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SVET ZAVODA JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC 

Datum: 07.06.2022 

ZAPISNIK 
1. redne konstitutivne seje Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec, ki je bila v torek , 
07.06.2022  ob 20 uri  v pisarni direktorja JZR.  
Prisotni člani: Julijana Prevc, Boris Benedičič, Anže Kavčič, Marko Kos, Rok Bajželj, Blaž 
Vrhunc, Tomaž Weiffenbach, Jana Bevk, Simona Bogataj;   (ostali povabljeni;  Boris Kavčič, 
Gregor Habjan) 
Opravičeno odsotni:  
Odsotni:  
 
 
Direktor predstavi novo izvoljene člane sveta zavoda (imenovanje s strani ustanovitelja) ter 
predstavnika delavcev. 
Direktor je najprej predlagal da bi zamenjali 1. in drugo točko iz dnevnega reda.  In iz točke 
razno, bi pred poročilo prestavil tudi prebiranje zapisnikov iz prejšnjega sestanka.  Prisotni 
so se strinjali. 
Dosedanji predsednik sveta zavoda Boris Kavčič je pozdravi novo izvoljene člane Sveta 
zavoda in na kratko obrazloži njegovo dosedanje delo in obveznosti, kakršne ima 
predsednik Sveta zavoda in člani Sveta zavoda. Pohvalil je dosedanje delo v zavodu, rekel 
je da je delo v zavodu, kot tudi delo v svetu pestro in zanimivo.  Poudaril je tudi to, da bi 
bilo fino, če se politika ne vmešava v delo zavoda, tako kot so bili že poskusi, pa se je v 
zadnjem času to umirilo in je delo tako bolj prijetno. Boris je poudaril tudi, da podpira delo 
na projektih in bi želel, da se to delo nadaljuje. Poudaril pa je tudi, da je delo v svetu in 
delo v JZR velika odgovornost in da je vse skupaj kar zahtevna zgodba.  Poudaril je, da je 
reševalec iz vode za JZR zelo pomemben člen, kakor tudi ostali zaposleni in bi bilo treba 
stremeti k temu, da bi bil kader podprt, saj je praktično na vseh področjih nezamenljiv oz 
ne morejo pokriti nadomeščanj.  Poudaril je, da je pomanjkanje kadra , vzdrževalec, 
natakarice, ... zelo opazen.  Boris vidi rešitev v temu, da bi v Svetu zavoda moral sedeti tudi 
nekdo iz občinske uprave, ki bi lahko prenos informacij prenašal naprej na občino. Meni, 
da bi bilo to potrebno dodati tudi v odlok. Povedal je tudi, da so se v Svet zavoda člani 
vedno odpovedovali sejninam v dobro poslovanja JZR, tako da predlaga da se tudi sedaj 
tako zgodi vendar dopušča možnost da se odločite po svoje.   
Julijana je ob koncu nagovora tudi omenila,  da ima Svet zavoda predvsem nalogo 
nadzorovati delo direktorja oz JZR in tudi soodločati ob odločitvah oz poslovanju JZR. 
Opozorila je na to  da je predvsem direktor tisti, ki je zadolžen za prenos informacij oz 
usklajevanja z občino, ter izvajanje naloženih obveznosti oz odločitev.   
Direktor se dosedanjemu predsedniku zahvali za odlično sodelovanje in pozove 
novoizvoljene člane, da potrdijo predstavnika zaposlenih in podajo predloge za 
predsednika in podpredsednika sveta zavoda ter izvede volitve. 
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Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Izvolitev predsednika in podpredsednika sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec  
2. Potrditev predstavnika delavcev 
3. Seznanitev članov  s prejšnjim delom v JZR od ustanovitve dalje, finačni plan 22, ...  
4. Plan dela sveta zavoda za leto 2018- 2022 
5. Razno.  

 - pregled zapisnika prejšnje seje 
 - menjave članov pri strokovnih svetih (šport, kultura, turizem in mladina) 
  - zapisniki (zapisnikar)  
 - sejnina 

 
Add 1) :    Potrditev predstavnika delavcev 
 
Direktor je razložil kako so na sestanku zaposleni izvolili predstavnika zaposlenih za v svet 
zavoda, kot priloga je bil posredovan zapisnik iz tega sestanka. 
 

SKLEP št. 1: 
(k točki 2) 

Svet zavoda JZR potrjuje izvolitev Simone Bogataj za predstavnika 
delavcev v svetu zavoda Javnega zavoda Ratitovec. 

Odgovoren: svet zavoda JZR,  

Izvajalci: člani sveta zavoda JZR 

Rok izvedbe: 07.06.2022 

 
Add 2) :   Izvolitev predsednika  in podpredsednika sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec 
 
S Strani članov sveta zavoda je bila izražena želja, da naj bi bil predsednik vseeno nekdo 
izmed že dosedanjih članov Sveta zavoda in ne novinci. Julijana je predlagala Anžeta 
Kavčiča, ki se je nekako strinjal s tem  in bo predsednik Sveta zavoda. Predlog pa je bil da 
ostaja naprej kot podpredsednik Boris Benedičič. Člani so se s tem strinjali. 
 

SKLEP št. 2: 
(k točki 1) 

Člani sveta JZR so za predsednika sveta zavoda izvolili Anžeta Kavčič. 
Člani sveta JZR so za podpredsednika sveta zavoda izvolili Borisa 
Benedičiča. 

Odgovoren: Gregor Habjan, direktor javnega zavoda JZR 

Izvajalci: Gregor Habjan, direktor javnega zavoda JZR 

Rok izvedbe: 07.06.2022 

 
Add 3) :    Seznanitev s prejšnjim delom v JZR od ustanovitve ... 
 
Člani so dobili gradivo: 

 poslovno poročilo  21 

 finančni plan 22 
 
Direktor je najprej šel skozi aktualna zapisnika prejšnjih sej sveta zavoda in malo razložil o 
zadnjih dogajanjih na sejah in kako seje izgledajo.  
Direktor je podrobno predstavil letno poročilo 2021, realizacijo glede na stroškovna mesta 
stroškovnih, odstopanja glede na plan ter obrazložitve odstopanja. V splošnem je bilo leto 
2021 s poslovnega vidika slabše zaradi korona situacije. JZR doslej že dolgo ni posloval tako 
slabo. Direktor je  skozi to točko in skozi celotni sestanek tudi okvirno predstavil zgodovino 
JZR in delovanje, ter vse nove člane seznanil z najnujnejšimi informacijami. 
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Direktor je predstavil tudi finančni načrt in razdelitev financ na javno in tržno. Direktor je 
izpostavil problematiko preobremenjenosti zaposlenih. Predstavil je tudi situacijo, ker ne 
dobimo dodatnega reševalca in ne dodatne natakarice. Predstavil je tudi trenutno finančno 
situacijo zavoda, ki pa na dan 31.4.  ni najboljša.  Direktor je podrobneje predstavil tudi 
umestitev v občinski proračun in sredstva,  ki jih prejemamo kot javne finance. 
 
Direktor je na hitro novincem predstavil tudi plan dela za naslednjih 5 let, predstavil je 
pomembnejše naloge, ki bi bile nujne in sicer je to nadaljevanje prenove bazena, 
dogradnja  nadstreška nad vhodom v dvorano oz  izgradnja kegljišča, fitnesa in 
lokostrelišča nad parkiriščem športne dvorane, obnova tartana, otroških igral, travnatega 
igrišča in tenis igrišča...  
Julijana je bila mnenja da moramo še naprej stremeti k zastavljenim ciljem in sicer 
dokončati obnovo plavalnega bazena z dograditvijo otroškega bazena. 
 
Add 4) :    Plan dela sveta zavoda JZR 
 
Anže je predlagal, da bi se svet zavoda dobil 3 do 4x letno predvsem sta pomembni dve seji 
in sicer seja v marcu, kjer se potrjuje finančo in poslovno poročilo, in pa seja v septembru, 
kjer se potrjuje finančni plan za prihodnje leto.  Naslednja seja sveta zavoda bo v 
septembru 2022.  Predsednik in direktor uskladita datum začetek septembra.   Direktor 
pošlje vabilo z datumom in uro kar neposredno v Googlov koledar članov, ki imajo to 
možnost. 
 
Add 5):    Razno   
 
Direktor je povedal tudi da z prenehanjem članstva in novim članstvom v Svetu zavoda JZR 
avtomatsko prenehajo tudi članstva oz se pričnejo članstva v Strokovnih svetih na vseh 
štirih področjih. 
Predlagal je da sprejmejo še naslednje predlagane sklepe za menjave članov pri strokovnih 
svetih (šport, kultura, turizem in mladina)  (priloga k  zapisniku sklepi  št.3 do št.10) 
 
Na koncu je direktor še enkrat povprašal člane sveta ali se bodo odpovedali sejninam tako 
kot je bilo to do sedaj ali se sejnine sveta zavodu izplačujejo. Do glasovanja o tem še ni 
prišlo, ker so člani najprej hoteli vedeti kako je s tem uradno in koliko naj bi bile sejnine.  
Direktor je rekel da o tem ne ve veiliko, ker se pač do sedaj ni bilo nikoli treba s tem 
ukvarjat. Direktor se je obvezal da vsem članom tokom prihodnjega tedna posreduje 
informacijo kako je s tem in kako se izplačuje ter koliko pripada članom za udeležbo na seji.  
 
Seja je bila zaključena ob 22:00. 
 
Priloga:   
- Sklepi o menjavi članov v strokovnih svetih 
- Poslovno računovodsko poročilo in  Finančni plan 22 
- Zapisnik iz sestanka zaposlenih 
- Zapisnik 17. in 18. seje 
 
Zapisal: 
Gregor Habjan 
Direktor JZR 

 
________Anže Kavčič___ 
Predsednik Sveta zavoda 

 


