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ZAPISNIK
18. REDNE SEJE JAVNEGA ZAVODA SONČNI KANIN

18. redna seja Javnega zavoda Sončni Kanin je bila v petek, 18.2.2019 s pričetkom ob 17.00
uri v prostorih uprave Javnega zavoda Sončni Kanin.

Seji so prisostvovali:
Miha Sotlar - predsednik Sveta
Marko Mlekuž – član Sveta
Boštjan Novosel – član Sveta
Jernej Skok- član Sveta
Danijel Krivec- član Sveta
Nataša Bartol - zapisnikar
Sejo je vodil predsednik sveta javnega zavoda Sveta Miha Sotlar.
Predsednik sveta javnega zavoda je uvodoma ugotovil, da je Svet zavoda sklepčen.

Člani Sveta so soglasno sprejeli predlagani dnevni red, ki je:
1. Razgovor s kandidati za direktorja in izbor direktorja
2. Potrditev čistopisa Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest JZSK
3. Obravnava sprejetih ponudb pri javnem zbiranju ponudb minerja snežnih plazov
4. Razno.

1. RAZGOVOR S KANDIDATI ZA DIREKTORJA IN IZBOR DIREKTORJA
Člani Sveta zavoda so opravili razgovore s petimi kandidati, ki so se pravočasno in ustrezno
prijavili na razpis za prosto delovno mesto direktorja zavoda.
Sklep 52: Za direktorja Javnega zavoda Sončni Kanin se imenuje dr.Roka Ovsenika.
Sklep 53: Do nastopa novoimenovanega direktorja se podaljša mandat za vršilca dolžnosti
direktorja Marijanu Skornišku.
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2. POTRDITEV ČISTOPISA PRAVILNIKA O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI
DELVNIH MEST V JZSK
To točko se ovrže, saj so člani Sveta javnega zavoda na zadnji, to je 17. redni seji že potrdili
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji Javnega zavoda Sončni Kanin, Pravilnik o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
Javnega zavoda Sončni Kanin s Prilogo 1: Katalog delovnih mest s sklepom št.51.

3. OBRAVNAVA SPREJETIH PONUDB PRI JAVNEM ZBIRANJU PONUDB MINERJA
SNEŽNIH PLAZOV.
Na javno zbiranje ponudb za minerja snežnih plazov na visokogorskem smučišču na
Kaninu, ki je bilo objavljeno na spletni strani Javnega zavoda Sončni Kanin oz. na www.kanin.si,
je prispela ena ponudba. Ponudnik je Apartmaji in druge storitve, Franc Hosnar s.p. Člani sveta
so ponudbo proučili. Član Sveta javnega zavoda Jernej Skok je podal informacijo o cenah
proženja plazov s pomočjo italijanskega helikopterja.
V.d. direktorja Marijana Skorniška se zadolži, da opravi razgovor s ponudnikom ter skuša
pridobiti ugodnejšo ponudbo.

4. RAZNO
Vodja obratovanja vlečnic in krožnih žičnic, Jernej Kravanja, je preobremenjen, ker je edini
vodja obratovanja žičnic, ki ima veljaven preizkus strokovne usposobljenosti in posledično ima
veliko nadur. Doslej se na objavo prostega delovnega mesta za vodjo obratovanja žičnic ni
prijavil nihče, ki bi imel veljaven preizkus strokovne usposobljenosti za vodjo žičniških naprav.
Sklep 54: Upravi Javnega zavoda Sončni Kanin se naroči, da objavi objavo za prosti delovni
mesti za vodjo obratovanja vlečnic in krožnih žičnic ter za delovno mesto nadzornika smučišč
na Zavodu za zaposlovanje, ki naj traja najmanj en mesec.

Seja se je zaključila ob 21.10 uri.

Zapisničarka:

Predsednik sveta zavoda

Nataša Bartol

Miha Sotlar, l.r.
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