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SVET ZAVODA JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC 

 

Datum: 06.03.2014 

Zapisnik 35. redne seje Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec  

ki je bila v četrtek, 6. 3.2014 ob 190. uri v pisarni direktorja JZR Zaključek ob 21:45 

 
Prisotni člani: Uroš Šinkovec, Jože Tavčar, Edo Pohleven, Jože Rakovec, Boris Kavčič, Blaž 
Kuhar, Brane Bertoncelj, , Gregor Bogataj 
 
Ostali prisotni: Gregor Habjan - direktor JZR 
 
Opravičeno odsotni: Boris Benedičič 
 
Predsednik je predlagal dnevni red: 
1. Pregled zapisnikov prejšnjih sej 
2. Potrditev finančno poročilo 2013 
3. Potrditev  finančni načrt 2014 
4. Potrditev plana dela JZR 2014 
5. Potrditev letnega programa športa  
6. Potrditev letnega programa za mladino 
7. Poročanje glede odziva na razpis za vzdrževalca športne infrastrukture 
8. Razno  

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

K 1. točki: pregled in potrditev zapisnika: 
 
Člani so prebrali zapisnika in na zapisnike ni bilo komentarjev. 
 

SKLEP št. 136: 
Člani sveta JZR potrjujejo zapisnik 33. redne seje in 34. korespondenčne 
seje. 

Odgovoren: Uroš Šinkovec, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalci: člani sveta zavoda JZR 

Rok izvedbe: - 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
K 2. točki:  potrditev finančnega poročila 2013 (priloga k zapisniku) 
 
Direktor je predstavil finančno poročilo, bilance, pojasnila in prihodkovno/stroškovno tabelo. 
K finančnemu poročilu ni bilo komentarjev, le kratka razprava o stroških JZR. 
 
SKLEP št. 137: Člani sveta JZR potrjujejo finančno poročilo za leto 2013. 
Odgovoren: Uroš Šinkovec, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalci: člani sveta zavoda JZR 

Rok izvedbe: - 
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K 3. točki:  potrditev finančnega načrta za leto 2014 (priloga k zapisniku) 
 
Direktor je članom sveta pojasnil, da se pričakujejo v letu 2014 zaradi prenove plavalnega 
bazena prihodki in odhodki manjši. 
 
SKLEP št. 138: Člani sveta JZR potrjujejo finančni načrt za leto 2014. 
Odgovoren: Uroš Šinkovec, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalci: člani sveta zavoda JZR 

Rok izvedbe: - 
 
K 4. točki: potrditev plana dela za leto 2014 (priloga k zapisniku) 
 
Direktor je predstavil plan dela, delovne naloge ter potrebna dela;  tako na programskem kot 
na dejavnostnem področju. 
 
SKLEP št. 139: Člani sveta JZR potrjujejo plan dela za leto 2014. 
Odgovoren: Uroš Šinkovec, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalci: člani sveta zavoda JZR 

Rok izvedbe:  
 
K 5. točki:   potrditev letnega programa športa za leto 2014 (priloga k zapisniku) 
 
Predsednik strokovnega sveta za šport Boris Kavčič, je obrazložil spremembe v letošnjem 
letu. Glavni razlog za spremembo je bil dvig sredstev za vrhunski šport. 
 
SKLEP št. 140: Člani sveta JZR potrjujejo letni programi športa za leto 2014 
Odgovoren: Uroš Šinkovec, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalci: člani sveta zavoda JZR 

Rok izvedbe:  
 
K 6. točki: potrditev spremembe pravilnika za mladinske dejavnosti in potrditev letnega 
programa za mladinske dejavnosti za leto 2014 (priloga k zapisniku). 
 
Direktor je predstavil spremembe pravilnika na osnovi zapisnika iz zadnje seje Strokovnega 
sveta za mladinske dejavnosti in s tem seznanil člane sveta z spremembami. 
 
SKLEP št. 141: Člani sveta JZR potrjujejo spremembe pravilnika za mladinske dejavnosti  
Odgovoren: Uroš Šinkovec, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalci: člani sveta zavoda JZR 

Rok izvedbe:  
 
Direktor je predstavil letni program mladinskih dej za leto 2014.  (priloga k zapisniku) 
 

SKLEP št. 142: 
Člani sveta JZR potrjujejo letni programi mladinskih dejavnosti za leto 
2014 

Odgovoren: Uroš Šinkovec, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalci: člani sveta zavoda JZR 

Rok izvedbe:  
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K 7. točki: poročanje direktorja v zvezi z odzivom na razpis za vzdrževalca športne 
infrastrukture 
 
Direktor je predstavil koliko kandidatov se je prijavilo iz bližnje okolice in koliko iz daljne 
okolice. Člane sveta je povabil v komisijo na razgovorih. 
 
Člani sveta vztrajajo, da ne bi bili v komisiji, predvsem iz razloga ker zaključujejo svoj 
mandat in se jim ne zdi ustrezno, da bi odločali o tem. 
 
Predlagajo, da sta v komisiji poleg direktorja še predstavnik iz odbora za družbene dejavnosti 
in eden od zaposlenih. 
 
K 8. točki: razno 
 
- direktor je izpostavil problem nakupa plavalnih prog, ki ga bo moral izvesti JZR kajti prav je 
da ima plavalni bazen svoje lastne proge, ki jih do sedaj ni imel. Direktor je prisotne seznanil 
tudi z ustanovitvijo novega plavalnega kluba v Železnikih. 
- Predsednik sveta je potrdil odmero letnega dopusta za direktorja 
- Direktor je še predstavil najzanimivejše sklepe Sveta JZR v obdobju 2010 - 2014 (priloga) 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 22.15 uri. 
 
  Zapisal       Uroš Šinkovec l.r. 
           Gregor Habjan            predsednik sveta zavoda JZR 
 


