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SVET ZAVODA JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC 

 

Datum: 07.01.2014 

Zapisnik 33. redne seje Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec  

ki je bila v torek, 7. 1.2014 ob 20. uri na Bazenu. Zaključek ob 21:45 
 
Prisotni člani: Uroš Šinkovec, Jože Tavčar, Edo Pohleven, Jože Rakovec, Boris Kavčič, Blaž 
Kuhar, Brane Bertoncelj, Boris Benedičič, Gregor Bogataj 
 
Ostali prisotni: Gregor Habjan - direktor JZR 
 
Opravičeno odsotni:  
 
Predsednik je predlagal dnevni red: 
1. pregled zapisnikov prejšnje seje 
2. pregled finančnega poročila konec novembra 
3. poročilo o aktualnih zadevah (pogodba z občino, ...investicije, turizem, ...) 
4. potrebno prieti postopek za nov svet zavoda, občino bi pozvali bolj zgodaj za predloge, 
lahko že v februarju, da potem lahko izpeljemo postopke s pozivom političnim strankam in 
uporabnikom (društvom), potem pa preko komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja na občinski svet. 
5. točka; razno  (opombe, pripombe, anonimka, pingvinček 
 
Prisotni člani niso imeli pripomb na dnevni red. 
 
K 1. točki: pregled in potrditev zapisnika: 
• 31. redna seja - pregled sklepov. Direktor je poročal o realizaciji sklepov 31. redne seje. 

Ugotavljamo, da so bili vsi sklepi realizirani. 
• 32. korespondenčna seja. Ni bilo pripomb. 
 
 
SKLEP št. 133: Člani sveta JZR potrjujejo zapisnik 31. redne in 32. korespondenčne seje. 
Odgovoren: Uroš Šinkovec, predsednik sveta zavoda JZR 
Izvajalci: člani sveta zavoda JZR 
Rok izvedbe: - 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
K 2. točki: pregled finančnega poročila  
G .direktor je predstavil finančno poročilo do 16.12.2013. Člani sveta JZR so bili seznanjeni s 
trenutno finančno situacijo. Po besedah direktorja, bo poslovanje JZR v letu 2013 pozitivno. 
 
K 3. točki:  poročilo o aktualnih zadevah, priloga gradivo POROČILO O AKTUALNIH 
ZADEVAH.DOC 
a) Pogodba z občino 
Direktor je že v gradivu predstavil potek pogajanj z občino o plačah zaposlenih v JZR pri 
opravljanju javne funkcije (glej prilogo POROČILO O  AKTUALNIH ZADEVAH.DOC, 
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točka 1). Ključno je, da občina prizna 13% splošnih stroškov za opravljanje javne funkcije (to 
pomeni da v letu 2013 13% stroškov prinese 11.977,86€). 
 
b) Investicije 
S strani občine za leto 2014 ni bilo odobrene nobene predlagane investicije (predlaganih jih je 
bilo za 7.000 EUR). Razlog je v prenovi oz investiciji v plavalni bazen in tudi v prejeti 
anonimki na občini (glej točko 5a), češ da direktor JZR troši sredstva neracionalno: televizija, 
nadzorne kamere. Priloga POROČILO O AKTUALNIH ZADEVAH.DOC, točka 2. 
 
c) Turizem 
Podrobneje v  POROČILO O  AKTUALNIH ZADEVAH.DOC, točka 3. V letu 2014 za 
turizem s strani občine ni predvidenih nič sredstev. 
Direktor je predstavil novo trganko »Prelepa je Selška dolina«, ter zloženko »Turistična 

ponudba Selške doline«. To je bilo narejeno v letu 2013 iz sredstev strani občine v vrednosti 
cca 4.600 EUR ter sofinanciranje  RAS v vrednost cca 2.400 EUR. 
 
Člani sveta zavoda so bili seznanjeni z aktualnimi razmerami. 
 
 
K 4. točki: poziv za razpis za nove člane sveta JZR 
 

SKLEP št. 134: 

Ker se sedanjim članom sveta JZR 31. maja 2014 izteče mandat, direktor 
obvesti občino, da sproži postopek za imenovanje novih članov.  
V okviru tega sočasno direktor JZR izvede interne volitve za člana sveta 
JZR s strani zaposlenih v JZR. 

Odgovoren: Uroš Šinkovec, predsednik sveta zavoda JZR 
Izvajalci: člani sveta zavoda JZR 
Rok izvedbe:  
 
 
K 5. točki: razno 
 
a) Anonimka 
Direktor predstavil anonimno prijavo »Ljudi izza šanka«. Prijava vsebinsko oporeka 
investiciji v novo televizijo in postavitev novih varnostnih kamer. Člani svata JZR so 
enotnega mnenja, da je bila investicija v varnostne kamere nujno potrebna, prav tako 
televizija. Enotno je tudi mnenje, da takim anonimnim prijavam občina po nepotrebnem daje 
tako (pretirano) pozornost.  
 
b) Pingvinček 

Direktor in predsednik sveta JZR sta bila s strani staršev Pingvinčkov obveščena, da je 
Plavalni klub Pingvinček preselil sedež društva iz Železnikov v Kranj. Vnaprej se bomo 
morali odločiti, kako naj se sedaj opredelimo do ŠD Pingvinček (ali je to domači klub ali 
tuji klub) kajti za tuje klube oz društva so cene še enkrat večje. Predsednik strokovnega 
sveta za šport pri JZR pa je povedal, da so tudi na svetu za šport obravnavali predvsem o 
spornosti kandidature za sredstva na športu v Občini Železniki. Svet JZR ugotavlja, da je 
klub sedaj lociran v Kranju in da cene, ki veljajo za domača društva, ne veljajo več. Prav 
tako svet zavoda ugotavlja, da je strošek ogrevanja objekta in logistike v jutranjih urah 
prevelik, da bi ga v prihodnje še lahko prakticirali. Direktor ponovno izpostavi tudi 
problem netuširanja ob vhodu v bazen in dolgotrajnega tuširanja ob izhodu iz bazena. 
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c) Dogodek Športnik leta 2013 
 
Direktor je člane JZR seznanil o dogodku Športnik leta občine Železniki 2013. Pravi da je 
bil dogodek zelo svečan in praktično najboljši do sedaj. Veseli smo bili tudi obiska vseh 
športnikov in po dolgem času tudi športnika leta. Ravno zaradi tega je bila prireditev 
prestavljena na ponedeljek 23.12. da so lahko vsi športniki prišli.  Datum je bil izbran tudi 
na podlagi tega da so v vseh tovarnah in šoli že prenehali z delom tako, da smo pričakovali 
večjo udeležbo. Na prireditvi smo pogrešali predstavnike sveta JZR, predstavnik 
strokovnih svetov predvsem sveta za šport, predstavnike šole in predstavnike občine. Zdi 
se nam prav, da se tovrstnih prireditev zgoraj omenjeni udeležijo in s tem počastijo trud 
naših športnikov, ki dobro ime občine Železniki s ponosom predstavljajo po svetu.   

 
d) Odobreni projekti na fundaciji za šport 

Direktor je člane JZR seznanil o kandidaturi z dvemna projektoma na FŠ. Prvi je 
osredotočen na Igre JZR, kjer up, da bo s pomočjo FŠ nekoliko lažje prišel skozi strošek 
teh iger. Drugi pa temelji na učimo se športa v JZR kjer pa zajemamo plavalne tečaje, 
aktivno varstvo med počitnicami,  tenis tečaje ter tečaj odbojke na mivki.   
 

e) Vlom v MC 
Direktor je člane JZR seznanil o ponovnem vlomu v MC. Stvari rešuje z zavarovalnico in 
izdelovalcem vrat Sibau. 

 
f) Obnova plavalnega bazena 

Direktor je člane JZR seznanil z potekom obnove oz. energetske sanacije plavalnega 
bazena. Sanacija naj bi bila realizirana v letu 2014. 
 

 
 
Seja je bila zaključena ob 21.45 uri. 
 
  Zapisal       Uroš Šinkovec l.r. 
           Gregor Habjan            predsednik sveta zavoda JZR 
 


