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SVET ZAVODA JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC 

Datum: 12.06.2020 

ZAPISNIK 

10. redne seje Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec ki je bila v petek, 12.06.2020 ob  

19. uri v pisarni direktorja JZR. 

 
Prisotni člani: Boris Kavčič, Matej Markelj, Julijana Prevc, Mateja Markelj, Boris Benedičič, 
Srečo Rehberger 
Opravičeno odsotni: Anže Kavčič, Marko Čenčič, Rok Pintar 
Odsotni:  
 
Predlagan dnevni red: 
1. Pregled zapisnika prejšnje seje 
2. Potrditev - poslovno računovodsko poročilo o delu v JZR 2019 
3. Potrditev - finančni načrt 2020 in plan dela v 2020 
4. Vprašanja in pobude 
- Poročanje članov sveta o delu vseh štirih strokovnih svetov in potrditve letnih 
programov dela iz vseh 4 področij 
- Poročanje predsednika Sveta zavoda JZR v zvezi z sestankom pri županu 
- Korona virus 
- Odpiranje plavalnega bazena 
- Turizem in aktivnosti 
- Vidra ni riba 
 
Člani soglašajo s predlaganim dnevnim redom. 
 
Add 1) Pregled zapisnika prejšnje seje 
 
Svet se je seznanil z zapisnikom prejšnje seje in niso podali nobenih predlogov. 
 
Add 2) Potrditev - poslovno računovodsko poročilo o delu v JZR 2019 
 
Direktor je predstavil letno poročilo, ki je bilo poslano že v predhodni  pregled po 
elektronski pošti. Prikazal nam je tudi statistiko vstopov v letu 2019 za športno dvorano 
Železniki in plavalni bazen Železniki.  
 

SKLEP št. 60 Člani sveta zavoda potrjujejo poslovno računovodsko poročilo o delu JZR v 
2019. 
 

Odgovoren Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR 
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Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe  

Glasovanje Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Add 3) Potrditev - finančni načrt 2020 in plan dela v 2020 
 
Direktor je predstavil finančni načrt. Finančni načrt je bil pripravljen konec februarja. Ta 
finančni načrt je bil sprejemljiv za čas brez epidemije. Pojavijo se težave finančnega načrta 
zaradi novega koronavirusa. Za Finančni načrt bo potreben rebalans. V drugem kvartalu 
2020 je JZR naredil negativni poslovni izid. Trenutno ni možno oceniti posledic izpada 
dohodka zaradi prekinitve delovanja med epidemijo. Posledično se je svet odločil, da se 
počaka da se stanje še nekoliko normalizira in se nato poda predlog spremembe 
poslovnega načrta. Direktor in svet ugotavljata, da se stanje lahko v nekaj mesecih 
normalizira ob uspešnem poslovanju pridobitnih dejavnosti zavoda. Cilj vseh navzočih je, 
da se JZR približa  pozitivnem poslovnem v letu 2020.  
  

SKLEP št. 61 Člani sveta zavoda potrjujejo finančni načrt, ki je bil pripravljen za čas brez 
epidemije. Glede na izredne razmere je nujno potreben rebalans 
finančnega načrta. Direktor pripravi predlog rebalansa do konca avgusta za 
naslednjo obravnavo na svetu zavoda. 
 

Odgovoren Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe  

Glasovanje Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Add 4) Vprašanja in pobude 
 
Zapisnik 3. redne seje SS za turizem je priloga tega zapisnika. 
Predsednik je povedal o projektu, ki ga izvaja Občina Gorenja vas – Poljane za trajnostni 
razvoj turizma. Želi podati predlog Županu, da se tudi Občina Železniki aktivno vključi v 
take projekte in poskuša pridobiti sredstva. Direktor je omenil, da se mu zdi prav da se kaj 
v tej smeri zgodi, vendar da so v  JZR premajhni da bi samostojno vodili tovrstne projekte. 
 
Direktor je obrazložil novosti in pričakovanja na področju turizma v Občini Železniki. 
Pripravljajo oglaševanje na velikih oglasnih deskah ob avtocesti (za čas dveh mesecev na 
dveh potencialno dobrih mestih), ter s tem skušajo pomagati turističnim ponudnikom v 
Selški dolini, s katerim so se sestali v sredini meseca maja, ko je bilo znano kako se bodo 
lahko koristili prejeti vavčerji s strani države. Skupni sklep je bil, da je ponudnikom treba 
pomagati na nek način, da tudi v Selški dolini slovenski turisti pustijo kak vavčer. Potrebno 
bi bilo poskrbeti tudi za radio propagando, za katero bi bilo pa potrebno pridobiti dodatna 
sredstva. V ta namen se je odprl tudi nov profil na Facebook-u Selška dolina. Pri upravljanju 
FB bodo močno prisotni tudi turistični ponudniki sami. 
Direktor je tudi poročal o srečanju z direktorjema RAS in Poljanska dolina in povedal tudi, 
da vsi stremijo k večjemu sodelovanju in povezovanju. Povedal je tudi, da bodo ta srečanja 
redna na dva meseca.  
Direktor je tudi poročal o dogovarjanjih in poskusih vključitve v projekt Juliana, predvsem v 
novem kolesarskem vidiku. Pogovori bodo stekli kmalu, z direktorjem Bohinja se bosta 
kmalu dobila. 
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Predsednik je povedal, da se je na sestanku z Županom pogovarjal o vzdrževalcu objektov 
saj je situacija dolgoročno kadrovsko nevzdržna. Pogovarjala sta se tudi o vzdrževanju 
objektov, obnavljanju in ohranjanju, ki je pri sodobnih objektih dokaj zahtevna. Vsi smo se 
strinjali da je obvezno v rebalans proračuna občine Železniki za leto 2021 vključiti 
zamenjavo parketa v športni dvorani, ki je v zelo slabem stanju. Predsednik je povedal, da 
sta z Županom govorila tudi o Muzeju Železniki, za katerega je potrebno sprejeti skupno 
stališče, da je v muzeju potrebno ohranjati kulturno tehnično dediščino, na kateri temelji 
večina industrije v Selški dolini. Tema je bila tudi prestavitev teniškega igrišča Železniki, ki 
bo potrebna zaradi izgradnje doma za starejše. Direktor je še dodal da Selška dolina ne 
more ostati brez peščenega tenis igrišča, saj smo bili eni prvih ki smo ga imeli. Teniško 
igrišče na Rovnu pa ne zadovolji najbolj strastnih tenisačev, saj je le peščeno igrišče tisto 
pravo. Predsednik je povedal, da bomo problem reševali sistematsko. Pripravile se bodo 
opcije, kako bi bilo teniško igrišče najbolj smiselno umestiti v kompleks športnega parka. 
Glede na to da je igrišče z umetno travo že v zelo slabem stanju, (sicer pa tovrstnim 
igriščem v roku 10 let poteče doba uporabnosti) in že kliče k zamenjavi. Zapisnik sestanka 
predsednika sveta JZR z Županom bo poslan članom sveta. 
 
Na temo kadrovske podhranjenosti smo tud govorili o delih in zmožnostih, bolniških 
odsotnostih in na novo zaposlenemu reševalcu, ki je trenutno na polovičnem čakanju in 
polovično pomaga vzdrževalcu. Govorili smo tudi o muzeju in turizmu in delih oz. nalogah 
ki jih zaposleni opravljajo. Direktor se je zavezal, da bo poslal poročila o delu svojih 
zaposlenih članom sveta zavoda.  
 
Direktor je predstavil pritožbe na zaprtje plavalnega bazena.  Predstavil je tudi pogoje, ki so 
trenutno prezahtevni za odprtje bazena in povsem neživljenjski. Predstavil je tudi težave z 
reševalci in iskanje možnosti kako bi bilo najbolje bazen letos odpreti. Situacija ni 
enostavna, saj glede na trenutno finančno stanje JZR-ja predstavlja odprtje bazena pod 
temi pogoji veliko finančno tveganje in spust na nivo vprašanja likvidnosti. Predvidevamo 
rahljanje ukrepov in možnost odprtja bazena čimprej, ko se to zgodi. Svet se je na podlagi 
tega sprejel sklep. 
 

SKLEP št. 62 Bazen se odpre v sredini julija 2020. 
 

Odgovoren Boris Kavčič, predsednik sveta zavoda JZR 

Izvajalec Gregor Habjan, direktor JZR 

Rok izvedbe  

Glasovanje Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Direktor je predstavil tudi aktualno tematiko, ki je bila sprožena s strani svetnice Alenke 
Lotrič v zvezi z predragimi najemi dvorane za prireditve.  Direktor je predstavil cene parim 
dogodkom ki so se v preteklosti zgodili in tudi razložil članom sveta, da se z organizatorji 
vedno prej in potem sestanejo in se za ceno , ki je sprejemljiva vsem tudi dogovorijo. Cenik 
je le neka startna osnova iz katere gredo nato pa se cene manjšajo glede na prisotnost in 
pomoč društva. Postavke so mogoče res malce velike, vendar na koncu vse dobi zelo 
ugodno ceno saj je preko računov  prikazal da najem dvorane pride v povprečju od 800eur 
do 1200eur.  Direktor je predstavil tudi kot primerjavo najem prostora s šotorom na 
Rovnu, ki sicer omogoča večjo kapaciteto, vendar je cenovno tudi precej večji zalogaj, saj 
se najame prostor, šotor, wc, ograde, elektika in ... Člani so cenovno politiko direktorja 
pozdravili, saj se s cenami zelo približa zmožnostim društev oz organizatorju. 
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Direktor je predstavil tudi možnosti za predvajanje letnega kina v Železnikih, ter 
dogovarjanje z izvajalci tega. Kino se predvidi prvi vikend v septembru, ko se šola še ne 
začne prav zares. Tako bi mladini in občanom popestrili prvi septembrski vikend s tremi ali 
petimi filmi. To je še stvar pogovora na občini kakor tudi financiranje celotnega projekta. 
Projekcije bi lahko šle v korist kot dodatna ponudba tudi turističnim ponudnikom. 
 
Direktor je predstavil tudi dobro sodelovanje z društvom ROV, skupaj so zapeljali glasbeni 
projekt avtorske glasbe " Vidra ni riba", o katerem se že sliši kakšen glas. To je projekt 9 
glasbenih večerov v letu 2020, sicer je projekt malce okrnila korona situacija vendarle se 
zadeve sproščajo in gredo naprej.   
 
Seja je bila zaključena ob 21:30. 
 
 
Zapisal: 
Matej Markelj 
Član Sveta zavoda JZR 

 
Boris Kavčič 
Predsednik Sveta zavoda 

 
 


