SVET ZAVODA JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC
Datum: 06.10.2015

ZAPISNIK
5. redne seje Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec ki je bila v torek, 06.10.2015 ob 19.
uri v pisarni direktorja JZR.
Prisotni člani: Edo Pohleven, Vili Rant, Boris Kavčič, Matej Markelj, Tomaž Weiffenbach,
Boris Benedičič, Gregor Bogataj (8:00)
Odsotni: Darinka Hajnrihar, Bojana Rant
Predlagan dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnje seje
2. Polletno finančno poročilo 2015
3. Predlog JZR za proračun 2016
4. Investicije 2016 - 2020 (poročanje iz sestanka z občinsko upravo)
5. Poročanje članov sveta o delu vseh štirih strokovnih svetov
6. Razno

Člani soglašajo s predlaganim dnevnim redom.
Add 1) Pregled zapisnika prejšnje seje
Člani sveta zavoda niso imeli pripombe na zapisnik 4. seje.
Add 2) Polletno finančno poročilo 2015
Člani so dobili gradivo »JZR- real. po SM 31.8.2015.pdf«, ki ga je direktor podrobneje
obrazložil po posameznih stroškovnih mestih, za prvo polovico leta 2015. Kljub temi da je
bila na bazenu izvedena energetska sanacija bazena, je na tem stroškovnem mestu še
vedno izguba. Direktor pojasni, da se stroški energentov niso bistveno zmanjšali (stroki
toplote so se zmanjšali, povečali pa so se stroški elektrike), ker je na račun tega
temperatura v bazenu sedaj višja, kar posledično pomeni boljše počutje obiskovalcev, kar
pred tem sploh ni bilo mogoče. Direktor pojasni, da vsi bazeni v Sloveniji poslujejo
podobno.
Polletni rezultat poslovanja je v primerjavi z preteklimi leti zadovoljivi.
SKLEP št. 10

Člani sveta zavoda so bili seznanjeni z polletnim finančnim
poročilom.

Odgovoren

/
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Izvajalec
Rok izvedbe

/
/

Add 3) Predlog JZR za proračun 2016 in
Add 4) Investicije 2016 - 2020 (poročanje iz sestanka z občinsko upravo)

Člani so dobili gradivo »Finančni načrt 2016 z obrazložitvami.pdf«, ki ga je direktor že
poslal na občino za pripravo proračuna 2016. Ta dokument je Direktor podrobneje
predstavil članom sveta.
Direktor je izpostavil predlagane investicije za v proračun 2016.:
 Bazen:



Dvorana



Muzej



Turizem



Predlog nujnih vzdrž. investicijskih del, ki se predvidevajo v JZR v prihodnjih
letih od 2017 do 2021:
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 Nadaljevanje prenova plavalnega bazena železniki.
Investicija poteka v okviru Občine. Dogovorjeno je bilo da se investicija 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!

SKLEP št. 11

Člani sveta zavoda soglasno potrjujejo predlog proračuna za 2016 in
plan investicij 2016 - 2020.

Odgovoren
Izvajalec
Rok izvedbe

Edo Pohleven
Gregor Habjan, Direktor JZR
/

Add 5) Poročanje članov sveta o delu vseh štirih strokovnih svetov
TURIZEM
G. Pohleven je predstavil nov pravilni o sofinanciranju turistične dejavnosti v občini
Železniki, ki ga je že sprejel Strokovni svet za turizem, po sistemu kot ga imajo ostali
strokovni sveti. Pravilnik je poenostavljen, poudarek je na dogodkih. Člani se strinjajo in
sprejemajo nov pravilnik. Bistvo pravilnika je:
 Vodilna priredite
 Ostale prireditve (največ tri)
 Delovanje društev

SKLEP št. 12

Člani sveta zavoda soglasno potrjujejo nov pravilnik »O
sofinanciranju turistične dejavnosti v občini Železniki«.

Odgovoren

Edo Pohleven
Stran 4/6

Izvajalec
Rok izvedbe

Gregor Habjan, Direktor JZR
/

SKLEP št. 13

Člani sveta zavoda soglasno potrjujejo predlagan letni program
turističnih dejavnosti za leto 2016.

Odgovoren
Izvajalec
Rok izvedbe

Edo Pohleven
Gregor Habjan, Direktor JZR
/

MLADINA
G. Markelj je predstavil delovanje strokovnega sveta za mladinske dejavnosti.
Strokovni svet ima sedaj samo še nadzorno fukcijo nad delovanjem delovne skupine v
MCŽ, in nekako globalno nadzira področje mladine v Železnikih. Iščejo nove rešitve in
možnosti za izrazitejše in privlačnejše delovanje na področju mladih.
Pregled pravilnika o dodeljevanju sredstev. V prihodnosti bomo izvedli minmalne
spremembe pravilnika in ga s tem nekako poenostavili in prilagodili trenutnim razmeram
na področju mladine. V prihodnje se bo strokovni svet tudi angažiral in oblikoval neko
strategijo mladine na področju občine Železniki podobno kot stza oblikovani strategija
turizma in kulture.
ŠPORT
 Kavčič je predstavil sistem točkovalnega sistema na področju športa (Razpis za šport,
ovrednotenje programov prispelih na razpis, poročanje o izvedenih programih, . . .)
 Pripravlja se »Projekt Športne počitnice 2016«, s projektom bi se prijavili na Fundacijo
za Šport in preko tega naknadno pridobili tudi dodatna sredstva s strani občine.
 Športnik leta (sprememba pravilnika), dodajanje določenih kategorij (perspektivni
športnik in posebni dosežki) in omogočanje pridobitev dveh zlatih priznanj torej za oba
spola!
KULTURA
Pridobivanje ponudb za izvedbo kulturnih praznikov (8. februar, prvomajska prireditev,
Dan državnosti 25. Junij). Strokovni svet izbere izvajalca za izvedbe prireditev. Pravilnik za
kulturo obstaja in je OK.
Direktor je izpostavil, da vsi strokovni sveti delujejo zadovoljivo ter se preko predstavnikov
tudi zahvalil za prostovoljno prihajanje na seje tako Strokovnih svetov kot tudi Sveta
zavoda.
Add 6) Razno
Napredovanje v plačilne razrede.
Direktor je predstavil, da imajo zaposleni v JZR v primerjavi z ostalimi primerljivimi javnimi
zavodi (Šk. Loka, Kranj) bistveno manjše plače (upravnik, sekretar, čistilke, natakarice).
Z januarjem 2016 se v javnem sektorju sprosti napredovanje v plačilne razrede.
V razpravi člani sveta zavoda ugotavljajo, da si na podlagi doseženih poslovnih rezultatov
zaposleni v JZR zaslužijo napredovanje v višje plačilne razrede, ko bo dana možnost.
SKLEP št. 14

Direktor JZR pripravi poimenski predlog povišanja plač zaposlenih, ki
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so blizu ali na minimalni plači oz v najnižjih razredih med možnimi.
Odgovoren
Izvajalec
Rok izvedbe

Edo Pohleven
Gregor Habjan, Direktor JZR
30.10.2015

Igre JZR 2015.
Direktor je zadovoljen z izvedbo letošnjih iger JZR, ostajata še dva dogodka. Udeležba je
bila zadovoljiva. Na www.jzr.si so objavljeni rezultati po krajih, društvih in posameznikih.
Gregor ima zelo lepo narejen sistem točkovanja, kar je zelo pohvalno (tudi veliko dela s
tem). Da bi zadevo še popestrili, bi za zmagovalca med posamezniki v prihodnjih letih
pripravili denarno nagrado.
Povišanje cene toplotne energije s strani Toplarne Železniki.
Direktor je predstavil, da je Toplarna Železniki dvignila ceno toplotne energije za 8% zimsko
in za 30% letno tarifo, kar bo vplivalo na poslovanje JZR. Posledično temu bo potrebno
razmišljati o tem, da tudi JZR poviša storitve.
SKLEP št. 15

Direktor JZR pripravi kalkulacijo vpliva povišanja cene toplotne
energije na poslovanje JZR, ter do naslednje seje pripravi predlog
povešanja cen storitev JZR.

Odgovoren
Izvajalec
Rok izvedbe

Edo Pohleven
Gregor Habjan, Direktor JZR
27.11.2015

www.jzr.si
Direktor je seznanil člane sveta JZR z vsebino spletne strani www.jzr.si, ki postaja vsebinsko
vse bogatejša. Močno se je popestrila stran na področju turizma, ki je podprta z kar nekaj
podstranmi, prav tako na področju mladine, kulture in športa, kjer so premiki prav tako
močno opazni. Člani so zelo pohvalili vsebino spletne strani.
Seja je bila zaključena ob 22:20.

Zapisal:
Boris Kavčič
Član Sveta zavoda JZR

Edo Pohleven
Predsednik Sveta zavoda
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