SVET ZAVODA JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC
Datum: 24.02.2012

ZAPISNIK
6. redne seje Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec ki je bila v sredo, 24.02.2016 ob 19. uri v
pisarni direktorja JZR.
Prisotni člani: Edo Pohleven, Boris Kavčič, Matej Markelj, Tomaž Weiffenbach, Bojana Rant, Gregor
Bogataj, Boris Benedičič
Odsotni: Vili Rant (opravičen), Darinka Hajnrihar (opravičena),
Ostali prisotni: Gregor Habjan (direktor JZR)
Predlagan dnevni red:
1. Pregled zapisnikov prejšnjih sej
2. Potrditev finančno poročilo 2015
3. Potrditev finančni načrt 2016
4. Potrditev plana dela JZR 2016
5. Potrditev povišanja storitev JZR za 2% do 3%
6. Razno :
- blagajna za društva
- monitoring in prihranek
- dopust potrditev direktorju

- ...
Člani sveta JZR niso imeli pripomb na predlagan dnevni red.
Add 1) Pregled zapisnikov prejšnjih sej
Člani sveta zavoda niso imeli pripomb na zapisnik 5 redne seje in 4. in 5. korespondenčne seje. S
tem so uradno tudi vsi zapisniki potrjeni.
Add 2) Potrditev finančnega poročila za leto 2015
Člani so dobili gradivo:
 JZR- real. po SM 21.12.2015 končno.pdf
 Letno poročilo 2015 računovodsko poslovno.pdf
Direktor je podrobneje obrazložil vsebino vseh dokumentov.
Rezultat poslovanja za leto 2015 je v skladu s poslovnim načrtom in je zadovoljiv ter boljši od
preteklih let.
Direktor je izpostavil dvig dohodkov v bifejih, kar je rezultat dobrega dela na področju gostinstva
Veliko zaslug za to imajo tudi prijazne natakarice, ki pa jih je težko dobiti dobre, kajti sploh na
področju študentskega dela ni več takšnega povpraševanja po delu. Člani JZR ugotavljajo da so
rezultati dela ekipe JZR odlični.
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SKLEP št. 16

Člani sveta JZR potrjujejo Letno poročilo Javnega zavoda Ratitovec
za leto 2015.

Odgovoren
Izvajalec
Rok izvedbe

Edo Pohleven
/
/

Add 3) Potrditev finančnega načrta za 2016
Člani so dobili gradivo:
 Letni finančni načrt 2016.pdf
Direktor je podrobneje predstavil vsebino dokumenta.
Največji izziv v letu 2016 bo nadaljevanje prenove plavalnega bazena (čaka se še na rezultate
razpisa »Za razvoj regij«).
Direktor je mnenja, da je motivacija zaposlenih (natakarice), ključnega pomena za poslovanje
zavoda, zato bo temu področju tudi posvečena pozornost. Smiselno bi bilo spremeniti
sistematizacijo delovnih mest natakarjev v smislu izključitve iz javnega sektorja (gospodarska
dejavnost – omogočiti stimulacijo delavcev).
Člani sveta JZR ugotavljajo, da predstavljeni finančni načrt za leto 2016 predvideva v celoti pokritje
izgube iz prejšnjih let

SKLEP št. 17

Člani sveta JZR potrjujejo Finančni načrt za 2016.

Odgovoren
Izvajalec
Rok izvedbe

Edo Pohleven
/
/

Add 4) Potrditev plana dela JZR za 2016
Člani so dobili gradivo:
 Plan dela 2016 in poročilo 2015 direktor.pdf
Direktor je podrobneje predstavil vsebino dokumenta. Gre za nujna vzdrževalno investicijska dela
in dopolnitev dejavnosti.
Odprla se je razprava glede odstranitev smrek v okolici bazena. Direktor je pojasnil, da je vse
smreke treba odstranit. Nekateri člani so imeli glede tega pomislek ali je to res potrebno. Direktor
je pojasnil, da je to nujno, ker je v smrekah lubadar in ima že navodilo za sečnjo le teh od Zavoda za
gozdove iz Železnikov (Boštjan Škrleb).
Novost na področju mladinskega centra je ideja za t.i. video rekreativna soba (mala dvorana - 3 krat
TV in Vii (tenis, boks, golf).
V bifeju je predloga za nadaljevanje urejanja terase - pokriti obstoječi prostor z fiksno streho in
pomično tendo. Financiralo naj bi se preko sponzorstva Union.
Iz bifeja izhodna vrata na teraso avtomatizirati - pozimi zaradi kadilcev in toplote poleti pa
zaradi natakaric in lažjega izhoda. Načrtuje se izdelava plezalnih sten na otroškem igrišču –
balinišču. Na športnem parku bom posodobili z starimi pa bomo dali v uporabo v muzej in za na trg
Športni park:
- barvanje in brušenje otroškega igrišča pri športni dvorani
- izdelava piknik prostora pri športni dvorani
- zaščitna ponjava pri odbojki na mivki
- zaris tancalce na šp. parku in na trgu pred plavžem
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Skupna vrednost vseh želenih načrtovanih vzdrževalno investicijskih del znaša 51.000 EUR, vendar
za realizacijo vseh verjetno ne bo denarja. Zato bo treba tiste, ki niso najbolj nujni prestaviti na
naslednja leta.
Prenova plavalnega bazena železniki, direktor pojasnjuje: »Investicija poteka v okviru Občine.
Dogovorjeno je bilo, da se investicija se izpelje po fazah v nekaj letih. Investicijo smo v prvi fazi
izpeljali v kar največji meri. V 1. fazi (energetska sanacija) smo prenovili streho in okna in tehnični
del, ki sodi v plavalni bazen (instalacije (vodovod, ogrevalni del in klimatizacijo). V drugi fazi (2016)
se predvidi prenovo garderob in savn, ker so nujno potrebne obnove in v osnovi najbolj
obremenjene ter posodobitev strojnice za pripravo vode oz vodno tehniko. V tretji fazi (2017) pa
predvidevamo v nekdanjih prostorih savn urediti otroški del bazena z majčkenim notranjim
bazenčkom in okoljem primerno mlajšim otrokom v bazenu. V 4 fazi pa bi bilo potrebno predvideti
gradnjo zunanjega bazena 10x10m in prenovo bazenske terase. V 5 fazi bo pa že potrebna prenova
bazenske školjke (leta 2022) in že redna vzdrževalna dela, kot so barvanje ostrešja in podobno!«
Športnik leta 2016: Člani sveta JZR se strinjajo s predlogom, da se decembra 2016 organizira večji
športno kulturni dogodek za 20. obletnico »Športnik leta občine Železniki«
Direktor je poudaril dobro delo mladinskega centra. Občine v naši okolici, ki imajo mladinske centre
so na njih bolj ponosni in jih propagirajo. Glede nato, da naš mladinski center deluje super, bi ga
bilo treba bolj propagirati.

SKLEP št. 18

Člani sveta JZR potrjujejo Plan dela za leto 2016.

Odgovoren
Izvajalec
Rok izvedbe

Edo Pohleven
/
/

SKLEP št. 19

Člani sveta JZR pooblaščajo Strokovni svet za šport, da se z občino
dogovori o izvedbi dogodka za 20. obletnice za športnika leta.

Odgovoren
Izvajalec
Rok izvedbe

Edo Pohleven
Boris Kavčič
December 2016

Add 5) Potrditev povišanja storitev JZR za 2% do 3%
Člani so dobili gradivo:
 Predlog cenik od april bazen in ostalo 2016.pdf
Glavna razloga za povečanje cene storitev je povišanje toplotne energije od Toplarne Železniki.
Člani sveta JZR se strinjajo z povišanjem. Odprla se je razprava za koliko % povečati ceno storitev.
Pojavil se je tudi predlog za povišanje na 5%. Večina se jih strinja, da se cene vseh storitev v zvezi s
športno infrastrukturo povišajo za 3%.

SKLEP št. 20

Člani sveta JZR soglašajo, da se vse cene za storitev športne
infrastrukture (cenik za Bazen in Športno dvorano) povišajo za 3%.

Odgovoren
Izvajalec
Rok izvedbe

Edo Pohleven
Gregor Habjan
1.4. 2016
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Add 6) Razo
Davčne blagajne:
Vili Rant je izpostavil problematiki davčnih blagajn. Pri pobiranju vstopnine za rokometne tekme je
sedaj treba uvesti tudi davčne blagajne. Ker gre za zelo majhne zneske, se rokometnemu društvu to
ne izplača. G. Rant predlaga, da davčno blagajno za take namene odpre JZR ali Občina. Direktor
pojasnjuje, da je to tehnično sicer možno, vendar v praksi neizvedljivo (davčni zavezanec, certifikat,
odgovornosti, . . .).
Bojana Rant je Dala predlog, da se nekaj izvodov Železnih niti da tudi v bife na Bazenu za prodajo,
ker včasih kdo povprašuje po njih.
Monitoring energije: v okviru dostopa do spletne aplikacije za monitoring energije (toplota,
elektrika), ki ga občina Železniki z januarjem 2016 uvedla za vse njene javne objekte, je JZR dobil
dostop do spletne aplikacije za nadzor nad porabo energije za bazen in športno dvorano. S tem se
bo lahko ugotavljalo kritične točke porabe energije in s tem varčevanje. To upravljanje se uspešno
že kaže v mesecu februarju, ker se je poraba energentov v primerjavi z januarjem oz. februarjem
2015 precej zmanjšala.
Turizem: V Železnikih se je mudila Dnevnikova izvidnica. Na Facebooku je objavljena analiza, kjer so
turistično ponudbo v Železnikih kar pohvalili. Direktor je izpostavil problematiko spletne strani
občine Železniki www.zelezniki.si / Turizem – zadnja osvežitev leta 2006!! Poleg tega te strani niso
v ANG jeziku potrebno bi bilo narediti povezavo na stran JZR oz turizem v Železnikih.
Seja je bila zaključena ob 22:20.

Zapisal:
Boris Kavčič
Član Sveta zavoda JZR

Edo Pohleven
Predsednik Sveta zavoda
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