SVET ZAVODA JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC

Datum: 8.05.2012

Zapisnik 26. redne seje Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec
ki je bila v torek, 8. maja 2012 ob 20. uri v pisarni direktorja JZR.
Prisotni člani: Uroš Šinkovec, Boris Benedičič, Blaž Kuhar, Boris Kavčič, Edo Pohleven, Jože
Rakovec, Brane Bertoncelj.
Ostali prisotni: Gregor Habjan - direktor JZR
Opravičeno odsotni: Gregor Bogataj, Jože Tavčar.
Predsednik sveta JZR Uroš Šinkovec je predlagal naslednji dnevni red, ki je bil soglasno sprejet:
Dnevni red:
1. pregled in potrditev zapisnikov 24. in 25. seje sveta JZR
2. Sprememba cenikov
3. Poročilo o investiciji prenova parketa v športni dvorani
4. Muzej: delovni čas
5. Pridobivanje in umikanje sponzorjev iz naših športnih prostorov.
6. Odprtje letne terase na bazenu.
7. Plavanje pingvinčkov v juliju in avgustu.
8. Gradbeni odbor Bazen (vzpostavitev in predlogi)
9. Razno
K 1. točki: pregled in potrditev zapisnikov 24. in 25. seje sveta JZR
Dogovorili smo se, 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. 113:
Člani sveta JZR so potrdili zapisnik 24. redne seje.
Odgovoren:
Uroš Šinkovec, predsednik sveta zavoda JZR
Izvajalci:
člani sveta zavoda JZR
Rok izvedbe:
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 114:
Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Člani sveta JZR so potrdili zapisnik 25. korespondenčne seje.
Uroš Šinkovec, predsednik sveta zavoda JZR
člani sveta zavoda JZR
-

K 2.točki: Sprememba cenikov
Direktor je predstavil predlog novega cenika za športno dvorano. Predlagani cenik je priloga
zapisnika. Na osnovi razprave je svet JZR sprejel sklep:
SKLEP št. 115:
Člani JZR so potrdili predlagani cenik za športno dvorano.
Odgovoren:
Uroš Šinkovec, predsednik sveta zavoda JZR
Izvajalci:
člani sveta zavoda JZR
Rok izvedbe:
Sklep je bil soglasno sprejet.

Direktor je predstavil predlog novega cenika za bazen, savno, tenis, odbojko na mivki, igrišča na
športnem parku. Predlagani cenik je priloga zapisnika. Na osnovi razprave je svet JZR sprejel sklep:
Člani JZR so potrdili predlagani cenik za bazen, savno, odbojko na mivki, igrišča
SKLEP št. 116:
na športnem parku.
Odgovoren:
Uroš Šinkovec, predsednik sveta zavoda JZR
Izvajalci:
člani sveta zavoda JZR
Rok izvedbe:
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 3. točki: Poročilo o investiciji prenova parketa v športni dvorani
Direktor je dal 8 povpraševanj za brušenje parketa. Odgovorov je bilo 5. Razpon ponudb je bil od
22.000€ do 36.000€. Najcenejši ponudnik ima tudi ustrezne reference s katerim se nadaljuje pogovore
glede podrobnosti izvedbe. Delalo se bo med šolskimi počitnicami.
K 4. točki: Muzej: delovni čas
Direktor je podal predlog delovnega časa muzeja, ki je priloga zapisnika. Svet zavoda je bil seznanjen
s predlogom.
K 5. točki: Pridobivanje in umikanje sponzorjev iz naših športnih prostorov.
Vse sponzorje, ki so prisotni v dvorani z reklamnimi panoji so bili pozvani, da še naprej reklamirajo v
dvorani. Nekaj se jih je odpovedalo nadaljnjemu sodelovanju, nekaj pa je bilo pozitivnih odgovorov.
Direktor je poslal prošnje podjetjem, ki do sedaj še niso reklamirali v dvorani. Nekaj je bilo odziva.
Direktor bo poizkusil dobiti čim več sponzorjev, da se čimbolj zapolni prostor v dvorani.
K 6. točki: Odprtje letne terase na bazenu.
Letna terasa na bazenu
Lesena ograja od terase se odstrani in postavi ob vodi, da bo močnejša kot je sedaj. Kupilo bi se
premične ograje, s katerimi bi lahko kombinirali prostor na letnem vrtu. Kupilo se je 12 ležalnikov.
Urediti bo treba izhodna vrata na teraso bazena. Sladoletni vrt bo treba preurediti in ga narediti
čimbolj dostopnega.
Bife na športnem parku
Vse je v zaključni fazi. Veliko je že pripravljenega. Predvideno odprtje bifeja bo 14. maja. Istočasno se
zapre bife v dvorani.
K 7. točki: Plavanje pingvinčkov v juliju in avgustu.
Trening plavanja pingvinčkov se obračuna po novem ceniku.
K 8. točki: Gradbeni odbor Bazen (vzpostavitev in predlogi)
Uroš je podal kakšne so aktivnosti v zvezi z prenovo bazena. Predlaga, da trenutno gradbenega odbora
za prenovo bazena še ni potrebno postaviti, saj je treba dobiti širši dogovor glede prenove bazena in
poiskati potencialne vire financiranja.
K 9. točki: razno
Črte na atletski stezi so se po dobrem letu skorajda povsem zbrisale. Na izvedena dela je bila podana
reklamacija. Reklamacija je bila priznana. Nepravilnosti se bo odpravilo.
Realizacija v prvem kvartalu. 120.000€ prihodkov in 125.000€ odhodkov. Izguba je kot do sedaj
ustvaril zgolj bazen. Na ostalih stroškovnih mestih je stanje pozitivno.
Seja je bila zaključena ob 22.30.
Zapisal
Blaž Kuhar

Uroš Šinkovec l.r.
predsednik sveta zavoda JZR

