SVET ZAVODA JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC

Datum: 6.9.2011

Zapisnik 20. redne seje Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec
ki je bila v torek, 6. septembra 2011 ob 20. uri v pisarni direktorja JZR.
Prisotni člani:
Uroš Šinkovec, Brane Bertoncelj, Blaž Kuhar, Boris Kavčič, Boris Benedičič, Jože Rakovec.
Ostali prisotni:
Gregor Habjan - direktor JZR...
Opravičeno odsotni:
Gregor Bogataj, Jože Tavčar
Predsednik sveta JZR Uroš Šinkovec je predlagal naslednji dnevni red, ki je bil soglasno
sprejet:
Dnevni red:
1. pregled in potrditev zapisnikov 18. ter 19. seje
2. predstavitev primopredajnega finančnega stanja s strani direktorja JZR s sprejetje
sklepa o najemu kredita za premostitev finančnih težav
3. pregled in predstavitev cenika za ŠD Pingvinček
4. priprava predloga za proračun 2012 ter 2013
5. razno

K 1. točki:
Člani sveta zavoda so pregledali zapisnika, s katerimi so bili predhodno seznanjeni po
elektronski pošti.
SKLEP št. 93:
Člani sveta zavoda so potrdili zapisnik 18. redne seje.
(k točki 1)
Uroš Šinkovec, predsednik sveta zavoda JZR
Odgovoren:
člani sveta zavoda JZR
Izvajalci:
Rok izvedbe: Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 94:
Člani sveta zavoda so potrdili zapisnik 19.korespondenčne redne seje.
(k točki 1)
Uroš Šinkovec, predsednik sveta zavoda JZR
Odgovoren:
člani sveta zavoda JZR
Izvajalci:
Rok izvedbe: Sklep je bil soglasno sprejet.

K 2. točki:
Direktor JZR Gregor Habjan je predstavil kako je potekala primopredaja. Primopredajni
zapisnik, predstavitev direktorja in prikaz finančnega stanja so priloge tega zapisnika. JZR
ima veliko obveznosti do dobaviteljev. Veliko je takih obveznosti, ki so tik pred izvršbo...
Nekaj pa je tudi terjatev do kupcev.

SKLEP št. 95:
(k točki 1)

Člani sveta zavoda smo bili seznanjeni s trenutnimi finančnim stanjem, ki
izkazuje 81.571,20€ obveznosti. Člani sveta zavoda dajemo soglasje k
najemu kredita v višini 49.000€. Denarna sredstva se uporabi za kritje
najnujnejših obveznosti do dobaviteljev, da se omogoči normalno delovanje
vseh objektov v upravljanju JZR.
Gregor Habjan, direktor JZR

Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe: Sklep je bil soglasno sprejet.

K 3. točki:
Direktor JZR je predstavil ponudbo za najem bazena za ŠD Pingvinček, ki je priloga tega
zapisnika.

SKLEP št. 96:
(k točki 1)
Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Člani sveta JZR pooblaščajo direktorja JZR, da pripravi ponudbo s ŠD
Pingvinček za uporabo bazena. Člane sveta seznani s končnimi dogovorom,
ki ga morajo potrditi. Na osnovi dogovora pripravi pogodbo, ki mora biti
podpisana najkasneje 16.9.2011. V nasprotnem primeru ne morejo več
uporabljati bazena.
Gregor Habjan, direktor JZR
16.09.11

Na naslednji seji se pregleda cenik in se pripravi predlog sprememb...
K 4. točki:
Direktor JZR je predstavil seznam investicij na vseh objektih v upravljanju JZR. Predlogi
investicij so priloga zapisnika.
SKLEP št. 97:
(k točki 1)
Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Pripravi se predlog investicij za naslednji dve leti. Pošlje se ga v obravnavo
članom sveta JZR do 9.septembra 2011.
Gregor Habjan, direktor JZR
09.09.11

K 5. točki:
- Predsednik sveta zavoda je povedal, da je direktor podal odstopno izjavo iz sveta
zavoda JZR, tako da je sedaj naloga turističnih društev do četrtka podati nove
kandidate na občino
- Direktor JZR je pod razno omenil, da ob obnovi nosilcev in zapiranju odprtin na
bazenu ni bilo narejeno vseh kovinskih obrob. Za izvedbo le tega se dogovarja. Ob
tem bi bilo potrebno še nekaj dodatne izolacije na strehi..
- Prospekt Selške doline je po mnenju članov sveta zelo lep. Škoda je le, da je zadnja
stran prazna.
- Pripravil se je letak za posebne popuste za zbor upokojencev, ki se je promoviral na
Gorenjskem srečanju. Na srečanju se je razdelilo 1.500 letakov.

-

-

Direktor je predstavil tudi njegov pogled na delovanje strokovnih svetov v okviru JZR
in pogled na razdeljevanje denarnih sredstev
o K poročilu obvezno pripeta bilanca stanja in izkaz uspeha, ki naj bi bila
merodajna za razdeljevanje sredstev
o 10 % nerazporejenih sredstev s katerimi naj bi upravljal svet zavoda JZR in s
tem reševal posebne probleme (glede na prošnje) društev in klubov
Ohcet je bila korektno izpeljana. Za naprej se bo treba dogovoriti, da pripravo dvorane
lahko izvaja organizator, pospravljanje pa zaradi zanesljive izvedbe mora biti vedno v
izvedbi JZR. Določiti je treba smernice za organizacijo tovrstnih prireditev ter
pregledati cenik. Tudi cena najema stolov v dvorani je pretirano visoka....
o Na naslednji seji je treba pregledati cenike za dvorano in za bazen...

Seja je bila zaključena ob 22.20.

Zapisal
Blaž Kuhar

Uroš Šinkovec l.r.
predsednik sveta zavoda JZR

