SVET ZAVODA JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC

Datum: 27.02.2012

Zapisnik 24. redne seje Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec
ki je bila v ponedeljek, 27. februarja 2012 ob 20. uri v pisarni direktorja JZR.
Prisotni člani: Uroš Šinkovec, Boris Benedičič, Blaž Kuhar, Jože Tavčar, Boris Kavčič, Edo
Pohleven, Jože Rakovec, Brane Bertoncelj.
Ostali prisotni: Gregor Habjan - direktor JZR
Opravičeno odsotni: Gregor Bogataj
Predsednik sveta JZR Uroš Šinkovec je predlagal naslednji dnevni red, ki je bil soglasno
sprejet:
Dnevni red:
1. pregled in potrditev zapisnika 23. seje
2. poslovno poročilo JZR za leto 2011
3. plan dela, plan investicij za leto 2012
4. sanacijski program JZR
5. predlog za spremembo cenika storitev JZR
6. pravilnik za šport in letni program športa 2012
7. letni program kulture za leto 2012
8. poročilo s sestanka Občina Železniki, JZR, Muzejsko društvo
9. razno
K 1. točki: pregled in potrditev zapisnikov 23. seje
Zapisnik je objavljen tudi na internetni strani JZR. Za vnaprej smo se dogovoril, da dokler svet JZR ne
potrdi zapisnika se ga ne objavi na internetni strani JZR. To velja tudi za zapisnike ostalih področnih
strokovnih svetov JZR
SKLEP št. 106: Člani sveta JZR so potrdili zapisnik 23. redne seje.
Uroš Šinkovec, predsednik sveta zavoda JZR
Odgovoren:
člani sveta zavoda JZR
Izvajalci:
Rok izvedbe:
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 2.točki: poslovno poročilo JZR za leto 2011 (priloga k zapisniku)
Direktor je predstavil poslovno poročilo. Na osnovi razprave je svet JZR sprejel sklep:
SKLEP št. 107: Člani sveta JZR so potrdili poslovno poročilo JZR za leto 2011
Uroš Šinkovec, predsednik sveta zavoda JZR
Odgovoren:
člani sveta zavoda JZR
Izvajalci:
Rok izvedbe:
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 3. točki: plan dela, plan investicij za leto 2012 (priloga k zapisniku)
Direktor je predstavil plan dela in investicij za leto 2012 s katerim je bil svet JZR seznanjen.
K 4. točki: sanacijski program JZR (priloga k zapisniku)
Direktor je predstavil sanacijski program JZR s katerim je bil svet JZR seznanjen.

K 5. točki: predlog za spremembo cenika storitev JZR
Predlog cenika je bil obravnavan... Do naslednje seje vsak izmed članov razmisli o predlaganem
predlogu in poda mnenje oz svoje pripombe ali predloge. Cenik mora ostati ugoden za domača
društva ter hkrati konkurenčen v primerjavi z ostalimi športnimi dvoranami in bazeni. Direktor preveri
ter pridobi podatke o preteklih in prihodnjih podražitvah!
K 6. točki: pravilnik za šport in letni program športa 2012 (priloga k zapisniku)
Člani sveta JZR so bili seznanjeni z novim pravilnikom za šport in ni bilo večjih pripomb, saj je bil
pravilnik dobro usklajen že na nivoju strokovnega sveta za šport, zato svet JZR sprejema naslednji
sklep.
SKLEP št. 106: Člani sveta JZR potrjujejo pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Železniki.
Uroš Šinkovec, predsednik sveta zavoda JZR
Odgovoren:
člani sveta zavoda JZR
Izvajalci:
Rok izvedbe:
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 106: Člani sveta JZR potrjujejo letni program športa 2012 v Občini Železniki
Uroš Šinkovec, predsednik sveta zavoda JZR
Odgovoren:
člani sveta zavoda JZR
Izvajalci:
Rok izvedbe:
Sklep je bil soglasno sprejet.
Člani sveta JZR predlagamo, naj bo preko razpisnih pogojev vedno zahtevana obvezna priloga k
prijavi na razpis ; izkaz uspeha in bilanca stanja društva.
K 7. točki: letni program kulture za leto 2012
Po razpravi je bila največja dilema članov sveta, sprememba letnega programa v zadnjem odstavku
predlaganega pravilnika. Člani menijo, da je podlaga za izdelavo letnega programa za kulturo
pravilnik za kulturo, v katerem se neporabljena sredstva sorazmerno razdelijo med programe, ki so bili
realizirani. To je v neskladju s predlaganim letnim načrtom za kulturo zato svet JZ sprejema naslednji
sklep:
Člani sveta JZR predlagajo, naj strokovni sveta za kulturo, na sestanku 28.2.2012
pregleda spremembe letnega programa in če je usklajen s pravilnikom za kulturo
SKLEP št. 107: in naj svojo odločitev sporoči svetu JZR, da ustrezno sprejme predlagane
spremembe pravilnika in letnega načrta za kulturo. Svet JZR bo predlog
strokovnega sveta za kulturo sprejel na korespondenčni seji.
Uroš Šinkovec, predsednik sveta zavoda JZR,
Odgovoren:
Jože Tavčar, predstavnik SS za kulturo
člani sveta zavoda JZR
Izvajalci:
Rok izvedbe:
K 8. točki: poročilo s sestanka Občina Železniki, JZR, Muzejsko društvo
Predsednik Sveta Uroš Šinkovec in direktor JZR Gregor Habjan sta seznanila člane sveta o vseh
sestankih in pogovorih, ki so potekali v zvezi s tem.
K 9. točki: razno
Ni bilo razprave...
Seja je bila zaključena ob 23.30.
Zapisal
Blaž Kuhar

Uroš Šinkovec l.r.
predsednik sveta zavoda JZR

