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SVET ZAVODA JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC 

Datum: 4.9.2019 

ZAPISNIK 

7. redne seje Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec, ki je bila v sredo, 04.09.2019, ob  

20. uri v pisarni direktorja JZR. 

 
Prisotni člani: Boris Kavčič, Matej Markelj (prihod ob 20:10), Marko Čenčič, Rok Pintar, 
Anže Kavčič, Julijana Prevc 
Opravičeno odsotni: Mateja Markelj, Srečo Rehberger, Boris Benedičič 
Odsotni:  
 
Predlagan dnevni red: 
1. Pregled zapisnika prejšnje seje. 
2. Poročanje iz konstitutivnih sej vseh štirih strokovnih svetov. 
3. Polletno poročanje direktorja - pregled financ in pregled dela v 2019. 
4. Vprašanja in pobude; 

- Finančni načrt z investicijami 
- 8. igre JZR 
- dom ostarelih - vpliv in posledice na delovanje JZR. 
Predsednik predlaga, da se pregled zapisnika prejšnje seje prestavi na naslednjo 
sejo in se na tej seji držimo predlaganega dnevnega reda iz tega dokumentov. 

 
Člani soglašajo z novim predlaganim dnevnim redom. 
 
Add 1) Pregled zapisnika prejšnje seje 
 
Pregledal se je zapisnik prejšnje seje. Ugotovljenih ni bilo večjih odstopanj. Omenilo se je 
nekaj neizvedenih akcij, ki so se zabeležile interno. 
 
Add 2) Poročanje iz konstitutivnih sej vseh štirih strokovnih svetov. 
 
Boris Kavčič je predstavil delo na strokovnemu svetu za šport. Obrazložil je, da so pri 
razpisu za šport vzpostavili red in da društva zdaj prijavljajo projekte in ure, ki so dejansko 
izvedeni. Člani so si pogledali Excelovo preglednico, ki prikazuje razdelitev sredstev po 
razpisu. V nadaljevanju si želijo popraviti pravilnik. Želijo si ga popraviti do novega leta in 
sprejeti za naslednje leto. Predstavljena je bila nova sestava sveta. Predsednik je ostal Boris 
Kavčič. 
 
Za kulturo je bila Mateja Markelj odsotna, tako da je direktor predstavil delovanje zadnje 
seje strokovnega sveta za kulturo. Mateja Markelj je postala predsednica sveta. Razglabljali 
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so o planih dela za naslednja 4 leta. Želijo si popestriti različne dogodke. Omenili so 
dogodke iz različnih področij. Nekateri so finančno velik zalogaj in posledično težje 
izvedljivi.  
 
V nadaljevanju se je pogledalo delovanje strokovnega sveta za turizem. Julijana je 
predstavila novo predsednico, ki je postala Klavdija Škulj. Podpredsednik je postal Tomaž 
Weiffenbach. Pogovarjali so se o načinih oglaševanja turizma v Občini Železniki. Ideje so 
bile o raznih kozolcih, ki bi lahko ponazarjali oglasne prostore. Pregledali so finančni plan, 
ki se nanaša na turizem. Predlagali so različne ideje za izboljševanje turizma v Občini, kot 
so na primer razgledne točke.  
 
Na strokovnem svetu za mladinske dejavnosti se je izvolilo novega predsednika Nejca 
Bobra ter podpredsednika Roka Kavčiča. Strokovni svet se je oblikoval na novo in pomladil, 
kar prinaša nove ideje v svet. V strokovnem svetu so predstavniki vseh glavnih 
predstavnikov mladinskih društev. Na prvi seji so govorili o namenu in delu strokovnega 
sveta. Govorili so o možnostih razvoja mladinskih dejavnosti preko strokovnega sveta in se 
dogovorili za naslednji sestanek ob koncu leta. Podala se je pobuda, da bi Občina oziroma 
Krajevna skupnost Železniki omogočili cenejši najem Kulturnega doma Železniki, kar bi 
omogočilo več dogodkov. 
 
Zapisnike strokovnih svetov bodo člani prejeli kot prilogo zapisniku. 
 
Add 3) Polletno poročanje direktorja - pregled financ in pregled dela v 2019. 
 
Direktor je predstavil novo poročilo, ki prikazuje porabo Občinskih sredstev skozi leto. 
Omenil je, da vsako leto na strani predvidenih sredstev ostane nekaj le teh v proračunu, 
kar pomeni, da se ne porabi toliko kot je predvideno. Direktor je predstavil pol-letno 
poročilo. Ugotavlja, da prihodek ni tak kot je bil v letu 2018, medtem ko stroški ostajajo 
približno enaki. Stanje ni zaskrbljujoče, saj je bilanca prihodkov in odhodkov pozitivna v 
višini 4.600 €. Pogledali smo si tudi ostale tabele, ki prikazujejo stroške in prihodke. 
Direktor je omenil, da je opazno zmanjšanje prihodkov zaradi gradnje ceste, vendar, 
odkrito povedano, je pričakoval slabše stanje zaradi gradbišča in zaprtja plavalnega bazena 
čez počitnice. Omenil je, da so se podražili prav vsi gostinski artikli, elektrika, ogrevanje, 
komunala..., medtem, ko cene v JZR ostajajo enake. Predsednik je omenil, da bo prej ali 
slej potrebno dvigniti cene, saj se cene in standardni skozi čas ob gospodarski rasti v državi 
večajo.  
Direktor je tudi poudaril, da imajo strašanske težave s kadrom, kajti veliko zaposlenih je 
bilo na bolniški. Najprej direktor tri mesece, kar pač ni večji problem, ker je ogromno dela, 
telefonov storjenega od doma, ker je poškodba to omogočala. Večji problem pa 
predstavljajo bolniške čistilk in upravnika športne infrastrukture, ki je na bolniški že mesec 
in pol. Kot je dejal, težavo nekako prebrodijo s podjemnimi pogodbeniki, ki opravljajo 
najnujnejše delo, s študenti in seveda tudi zaposleni, vključno z direktorjem, poprimejo za 
vsako delo. Direktor je mnenja, da so preveliki tako kar zadeva objekte kot tudi dejavnost, 
ki jo stalno širijo, da bi lahko izpeljali in peljali JZR na tak način. Dela je preveč in potrebno 
bo ukrepati in zaposliti še nekoga, kajti objekti zahtevajo občutno več kot enega človeka. 
Opozoril je tudi, da ima izredne težave z reševalci iz vode, saj se je eden od reševalcev 
hudo poškodoval in nanj ne morejo več računati, čez poletje je eden od njih zbolel in je bil 
mesec in pol v bolnici, tako da mu ostajata le še dva SSP in dva študenta, s takim kadrom 
pa ni mogoče delati skozi leto. Izdal je razpis za delovno mesto reševalca, na katerega se je 
prijavilo kar nekaj kandidatov, toda do zdaj še ni bilo primernega, kdor pa je primeren, ga 
pa odvrne popoldanski delovni čas, zato bi bila resnično potrebna kombinacija, o kateri 
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govori že par let.  Direktor je prosil člane, naj o kadrovskih problemih razmislijo in v bodoče 
pomagajo, kajti meni, da se na ljudeh ne bi smelo varčevati in je potrebno zagotoviti 
normalne pogoje za delo.  Direktor je vprašal člane, če ima kdo kako vprašanje v zvezi s 
pol-letnim poročilom. Vprašanj na pol-letno poročilo ni bilo. 
 
Člani sveta zavoda so bili seznanjeni s pol-letnim poročilom. 
 
Add 4) Vprašanja in pobude 
 
1. Finančni načrt z investicijami 
Direktor je omenil nedavno uvedbo plačila nadomestila za stavbno zemljišče, kar nanese 
približno 4.500 € stroška za JZR, ki ga morajo plačati Občini Železniki. Javni zavod želi z 
zahtevki pridobiti sredstva nazaj, ampak ne vedo ali bodo ti zahtevki odobreni. Govorili 
smo o finančnem načrtu. V njem se predvideva reševalec iz vode. Direktor je ponovno 
obrazložil, da je kadrovsko podhranjen. V finančnem načrtu se je omenilo, da so storitve 
Javnega zavoda proti drugim konkurenčnim ponudnikom poceni. Direktor pravi, da si 
podražitve ne upa izpeljati in da je namen zavoda delovati v dobro ljudi in ne kapitala 
(minimalni dobiček).  
 
Povečali so se stroški plač zaradi napredovanja zaposlenih. Plače so se zaradi spremembe 
zakona povečale. Zaposleni so napredovali v višje razrede, kar povzroči povečanje stroškov 
za plače. Omenil je, da so se malo povečali tudi stroški za mladino. Sam meni, da premalo 
in da bi za mladino lahko namenili več denarja.  
 
Plan je, da bi se v letu 2020 obnovilo parket v dvorani Železniki. Prenova parketa je 
ocenjena na 180.000 €. Parket je potreben obnove, trenutno poškodbe sanirajo s 
posebnim lepilom.  Obnova savn je planirana za leto 2019 in ocenjena na 121.000 €. Za 
leto 2021 je predlagano, da bi se obnovila tartanska steza, katera obnova se ocenjuje na 
60.000 €. 
 
Omenilo se je kegljišče v dvorani Železniki. Direktorja je zanimalo ali bo le to vključeno v 
novo strategijo Občine Železniki. Omenil je, da je kegljanje v Železnikih zelo aktivno in da 
bo do dokumenta, ki bo nastal, kritičen. Člani so se začudili sestavi komisije, ki bo 
pripravljala strategijo občine, v njej me drugim pogrešajo predstavnike mlajše generacije. 
 
Direktor je obrazložil zgodbo glede savn. Opozoril je najprej na to, da se ne prenavljajo le 
savne, ampak da obnova vključuje tudi tuširnice in sanitarije, kar je zelo pomembno vedeti.  
Najprej se je v maju izvedel razpis, na katerega sta se prijavila dva izvajalca v višini cca. 
240.000 €. Ker je bil strošek prevelik, so poenostavili razpisne pogoje in malenkost oklestili 
zahteve ter ponovno izvedli razpis, na katerega se je prijavil le en kandidat, ki bi priskrbel 
samo savne s stroškom za lastnika v višini 60.000 €. Ker prijava ni bila ustrezna zaradi 
necelostne storitve, se je ponovno izvedel nov razpis na portalu javnih naročil, kjer se je 
izbralo edinega ponudnika v vrednosti 215.000 €. Ta izvajalec bo uredil savne, tuše in 
sanitarije.  Direktor je povedal, da se je o tem sestal dvakrat z občinsko upravo in so se 
dogovorili, da JZR prispeva za nakup savn do 28.000 €, ker naj bi bil strošek povečanj 
prevelik za Občino Železniki, ki bo skušala preostanek sredstev pridobiti z rebalansom. Tudi 
v rebalansu lahko 16000 € sredstev pridobijo iz neporabljenih sredstev s strani JZR, kot je 
prej predstavil direktor.  
 
Direktor je obrazložil, da je investiranje dobička lahko nevarnost za likvidnost zavoda, saj 
so določeni prihodki prikazani računovodsko, niso pa dejansko na stanju računa.  
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Člani so vprašali direktorja ali zaradi upada dohodka ob investiciji, prispevka k investiciji in 
iz problematike iz prejšnjega odstavka predvideva likvidnostne težave zaradi investicije. 
Direktor je dejal, da likvidnostnih težav ne pričakuje, bo pa šlo na tesno, saj veliko vlaga oz 
zalaga na projektih LAS, privoščili so si tudi nekaj manjših investicij, predvidenih in 
nepredvidenih. Vseeno direktor ocenjuje, da bo še vedno varno, kar se tiče sredstev. 
   
Na podlagi razprave so člani sveta sprejeli sklep: 
 

SKLEP št. 42 Člani sveta potrjujejo prispevek k investiciji Občine Železniki v nakup savn v 
višini 28.000 €. 
 

Odgovoren Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe  

Glasovanje Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
2. Igre JZR 
Direktor je obrazložil potek delovanja iger JZR. Omenil je slabo udeležbo na nogometnem 
turnirju in odličen začeten družbeni dogodek. Prav tako je pohvalil udeležbo kegljačev, ki je 
najbolj množična med igrami JZR.  
 
Povedal je, da je glavni uspeh iger JZR predstavitev JZR občanom in njegova 
prepoznavnost. Za glavni poraz iger JZR je direktor izpostavil premajhno vključenost 
društev, predvsem na področju mladih, v aktivno izvajanje in udeleževanje dogodkov. 
 
3. Projekti LAS 
Direktor je obrazložil, kako potekajo projekti v sodelovanju z LAS-om. Izvajajo se različni 
projekti, ki so v različnih fazah, nekateri potekajo bolje kot drugi. Pri nekaterih projektih 
sodelujejo z drugimi Občinami. Poskuša se vse projekte izvajati na čim bolj optimalen 
način. 
 
Predsednik je omenil, da so projekti pozitivni in pohvalil direktorja. 
 
4. Spremembe odloka JZR 
Direktor je na hitro prikazal spremembe odloka. Predsednik je podal predlog, da si v času 
med to in naslednjo sejo člani preberejo odlok in statut in pripravijo predloge za naslednjo, 
8. redno sejo sveta zavoda. 
 
5. Dom ostarelih 
Novic glede lokacije doma ostarelih ni. Omenja se možnost, da bi se lokacija prestavila 
zaradi lastništva obstoječe lokacije. Preverjenih novic ali uradnih obvestil ni. Direktor iz 
vsega srca upa, da se bodo na občinski upravi potrudili in sprejeli ponujeno novo lokacijo, 
saj je le ta neizmerno boljša in prijaznejša tako upokojencem kot tudi krajanom. Vsekakor 
gre za lokacijo, ki jo izbiramo za mnogo let naprej, zato je zelo pomembn,o da se prav 
odločimo. Tudi kar se tiče JZR in naše dejavnosti je, kot je dejal direktor, nova lokacija 
prava izbira. 
 
Seja je bila zaključena ob 22:15. 
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Zapisal: 
Matej Markelj 
Član Sveta zavoda JZR 

 
Boris Kavčič 
Predsednik Sveta zavoda 

 


