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SVET ZAVODA JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC 

 

Datum: 12.06.2014 

Zapisnik 1. redne konstiutivne seje Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec  

ki je bila v četrtek, 12. 6. 2014 ob 20.00 uri v pisarni direktorja JZR Zaključek ob : 22.30 
(seja je bila prestavljena iz torka 10.6. na 12.6.) 
 
Prisotni člani: Edo Pohleven, Gregor Bogataj, Boris Benedičič, Tomaž Weiffenbach, Vili 
Rant, Darinka Hajnrihar, Boris Kavčič, Matej Markelj, Bojana Rant 
 
Ostali prisotni: Gregor Habjan - direktor JZR 
 
Opravičeno odsotni:  
 
Direktor je predlagal dnevni red: 
 

1. Izvolitev predsednika in podpredsednika sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec  
2. Potrditev predstavnika delavcev 
3. Seznanitev s prejšnjim delom v JZR od ustanovitve ... (poročilo za 2013) 
4. Plan dela JZR 2014 - seznanitev s planom dela za tekoče leto 
5. Plan dela sveta zavoda za leto 2014 
6. Razno.  

 
Prisotni člani niso imeli pripomb na dnevni red. 
Razen pod 6 točko uvrstimo še potrditev spremembe pravilnika za mladinske dejavnosti.  
 

K 1. točki:    
 
Člani so med seboj izvolili predsednika in podpredsednika sveta zavoda JZR. 
 

SKLEP št. 1: 
Člani sveta zavoda JZR so soglasno za predsednika sveta zavoda JZR 
izvolili  EDA POHLEVEN. 

Odgovoren: Gregor Habjan, direktor JZR, 
Izvajalci: Gregor Habjan, direktor JZR, 
Rok izvedbe: - 
 
SKLEP št. 2: 

(k točki 1) 

Člani sveta zavoda JZR so soglasno za namestnika predsednika sveta 
zavoda JZR izvolili  BORISA BENEDIČIČ 

Odgovoren: Gregor Habjan, direktor JZR, 
Izvajalci: Gregor Habjan, direktor JZR, 
Rok izvedbe:  
 
Sklepa 1 in 2 sta bila soglasno sprejeta. 
 
Ob tem smo se še dogovorili, da bo v bodoče zapisnikar na sejah sveta JZR  Boris Kavčič. 
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K 2. točki:   
 
Direktor je predstavil volitve med zaposlenimi v JZR in izbrano predstavnico delavcev 
Bojano Rant. 
 

SKLEP št. 3: 
Člani sveta JZR potrjujejo predstavnico zaposlenih BOJANO RANT v 
svet zavoda JZR. 

Odgovoren: EDO POHLEVEN, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalci: člani sveta zavoda JZR 

Rok izvedbe: - 
 
K 3. točki:   
 
Direktor je članom sveta predstavil delovanje JZR v preteklih letih in še posebej v letu 
2013.(priloga že v gradivu pred sejo) 
 
Direktor je predstavil novo izvoljenim v Svet, kako je JZR strukturiran, s čim se ukvarja, 
koliko je zaposlenih in trenutno situacijo v kateri se JZR nahaja. Predstavil je njegovo delo in 
dejavnosti s katerim JZR poskuša pridobiti nove uporabnike, tako na športnem, kulturnem, 
mladinskem in turističnem področju. Poudarek je dal na dobro delo v mladinskem centru in na 
športnem področju, kakor tudi na nekoliko zahtevnejšem oz dolgotrajnejšem področju razvoja 
turizma in kulture. Opisal je tudi delovanje vseh 4 strokovnih svetov, ter poudaril 
pomembnost njihovega dela oz. doprinosa k mehkim vsebinam v Občini Železniki.  
 
K 4. točki:  predstavitev plana dela za leto 2014  (priloga v gradivu pred sejo) 
 
Direktor je predstavil plan dela, delovne naloge ter potrebna dela;  tako na programskem kot 
na dejavnostnem področju. Želje in apetiti so veliki le uporabnike je težko prepričati v 
kvaliteto in uporabnost storitev JZR. 
 
K 5. točki:    
 
Plan dela sveta zavoda je predlagal na novo izvoljeni predsednik Edo Pohleven. Plan dela je 
predviden za 4 obvezne sklice sej Sveta zavoda JZR in sicer 1. seja v začetku leta, (januar, 
februar), 2. seja (april , maj) , 3. seja (september), 4. seja (november, december).  
 
K 6. točki:  
 
- Razrešitev in imenovanje novih članov v Strokovne svete za posamezna področja pri JZR. 
 (sklepi od št 3 do 18 so priloga k zapisniku) 
- Oblikuje se tabela članov sveta z naslovi, s telefonskimi številkami in e mail naslovi vseh 
  (priloga k zapisniku) 
- Boris Kavčič je pohvalil dosedanje direktorjevo delo in še dodal, da se v tem trenutku v JZR 
dobro dela in da JZR po dolgem času opravlja naloge za katere je ustanovljen resnično 
opazno. Povedal je, da se vidi prisotnost JZR v okolici na vseh področjih, kar je tudi 
najpomembneje.  
- Boris Kavčič je opozoril tudi na preslabo komunikacijo direktorja z ustanoviteljico JZR 
Občino Železniki in pozval direktorja k ukrepanju in k boljši izmenjavi informacij z občinsko 
upravo ter Županom. Direktor je rekel, da je komunikacija res bolj na minimalističnem 
nivoju, da tiste najnujnejše stvari se z upravo že dogovori. Poudaril pa je tudi da je preostala 
izmenjava informacij res preslaba in da je že povprašal pri direktorici občinske uprave če je 
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kakšna možnost da bi se 1x mesečno dobivali in si izmenjali informacije. Direktor se je 
obvezal da bo pobudo po 1x mesečnih sestankih še poslal in da bo JZR organizator le teh!  
- Člani sveta zavoda JZR so opozorili direktorja naj vztraja pri sanaciji Plavalnega bazena 
Železniki v celoti in ne le 1. faze. Bazen je potrebno prenoviti zunaj in znotraj, ter mu dodadti 
še kakšno dodano vrednost. Vsekakor pa je zadovoljstvo veliko ker so se dela začela 
opravljati in da so se poleg občinskih sredstev pridobila tudi evropska sredstva za energetsko 
sanacijo, s katerimi smo lahko projekt zagnali. 
 
- Člani Sveta katerim se je podaljšal mandat in direktor so novincem v Svetu obrazložili 
njihovo funkcijo in njihovo odgovornost do JZR in do Sveta. Ugotovitev je takšna da so 
njihove vloge bolj nadzorniško naravnane, ki opozarjajo in nadzorujejo  tako direktorja, kot 
delovanje JZR. Naloga predsednika Sveta zavoda pa je vodenje sej in pomoč direktorju pri 
pridobivanju sredstev in usklajevanju določenih dogovorov z ustanoviteljico in ostalimi 
občinskimi uporabniki. Poudarek je bil tudi na tem da Svet zavoda JZR lahko bistveno vpliva 
na delovanje JZR le z izbiro direktorja JZR, kateremu mandat poteče vsake 4 leta. Z izbiro 
direktorja pa mora soglašati tudi občinski svet Občine Železniki. 
 
-  Direktor je dobil nalogo da  na prihodnjem sestanku delavcev, določijo novega predstavnika 
zaposlenih za v Strokovni svet za šport, zaradi upokojitve Rakovec Jožeta, ki je bil dosedanji 
član v Strokovnem svetu s strani JZR. 
 
- Predlog članov Sveta zavoda JZR je bil tudi da se novi predsednik Sveta zavoda JZR in 
direktor najavita na vljudnostni obisk k Županu. Direktorja se zadolži, da pošlje prošnjo za 
sprejem k Županu. 
    
 
 
Seja je bila zaključena ob  22.30 uri. 
 
 
 Zapisal  
         
         
       Gregor Habjan                 Edo Pohleven 
         direktor JZR      predsednik Sveta zavoda JZR 
 


