SVET ZAVODA JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC
Datum: 16.10.2014

ZAPISNIK
2. redne seje Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec ki je bila v četrtek, 16.10.2014 ob 19.
uri na Bazenu.
Prisotni člani: Edo Pohleven, Boris Benedičič, Boris Kavčič, Matej Markelj, Darinka
Hajnrihar, Tomaž Weiffenbach,
Ostali prisotni: Gregor Habjan - direktor JZR
Odsotni: Vili Rant (opravičeno), Gregor Bogataj
Predlagan dnevni red
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. Redne seje sveta JZR, ter 1. korespondenčne seje
2. Poročilo direktorja o tekočih aktivnostih (igre JZR, prenova plavalnega bazena)
3. Poročilo direktorja o trenutni finančni situaciji (do 1. okt 2014)
4. Plan dela za leto 2015 - umestitev v proračun (finančni načrt, investicije,…)
5. Razno
Člani sveta JZR niso imeli pripomb na predlagan dnevni red.

Add 1) Pregled in potrditev zapisnika 1. seje sveta JZR
Predsednik je podal povzetek zapisnika 1. redne seje. Predsednik je omenil še da smo bili
dogovorjeni da se poleg zapisnika pošlje še kontaktne številke in E-maile od vseh članov
sveta. Tega še nismo dobili zato naj se to zgodi ob tem zapisniku. Člani so še pripomnili da
je treba gojiti dobre odnose z občino in se več povezovati. Člani so ponovno opozorili da
morata direktor in predsednik sveta zavoda organizirati vljudnosten sestanek pri županu,
ter ga obvestiti o delu sveta, strokovnih svetov in JZRja. Drugih pripomb niso imeli.
Predsednik in direktor sta podala povzetek zapisnika 1. Korespondenčne seje. Dodatna
pojasnila je podal tudi Boris Kavčič, ki je poudaril da se bo pravilnik na tem področju
natančneje definiral tako da s korekcijami ne bo več prihajalo do podobnih situacij oz
pritožb. Člani niso imeli pripomb.

Add 2) Poročilo direktorja o tekočih aktivnosti
Direktor je člane sveta v živo seznanil z potekom energetske sanacije plavalnega bazena.
Sprehodili smo se po bazenu in si pogledali dosedanje opravljeno delo. Sklepčni smo bili da
je potrebno stekla od znotraj še dodatno zasenčiti, ker se v primeru prižganih luči preveč
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vidi v notranjost (obvezno v garderobah in v prostoru solarija,predel bazena ni tako
moteč). Bazen je lepo urejen potrebno pa je še dokončati ostala dela. Direktor je povedal
da pri obnovi so oz. bodo nastali stroški JZR cca 9.000 € v zvezi z bazensko tehniko
(menjava cevi, filter, ventili in toplotni izmenjevalec). Direktor je še povedal da se bo bife
odprl že v ponedeljek 20.10.2014. Bazen pa bodo na vsak način poskusili odpreti že pred
prazniki za katere mislijo da bi bili zelo primerni za otvoritev in tudi za družinske obiske v
bazenu.
SKLEP št. 4

Člani sveta zavoda zahtevajo, da občina Železniki zagotovi sredstva
za dokončanje malih obrtniških del v notranjosti bazena, ki niso bila
predvidena v okviru energetske sanacije in so nastali oz. se pokazali
pri energetski sanaciji. Obnovijo naj se tudi tisti kritični predeli, ki
so nesprejemljivi za obratovanje bazena.

Odgovoren
Izvajalec
Rok izvedbe

Edo Pohleven
Gregor Habjan
27.10.2014

Direktor je poročal tudi o 3. igrah JZR, ki pa letos niso bile tako uspešne kot prejšnji dve
leti. Razloge za to je našel v slabem vremenu oz. o lepem vremenu med vikendi, ki je ljudi
zapeljal v lasten aktivnosti. Enega od razlogov pa je videl tudi v premajhnem vložku
energije zaposlenih v to, ker so bili vsi vpeti v prenovo bazena. Člani sveta so opozorili na
premajhno reklamo in preslabo obveščanje preko družabnih omrežij in preko
transparentov. Direktor se je s tem strinjal a rekel da preveč nadležen pa noče biti. Povedal
je tudi da se je tedensko oglaševalo tudi preko radia Sora. S strani sveta je tudi prišlo
vprašanje zakaj se ne vključuje več društev in preko tega poskuša pridobiti ljudi. Direktor je
odgovoril da je ves sistem iger zapeljan tako da naj bi društva organizirala posamezne
dejavnosti povedal pa je še da z nekaterimi sodelujejo bolje z nekaterimi pa slabše. V
končni fazi so pa tudi 3. igre JZR bile uspešne in se zaključujejo z 18.10. z namiznim tenisom
in tarokom. Torej smo skupaj z društvi letos izpeljali 18. aktivnosti!
Direktor se je tudi dotaknil razpisnih tečajev in aktivnosti plavanja, kickboxa, kvačkanja za
odrasle in za otroke ter odbojke za punce, ki jih nudi JZR zastonj ali za minimalno plačilo.
Prijave se zaključujejo zaenkrat pa še ni dovolj prijav da bi karkoli izpeljali. Direktor je glede
tega izrazil razočaranje kajti razdelilo se je veliko letakov po vrtcih in šolah, nekateri otroci
so prinesli domov nekateri pač ne. Direktor je rekel, da bi šola lahko veliko prispevala k
razvoju teh dejavnosti z obveščanjem otrok o teh koristnih informacijah.

Add 3) Poročilo direktorja o trenutni finančni situaciji (priloga)
Direktor je predstavil trenutno finančno situacijo in obrazložil postavke. Povedal je da je
trenutno stanje zadovoljivo in da do sedaj konec septembra še ni bil nikoli tako dober
rezultat. Obenem pa je opozoril na precej manjši zaslužek v vseh segmentih in da ne
dosegamo zastavljenih ciljev. Prav tako se v sorazmerju zmanjšujejo tudi stroški kar pa
postavlja situacijo v normalno raven. Direktor pravi da ni njihov namen zmanjševati
prihodke ampak povečevati, kljub temu da s tem povečujemo tudi stroške, tako da je cilj
spraviti premico prihodkov na višjo raven. Ob tem je direktor še predstavil letošnji velik
upad prihodkov v bifejih glede na prejšnja leta.
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Add 4) Plan dela za leto 2015 - umestitev v proračun (finančni načrt, investicije,…)
(priloga)
Direktor je predstavil finančni načrt JZR za leto 2015 z obrazložitvami. Načrt je bilo
potrebno poslati na Občino za uspešnejšo umestitev v občinski proračun za leto 2015.
Predstavil je vse postavke kje in zakaj se sredstva pridobijo in kam se porabijo. Predvsem
smo pozornost posvetili novim postavkam za katerega se člani Sveta zavoda strinjajo da so
v prihodnje stalnica v občinskem proračunu. To pa so postavke za redno investicijsko
vzdrževanje športne dvorane (5.000 €), plavalnega bazena (5.000 €) in muzeja(2.000 €). S
tem bi lahko direktor poskrbel da se na objektih ne bi delala škoda in bi preprečeval
propadanje sorazmerno novih objektov. Žal JZR ne more s svojimi sredstvi redno
zagotavljati še sredstev za inv. vzdrževanje. Člani sveta ugotavljajo, da imamo v Železnikih v
primerjavi z drugimi zavodi zelo varčen Javni zavod Ratitovec in da je št. zaposlenih
minimalno in da poraba javnih sredstev prav tako ni prevelika za program in aktivnosti, ki
jih izvajajo.

Add 5) Razno
 Direktor je obrazložil zmotno predstavo iz prejšnje seje ko je tekla razprava o idejah o
oživitvi prenovljenih trgov v Železnikih. Jasno je poudaril, da je ideja o velikem šahu na
trgu in o zarisu "tancalce" na trg ideja zaposlenih v muzeju. Poudaril pa je, da je njegova
naloga kot direktorja JZR tudi ta, da ideje, ki se mu zdijo dobre spravi v življenje in da se
bo potrudil da bodo s skupnimi močmi tudi to idejo uresničili.
 Direktor je opozoril tudi na problematika okvar klimatov v športni dvorani: potreben bo
servis. Serviser je strošek ocenil na cca 9.000 €. Ker pa se vedno najdejo boljše in
cenejše rešitve se je direktor poveza z Domelom, katerega elektronika je in se situacija
zelo uspešno rešuje.
 Direktor je še enkrat poudaril da se je potrebno DOMEL - u, ki je za prenovo bazena
doniral 50.000 €, zahvaliti, in jim omogočiti reklamni prostor v Bazenu brezplačno.
 Direktor je še poročal o odklopu elektrike (Elektro gorenjske) zaradi pomote v
komunikaciji. Odklopili so Muzej in Plavalni bazen zaradi zamude s plačilom (zamujena
plačila so bila do tega trenutka 12 dni) in najprej vedno pride obvestilo o odklopu in 15
dnevni rok za poplačilo. Tokrat je prišlo do pomote Elektra in so nas brez razloga
odklopili in s tem povzročili kar nekaj škode (poslovne in materialne) JZR ju. Direktor je
urgiral na Elektro Gorenjska in se dogovoril za sestanek na EG v zvez s tem.
 Direktor je še obrazložil postopke in probleme glede zaposlitve novega vzdrževalca.
Povedal je, da je zelo dobro sodeloval z zavodom za zaposlovanje in preko razpisov
pridobil kar nekaj sredstev za zaposlitev in uvajanje. Povedal je tudi da je v tem primeru
zelo dobro sodeloval z občino in da je imel njihovo podporo, kar je zelo pomembno.
Povedal je tudi da je nov sodelavec, Andraž Pfajfar, zelo marljiv in priden, povedal pa je
tudi da se še uči, kar je normalno, in da bo v roku dveh let odličen vzdrževalec športne
infrastrukture v JZR.
Seja je bila zaključena ob 22:15.

Zapisal:
Boris Kavčič
Član Sveta zavoda JZR

Edo Pohleven
Predsednik Sveta zavoda
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