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SVET ZAVODA JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC 

Datum: 24.11.2020 

ZAPISNIK 

12. redne seje Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec ki je bila v  torek, 24.11.2020 ob 20 uri 

preko video konference (TEAMS). Zaključena ob  21.45. 

 

Prisotni člani: Boris Kavčič, Marko Cenčič, Boris Benedičič, Julijana Prevc, Rok Pintar, Anže Kavčič, 
 
Odsotni: Srečo Rehberger, Mateja Markelj (opr), Matej Markelj 
 
Ostali prisotni: Gregor Habjan, 
 

 

Dnevni red  12. redne seje Sveta Javnega zavoda Ratitovec,   

 

 

1. Pregled zapisnika prejšnje dopisne seje 

2. Poročanje direktorja 

 - stanje JZR (statistika, terjatve) 

 - predlog sprememb v proračunu 21, investicije do 2026,  

 - video seja z občinsko upravo in predsednik sveta, kalkulacije, reševanje leta 2020 

 - projekt interaktivno sodobno 

3. Potrditev - letnih programov (kultura, šport, mladina, turizem) 

4.  Vprašanja in pobude 

 
Add 1) Pregled zapisnika 1. redne seje  
 
Člani niso imeli pripomb na pregled zapisnikov predhodne seje.  
 
 

SKLEP št. 64 Člani sveta JZR potrjujejo: 
- zapisnik 11. dopisne  seje Sveta zavoda JZR 

Odgovoren Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe / 
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Add 2) Poročanje direktorja 

 
Člani so dobili gradivo: 

 Realizacija do 31.10 in primerjava po letih v istem obdobju 

 Dolžniki 2020 

 Terjatve 2020 

 Predlog za prvi rebalans 2021 

 Tabela za investicijsko vzdrževanje do 2026 

 Zapisnik video seje z občinsko upravo 

 Fiksni mesečni stroški JZR in Kalkulacija do 31.12.2020 

 Projekt interaktivno sodobno (opisno po fazah in finančno po fazah) 
 
Direktor je podrobno predstavil trenutno situacijo v JZR, ki postaja vedno bolj zapletena. Povedal je 
da so z objekti zaprti praktično že od meseca marca dalje in da ni pravih možnosti zaslužka oz ni 
prihodkov. Trenutna situacija je takšna, da ima JZR na računu dobrih 10.000€ in da smo v JZR v letu 
2020  pridelali nekje do 80.000€  izgube, kljub temu da realizacija pokaže rezultat nekoliko drugače, 
ker nekateri zneski še niso zavedeni. Povedal je, da so se na pobudo predsednika sveta JZR prav tako 
preko teams konference sestali z občinsko upravo sestali in da so se dogovorili za pokrivanje izgube 
do stanja, ki še dopušča likvidnost JZR. Dogovor je tak, da se konec meseca še enkrat sestanemo in 
nato v decembru še enkrat. Takrat se bomo dogovorili, glede na situacijo kako bomo reševali 
likvidnost v začetku leta 2021, ker bo to velik problem.  JZR potrebuje na računu dobrih 20.000€, da 
sploh lahko normalno obratuje. Direktor je še predstavil predloge za prvi rebalans za leto 2021. 
Julijana je vprašala če je potrebno imeti sredstva za delovno uspešnost. Direktor je obrazložil da 
sredstva po zakonu morajo biti zato zagotovljena in izplačana. Direktor je povedal še nekaj o projektu 
Interaktivno sodobno, v katerega so vstopili skupaj z občino Žiri. JZR je kot vodilni partner z 
dogovorom z našo občino, da bodo v proračunu zagotovili sredstva za zalaganje za plačevanje 
računov, katera bo nato JZR vrnil nazaj v proračun ob prejemu sredstev s strani EKSPR.    
 

V SKLEP št. 65 Člani sveta JZR soglasno potrjujejo, da so bili preko poročanja direktorja in 
predloženih prilog  seznanjeni s situacijo v JZR. 
 

Odgovoren Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe / 

 
 
Add 3)  Pregled zapisnikov in dela vseh Strokovnih svetov JZR, ter obravnava sprejetih sklepov 
Člani so dobili gradivo: zapisniki in letni programi z vseh štirih področij 
 
Na splošno so člani razpravljali glede letnih programov in zastarelosti le njih. Vsekakor bi jih bilo 
potrebno prenoviti, kakor tudi nekatere dele pravilnikov. Rok je izpostavil predvsem področje 
turizma. Julijana je pripomnila, da se morajo vsi pravilniki ter programi posodobiti v okviru vsakega 
strokovnega sveta posebej  in da je resnično potrebno zadevo dobro pregledati in skupaj z 
zaposlenima na občini tudi pregledati pravne možnosti uresničitve zamišljenega. Anže in Boris sta 
povpraševala po sredstvih, ki bodo letos ostala zaradi ne izvedenega programa društev. Julijana je 
predlagala, da bi prav tako v okviru strokovnih svetov potem, ko bo znan podatek koliko je na 
kakšnem področju sredstev ostalo razpravljali o tem in skušali poiskati kakšno konkretno idejo zakaj 
bi se ta ostala sredstva lahko porabila in skušala s predlogom predlagati občini za naslednji rebalans.  
Gregor naj bi strokovne svete spodbudil k sestanku v decembru. Prav tako pa je bilo rečeno, da se je 
potrebno čimprej sestati s strani strokovnega sveta za turizem in čimprej sprejeti nov pravilnik, da 
bodo v bodoče stvari bolje urejene oz opredeljene. 
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ŠPORT 
B. Kavčič je predstavil Program športa. 

SKLEP št. 66 Člani sveta JZR soglasno potrjujejo Letni program športa občine 
Železniki za 2021, ki ga je strokovni svet sprejel na dopisni seji. 

Odgovoren Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe / 
 

MLADINSKE DEJAVNOST 
G. Habjan je na kratko predstavil Letni program mladinskih dejavnosti. 

SKLEP št. 67 Člani sveta JZR soglasno potrjujejo Letni program mladinskih 
dejavnosti občine Železniki  za 2021, ki ga je strokovni svet sprejel 
na dopisni seji. 

Odgovoren Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe / 
 

TURIZEM 
J. Prevc je na kratko predstavila letni program za Turizem za 2021. 

SKLEP št. 68 Člani sveta JZR soglasno potrjujejo Letni program turističnih 
dejavnosti  za leto 2021, ki ga je strokovni svet sprejel na dopisni 
seji. 

Odgovoren Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe / 

 
KULTURA 
R. Pintar  je na kratko predstavil Letni program ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. 

SKLEP št. 69 Člani sveta JZR potrjujejo Letni program ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti za 2021, ki ga je strokovni svet za kulturo sprejel na 
dopisni seji. 

Odgovoren Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe / 
 
 
Add 4) Vprašanja in pobude 
 
Športnik leta: 
Gregor je povedal, da je kljub neugodni situaciji pozval društva po predlogih za športnika leta, delavca 
in društva 2020. povedal je tudi za se v strokovnem svetu za šport dogovarjajo kako in kdaj se bo 
prireditev izvedla. Predlog je da se izvede marca 2021,če bo situacija boljša. V decembru se skoraj 
ne vidi možnosti. Julijana je predlagala, da se prireditev lahko izvede zelo prilagojeno, če bo situacija 
to omogočala. 
 
Seja je bila zaključena ob 21:45.  

 
 

Zapisal: 
Gregor Habjan 
direktor JZR 

 
Boris Kavčič 
Predsednik Sveta zavoda 

 


