnah - subvencioniranje gostilničarjem vsak prodan obrok) (do 2023)  
OSTALO  
- športnik leta 2018 (20 obletnica prireditve) - bolj svečano (slavni gostje, brošura v okviru železnih 
niti, koncert z pogostitvijo, vsi dosedanje nagrajenci prejmejo brošuro)... (2018) 
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SKLEP št. 33 Člani sveta JZR potrjujejo plan dela (vsebinski) Javnega zavoda 
Ratitovec za leto 2017. 

Odgovoren Edo Pohleven 

Izvajalec Gregor Habjan 

Rok izvedbe / 
 
 
Add 5) Potrditev novega člana v Strokovni svet za turizem 
 
Člani so dobili gradivo: 

 
 
V ožji izbor za člana strokovnega sveta za turizem sta prišla dva kandidata: 

 Renata Vlah Pintar 

 Polona Golja 
 
Člani so razpravljali o izbiri kandidata. Po glasovanju 5 za in 2 vzdržana je bila za novega člana 
strokovnega sveta za turizem izbrana Polona Golja. 
 

SKLEP št. 34 Za nadomestnega člana Strokovnega sveta za turizem imenujejo 
Polono Golija. 

Odgovoren Edo Pohleven 

Izvajalec Gregor Habjan 

Rok izvedbe / 
 
Add 6) Potrditev novega člana v Svet zavoda s strani zaposlenih v 
 
Zaposleni v JZR niso zainteresirani, za sodelovanju v setu zavoda.  Na sestanku zaposlenih v JZR je 
prišlo do izkazanega dejstva da nihče od zaposlenih ni pripravljen kandidirati za predstavnika v 
svetu zavoda JZR. Tako da na podlagi tega ni bilo možno izpeljati postopka volitev. Direktor se je 
odločil da bo pred naslednjim sestankom ponovno pozval zaposlene k kandidaturi, kajti vseeno je 
to njihova odgovornost, dolžnost in pravica, kajti ravno svet zavoda je tisti organ, kjer se lahko kaj 
pove in to je pričakovati ravno od predstavnika zaposlenih.  
 
Add) Poročilo članov sveta o delu vseh štirih strokovnih svetov 
 
Predsedniki strokovnega sveta so podali 
 

Mladinske dejavnosti, Matej Markelj:  
Ideja je, da se dobi enega stalnega animatorja ki bi bil zaposlen preko javnih del kot upravljavec v 
mladinskem centru, ki bi delal kontinuiran program, z ustrezno izobrazbi in kompetencami, ki bi 
skrbel tudi za razpise, . . . Sedaj to vodi KŠŠD, ki pa stagnira, ljudje se menjajo, študenti niso več 
tako zagnani kot včasih, ni več energije, . . .  
Mladinski center sicer funkcionira OK, problem pa je zagotavljati red (čiščenje, . . . ). 
Drug cilj delovanja Mladinske dejavnosti je oblikovanje strategije dela na tem področju. 
 
Turizem, Edo Pohleven:  
Na sejah se obravnava predvsem pravilnik, v smislu kako čim bolj pravično porazdelit sredstva na 
razpisu. Letos je bilo na razpisu nerazdeljenih dobrih 5.000 EUR. 
 
Kultura, Gregor Bogataj:  
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Razpravlja se o prireditvah, 3 proslave, razdeli se 4.500 EUR.  Razprava teče tudi o vsakoletnem 
programu kulturnih dejavnosti, letos se pa še posebej izpostavi na vsakemu sestanku tudi nekaj 
malega o poteku Krekovega leta. 
 
Šport, Boris Kavčič:  
Delamo na tem, da se sredstva iz Razpisa za šport razdelijo čim bolj transparentno. Zadeva 
funkcionira OK.  
 
Add 8) Razno 

 Umrla je Darinka Hajnihar, članica sveta JZR. Ker je bila pokojna imenovana s strani občine, se 
občinsko upravo pozove, da se spelje postopek za imenovanje novega (nadomestnega) člana za 
Svet zavoda, za področje muzejske dejavnosti. To poziv izvede Gregor Habjan. 

 
Direktor je izpostavil še sledeče problematike: 

 Izpada terminov in posledično prihodkov v športni dvorani. 

 Drogiranje posameznikov v bifejih JZR (večinoma gostje iz nekdanjega Arta). Direktor se je že 
sestal in sklenil dogovor s policijo (g. Korošec). Direktor se najprej z omenjenimi pogovori na lep 
način ter jim predstavi pravila in pogoje. V primeri da v bifeju ne bodo prenehali z jemanjem 
drog, jim osebje ne bo postreglo pijače. Nato bo posredovala tudi policija če bo le to potrebno. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 21:40. 
 

 
Zapisal: 
Boris Kavčič 
Član Sveta zavoda JZR 

 
Edo Pohleven 
Predsednik Sveta zavoda 

 


