SVET ZAVODA JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC
Datum: 12.02.2015

ZAPISNIK
3. redne seje Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec ki je bila v četrtek, 12.02.2015 ob 18.
uri v pisarni direktorja JZR.
Prisotni člani: Edo Pohleven, Boris Benedičič, Boris Kavčič, Matej Markelj, Tomaž
Weiffenbach, Gregor Bogataj, Vili Rant
Ostali prisotni: Gregor Habjan - direktor JZR
Odsotni: Matej Markelj (opravičeno), Darinka Hajnrihar
Predlagan dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnje seje
2. Potrditev finančno poročilo 2014
3. Potrditev finančni načrt 2015
4. Potrditev plana dela JZR 2015
5. Potrditev letnega programa športa
6. Potrditev letnega programa za mladinske dejavnosti
7. Potrditev letnega programa za kulturo
8. Obravnava in potrditev kandidatov za člane v strokovnih svetih JZR (šport, kultura,
turizem, mladina)
9. Priprava za izvedbo razpisa oz postopka za delovno mesto direktorja JZR
8. Razno

Člani sveta JZR niso imeli pripomb na predlagan dnevni red.

Add 1) Pregled zapisnika prejšnjih sej
Direktor je povzel zapisnik 2. seje. Člani niso imeli pripomb. Direktor je poročal o realizaciji
sklepov.
Add 2) Potrditev finančno poročilo 2014
Finančno poročilo so člani prejeli že v gradivu (JZR- finančno stanje 31.12.2014 .pdf).
Direktor je podal obrazložitve podrobnejše obrazložitve na posameznih kontih in
stroškovnih mestih na prihodkih in odhodkih.
Skupaj prihodki v 2014 je bilo 470.581,55 EUR
Skupaj odhodki v 2014 je bilo 452.367,42 EUR
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Prihodki – Odhodki 2004 je + 18.214,13 EUR
Direktor je podal obrazložitve letnega poročila (priloga k gradivu, Letno poročilo 2014
računovodsko poslovno.pdf). Pri zaposlitvah je direktor podal obrazložitve glede števila
zaposlenih (redno zaposleni, študentje). Direktor pojasnjuje da skladno z direktivo o javni
upravi ne sme zaposlovati. Glede reševalcev iz vode je direktor pojasnil, da se je namesto
dela preko študentskega servisa dogovoril za storitev preko s.p., z Blažem Hafner, ki ima
veljavno licenco. Z stroškovnega vidika je to podobno kot delo preko študentskega servisa.
Člani Sveta JZR niso imeli pripomb na predstavljeno letno poročilo.
Priloga: Letno poročilo 2014
Direktor je poudaril pomen Mladinskega centra, ki je letos zelo dobro zaživel. Delo v njem
pokrivajo prostovoljci, študentje in zaposleni v JZR.
SKLEP št. 5

Člani sveta zavoda soglasno potrjujejo finančno poročilo za leto
2014. Finančno poročilo za leto 2014. Direktor posreduje naprej na
Občino za obravnavo na odboru za družbene in gospodarske
dejavnosti.

Odgovoren
Izvajalec
Rok izvedbe

Edo Pohleven
Gregor Habjan
19.2.2015

Add 3, 4) Potrditev finančni načrt 2015 in plana dela
Predlog finančnega načrta so člani dobili že v gradivu (Letni finančni načrt 2015.pdf).
Direktor je podal podrobnejše obrazložitve znotraj posameznih postavk glede na plan dela,
ter glede na stroškovna mesta. Direktor je občino Železniki naslovil predloga za vključitev v
občinski proračun za leto 2015 za investicijsko vzdrževanje športne dvorane. Predlog je bil
s strani občine Železniki zavrnjen. Za investicijsko vzdrževanje v letu 2015 JZR s strani
občine železniki nima planiranih sredstev .
V splošnem je plan sledeč:
 Predvideni prihodki skupaj 2015: 492.550,00 EUR
 Predvideni odhodku skupaj 2015: 484.450,00 EUR
 Razlika Prihodki – Odhodki 2015: 8.100,00 EUR
Po prenovi plavalnega bazena se je obisk zelo povečal. Direktor se trudi uskladiti termine in
aktivnosti med obiskovalci bazena (PKRŽ, OŠ, tečaji, plavalna šola, rekreacija zunanji
obiskovalci, . . . ).
Športna dvorana čez poletje sameva. V JZR se trudijo zapolniti storitve v dvorani z raznimi
dogodki: poroke, rojstni dnevi, hostl, plesni večeri, razstave, turnirji, tečaji, aktivno varstvo
otrok, . . . Direktor pojasni probleme z ŠD Galaks, ki ne plačujejo najemnine (dožni cca
8.000 EUR), zato nimajo več termina. Problem je tudi hrup v mali dvorani zaradi odprtih
oken. Rešitev je v klima napravi.
Muzej je bilo veliko dogodkov (večinoma razstave), večino le teh organizira muzejsko
društvo.
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Turizem: ga Nataše se intenzivno izobražuje seminarjev z namenom da se pridobi nove
informacije za učinkovitejše trženje turistične ponudbe v Selški dolini. G. Tomaž
Weiffenbach je opozoril, da je to novo znanje in veščine treba prenesti tudi naprej na
ostala turistična društva. Direktor želi, da bi bil TIC bolje založen s spominki, čipkami,
informacijami ter ostalo ponudbo.
Naloga vseh članov sveta JZR je, da v javnosti dajo vedeti, da z obiskovanjem gostinskih
lokalov pod okriljem JZR, sej se dobiček od gostinskih storitev vrača v razvoj našega
lokalnega okolja, razvoj dejavnosti in športne infrastrukture.
Ostalo:
 Prostor pred plavžem – tancalca in šahovnica
 Garderoba in tuš za igralce tenisa
 Nadstrešek pri vhodu v dvorano
 Urejen piknik prostor
 Nadaljevanje prenove plavalnega bazena: garderobe, savna, otroški bazen
Investicijsko vzdrževanje (športne dvorane, bazen, muzej):
 Barvanje ZS zahodnega dela ostrešja,
 Barvanje igral na stadionu,
 klimatizacija male športne dvorane,
 Menjava pip in ventilov v tuširnica plavalnega bazena
 Prenova stopnic na galeriji ob muzej
 injektiranje in tesnenje razpok pod bazenom
 izdelava prostora za rekvizite za šolo za PKRŽ
Morebitni dodatni izzivi:
- izkoristiti neuporabno teraso ob južnem delu dvorane (strelišče, razširiti nad
parkirišče,...)
- kaj storiti z baliniščem, kako pripeljati balinarsko dejavnost nazaj v Železnike
- oživeti teraso na športnem parku - mogoče letni kino, - mogoče ponudba za sladokusce
(sladice in raznovrstna tuja piva le za izbrane okuse)
- napihljiva igrala, profesionalni trampolini
- adrenalinski park pod stropom dvorane
- nakup drsališča
- zunanji bazen
- plezalna stena za dvorano
- izdelava odra v skladišču za zimski čas ter notranje minimalne preureditve prostorov, ki
ne bodo vplivale na kasnejšo prenovo
SKLEP št. 6

Člani sveta zavoda soglasno potrjujejo finančni načrt in plan dela
za leto 2015. Finančno načrt in plan dela Direktor posreduje naprej
na Občino za obravnavo na odboru za družbene in gospodarske
dejavnosti.

Odgovoren
Izvajalec
Rok izvedbe

Edo Pohleven
Gregor Habjan
19.2.2015

Stran 3/5

Add 5, 6, 7) Potrditev letnega programa za šport, mladino in kulture
Predstavljen je bil letni program športa za leto 2015 – Priloga
Predstavljen je bil letni program mladinske dejavnosti za leto 2015 – Priloga
Predstavljen je bil letni program za Kulturo za leto 2015 – Priloga
SKLEP št. 7
Odgovoren
Izvajalec
Rok izvedbe

Člani sveta zavoda soglasno potrjujejo letne programe športa,
kultura in mladinske dejavnosti. Letne programe JZR posreduje
naprej na obravnavo na pristojne odbore na občino Železniki.
Edo Pohleven
Gregor Habjan
19.2.2015

Add 8) Obravnava in potrditev kandidatov za člane v strokovnih svetih JZR (šport,
kultura, turizem, mladina)
Izbira kandidatov, glede na pridobljene prijave in predloge društev je potekala v štirih
komisijah.
Komisija za šport (Boris K., Vili R., Gregor H.) je pregledala vse prijave in glede na št.
pridobljenih glasov izbrala v Strokovni svet za šport naslednje člane: Rakovec Janez, Niko
Bertoncelj, Brane Čenčič, in Roman Megušar. V strokovni svet za šport se vključita še dva
člana iz Sveta zavoda; Vili Rant in Boris Kavčič. V Strokovni svet za šport se vključi še
zaposleni delavec v JZR Andraž Pfajfar. Vsi imajo glasovalno pravico.
Komisija za turizem (Tomaž W., Edo P., Gregor H.) je pregledala vse prijave in glede na št.
pridobljenih glasov izbrala v Strokovni svet za turizem naslednje člane: Klavdija Škulj, Alojz
Lotrič, Tomaž Habjan, Tine Jensterle in Alojzij Jelenc. V strokovni svet za turizem se
vključita še dva člana iz Sveta zavoda; Tomaž Weiffenbach in Edo Pohleven. V Strokovni
svet za turizem se vključi še zaposlena delavka v JZR Nataša Habjan. Ker strokovni svet
sestoji iz 9 članov, je komisija ugotovila da je potrebno pridobiti še enega člana, zato so se
zadolžili da pridobijo še enega člana, ki ga bo svet zavoda potrdil naknadno preko
korespondenčne seje. Vsi imajo glasovalno pravico.
Komisija za mladino (Matej M., Boris B., Gregor H.) je pregledala vse prijave in glede na št.
pridobljenih glasov izbrala v Strokovni svet za mladinske dejavnosti naslednje člane:Irma
Prevc, Nejc Bobar, Tanja Tolar. V strokovni svet za mladinske dejavnosti se vključita še dva
člana iz Sveta zavoda; Boris Benedičič (na željo Sveta zavoda) in Matej Markelj. V Strokovni
svet za mladinske dejavnosti se vključi še zaposlena delavka v JZR Ana Lušina. Ker strokovni
svet sestoji iz 7 članov, je komisija ugotovila, da je potrebno pridobiti še enega člana, zato
so se zadolžili da pridobijo še enega člana, ki ga bo svet zavoda potrdil naknadno preko
korespondenčne seje. Vsi imajo glasovalno pravico.
Komisija za kulturo (Gregor B., Darinka H., Gregor H.) je pregledala vse prijave in glede na
št. pridobljenih glasov izbrala v Strokovni svet za kulturo naslednje člane: Stane Koblar,
Andreja Ravnihar Megušar, Martina Šubic, Rudi Rejec, Katarina Primožič in Sonja Čenčič. V
strokovni svet za kulturo se vključita še dva člana iz Sveta zavoda; Gregor Bogataj in
Darinka Hajnrihar. V Strokovni svet za kulturo se vključi še zaposlena delavka v JZR Katja
Mohorič Bonča. Vsi imajo glasovalno pravico.
Svet zavoda ugotavlja, da bi bilo dobro v vseh strokovnih svetih, tako kot je na področju
kulture, zagotoviti članstvo vsaj enega člana iz vrst OŠ Železniki. Ugotavljamo da nam prav
na vseh omenjenih področjih manjka neka vez preko katere bi tudi v OŠ Železniki lahko bili
seznanjeni z trendom oz z cilji, ki nastajajo v javni civilni sferi na omenjenih področjih, oz.
bi bila šola seznanjena s problemi in dejavnostmi, ki se nadaljujejo tudi po tem, ko otroci
zapustijo Osnovno šolo oz. da bi nekdo znal posredovati naše želje in da bi se delo v šolstvu
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orientiralo v podobno smer vsaj tam kjer bi bilo to možno (interesne dejavnosti,
tekmovanja, mladinski center, kulturne prireditve,...).
Add 9) Priprava za izvedbo razpisa oz postopka za delovno mesto direktorja JZR
Direktorju, Gregorju Habjan, se 1.9.2015 izteče mandat. Predsednik, g. Edo Pohleven je
predstavil postopek za razpis, izbiro in imenovanje za novega direktorja. Terminski plan je
sledeč:
 7.4.2015 - 15.4.2015 – objava razpisa v medijih (spletna stran JZR, spletna stran
občine Železniki, Gorenjski glas, Zavod za zaposlovanje RS)
 16.4. 2015 - rok za oddajo prijav
 21.4.2015 – odpiranje ponudb (ponudbe odpre ustanovljena komisija )
 22.4.2015 – vabila kandidatom na razgovor
 4.5.2015 (in 5.5. po potrebi) – seja sveta zavoda: razgovori s kandidati ter izbira
novega direktorja
 6.5.2015 – sklep o izbiri direktorja poslati na občino: Občina Železniki, komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (Vloga za soglasje)
 4.6. 2015 – soglasje k izbiri s strani občinskega sveta na seji občinskega sveta
Add 10) Razno
Glede na to, da s strani občine Železniki ni predvidenih nobenih sredstev za investicijsko
vzdrževanje, je g. Edo Pohleven podal predlog, da povabimo občinske svetnike, da si
pridejo v živo ogledat SZ streho športne dvorane, ki je nujno potrebno obnove
Seja je bila zaključena ob 21:45.

Zapisal:
Boris Kavčič
Član Sveta zavoda JZR

Edo Pohleven
Predsednik Sveta zavoda
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