SVET ZAVODA JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC

Datum: 3.10.2013
Zapisnik 31. redne seje Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec
ki je bila v četrtek, 3. 10.2013 ob 20. uri v pisarni direktorja JZR. Zaključek ob 23:10
Prisotni člani: Uroš Šinkovec, Jože Tavčar, Edo Pohleven, Jože Rakovec, Boris Kavčič, Blaž
Kuhar
Ostali prisotni: Gregor Habjan - direktor JZR
Opravičeno odsotni: Brane Bertoncelj, Gregor Bogataj, Boris Benedičič
Sklepčnost je zagotovljena. Predsednik je predlagal dnevni red:
1. pregled in potrditev zapisnikov 30. seje sveta JZR
2. Poročilo direktorja o tekočih aktivnostih (igre JZR, prenova plavalnega bazena)
3. Poročilo direktorja o trenutni finančni situaciji (do 1. avgust 2013)
4. Plan dela za leto 2014 - umestitev v proračun (finančni načrt, investicije,…)
5. Razno
Prisotni člani niso imeli pripomb na dnevni red.
K 1. točki: pregled in potrditev zapisnika 30. redne in pregled sklepov. Ugotovljeno je bilo,
da so bil sklepi realizirani.
Na zapisnik ni bilo pripomb.
SKLEP št. 130: Člani sveta JZR so potrdili zapisnik 30. redne seje.
Uroš Šinkovec, predsednik sveta zavoda JZR
Odgovoren:
člani sveta zavoda JZR
Izvajalci:
Rok izvedbe:
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 2. točki:
- Direktor je predstavil aktivnosti, ki si bile izvedene v poletnem času (podrobnejše
poročilo v prilogi):
• plavalni tečaj,
• tenis tečaj,
• aktivno varstvo otrok med poletnimi počitnicami,
• igre JZR (podrobnejše poročilo v prilogi – tabela izvedenih tekmovanj).
- Prenova plavalnega bazena. Direktor je predstavil plan prenove plavalnega bazena –
podrobneje v prilogi. Pričetek izvedbe v letu 2014 – obnova in energetska sanacija objekta
(okna, streha, fasada). Direktor JZR je izpostavil, da se zavzema za dozidavo k
obstoječemu objektu, kjer bi uredili otroški bazen (za otroke in začetne plavalne tečaje).
- Ostali problemi: (priloga)
• pomanjkanje natakaric – študentk, nobena ni pripravljena priti delat k nam; nismo
konkurenčni glede na ostale ponudnike
• Najem proge v plavalnem bazenu – Pingvinčki – prenizka cena za najem plavalnih
prog;

•
•
•
•

•

Balinišče ostaja – balinarji so bili proti rušitvi proge;
Ideja o ureditvi piknik prostorov žal ni mogla biti uresničena, ker so nekateri tenisači
proti.
G. Šinkovec je podal predlog, da bi se postavil prostor za pranje avtomobilov –
najem prostora za pranje – za trafo postajo ali na parkirišču bazena;
Razpis JZR za organizacijo športnih prireditev. Predstavljeni so bili rezultati razpisa
(ocenjevanje). Na podlagi izdanih sklepov se je pritožilo ŠD Senca Zali Log.
Direktor je podal obrazložitev pritožbe. Glede na to, da v pravilniku in razpisu nikjer
eksplicitno ne piše, da pohodi ne spadajo v ta razpis (športne prireditve!), je Direktor
predlagal, da se pritožbi ugodi. Prizna se jim ena točka.
Investicije. Predvidene investicije za leto 2013 se bodo pričele izvajati v oktobru in
so sledeče:
• Ureditev terase bazena
• Nadstrešek nad WC stadion
• Kamere bazen in dvorana (blagajne, vhod)
• Garderobe za tenisače

Pritožbi ŠD Senca Zali Log, za razpis »Športne prireditve 2013 JZR«
se ugodi. Prizna se jim ena točka. Posledično se zmanjša vrednost
SKLEP št. 131:
točke iz 46,36 na 45,74 EUR, ter posledično se tudi ostalim društvom
zmanjšajo sredstva.
Uroš Šinkovec, predsednik sveta zavoda JZR
Odgovoren:
Direktor JZR
Izvajalci:
Rok izvedbe:
Sklep je bil sprejet soglasno.
K 3. točki:
Direktor je predstavil polletni poslovni rezultat (priloga tabela Pregled prihodkov in odhodkov
v obdobju 1.1.2013 – 31.7.2013). Poslovni rezultat je negativen (-12.000 EUR Prihodki –
Odhodki) EUR). Direktor je obrazložil situacijo: JZR ni upravičen do sredstev za pokrivanje
izgube, za gospodarski del, upravičeni so samo za pokrivanje izgub v javni deležu. Direktor se
z občino dogovarja, da bi se spremenilo razmerje med javno in gospodarsko dejavnostjo:
največ gre na račun toplote, vode in elektrike ter plače zaposlenih. Pripravlja se nova
pogodba. Direktor je izdelal kalkulacijo, kjer je čistilka plačana iz občine v zameno za nižjo
ceno najema dvorane za OŠ. Iz kalkulacije sledi, da OŠ plača caa 9 EUR/uro premalo.
Mogoče bi se lahko dogovorili da bi OŠ ponudila poleg 1,5 čistilke še 4 ure hišnika na dan.
K 4. točki:
Člani sveta zavoda so bili seznanjeni s predvidenimi investicijami za leto 2014 (investicije so
ocenjene na minimumu, tako da če JZR prejme 7000€ za investicije bo lahko opravil vsaj
nekatero od predlaganih - potrudili se bomo pa izvesti vse):
• Ureditev lokalnega internetnega omrežja – zaščita omrežja: 1.500 EUR
• Ozvočenje v muzeju: 500 EUR
• Barvanje ostrešja pri dvorani: 2.000 EUR
• Barvanje igral na stadionu: 500 EUR
• Klimatizacija male dvorane: 2.500 EUR
K 5. točki:
Strokovni svet za Mladinske dejavnosti.
Ker je odstopil predsednik Strokovnega sveta za mladinske dejavnosti, Aleš Nastran, so
preostali člani predlagali novega v. d. predsednika Mateja Markelja, ki se je z začasnim
prevzemom vodenje strokovnega sveta strinjal.

Seznanjeni smo z odstopno izjavo Aleša Nastran, kot predsednika
Strokovnega sveta za mladinsko dejavnost. Potrjujemo sklepe št. 22,
SKLEP št. 132:
23. in 24. , ki so zapisani v zadnjem zapisniku Strokovnega sveta za
mladinske dejavnosti.
Uroš Šinkovec, predsednik sveta zavoda JZR
Odgovoren:
Direktor JZR
Izvajalci:
Rok izvedbe:
Sklep je bil sprejet soglasno.
Muzejsko društvo. Direktor je podal predlog, da bi bila vstopnina v muzej v pristojnosti
JZR. Dobro bi bilo, če bi v določenem znesku (v višini povprečnega zneska iz vstopnin) iz
proračuna zagotovili sredstva Muzejskemu društvu za ohranjanje, obnavljanje starih zbirk in
pridobivanje novih zbirk. Prednost bi bila enotna blagajna in minimalni zaslužek v muzeju, ki
bi se namenil čistilom, čiščenju in določenim materialnim stroškom, ker proračunski delež ne
zadostuje več. Sicer je direktor že prejšnje leto in tudi to leto predlagal, da bi se proračunska
postavka za materialne stroške dvignila a močno dvomi, da se bo! Direktor tudi razmišlja da
bi pobiranje vstopnine in možnost povečanja zaslužka tudi dodatno motiviralo zaposlene za
dobro delo v muzeju in posredno tudi v TICu.
Šolska pot čez športno igrišče – most Dašnica – OŠ. Direktor je obrazložil situacijo z
gradnjo nove šolske poti. Poudaril je, da upravljavcem športnega parka oz njemu kot
direktorju JZR projekt sploh ni bil predstavljen. Največji problem je ozka pot, kjer ob
popoldnevih ob mrežo parkirajo kolesa, mopede in podobno, posledično temu bo problem
tudi pozimi za čiščenje snega. Problem bo tudi, ker pozimi običajno plužen sneg grmadijo v
kupe ob ograjo in bo težko prepričat tistega ki pluži da bo spremenil red. Z županom in
Darkotom smo pogledali stanje na gradbišču , doseženo je bilo edino to, da se ograja, ki je
sedaj ob poti prestavi bolj k vodi. Vse ostalo ostane nespremenjeno. S tem se spremeni tudi to
da bo sedaj JZR imel za pokositi več zelenice, kar pa pomeni, da bo športni park tudi lepše
urejen kot prej, ko je za ograjo rasla velika trava.

Seja je bila zaključena ob 23.10 uri.
Zapisal
Gregor Habjan

Uroš Šinkovec l.r.
predsednik sveta zavoda JZR

PRILOGA - poročila direktor
2. točka

POLETNE DEJAVNOSTI
Plavalni tečaji, aktivno varstvo in tenis tečaji - predstavil bom dobro udeležbo na plavalnih
tečajih (prvi tečaji v aprilu do junij 58 otrok in 5 terminov v septembru do december25 otrok
in 2 termina) na aktivnem varstvu od 4 terminov le 2 termina na prvem 11 otrok na drugem 7
otrok) Tenis tečaj nam je bil ukraden 6 otrok različnih starosti - 2 x se izpeljalo pri nas ostalo
na Rovnu (spor Rakovec Cankar zaradi obutev, ... , nepravilno ravnanje Aleša)
Igre JZR uspešno izpeljane od 29 športnih disciplin se jih 10 ni izpeljalo od tega 3 ki se že
lani niso izpeljale (ulična košarka, košarka, šah, odbojka, balinanje; dve novi gasilske športne
igre in strateška igra; ples florball, in polaganje rok pa so bile lani izpeljane OK letos pa ni
šlo!
Razmišljal sem o srednjeveških športnih igrah (TD Železniki)

PRENOVA PLAVALNEGA BAZENA ŽELEZNIKI
Direktor pove da se je najprej gradbeni odbor odločil za 1 varianto idejnega predloga in nato
je bil predlagan idejni predlog predstavljen na odboru za družbene dejavnosti in svetnikom na
seji. Obakrat so bile na to temo vroče politične razprave, pa naj bo to o investitorju ali o
gradbenem odboru ali o načinu vodenja ali o načinu predstavljanja projekta; še najmanj pa o
pomenu plavalnega bazena za Železnike, o varnosti in o nujni prenovi določenih delov
bazena. 1 varianta naj bi trajala več let (tudi do 5 let) ter obsegala nujno prenovo. Torej v
okviru sredstev pridobljenih na razpisu (streha, stekla in fasada) (določen del inštalacij,
ogrevanja in prezračevanja) v kasnejši fazi pa prenova keramike,školjke, savn in garderob.
Veliko posegov v zunanjost ne bo upam da bomo vsaj pri bifeju uspeli dograditi skladišče ter
sprostiti notranje prostore pod bifejem za preostali del stvari in predmetov, ki jih imamo na
bazenu in jih trenutno skladiščimo v prostoru, kjer so predvidene savne.

PROBLEMI
NATAKARICE IN ŠTUDENTI
Težava v pridobivanju novih natakaric za delo v strežbi - ni novih študentk. Potrebno najti
nove rešitve??
PINGVINČKI
Direktor je predstavil ponovne zaplete s ŠD Pingvinček, izkoristili so nova dva termina v
ponedeljek in četrtek, ko izvajajo plavalno akademijo v eni progi (5 udeležencev za 4,5 €),
poleg tega pa jih še spustijo noter in izvedejo suhi trening predenj gredo plavati v bazen. Kaj
naj jim računamo)
PIKNIK PROSTORI IN BALINIŠČE
Pri podiranju balinišča se je zataknilo, ker so balinarji proti, obljubili so mi da v roku 2 let
vzpostavijo klub pričnejo delati z mladimi in pričnejo z ligo.
Piknik prostori (predvsem v namen družinskih uporab za peko kosil in podobno) za tenis
igrišči ne bodo, ker so se nekateri tenisači uprli. Možnost za urejene piknik prostore so še za
transformatorjem pri stolpnicah, kjer je občinski prostor.
PRITOŽBA ŠD SENCA
Pritožili so se glede razpisa za športne prireditve. Direktor odgovori ŠD Senca kakor se bomo
odločili!

INVESTICIJE 2013
Vse investicije 2013 bomo izpeljali sedaj konec leta.
ureditev terase bife bazen, nadstrešek nad WC stadion, Kamere bazen in dvorana, garderobe
za tenisače, in nakup prikolice (mogoče damo v cenik najem prikolice in jo tržimo).
3. točka

POGODBA Z OBČINO in vmesno FINANČNO
POROČILO
Zaradi premnogih podražitev in precej slabše ekonomske situacije v okolju se tudi nam pozna
manjko v blagajani oz na računu. V tem trenutku (finančna preglednica) smo precej slabši kot
lansko leto v tem časovnem obdobju. Z Cirilo sva v dogovoru glede spremembe pogodbe
JZR občina in sicer po preračunih Javni in gospodarski delež sva prišla do nekega izračuna da
od vseh stroškov nekako občina pokrije še 13 % in 55% plače čistilke v bazenu. (priloga
preglednica stroškov JD in gospodarski)
Izpostavil sem premajhne cene za občino in izračun čistilk lahko dobimo še pol hišnika od
OŠ.
Rešitev vidim v povečanju cene za uro OŠ tako v bazenu kot tudi v dvorani. Še bolje pa je
ureditev plačil preko pogodbe in plačilo neposredno iz proračuna ter izognitev DDV. Priloga!
4 točka

PRORAČUN 2014 in FINANČNI NAČRT
Priloga kaj sem predvidel IN PRILOGA FINANČNI NAČRT

INVESTICIJE 2014
8.1.
8.2
8.3
8.4
8.5

Ureditev lokalnega internetnega omrežja v JZR (prioriteta)
Nakup mešalne mize in naglavnega ozvočenja v avli muzeja
Barvanje ostrešja pri dvorani
Barvanje igral na stadionu
(prioriteta)
Klimatizacija male dvorane
(prioriteta)

(1.500€)
(500€)
(2.000€)
(500€)
(2.500€)

zadnja točka - Razno

STROKOVNI SVET ZA MLADINSKE DEJAVNOSTI
Zaradi odstopne izjave predsednika je prišlo do željenih sprememb, ki jih mora potrditi Svet
zavoda.
Sklep št. 22: Ker je Aleš Nastran podal odstopno izjavo, je bil strokovni svet za
mladinske dejavnosti enotnega mnenja, da bi ga nadomestil Jure Mesec – predsednik
mladinskega sveta Železniki. Na seje se v bodoče vabi tudi predstavnika najaktivnejših
društev Evo Tolar (taborniki ) in Matija Šturm (KŠSD).
V statutu JZR piše da je Strokovnem svetu za mladinske dejavnosti lahko le 7 članov , kakor
tudi pri športu, turizem in kultura pa jih imata 9. Zatorej sva se z Ano odločila da v strokovni
svet namesto Aleša sprejmemo Jureta, Eva in Matija pa bosta vabljena vedno zraven a bosta
žal brez glasovalne pravice, kar pa ni tako grozno. Bistvo je da imata svobodo govora! Torej
so v svetu (Matej, Jure, Andrej, Irma, Boris, Uroš, in Ana) Vabljeni na seje pa smo vedno tudi
Eva , Matija in Gregor .
Sklep št. 23: Ko bo formiran in potrjen nov strokovni svet za mladinske dejavnosti, s
strani Sveta zavoda JZR prevzame zaradi odpovedi predsednika Aleša Nastrana vodenje
Strokovnega sveta za mladinske dej. Matej Markelj.
Sklep št. 24: Ko bo formiran in potrjen nov strokovni svet za mladinske dejavnosti, s
strani Sveta zavoda JZR se na eni od sej pregleda Pravilnik o izbiri in vrednotenju
mladinskih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Železniki in se po potrebi
poda predloge za spremembo.

ENA BLAGAJNA V MUZEJU oz TICu in vzpostavitev odnosov z MD
Železniki
Naša uresničljiva želja je da pridemo do ene blagajne v Plavčevi hiši. Potekajo razgovori z
MD jem in TD jem. Različno uspešno. Nekoliko bolje s TD. V kratkem sestanki. Nič
napredka MD se nekako hoče ogniti vsakakršnim razgovorom okoli tega, kaj oni razmnišljajo
ne vem, vem pa da bo prej ali slej postal problem dveh delavcev v Muzeju, ki ne prinaša
željenega obiska in s tem tudi ne željenega rezultata, ki bi se poznal na okolici!

TD ŽELEZNIKI in TIC
TD železniki je odprlo novo info točko. Ne vem ali je to dobro ali ni - moje mnenje je deljeno
V osnovi je super, da imamo info točko na dobrem prostoru ampak kaj nam prinese.
S TD imamo urejene odnose in tako mi kot tudi oni prodajajo čipke TD-ja. Sodelovanje je
dobro in si med seboj pomagamo (prospekti ...), toda površno. V Škofji loki me opozarjajo sodelovanje kar z dvema TIC v Železnikih. Tu je treba vzpostaviti red. na primer - TD
železniki samostojno odhaja po prospekte na TIC Škofja loka. RAS in Turizem Škofja loka,
kakor tudi občina podpira turistično dejavnost in sodelovanje navzven v okviru JZR in tako
naj tudi ostane. JZR in Občina pa podpirata turistično dejavnost v okviru občinskega prostora
torej suport turističnim uporabnikom , turističnim ponudnikom in turističnim društvom.
Vsi ki se ustavijo v novi poslovalnici in vprašajo za informacije to izvejo in gredo naprej.
Vsekakor je to super, toda kakšno korist imamo od tega, mogoče TD proda kakšen spominek
več ali kakšno čipko. Ja vsekakor je to OK, toda če predpostvaljamo, da te poslovalnice ne bi
bilo, bi se pa stranka zaustavila pri nas in bi se poleg čipke, informacije ali spominka mogoče
lahko ogledala še muzej. To so samo razmišljanja in tako, kot takrat se sprašujem ali rabimo
dve poslovalnici - vsekakor pa TD Železniki potrebuje svoj prostor in v tem trenutku ima
priloga

