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Železniki, 14. 2. 2020 
 
 
Zapisnik sestanka Javnega zavoda Ratitovec (direktor, člani sveta zavoda in člani strokovnih svetov) z 
občinsko upravo Občine Železniki 
 
Sestanek je bil v sredo, 12. februarja 2020, ob 16. uri v sejni sobi občine Železniki 
 
Prisotni:  
Javni zavod Ratitovec:  
Gregor Habjan, direktor JZR 
Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda in predsednik strokovnega sveta za šport  
Anže Kavčič (od 16.05), član sveta zavoda in član strokovnega sveta za šport  
Mateja Markelj, predsednica strokovnega sveta za kulturo  
Klavdija Škulj, predsednica strokovnega sveta za turizem  
Nejc Bobar, predsednik strokovnega sveta za mladino  
Rudi Rejc, član strokovnega sveta za kulturo  
Nataša Habjan, članica strokovnega sveta za turizem  
 
Občinska uprava:  
mag. Anton Luznar, župan   
Jolanda Pintar, direktorica občinske uprave  
Valerija Štibelj, višja referentka za gospodarstvo 
Martina Logar, svetovalka za družbene dejavnosti  
 
 
Sestanek je vodil direktor JZR Gregor Habjan.  
 
10.  januarja 2020 je bila razširjena seja sveta zavoda in strokovnih svetov, na kateri je bilo dogovorjeno, da 
se s problemi, ki se pojavljajo pri delu svetov seznani občinsko upravo. V ta namen ji je bil poslan zapisnik 
seje in dogovorjen datum za sestanek. Zapisnik te seje je tudi podlaga za sestanek.  
 
Še pred pregledom točk iz zapisnika je Jolanda Pintar dejala, da je bilo izpostavljeno, da se zapisniki 
strokovnih svetov ne pošiljajo na ustrezne odbore. Dogovor o tem, da se bodo pošiljali na odbore, je bil 
sklenjen 28. 10. 2019, vsi sestanki odborov pa so bili že pred tem. V začetku februarja je bil sestanek odbora 
za družbene dejavnosti in v gradivu so bili vsi zapisniki, ki tja sodijo, medtem ko bodo zapisniki strokovnega 
sveta za turizem odboru za gospodarstvo posredovani, ko bo sklicana seja.  
 

Iz zapisnika 10. 1. 2020: 
 
digitalizacija vlog in poročil v zvezi z razpisi 
poenostavljeno poročanje, dostopanje preko linkov na internetne strani, FB, … 
 
Sklep 44: Občinsko upravo se pozove, da skupaj z njihovim programerjem pripravijo rešitev za oddajanje 
prijav in poročil na razpise društev preko portala oz. interneta. Na ta način bi se izognili papirnim vlogam in 
poročilom ter poenostavili stvari. Za pristojne v društvu je nato potrebno pripraviti izobraževanje.  
 
Sklep 45: Pri razpisih za sofinanciranje društev naj se že letos uvede možnost oddajanja poročil v PDF obliki.  

 



                       

 

Občinska uprava se je sestala 4. 1. 2020, pregledala zapisnik in možnosti uresničitve sklepov. Na sestanku 
občinske uprave je bila prisotna tudi Cirila Tušek, višja svetovalka za proračun, finance in gospodarstvo, ki 
pa je tokrat opravičeno odsotna. 
 
Jolanda Pintar je dejala, da bi želeli nam in sebi poenostaviti prijavo na razpis (razpisi za sofinanciranje 
društev na področju športa, turizma, kulture in mladine v občini Železniki) in poročanje. Pregledali so več 
sosednjih občin, vendar niso na nobeni spletni strani občine našli, da bi imeli portal, kjer bi oddajali te 
zadeve uradno, z digitalnim podpisom. Dejala je, da če poznamo kakšno občino, ki to ima, naj povemo, da 
bodo zadevo pregledali. Če namreč sami začnejo z izdelavo takega portala, bo to finančno zelo drago.  
Dejala je, da se moramo zavedati, da tudi če tak portal bo, je na koncu prijavnega roka vedno gneča, stvari 
lahko zablokirajo in če prijave ne pošlješ do roka, si izločen iz razpisa. Predlagala je, da bi za leto 2020 
prijavo in poročila društva lahko prinesla na ključku, s tem, da morajo biti krovni obrazci podpisani in 
žigosani. Potem bodo na občini to natisnili in shranili v papirni obliki. Vse prijave in vsa poročila morajo 
namreč na občini hraniti v papirni obliki v za to predpisanem zakonskem roku.  
Nejc Bobar je odgovoril, da po e-pošti in ključku nikakor ni primerno, ker lahko pride do vdora v računalniški 
sistem.  
Boris Kavčič je dejal, da so to pobudo dali mladi. Pri razpisu za šport ne vidi težave, da ne bi začeli na ta 
način delati že sedaj. Mora pa biti možnost ali v papirni obliki ali elektronsko, ker vsi niso vešči z moderno 
tehnologijo. Dejal je, da vidi rešitev v tem, da bi občina na svojem strežniku uporabnikom odprla FTP mape, 
ki bi jim za dostop dodelila uporabniško ime in geslo, nato pa bi uporabniki na strežnik naložili zahtevane 
obrazce. Vsak bi seveda imel dostop samo do svoje mape.  
Župan je dejal, da bodo preverili, kakšne so možnosti za to. Predlagal je, da v letošnjem letu ostane po 
starem v papirnati obliki, kajti razpisi bodo objavljeni že 21. februarja 2020. 
 
V letošnjem letu ostane prijava na razpis v papirni obliki tako kot do sedaj. Na občini poiščejo možnost za 
čimprejšnjo prijavo na razpis in poročanje v elektronski obliki. 
 

Iz zapisnika 10. 1. 2020: 
 
poročanje o dejavnostih in celotnih prihodkih in odhodkih društev v poročilih 
 
Sklep 46 : V poročilih na razpise se navede in priloži dokazala o odhodkih samo v vrednosti pridobljenih 
sredstev iz razpisa. 
 
Sklep 47 : Strokovni svet za mladino pregleda razpis in ugotovi kaj je pri njih drugače oz. narobe in to 
spremeni. 

 
Problemi se pojavljajo na področju mladine. Nejc Bobar je povedal, da so zadevo izpostavili skavti, ker se 
jim ni zdelo prav, da morajo navesti celotne odhodke za projekt, ki so ga prijavili na razpis. Zdi se jim dovolj, 
da bi prikazali samo odhodke v višini sofinanciranega dela.  
Martina Logar je dejala, da so merodajna merila v pravilniku, zato je nujno, da se navede vse odhodke, kajti 
s tem društvo dokaže, da je res izpeljalo projekt v vrednosti, kot ga je prijavilo. Merila so namreč taka, da  
pri projektih glede na višino celotne vrednosti projekta dobijo odobren del sofinanciranja. 
Gregor Habjan je dejal, da so se člani strokovnega sveta za mladino že dogovorili, da bodo pregledali 
pravilnik in naredili bolj praktična merila. 
Jolanda Pintar je dejala, da je sedanji pravilnik pregledala revizorka in je ustrezen, tako da predlaga do 
popravljen pravilnik pred sprejetjem pregleda njihova revizorka.  
 
Pravilnik za mladino je potrebno ustrezno popraviti in dati v pregled revizorki, ki opravlja notranjo 
revizijo za občino. 
 

Iz zapisnika 10. 1. 2020: 
 
poročanje o imenih, priloga fotografije, …, GDPR 
 



                       

 

Sklep 48 : Vsi strokovni sveti pregledajo svoje pravilnike in jih ustrezno dopolnijo oz. popravijo. V pravilnike 
in obrazce se doda, da je možno fotografije pogledati tudi na internetnih straneh, Facebook straneh in jih ni 
nujno priložiti v papirni obliki. Napiše se povezavo na kateri strani so dokazi, da je bila aktivnost izvedena. 

 
Jolanda Pintar je dejala, da je glede prilaganja fotografij in navajanja osebnih podatkov udeležencev v 
poročilu merodajno merilo, ki je v pravilniku. Če tako piše v pravilniku, potem mora biti to v poročilu kot 
dokaz. Se pa ti podatki ne objavljajo javno in jih tudi na občini obdelujejo skladno z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov. V primeru, da imajo na občini revizijo, morajo vsa poročila imeti ustrezne dokazila.  
Nejc Bobar je izpostavil, da morajo pri razpisu za mladino že v prijavi poimensko navesti, kdo bo sodeloval 
pri projektu, kar pa marsikdaj ni možno.  
Gregor Habjan je dejal, da je težko slikati tečaje otrok samo zaradi dokazila.  
Jolanda Pintar in župan sta dejala, da je fotografiranje na javnih prireditvah dovoljeno, zato je verjetno 
takrat najlažje narediti fotografijo kot dokaz o izvedenih prireditvah.  
Boris Kavčič je menil, da je smiselno prečistiti pravilnike in najti način, kako lažje dokazati, da je bila 
prijavljena aktivnost izvedena.  
Jolanda Pintar je dodala, da ni dovolj, da kot dokaz o izvedeni prireditvi oz. projektu dodaš povezavo na 
spletne strani ali Facebook strani. Dokazi morajo biti priloženi poročilu; nihče od revizorjev ne bo šel gledati 
na spletne strani, ali je bila zadeva izvedena, po drugi strani pa po nekaj letih tudi ni nujno, da stran sploh še 
obstaja.  
 
Pregleda se vse pravilnike in se jih ustrezno spremeni. 
 

Iz zapisnika 10. 1. 2020: 
 
letni program dejavnosti 
 
Sklep 49: Občinsko upravo se prosi, da pripravi podatke koliko sredstev iz celotnega proračuna je šlo na 
posamezno področje (šport, kultura, turizem, mladina) od leta 2015 dalje. Gre za vsa sredstva ne samo za 
sredstva, ki so jih dobila društva na razpisu. 

 
Jolanda Pintar je dejala, da se podatki, koliko sredstev gre iz celotnega proračuna za posamezno področje, 
vidijo iz zaključnega računa, ki je objavljen na spletni strani občine. Župan je dodal, da se vidi tudi iz 
proračuna, saj so posamezna področja prikazana skupaj. Lahko pripravijo te podatke, vendar ne prej kot 
aprila. 
Gregor Habjan je dejal, da so tu še sredstva, ki gredo iz krajevnih skupnosti. Turistična taksa gre nazaj v 
krajevno skupnost, kjer je bila pobrana, zato naj krajevne skupnosti povedo, za kaj so ta denar porabile. 
Mateja Markelj je dejala, da je predsednica strokovnega sveta za kulturo in da dejansko ne pozna vseh 
kulturnih društev, njihovega dela in da ne ve točno, kaj je njena naloga. Odgovorjeno ji je bilo, da naj se 
oglasi na JZR pri Katji Mohorič Bonča in na občini pri Martini Logar, kjer bo dobila več podatkov.  
Na občini pripravijo poročilo, koliko sredstev je šlo za posamezno področje (šport, kultura, turizem, 
mladina) v letih 2018 in 2019. 
 

Iz zapisnika 10. 1. 2020: 
 
prisotnost nekoga od občinske uprave na sejah strokovnih svetov in aktivno vključevanje v dejavnosti 
 
Sklep 50: Želja strokovnih svetov je, da so pristojni za posamezno področje prisotni na sejah strokovnih 
svetov.  

 
Glede prisotnosti nekoga iz občinske uprave na sejah strokovnih svetov je Jolanda Pintar dejala, da se s tem 
vsekakor strinjajo. Večkrat so bili prisotni tudi že sedaj. Je pa dejala, da Martina Logar pokriva tri področja in 
naj presodijo, kdaj jo potrebujejo na seji.  
 
Vabilo strokovnega sveta za turizem se pošlje Valeriji Štibelj, vabila za strokovne svete, ki pokrivajo šport 
kulturo in mladino, pa Martini Logar. Nato se dogovorijo o prisotnosti na seji.  



                       

 

 

Iz zapisnika 10. 1. 2020: 
 
10% povečanje sredstev za dejavnosti, ki jih pokrivamo 
ohranjanje neporabljenih sredstev v tekočem letu in prenos v prihodnje leto 
 
Sklep 51: Glede na to, da se sredstva na razpisih za sofinanciranje društev že dolgo časa niso povečala, 
predlagamo, da se sredstva takoj povečajo za 5% in nato vsako leto za predvideno inflacijo.  
 
Sklep 52: Vsako leto naj se sredstva na razpisih za sofinanciranje društev povečajo za predvideno inflacijo.  
 
Predlagamo tri možne načine razdelitve sredstev: 
Sklep 53: Takoj po roku za oddajo poročil se le ta  pregledajo in ostanek denarja se takoj procentualno 
glede na podpisane pogodbe razdeli med društva. 
ali 
Sklep 54: Takoj po roku za oddajo poročil se le ta pregledajo in ostanek denarja se takoj vključi v proračun 
za prihodnje leto, tako da se poleg osnovne kvote, ki je namenjena za posamezen razpis, doda še ostanek 
denarja. To se lahko izvede tudi z rebalansom. 
ali 
Sklep 55: V primeru, da prenos ostanka sredstev takoj v prihodnjem letu ni možen, naj se sredstva vključijo 
čez dve leti (npr. neporabljena sredstva iz leta 2019 naj se vključijo v proračun 2021). Sredstva (ostanek 
denarja) naj se vključi v proračun tako da se doda poleg osnovne kvote , ki je namenjena za posamezen 
razpis.  

 
Gregor Habjan je dejal, da se sredstva na razpisih že dolgo niso povečala. 
Župan je dejal, da je država v letih 2013, 2014 začela zmanjševati povprečnine občinam, kar je pomenilo 
manj denarja. Kljub temu so se takrat odločili, da sredstev na razpisih ne bodo zmanjševali, čeprav so 
nekatere občine to storile. Sedaj se je povprečnina res nekoliko povečala, vendar se iz tega krije povečanje 
plač. Na vseh področjih bi želeli več denarja. Dejal je, da takrat sredstev niso zmanjšali, sedaj pa ne povečali. 
Za primer je dal občino Medvode na področju športa; če preračunamo glede na zneske sofinanciranja in 
število občanov, naša občina temu namenja precej več sredstev.  
Boris Kavčič je dejal, da so primerjave zelo relativne.   in s primerjavo z drugimi ne bomo nič naredili. Dejal 
je, da vsi, ki delajo po društvih, delajo prostovoljno. Tudi od občine je odvisno, ali bo to ostalo ali ne. Denar 
za zadeve, ki jih pripravljajo društva, ni vržen stran. Dejal je še, da vidi priložnost tudi v tem, da bi občina 
kandidirala na različnih evropskih razpisih.  
Župan je dejal, da so to pač pogoji, v katerih moramo delati. Tudi druga društva so, kjer delajo prostovoljno. 
 
Sredstva za razpise ostajajo na taki ravni kot so bila. 
 
Gregor Habjan je dejal, da se nam vsem zdi narobe, da se sredstva vrnejo v integralni proračun, zato smo na 
razširjenem sestanku sprejeli možne rešitve.  
Jolanda Pintar je dejala, da sklep 53 ni izvedljiv.  Glede sklepa 54 je dejala, da prav tako ne gre, ker takrat, 
ko pripravljajo poračun, še ni znano, koliko denarja bo ostalo, da bi se te zadeve prenašale še v prihodnje 
leto, pa se bo lahko naredila anarhija.  
Anže Kavčič je dejal, da obdobje, za katerega se prijavljajo na razpis, traja od 1. 1. do 31. 12., poročila pa 
morajo oddati do 21. 11. Tako da vse, kar se dogaja od tega dne do novega leta, ne morejo prijaviti, ker 
morajo poročilu priložiti plačane račune. Predlagal je, da bi bil sistem drugačen. In sicer naj bi se denar 
razdelil v tekočem letu, poročilo pa naj bi se oddalo februarja prihodnje leto. Če bi se pri pregledovanju 
poročil izkazalo, da neko društvo nečesa ni izvedlo, bi bilo v prihodnjem letu kaznovano in bi mu bil denar v 
višini, ki ga preteklo leto ni porabilo, odvzet in razdeljen med druga društva. V primeru, da se naslednje leto 
ne bi prijavilo na razpis, bi ta sredstva moralo vrniti.  
Boris Kavčič je dejal, da sedaj društva polovico sredstev dobijo po podpisu pogodbe, ostalo pa po oddanih 
in pregledanih poročilih. Na podlagi tega predloga bi vsa sredstva dobili takoj po zaključenem razpisu, 
deloval pa bi sistem kaznovanja in bi jim bil v prihodnjem letu neporabljen znesek odvzet.  
Jolanda Pintar je dejala, da ne ve, kaj to pomeni v praksi in bi morali vprašati revizorko, če je tak sistem 
sploh možen. Po tem sistemu bi moral biti pregled poročil izveden pred novim razpisom. Dejala je, da se že 



                       

 

sedaj pojavljajo vprašanja, kdaj bo objavljen razpis, potem pa bi se to še zamaknilo. Odgovor je bil, da če bi 
bil rok za oddajo poročil 31. 1. , bi bil lahko nov razpis tak čas kot sedaj.  
Gregor Habjan je menil, da mogoče ni dobro, da razpisno obdobje traja od 1. 1. do 31. 12. in bi bilo mogoče 
bolj smiselno, da bi na področju športa in mladine trajalo od julija dalje oz. z začetkom šolskega leta.  
Rudi Rejc je dejal, da njemu ustreza tako kot je in tega ne bi spreminjal.  
Valerija Štibelj je dodala, da na razpisu za turizem razpisno obdobje traja od 1. 11. do 31. 10., kar društvom 
ustreza. 
Boris Kavčič je dejal, da bi na vsakem področju morali narediti tako, kot jim najbolj ustreza.  
 
Glede ostanka sredstev na razpisih se preveri možnost, ki jo je predlagal Anže Kavčič  (Razpisana sredstva 
bi se med društva v celoti razdelila po zaključku razpisa. Rok za oddajo poročil bi bil v začetku 
prihodnjega leta. Če neko društvo določene aktivnosti ne bi izvedlo, bi bilo pri naslednjem razpisu 
kaznovano in bi mu bil ta denar odvzet in razdeljen med ostala društva. V primeru, da se naslednje leto 
društvo ne bi prijavilo na razpis, bi neporabljena sredstva moralo vrniti. Nov razpis bi se izvedel po 
pregledu poročil iz prejšnjega razpisa).  
 

Iz zapisnika 10. 1. 2020: 
 
še dodatni vaši predlogi za v razpravo…  
 
Sklep 57: Prostovoljstvo naj se upošteva v pravilnikih na vseh področjih in sicer v vrednosti 20% posamezne 
aktivnosti. 

 
Jolanda Pintar je dejala, da lahko dajo podporo društvom, ki delajo prostovoljno. Revizorka se s tem strinja, 
vendar pa maksimalno v višini 20 %.   
Martina Logar je vprašala, če imamo ceno za prostovoljstvo. 
Jolanda Pintar je dejala, da je to treba vključiti v pravilnik in pripraviti obrazec, da bo zadeva transparentna. 
Strinjala pa se je, da ni dovolj, da bi bilo v poročilu kot strošek navedeno samo prostovoljno delo, ampak 
mora biti poročilu priložen tudi kakšen račun za stroške, ki so nastali v zvezi z aktivnostjo. Dejala je, da je z 
revizorko dogovorjeno, da se prostovoljstvo lahko vključi že v letošnje razpise, samo v razpisih je potrebno 
to navesti.  
 
Prostovoljno delo v višini 20 % odobrenih sredstev za posamezno aktivnost se kot upravičen strošek na 
vseh področjih upošteva že pri letošnjih razpisih, mora pa biti to v razpisih navedeno. Kasneje se ustrezno 
popravijo tudi pravilniki. 
 
  
 
 
V vednost:  

- člani sveta JZR in člani vseh strokovnih svetov 
- občinska uprava  

 
Seja je bila končana ob 17.45. 
 
 
 
Zapisala  
Nataša Habjan 
  
Predsednik sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec 
Boris Kavčič 
 
Direktor Javnega zavoda Ratitovec 
Gregor Habjan 


