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Poslovno poročilo Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi za leto 2014
Uvod
Sestavni del poročila sta:
1. Poslovno poročilo o poslovanju pravne osebe javnega prava oziroma Javnega zavoda
ŠKTM Radlje ob Dravi, ki ga je s svojimi sodelavci pripravil direktor kot odgovorna
oseba Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi;
2. Računovodsko poročilo z bilanco stanja in izkazom prihodkov ter odhodkov, ki ga je
pripravil računovodski servis Center poslovanja d.o.o..
Poslovno poročilo je sestavljeno iz 4 delov, in sicer:

1. SPLOŠNI DEL
V splošnem delu so matični podatki zavoda, kadrovska gibanja, predstavitev delovanja
organov zavoda, upravljavska in investicijska funkcija.
2. OPERATIVNI DEL
V operativnem delu so predstavljena poročila o delovanju na področjih za katere je zavod
pristojen: šport, kultura, turizem in mladina.
Dejavnost vseh štirih področij je prepletena in se prekriva, zato je mejo med
posameznimi dejavnostmi, glede na področja, nemogoče ostro zarisati. Zaradi tega se
tudi posamezna poročila za posamezno področje prekrivajo in prepletajo. Enako je z
nastalimi stroški, ki se v večini poslovnih dogodkov nanašajo na dve ali več področij in
jih ni mogoče pripisati le eni izmed dejavnosti. Natančneje je možno poročati o posameznih
projektih, ki se nanašajo na dejavnosti povezane na primer: s Športno hišo, Športnim
stadionom, Vodnim parkom ali drugo infrastrukturo, s katero upravlja zavod. Zavod se je
ukvarjal tudi s posameznimi projekti, ki jih je izvedel po naročilu občine ali kot samostojne
projekte: Koroško kulturno poletje, Radeljska srečanja, Čistilna akcija, Silvestrovanje na
prostem.
3. FINANČNI DEL
Finančni del sestavljajo: Računovodsko poročilo z bilanco stanja in izkazom prihodkov in
odhodkov, kratkoročna sredstva, zaloge, kratkoročne obveznosti in pasivne časovne
razmejitve, dolgoročne obveznosti, investicijska vlaganja in pregled poslovanja. Vse
navedeno je opremljeno tudi s kratkimi komentarji in pojasnili.
4. ZAKLJUČNI DEL
Kratek povzetek in pričakovanja za prihodnost.
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1. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA
1.1.

Osnovni podatki o Javnem zavodu ŠKTM Radlje ob Dravi

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi
Mariborska cesta 4
2360 Radlje ob Dravi
MATIČNA ŠTEVILKA

3372421000

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA

SI58270574

REGISTRACIJA

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, št. vložka
2008/24209

VPIS SUBJEKTA V SODNI
REGISTER

04. 08. 2008

REGISTRSKI ORGAN

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

USTANOVITELJ

Občina Radlje ob Dravi

ZAKONITI ZASTOPNIK

Milan Šarman

PRAVNOORGANIZACIJSKA
OBLIKA

Javni zavod

ŠTEVILKA PODRAČUNA PRI UJP

01301-6000000262

SEKTORSKA PRIPADNOST (SKIS)

S.11001 (nefin. Družbe pod javnim
nadzorom)

GLAVNA DEJAVNOST

85.510 (izob., izpopol., usposab. na področju
športa)

FIRMA/IME

Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem
in mladino Radlje ob Dravi

SKRAJŠANO

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi

ČLANI SVETA ZAVODA

Primož Ternik (predsednik), Igor Sredenšek
(podpredsednik), Slavko Garmut, Igor Lauko
in Gregor Likar (člani).

ODGOVORNA OSEBA

Milan Šarman

DRUGI ZAPOSLENI v letu 2014

Sklenjene pogodbe o zaposlitvi:
Sara Berglez Zajec (vodja projektov, do
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20. 4. 2014 porodniški dopust);
Vesna Erjavec (vodja projektov do
20.4.2014);
Gregor Likar (30 % program Zdrav
življenjski slog, 70 % zavod, od 1.9.2014
zavod);
Dominika Karlatec (turistični informator III);
Vojko Gmajner (koordinator mladinskih
programov);
Ines Ravšer (turistični informator III do
24.7.2014);
Vesna Ovčar (posebna pogodba – javna dela
Do 23.9.2014 – od 4.4.2014 porodniški
dopust);
Janja Lorenci, Sonja Meršnik in Žiga Hitl
(posebna pogodba - javna dela).

1.2.

Opis razvoja zavoda in njegovih dejavnosti

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svoji 15. redni seji dne 2. junija 2008 sprejel
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob
Dravi (v nadaljevanju: odlok). V Odloku so navedene uvodne in statusne določbe, dejavnosti
zavoda, organi zavoda, pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
odgovornosti ustanoviteljice za obveznosti zavoda ter medsebojne pravice in obveznosti
ustanovitelja in zavoda, splošni akti ter prehodne in končne določbe. Osnovni akti potrebni za
delovanje zavoda so bili sprejeti že pred letom 2011: Statut Javnega zavoda ŠKTM za šport,
kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, Poslovnik Sveta zavoda, Poslovnik o delu
strokovnih svetov zavoda ipd. V letu 2011 je bil sprejet noveliran Pravilnik o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu ŠKTM za šport, kulturo, turizem
in mladino Radlje ob Dravi. To je bilo potrebno, da se zavod formalno pripravi na upravljanje
še druge infrastrukture, Mladinskega kulturnega centra s hotelom Radlje, Vodnega parka REŠ
in Smučišča Vuhred. Sistemizirali smo delovna mesta, ki so za upravljanje in vodenje teh
objektov potrebna, ne glede kakšna razmerja bodo takrat s kadri vzpostavljena. V letu 2012 so
bile sprejete Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo,
turizem in mladino Radlje ob Dravi, ki so sledile spremembam Odloka o ustanovitvi Javnega
zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi. Sprejeta je bila tudi
Strategija Javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi. V
letu 2013 je bil še nekoliko dopolnjen Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest za delovna mesta na turističnem in mladinskem področju. Javni zavod namreč
sam upravlja z nastanitvenim delom hostela, kjer ima za ta opravila (recepcija, nastanitve,
urejanje sob in ostalih prostorov itd.) zaposlene delavce.
Po izteku projekta Švicarski mehanizem – Igranje za znanje smo ohranili, oziroma nadaljevali
s programi, ki jih je omogočal vzpostaviti ta projekt. V prostorih Mladinskega kulturnega
centra smo na novo vzpostavili Dnevni center aktivnosti, in pripravili programe za udeležence
starejše generacije, brezposelne, invalide in druge udeležence teh delavnic.
Nove infrastrukturne pridobitve, ki jih upravlja zavod so zahtevale sprejem pravil kot so:
Pravilnik o upravljanju in uporabi Športne hiše Radlje in Pravilnik o upravljanju in uporabi
Športnega stadiona Radlje, ki ju je na predlog zavoda sprejel Občinski svet Občine Radlje ob
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Dravi leta 2011. V letu 2013 je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi preklical Pravilnik o
upravljanju in uporabi Športne hiše Radlje, nato pa ga je nekoliko spremenjenega sprejel Svet
zavoda. Spremembe se nanašajo predvsem na večja pooblastila in večjo fleksibilnost vodstva
zavoda pri določanju višine uporabnine glede na sprejeti cenik in povpraševanje. Sprejeti so
bili še naslednji akti: Letni program uporabe športne hiše Radlje, ki se sprejema vsako leto in
Hišna reda za Športno hišo in Športni stadion, pa ceniki storitev, ki jih nudi zavod.
V letu 2014 so bile zopet sprejete spremembe in dopolnitve Statuta javnega zavoda zaradi
potreb po registraciji novih dejavnosti, ki jih je zavod uvajal.
Pred prevzemom Vodnega parka Radlje ob Dravi v upravljanje je zavod sprejel dva temeljna
akta, povezana s tem objektom: Pravilnik o obratovanju Vodnega parka Radlje ob Dravi in
Kopališki red Vodnega parka Radlje ob Dravi.
V zvezi s pripravami na upravljanje je zavod izvedel vse potrebne logistične ukrepe in
vzpostavil organizacijo obratovanja. Poskrbeti je bilo potrebno tudi za ustrezen kader in sicer:
upravnika Vodnega parka, reševalce iz vode in redarje. Z vsemi smo sklenili delovršne
pogodbe, saj je bilo predvideno obdobje obratovanja omejeno zgolj na dva meseca, v katerih
je bilo zaradi vremenskih razmer obratovanje še dodatno omejeno.
Poiskali smo tudi poslovnega partnerja, ki je na kopališču izvajal gostinsko dejavnost.
Kot vsako leto je bil sprejet Letni program uporabe Športne hiše , za potrebe prostovoljskega
dela pa je bil sprejet tudi Pravilnik o opravljanju in nagrajevanju prostovoljskega dela v
Javnem zavodu ŠKTM Radlje ob Dravi.
Svet zavoda se je sestal petkrat, strokovni sveti pa: za šport trikrat, ena seja pa je bila zaradi
nesklepčnosti odpovedana, za kulturo dvakrat, dve seji pa sta bili zaradi nesklepčnosti
odpovedani, za turizem štirikrat in za mladino trikrat, ena seja pa je bila zaradi nesklepčnosti
odpovedana.
Z ustanoviteljico Občino Radlje ob Dravi so potekali občasni sestanki, na katerih smo
obravnavali sprotno problematiko.
Nadzorni odbor Občine Radlje ob Dravi je pregledal poslovanje zavoda v letu 2013, in v
osnutku poročila podal nekaj pripomb in priporočil. Na Odzivno poročilo, ki ga je podal javni
zavod, nadzorni odbor ni odgovoril in tudi ni podal končnega poročila.
1.3.
-

-

Kadrovska zasedba v letu 2014
Milan Šarman vso leto polni delovni čas, direktor;
Gregor Likar vso leto. Do 30. 8. 2014 70 % delovnega časa - vodja športne
infrastrukture, 30 % delovnega časa pa v projektu Zdrav življenjski slog. Po 1.9.2014 je
bil program Zdrav življenjski slog ukinjen, se je pa povečal obseg del zaradi odprtja
Vodnega parka in se je zaposlitev prerazporedila tako, da je zaposlen poln delovni čas
na delovnem mestu vodje športne infrastrukture;
Sara Berglez Zajec poln delovni čas na delovnem mestu vodenje MKC in vodenje
projektov, do 20.4.2014 porodniški dopust;
Vesna Erjavec do 20.4.2014 – poln delovni čas na delovnem mestu vodenje MKC in
vodenje projektov;
Dominika Karlatec vso leto poln delovni čas na delovnem mestu turistični informator
III;
Vojko Gmajner vso leto poln delovni čas na delovnem mestu koordinator mladinskih
programov;
Ines Ravšer do 24.7.2014 poln delovni čas na delovnem mestu turistični informator III;
Vesna Ovčar do 23.9.2014 – javna dela, od 4.4.2014 porodniški dopust;
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-

-

Janja Lorenci od 3.2.2014 do 31.12.2014 – javna dela;
Žiga Hitl od 3.2.2014 do 31.12.2014 – javna dela;
Sonja Meršnik od 7.4.2014 do 31.12.2014 – javna dela;
občasno za menjave odsotnosti zaposlenih, posebej pa še ob večjih prireditvah smo
angažirali študente in dijake po študentskih napotnicah za razna pripravljalna dela,
pospravljanje po prireditvah, vodenje , strežbo in drugo.
redna vzdrževalna dela na športnih objektih in prevoze opreme so zagotavljali delavci
Režijskega obrata Občine Radlje ob Dravi;
naloge vodje obratovanja, pomočnika vodje obratovanja, nadzornikov, reševalcev,
strojnikov in podajalcev na smučišču bela snežinka v Vuhredu in naloge reševalcev iz
vode, redarjev in upravnika na Vodnem parku Radlje ob Dravi so opravljali delavci po
delovršnih pogodbah.

1.4. Upravljanje z infrastrukturo
S takšno kadrovsko zasedbo je zavod poleg vsakodnevnih rednih poslov iz primarne
dejavnosti upravljal v letu 2014 še z naslednjo infrastrukturo:
- Športna hiša je bila dana v funkcijo septembra 2010. V letu 2014 je obratovala vso leto.
- Športni stadion je bil dan v upravljanje zavodu 1.9.2011. V letu 2014 je obratoval vso
leto.
- Mladinski kulturni center (MKC) s hotelom Radlje ob Dravi, katerega investitor je bil
zavod, investicijska sredstva pa je pridobil od Urada Republike Slovenije za mladino in
Občine Radlje ob Dravi, je bil končan konec leta 2011. V februarju 2012 smo pridobili
uporabno dovoljenje in v MKCju takoj pričeli z aktivnostmi. V maju smo beležili prve
nočitve, v juniju pa je bila uradna otvoritev.
Aktivnosti mladih v MKCju so se povečevale in dosegle visoko raven, v letu 2014 je
bilo izvedenih čez 700 različnih dogodkov, nekaterih bolj, nekaterih manj zahtevnih.
Udeleženci teh dogodkov potrjujejo, da je tovrstna dejavnost zaželena, potrebna in
koristna. Nastanitve je izvajal zavod s svojimi zaposlenimi, za potrebe prehrane pa smo
prakticirali catering sistem, dokler nismo v mesecu aprilu s poslovnim partnerjem
podpisali pogodbo o najemu gostinskega dela. V letu 2014 je v mladinskem hotelu
nočilo 4.388 oseb, kar predstavlja 14,48 % porast glede na preteklo leto. Dnevni center
aktivnosti, ki smo ga uvedli v sredini leta 2013, je bolj zaživel šele v letu 2014, izvajali
pa smo programe za udeležence starejše generacije, brezposelne, invalide in druge
udeležence teh delavnic.
- Vodni park Radlje ob Dravi je bil v segmentu naravnega kopališča odprt 2.8.2014, ostali
deli pa so še v fazi investicije. Priprave na upravljanje so potekale že od začetka leta, saj
nas je čakala zahtevna naloga, posebej še zato, ker v slovenskem prostoru takšnega tipa
kopališča še ni in ga tudi zakonodaja obravnava dokaj površno. V postopku zbiranja
ponudb smo izbrali poslovnega partnerja za opravljanje gostinske dejavnosti in dokaj
uspešno obratovali do 13.9.2014, ko smo ga zaradi neurja in poplav za to sezono
dokončno zaprli. V tem kratkem obdobju je bilo registriranih 5.610 kopalcev, tistih, ki
so koristili le gostinsko ponudbo ali so si prišli objekt samo pogledat, nismo šteli.
- Smučišče Vuhred: skladno z odločitvijo ustanoviteljice, da bo smučišče obratovalo, če
bodo vremenske razmere dopuščale, je Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi pripravil vse
potrebno za to.
Ob neporušni kontroli in magnetoskopiji transportne vrvi je bilo ugotovljeno, da je le ta
dotrajana in jo je bilo potrebno zamenjati. Po odpravi te in nekaterih drugih
pomanjkljivosti, je bil opravljen tehnični pregled in izdani dovoljenji za obratovanje
vlečnice in smučišča. V tem letu smo tudi usposobili delavca, zaposlenega v Režijskem
obratu za nadzornika smučišča in reševalca. V zvezi s potrebnimi ukrepi so nastali
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precejšnji stroški, smučišče pa zaradi tople zime in pomanjkanja snega žal ni obratovalo
niti en dan, čeprav je bilo vse pripravljeno. Smučišče je bilo pred sezono 2014/15 tako
zopet pripravljeno za obratovanje. Ker pa je za pripravo smučišča in za njegovo
obratovanje potreben dodaten sofinancerski denar, je nadaljnja usoda tega smučišča
odvisna od tega, kakšno raven javnega interesa si občina želi in kakšen delež je
pripravljena sofinancirati iz proračuna.
V upravljanju ima JZ še drugo infrastrukturo: stadion z umetno travo Radlje, trim stezo
ter športna igrišča: Sv. Anton, Vuhred, Sp. Vižinga, Vas, Remšnik, Dobrava, Reš, OŠ
Radlje in igrišče na mivki ter igrala v Radljah ob Dravi, v Vuhredu in na Remšniku ter
učne in rekreacijske poti. Konec leta 2014 je zavod dobil v upravljanje še Igrišče za
ulično košarko, Urbani kolesarski park Radlje ob Dravi in objekt Ulična vadba.
1.5.

Investicije
Razen nakupa nekaj osnovnih sredstev, zavod v letu 2014 drugih investicij ni imel.

2. OPERATIVNI DEL
Operativni del je sestavljen iz posameznih poročil, ki so jih pripravili strokovni sodelavci na
področjih mladine, športa, turizma in kulture.
Poročila so sestavni del razširjenega poročila.

2.1. Razvoj področja mladine in kulture
V letu 2014 je bilo izvedenih preko 700 dogodkov. Aktivnosti na področju mladih so bile
izvedene z namenom da:
- Spodbujajo aktivno vključevanje mladih v sooblikovanje lokalnega okolja z namero
mlade zadržati oz. privabiti po končanem šolanju nazaj v »mladim prijazno« okolje
Občine Radlje ob Dravi;
- Se razvija ustvarjalni in umetniški potencial mladih;
- spodbujajo zdrav življenjski slog in športno aktiviranje mladih občanov na vseh
ravneh;
- Spodbujajo neformalno izobraževanje ter pridobivanje kompetenc za večjo
zaposljivost in lažji prehod v samostojno življenjsko obdobje;
- Se razvijajo in promovirajo novi pristopi lokalne skupnosti za mladim prijazno občino;
- Se nudi mladim celostna podpora na vseh nivojih oblikovanja mladinskih politik in pri
reševanju mladinskih aktualnih izzivov.
2.1.1. Neformalno izobraževanje
Neformalno izobraževanje je v letu 2014 potekalo s poudarkom na naslednjih segmentih:
pridobivanje raznih kompetenc uporabnih v vsakdanjem življenju, pridobivanje znanj, ki
lahko koristijo na področju zaposlovanj, pridobivanje veščin, ki spodbujajo podjetništvo in
razvoj podjetniških idej ter veščine in znanja, ki spodbujajo kreativnost in umetniško
izražanje. Neformalna izobraževanja so obsegala več kot tretjino vseh izvedenih aktivnosti.
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Neformalna izobraževanja v letu 2014 so potekala preko:
- Izvajanja tečajev (jezikovni računalniški, kaligrafija, …);
- Delavnice razvijanja in pridobivanja ročnih spretnosti (polstenje, izdelava raznih mazil
in kozmetike, izdelava lesenih izdelkov, kuharske delavnice, izdelava darilnega
programa in aranžiranja, pletenje, kvačkanje, šivanje…);
- Predavanja (podjetništvo, samopodoba, zdrav življenjski slog,… );
- Omogočanje udeležbe na drugih neformalnih izobraževanjih v režiji raznih mladinskih
in drugih organizacij v Sloveniji (npr. Eurodesk, Mreža Mama,…).
Program se je glede na finančne zmožnosti in pobude uporabnikov oblikoval mesečno.

2.1.2. Informiranje mladih
Dejavnost se je v letu 2014 začela postopoma razvijati.
Informiranje je eno od ključnih področij, ki vplivajo na doseganje avtonomije mladih
posameznikov in njihovo aktivno participacijo v družbi. Mladim v MMKC trenutno že
zagotavljamo redno svetovanje v okviru CIPS, uporabo programa Kam in kako, svetovanje v
obliki Eurodesk informacij ter svetovanje mladinskim organizacijam na vseh področjih
njihovega delovanja.
Za prihodnje leto smo v 2014 idejno že izoblikovali informiranje s področja socialnih in
državljanskih pravic ter dodatne vsebine na področju zaposlovanja. Aktivnosti se bodo
predvidoma, v kolikor bodo dane kadrovske zmožnosti, pričele izvajati v letu 2015.
2.1.3. Zdrav življenjski slog
Aktivnosti na področju zdravega življenjskega sloga izvajamo v obliki izobraževalnih
delavnic ob torkih, preko projekta MKC vrtiček, izvajanja dejavnosti akcijske skupine Las za
preprečevanje zasvojenosti, priložnostnih športnih dogodkov ter občasnih delavnic med
vikendom.
Z raznimi delavnicami in aktivnostmi izvajamo predvsem aktivnosti, ki pomagajo graditi
zdravo samopodobo, preprečiti različne oblike zasvojenosti ter spodbujati zdrav način
življenja in zdrave vzorce prehranjevanja. Aktivnosti so osredotočene na podporo pri
odraščanju in na pridobitev kompetenc za prehod v samostojno življenje mladostnikov.
Na tem področju so se kontinuirano izvajale naslednje aktivnosti:
- Predavanja in delavnice na temo zdravega življenjskega sloga (osebnostna rast, zdrava
prehrana, kozmetika in nega, preprečevanje zasvojenosti…);
- MKC vrtiček;
- Ustvarjalne delavnice izpred koša;
- Športne aktivnosti za mlade;
- Splošne promocijske aktivnosti zdravega življenjskega sloga…
Torkove aktivnosti so potekale predvsem v obliki pridobitve kompetenc in pridobitve raznih
veščin in neformalnih znanj za zdrav življenjski slog (npr. izdelava naravnih čistil). Poleg
8
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profesionalnih mentorjev in predavateljev je v veliki meri aktivnost potekala tudi kot
medgeneracijski prenos znanja in veščin.
Aktivnosti v okviru projekta so zavzemale postavitev MKC vrtička in začetno zasaditev,
serijo različnih tematskih predavanj v sezoni med februarjem in novembrom, praktične
prikaze na vrtičku ter razna pogovorna druženja. Hrana je bila uporabljena predvsem na
sredinih kuharskih delavnicah. Občasno so potekale tudi izmenjave sadik ter zelenjave.
Sponzor na projektu je tudi Semenarna Ljubljana, ki je brezplačno prispevala različni
semenski material ter izvedla določena tematska predavanja.
Delavnice izpred koša so oblikovane na idejni zasnovi reuse – recycle. Izvajale so se običajno
v sklopu ponedeljkovih ustvarjalnih delavnic ter petkovih in sobotnih tematskih delavnic.
Zelo priljubljene so predvsem delavnice šivanja iz odpadnega tekstila.

2.1.4. Kulturno udejstvovanje mladih
Tudi v letu 2014 je bilo spodbujanju mladinske kulture posvečene manj pozornosti. Že
utečeno je sodelovanje s KKŠ (Skul(p)tura) ter koncerti lokalnih glasbenih bendov. Zelo
dobro se je uveljavila tudi dramska skupina, ki pripravlja predvsem kratke otroške igre.
Razlogi zakaj je na tem področju izvedenih manj aktivnosti so predvsem finančne narave –
visoki stroški SAZASa, IPFa in drugih tovrstnih organizacij ter ozvočenja.
2.1.5. Prostočasne in animacijske dejavnosti
V okviru teh aktivnosti so organizirani predvsem tematski večeri in popoldnevi namenjeni
aktivnemu preživljanju prostega časa v obliki družabnih iger, igranja namiznega tenisa,
turnirjev, tematskega druženja, karaok, filmskih in glasbenih večerov, prostega pogovora z
mladimi...
Namen je predvsem socializacija, vključevanje socialno izključenih, odmik od računalniških
virtualnih stikov v pristen socialni stik s sovrstniki…

2.1.6. Mladinsko delo in mladinske politike
Mladinsko delo ponuja enega izmed temeljnih prostorov za socialno vključevanje in
participacijo mladih. Mladim odpira vrata na različnih področjih, od razvoja lastnih idej in
projektov do izvedbe projekta, kar vključuje npr. načrtovanje in organizacijo aktivnosti,
upravljanje s financami, delo z ljudmi, javno nastopanje. Skozi različne (neformalne) metode
in pristope lahko mladi sodelujejo v oblikovanju mladinskih politik ali se vključijo v
delovanje lokalnega društva.
S stalnim angažiranjem mladih, individualnim svetovanjem, organiziranjem usposabljanj oz.
pošiljanjem mladih na usposabljanje za mladinske delavce tako pripomoremo k povečevanju
družbenih aktivnih mladih, mladih s kompetencami za samostojno življenje in znanji, ki
omogočajo večjo zaposljivost.
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V okviru teh aktivnosti se nudi podpora organizirani mladini, Marenberškemu lokalnemu
mladinskemu svetu in raznim mladinskim pobudam.
Pomemben del kontinuiranega programa v MMKC je program Križanje mnenj, ki spodbuja
aktivno državljanstvo in artikulacijo lastnega mnenja. V tem sklopu se odvijajo tudi
predstavitve poklicev. Terminsko je program fokusiran na četrtke in sobote.
Pričeli smo tudi s podpornimi dejavnostmi za podjetništvo in zaposlovanje mladih in sicer v
obliki možnosti predstavitve dejavnosti mladih podjetnikov ter podjetniških idej ter s
predstavljanjem poklicev.

2.1.7. Erasmus +
Na tem področju sta bili v letu 2014 izvedeni dve aktivnosti. Projekt Healthier in future je
potekal v režiji Centra Janeza Levca iz Ljubljane, sodelovale pa so naslednje države Finska,
Škotska, Irska, Češka in Slovenija. Projekt Study Visit Finland, pa je bil speljan v režiji
Mreže MaMa. Tematsko je bil izveden kot študijski obisk kolegov iz različnih finskih
mladinskih centrov.
2.1.8. Razvoj mladinskih turističnih programov
Skupaj z Mrežo MaMa smo v letu 2014 načrtovali program Poklicni tabori, ki je bil
posredovan tudi vsem izobraževalnim institucijam v Sloveniji, kot ponudba. Opravile so se
tudi idejne zasnove za programe družinskih počitnic z jezikovnim tečajem slovenščine za
slovenske manjšine v tujini ali družinske počitnice s tečajem nemščine ali angleščine za
slovenske družine. Kot potencialni trg za izvajanje turističnih mladinskih programov vidimo
tudi mladinske centre po Sloveniji, ki nimajo lastnih prenočitvenih kapacitet. V letu 2015 jim
bodo poslane ponudbe za sodelovanje v programih, ki zavzemajo več dnevne aktivnosti ali
počitniške izlete.
V letu 2014 je bilo realiziranih 4.388 nočitev, kar pomeni okoli 13% porast v primerjavi z
letom 2013.
Radlje ob Dravi in Marenberški mladinski hotel je obiskal tudi zmagovalec svetovnega
blogerskega natečaja, Avstralec Jono Cusak. O svojem postanku v Radljah je napisal tudi
blog.
Pričele so se tudi prve aktivnosti na področju nalog iz Odloka o turističnem vodenju za
Občino Radlje ob Dravi. Osnovnega tematskega usposabljanja za Koroške turistične vodiče se
je udeležilo pet oseb.
Redno se bo nadaljeval tudi program ponudbe animiranih praznovanj rojstnih dni, ki je že
odlično sprejet med uporabniki. Program poteka v obliki različnih tematskih animacij z
dekoracijo. Traja pa cca. dve uri.
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2.1.9. Zagotavljanje infrastrukturne in organizacijske pomoči
Tehnična oprema, s katero razpolaga javni zavod, omogoča društvom in mladinskim
skupinam osnovno opremo za izvajanje aktivnosti. V letu 2014 smo, kot v preteklih letih, za
izvajanje raznih programov zavod posojali tehnično opremo (ozvočenje, projektorji, stojnice,
itd). Društvom in mladinskim organizacijam so za izvajanje programov na voljo tudi prostori
v upravljanju Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi.

2.1.10. Medgeneracijski programi
Programi so potekali redno skozi vse leto. V poletnih mesecih je bilo več dejavnosti tematsko
orientiranih na področje vrtičkarstva, v jesenskem in zimskem času pa so se odvijali predvsem
programi v povezavi z ustvarjanjem in kulinariko.
Ob četrtkih se je vzpostavila redna medgeneracijska čajanka, občasno pa se ob ponedeljkih
izvajajo tematska zdravstvena predavanja v sodelovanju z različnimi zdravniki.
Zaradi boljše preglednosti programov in kontinuitete so tematsko obarvani naslednji dnevi:
ponedeljek – ustvarjanje, torek – zdrav življenjski slog, sreda – kuharske delavnice, četrtek –
medgeneracijska čajanka. Praviloma so se aktivnosti izvajale v dopoldanskem času ob 9.00
oz. 10.00 in popoldan ob 17.00 oz. 18.00.
Medgeneracijski programi se praviloma izvajajo bolj v dopoldanskih urah. Zelo redno najbolj
obiskane so sredine kuharske delavnice in predavanja Radlje skozi čas.

2.1.11. Promocijske aktivnosti
Izvedene so bile naslednje aktivnosti:
-

Aktivnejše objave na FB in ustvarjanje dogodkov;
Sodelovanje na večjih prireditvah in festivalih v regiji in Sloveniji (npr. Igraj se z
mano, KKŠ kulturni dogodki…);
Sodelovanje z drugimi lokalnimi institucijami (Osnovna šola, Glasbena šola, Vrtec,
Knjižnica…);
Promoviranja aktivnosti preko regijskih radijskih postaj;
Drugo priložnostno promoviranje dejavnosti.
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2.2. Poročilo o delu za leto 2014 na področju športa
2.2.1. Uvod
Naloge na področju športa v Javnem zavodu ŠKTM Radlje ob Dravi (od sedaj naprej JZ
ŠKTM) so primarno usmerjene v upravljanje in vzdrževanje športnih objektov v Občini
Radlje ob Dravi ter izvajanju nekaterih športno-rekreativnih programov in prireditev.
Področje je obširno in zahtevno predvsem zaradi novih infrastrukturnih pridobitev oz.
investicij, ki so se realizirale v preteklih letih.
Vse infrastrukturne pridobitve v občini, povezane s športno-rekreativnimi dejavnostmi,
je Občina Radlje ob Dravi predala v upravljanje in trženje Javnemu zavodu ŠKTM
Radlje ob Dravi, ki je s tem prevzel zahtevno in odgovorno nalogo. Zavod upravlja z
naslednjimi večjimi objekti: Vodni park Radlje ob Dravi, Športna hiša Radlje ob Dravi,
Športni stadion Radlje ob Dravi in Smučišče Bela snežinka v Vuhredu. V upravljanju
ima JZ še drugo infrastrukturo: stadion z umetno travo Radlje, trim stezo ter športna
igrišča: Sv. Anton, Vuhred, Sp. Vižinga, Vas, Remšnik, Dobrava, Reš, OŠ Radlje in
igrišče na mivki ter igrala v Radljah ob Dravi, v Vuhredu in na Remšniku ter učne in
rekreacijske poti. Konec leta 2014 je zavod dobil v upravljanje še Igrišče za ulično
košarko, Urbani kolesarski park Radlje ob Dravi in objekt Ulična vadba.
Ker so delovni procesi ekipe zavoda, ki opravlja z objekti zelo dinamični, vezani na letne
čase, trenutne situacije, druge predvidene oz. nepredvidene okoliščine, finančne zmožnosti
ustanovitelja ter jih ni mogoče vpeljati v redni osem-urni delovnik, so naštete posebnosti del
dejstva, ki ga je potrebno upoštevati pri branju in razumevanju poročila.
V začetku leta 2012 je JZ ŠKTM Radlje ob Dravi zmanjšal kadrovsko zasedbo na področju
vzdrževanja športnih objektov, saj sta bila delavca prevzeta v Režijski obrat občine, zavod
tako od meseca aprila naprej na tem področju zagotavlja le strokovno razvojno službo.
2.2.2.

Objekti

2.2.2.1. Športna hiša Radlje ob Dravi
Športna hiša Radlje ob Dravi predstavlja največji in najkompleksnejši objekt v sistemu
objektov za šport in prosti čas, ki jih ponuja Občina Radlje ob Dravi. Temu primerna je tudi
zahtevnost upravljanja in vzdrževanja objekta.
V letu 2014 je upravljavec upravljal objekt v skladu z osnovnimi akti ter pravilniki (Javni
poziv za uporabo objekta, Hišni red, Pravilnik o upravljanju in uporabi objekta in cenik
storitev, Letni program Športne hiše za leto 2014). Ob koncu leta 2014 lahko ocenimo, da je
upravljavec s trenutnim sistemom upravljanja in vzdrževanja objekta uspel zadovoljiti vizijo
in strategijo lokalne skupnosti.
Upravljanje objekta:
Upravljavec je dolžan zagotoviti upravljanje objekta v skladu s Pravilnikom o upravljanju in
uporabi Športne hiše in Letnim programom Športne hiše. Osnova za realizacijo Letnega
programa je bilo zagotavljanje ustrezne kadrovske zasedbe, ki je bila sestavljena iz vodje
športne infrastrukture in dveh vzdrževalcev športne infrastrukture, katera je zagotavljal
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Režijski obrat. Prav tako je Režijski obrat zagotavljal ostalo delovno silo oz. »delovno ekipo«,
ki je bila potrebna ob večjih akcijah oz. dogodkih. Ob primerih odsotnosti vzdrževalcev
Režijskega obrata (bolniška, dopust), se je zavod oz. Režijski obrat posluževal pogodbenega
ali študentskega dela.
V dopoldanskem času (od 7.20 do 15.45 ure) je bil objekt oddan v uporabo Osnovni šoli
Radlje ob Dravi in Vrtcu Radlje ob Dravi. V tem času je koordinacijo vzdrževanja in uporabe
objekta s pomočjo vzdrževalcev izvajal vodja športne infrastrukture, ki je hkrati tudi opravljal
naloge vodenja športne infrastrukture. V letu 2014 je tedenska uporaba objekta dosegla okoli
2060, letna pa okoli 65.600 učencev. Podatki veljajo za učence OŠ Radlje ob Dravi in otroke
v vrtcu, ter za zunanje programe OŠ Radlje ob Dravi, ki se izvajajo v tem sklopu (košarka,
odbojka, ples, namizni tenis itd.) Pri oceni so upoštevane vse počitnice.
Podlaga za oceno:
Obvezen pouk OŠ: 430 učencev; v povprečju 3 ure/teden šp.vzg. = 1290 učencev/teden =
5160/mesec = 41.280/leto (upoštevno 8 mesecev)
Interesne dejavnosti OŠ: 45 ur/teden; povprečno 100 učencev/dan = 500 učencev/teden =
2000/mesec = 16.000/leto (upoštevno 8 mesecev)
Telovadba Vrtec: 1 ura/teden po 100 otrok = 100 otrok/teden = 400/mesec = 3200/leto (upoštevno 8
mesecev)
Zunanji programi OŠ: 80 otrok po 2 krat/teden = 160 otrok/teden = 640/mesec = 5120/leto
(upoštevno 8 mesecev)

V popoldanskem času (od 16.00 do 22.00 ure) so objekt uporabljali uporabniki, med katerimi
prevladujejo društva s sedežem v Občini Radlje ob Dravi. Zaradi velikega povpraševanja po
uporabi objekta v popoldanskem času in interesa po izvajanju različnih športnih panog,
upoštevajoč prioritete iz. 5. člena Pravilnika o upravljanju in uporabi Športne hiše, je moral
upravljavec od ponedeljka do petka zagotoviti vsaj enega vzdrževalca. V mesecu novembru
2014, ki predstavlja začetek največje frekvence uporabe objekta v popoldanskem času, je
upravljavec v urnik uporabe ponovno uvedel t.k.i. »minus 5 minut« efektivne vadbe. Naveden
ukrep je omogočil enemu vzdrževalcu potreben čas, da pripravi dvorano za nove uporabnike,
ampak ob hkratni pomoči in angažmaju uporabnikov. Pri razporejanju dinamike dela je bilo
potrebno tudi upoštevati kapacitete Športne hiše, saj ponuja objekt v istem časovnem obdobju
uporabo šestih različnih vadbenih prostorov ali vadbo šestih različnih skupin oz. uporabnikov.
Poleg vzdrževanja objekta in priprave vadbenih prostorov, so bile pomembne naloge
vzdrževalcev v tem času tudi usklajevanje logistike uporabnikov v objektu, nadzor in
spremljanje uporabnikov ter ostala vzdrževalna dela.
V letu 2014 je v popoldanskem času tedenska uporaba objekta dosegla okoli 640
uporabnikov, na letnem nivoju pa okoli 18.000 uporabnikov. Podatki veljajo za uporabo
objekta od ponedeljka do petka, v obdobju 6 mesecev (od januarja do aprila ter novembra do
decembra). V vmesnih obdobjih je bila uporaba objekta minimalna, ocena pa je že všteta v
zgornje vrednosti.
V času med 15.00 uro in 16.00 uro je bil objekt v določenih terminih namenjen izvajanju
zunanjih programov OŠ Radlje ob Dravi in programu Malčkov šport-vrtec Radlje ter
vmesnemu čiščenju.
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Med vikendi je bila uporaba objekta prioritetno namenjena za izvajanje prireditev, turnirjev in
ligaških tekmovanj, kjer velja izpostaviti Zimsko nogometno ligo, serijo turnirjev mlajših
selekcij NK Radlje ob Dravi, Plesni festival PZS, družabna priredite SVIZ (Sindikata vzgoje
in izobraževanja) v izvedbi Plesne šole Pingi in Turnir v futsalu ob Dnevu samostojnosti in
enotnosti. V letu 2014 se je med vikendi organiziralo 5 prireditev in 24 turnirjev oz. ligaških
tekmovanj. 8 prireditev je bilo organiziranih med tednom.
V času letne sezone smo uporabo Športne hiše s pisnim obvestilom ponudili po akcijskih
cenah pravnim osebam v celotni zgornji dravski dolini. Odziv je bil minimalen, saj je interes
za to akcijo izkazal le en pravni subjekt.
To dejstvo tudi ponazarja, kakšne so dejanske možnosti trženja objekta, saj v letni sezoni
interesa po dvoranskih športih ni, v preostali sezoni pa je objekt zaseden z osnovnošolci,
otroci iz vrtca in člani društev s sedežem v Občini Radlje ob Dravi, pretežno rekreativci.
Vzdrževanje objekta:
Vzdrževanje objekta je bilo povezano z upravljanjem, ima pa tudi svoje specifične
značilnosti, zahteve ter naloge, ki jih je upravljavec dolžan realizirati v rednem-tekočem
vzdrževanju in investicijskem vzdrževanju.
Redno-tekoče vzdrževanje je predstavljalo redna (čiščenje, varovanje, sprotno vzdrževanje
objekta in opreme, urejanje okolice) in intervalna dela (servisi), ki so potrebna za varno in
nemoteno uporabo objekta. Redna vzdrževalna dela sta opravljala vzdrževalca športne
infrastrukture iz Režijskega obrata oz. pogodbeni partnerji. Čiščenje je opravljal pogodbeni
čistilni servis. Intervalna vzdrževalna dela so opravile ustrezne servisno-vzdrževalne službe,
ki morajo (tudi po zakonu) opraviti redne vzdrževalne preglede oz. servise. S servisnimi
službami smo servisirali športno opremo Elan, plezalni steni Citywall, hladilni agregat,
kompenzacijsko napravo, požarno-varnostni sistem ter izvedli še nekatere druge preglede in
servise. v letu 2014 smo prebelili stene glavnih komunikacijskih poti in garderobe.
Pri rednem-tekočem vzdrževanju velja opozoriti na dejstvo, da imamo še nekaj manjših težav
pri reševanju reklamacij s strani lastnika objekta, ki pa je v stečaju. Naj navedemo le nekatera
(neuspešna reklamacija stekel v požarnih vratih, luščenje strehe na platoju za klimatsko
napravo in agregat, dvigovanje tlakovcev okoli objekta).
Investicijsko vzdrževanje
Pri investicijskem vzdrževanju bi izpostavili potrebne investicije, katere nismo uspeli
realizirati:
- zaščita plezalne stene proti naletu žog,
- zaščita parketa pod plezalno steno z mehko podlogo,
- nakup stojal za kolesa.
Trženje objekta:
a) Športna dejavnost
Trženje športnih objektov v občini Radlje ob Dravi je zelo kompleksno področje in ga
moramo obravnavati vsaj iz dveh vidikov. Prvi vidik lahko imenujemo »notranjo trženje«,
kjer gre za prodajo uporabe prostorov primarno organizacijam s sedežem v občini, ki je tudi
lastnik objektov (z izjemo Športne hiše). Od tega je okoli 65 % športnih društev, katerim
uporaba objektov je sofinancirana s strani lokalne skupnosti, torej gre za transfere dela
občinskega proračuna. Okoli 35 % je v sezoni 2013/2014 drugih uporabnikov, za katere bi
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lahko rekli, da spadajo v segment t.k.i. »zunanjega trženja«, ki pa ima lahko še dosti širše
možnosti in razsežnosti. Glede na to, da je strategija lokalne skupnosti na področju socialne
varnosti usmerjena tudi v vključenost občanov v zdrav način preživljanja prostega časa, je
trenutni sistem zasedenosti kapacitet športnih objektov primeren in razumljiv.
Pod »zunanjo trženje« razume upravljavec prihodke s strani uporabnikov, ki niso vezani na
občinski proračun matične občine, temveč gre za druge uporabnike ter tržne cenovne pogoje.
O »zunanjem trženju« je težko govoriti za objekta športna hiša in športni stadion, saj
frekvenca domačih uporabnikov praktično ne omogoča uporabe še drugim uporabnikom.
Vsekakor pa lahko z otvoritvijo Vodnega parka pričnemo realno načrtovati različne modele
»zunanjega trženja«. Najprej predvsem v smeri, da nam Vodni park predstavlja ključno
turistično atrakcijo, ostala infrastruktura pa dopolnilno ponudbo. Vseeno moramo na tem
mestu dodati, da bomo pričeli dosegati ključne uspehe na področju trženja turističnih
destinacij takrat, ko se bo spremenila miselnosti občanov (NVO, mikro podjetja) v smeri po
aktivnem vključevanju pri razvoju športno-turistične ponudbe in sicer:
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Po predstavljenem modelu vidimo priložnost predvsem v trženju športnih priprav za športne
programe otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter različne športnodružabne eno in več dnevne aktivnosti za različne starostne kategorije.
b) Prireditve in ostali dogodki
Trženje iz naslova prireditev oz. ostalih dogodkov upravljavec že izvaja in sicer primarno v
Športni hiši in sicer čez vikende in v obdobju, ko je dvorana manj zasedena (od aprila do
oktobra).
2.2.2.2. Športni stadion Radlje
Športni stadion se deli na pripadajoči objekt, nogometni in atletski del stadiona. V preteklih
sezonah je upravljavec vzpostavil sistem vzdrževanja in upravljanja objekta, ki zadostuje
trenutnim situacijam oz. potrebam (Pravilnik o upravljanju in uporabi objekta, Hišni red,
cenik storitev).
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Upravljanje objekta:
Upravljavec je dolžan zagotoviti upravljanje objekta v skladu s Pravilnikom o upravljanju in
uporabi Športnega stadiona. V preteklih letih je upravljavec ugotovil, da trenutne razmere ne
zahtevajo izdelave Javnega poziva za uporabo športnega stadiona in Letnega programa
Športnega stadiona. Razlogi so predvsem v tem, da je objekt in nogometni del stadiona
primarno namenjen programom Športnega društva Radlje ob Dravi oz. nogometni šoli.
Atletski del stadiona pa je po »odprtem« sistemu vstopa s karticami vsak dan na voljo
rekreativnim in drugim uporabnikom atletskega stadiona, zato zaradi uveljavljenega sistema
ni pogojen s podrobnim urnikom. Glede uporabe atletskega dela stadiona po rednem urniku,
je le tega v letu 2014 uporabljala organizirana skupina otrok, ki trenirajo atletiko pod okriljem
Koroškega atletskega kluba ter skupina rekreativnih tekačev z imenom Maxi fit. Obe
organizirani skupini ne ovirata uporabe atletske steze drugim tekačem ali uporabe objekta
Športnemu društvu Radlje ob Dravi, zato urnik ni potreben.
Osnova za realizacijo letnega upravljanja objekta je bilo zagotavljanje ustrezne kadrovske
zasedbe, ki je bila sestavljena iz vodje športne infrastrukture in dveh vzdrževalcev športne
infrastrukture, katera je zagotavljal Režijski obrat. Prav tako je Režijski obrat zagotavljal
ostalo delovno silo oz. »delovno ekipo«, ki je bila potrebna ob večjih akcijah oz. dogodkih.
Zastavljene cilje smo dosegali tudi s pomočjo vzpostavljenega sistema vstopnih kartic, videonadzora, rednim intervalnim fizičnim nadzorom vzdrževalcev ter s vzpostavljanjem
ustreznega odnosa s primarnima uporabnikoma objekta.
V dopoldanskem času (od 7.00 do 15.00 ure) je bil objekt oddan v uporabo Osnovni šoli
Radlje ob Dravi in Vrtcu Radlje ob Dravi. Po potrebi in v skladu z dogovorom z Osnovno
šolo, se je stadion v dopoldanskem času dajal v uporabo tudi drugim uporabnikom, predvsem
individualnim uporabnikom oz. rekreativnim tekačem.
V dopoldanskem času je koordinacijo vzdrževanja in uporabe objekta izvajal vodja športne
infrastrukture, ki v tem času opravlja naloge vodenja športne infrastrukture.
V letu 2014 je tedenska uporaba objekta v dopoldanskem času dosegla okoli 700 učencev,
letna okoli 14.000 učencev. Podatki veljajo za učence OŠ Radlje ob Dravi in otroke v vrtcu za
obdobje od meseca aprila do meseca novembra, v oceni so upoštevane vse počitnice.
Atletski del stadiona so uporabljali tudi rekreativni tekači, ki so se prilagajali aktualnim
urnikom uporabe, katerih spremembe so vezane na dejanske potrebe uporabnikov in letni čas.
V osnovi so imeli možnost uporabe stadiona vsak dan, od 5.00 ure zjutraj do 22.00 ure zvečer.
Uporabniki so se morali prilagajati le med vikendi, ko so se odvijale tekme nogometnega
kluba.
Na podlagi števila izdanih vstopnih kartic in kontrole uporabnikov lahko ocenimo, da je bila
tedenska uporaba objekta v letu 2014 okoli 90 tekačev (rekreacija in atletski treningi), na
letnem nivoju pa okoli 4160 tekačev.
Podlaga za oceno:
100 tekačev/teden x 4 tedni = 400 tekačev/mesec (»top sezona«)
60 tekačev/teden x 4 tedni = 240 tekačev/mesec (»zimski meseci«)
»top sezona«: 8 mesecev x 400 tekačev = 3200 tekačev
»zimski meseci« 4 meseci x 240 tekačev = 960 tekačev
skupaj tekačev/leto: 4160
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V popoldanskem času (od ponedeljka do petka, od 16.00 do 22.00 ure) so uporabljali objekt
člani nogometne šole Radlje ob Dravi oz. Športnega društva Radlje ob Dravi. Uporaba
predvsem nogometnega dela stadiona je bila namenjena za vse pripravljalne treninge in
tekmovanja pred ligaškimi tekmovanji, ki se na tem igrišču odvijajo čez vikende v tekmovalni
sezoni, ki traja od meseca marca do meseca novembra. V času poletnih počitnic imajo
nogometaši pavzo. Na podlagi spremljanja frekvence uporabe objekta v letu 2014 lahko
ocenimo, da je bila v popoldanskem času dnevna uporaba objekta (predvsem nogometno
igrišče) v predvidenem obdobju okoli 60 uporabnikov, na mesečnem nivoju 960 uporabnikov,
na letnem nivoju pa okoli 5760 uporabnikov. ŠD Radlje ob Dravi je tudi največji in prioritetni
uporabnik Športnega stadiona in ima z lastnikom 10 letno pogodbo o brezplačni uporabi
objekta.
Podlaga za oceno:
120 igralcev v nogometnem klubu od U 9 do ČLANI
Vse selekcije opravljajo vse treninge na stadionu = 120 igralcev/teden x 2 (v povprečju imajo 2
treninga) = 240/teden = 960/ mesec x 6 mesecev = 5760 igralcev/sezono

V letu 2014 je kljub odigral okoli 120 nogometnih ligaških tekem, pri čemer so upoštevane
uradne in trening tekme vseh selekcij Nogometne šole Radlje ob Dravi. Na stadionu sta se
odvili tudi tekaški prireditvi Rad'mam TEK in Tek na Župank, kjer je stadion predstavljal
štartno-ciljno areno.
V letu 2014 je bil zavod primoran odkloniti vsa povpraševanja po organizaciji različnih oblik
tekmovanj s strani zunanjih uporabnikov (priprave nogometašev, prijateljska tekmovanja,
tekmovanja reprezentanc itd.). Razlog zato gre pripisati preobremenjenosti travnatega igrišča
v preteklem letu s strani domačega nogometnega kluba in s tem povezanimi slabšimi pogoji
uporabe igrišča.
Podlaga za oceno:
1 selekcija nogometne šole odigra cca 8 tekem na sezono (sezona: pomlad/jesen) = 8 x 2 sezoni = 16
tekem/selekcijo
nogometna šola ima 6 selekcij = 16 x 6 = 96 tekem
ocenjene prijateljske tekme = vsaka selekcija odigra cca 2 tekmi na sezono (sezona: pomlad/jesen) =
2 sezoni x 2 tekmi = 4 tekme/selekcijo x (6 selekcij) = 24 tekem
skupaj tekme = 120

Vzdrževanje objekta:
Vzdrževanje objekta je povezano z upravljanjem, ima pa tudi svoje specifične značilnosti in
zahteve, ki jih je upravljavec dolžan realizirati v rednem-tekočem vzdrževanju in
investicijskem vzdrževanju.
Pri vzdrževanju objekta v letu 2014 je potrebno opozoriti na tri večje probleme, s katerimi se
je soočal upravljavec. Vse so bile povezane z upravljanjem celotnega objekta in bodo vplivale
tudi na upravljanje v prihodnosti.
1. Rezultati analize travnate ruše, ki jo je opravila ustrezna strokovna služba (podjetje
Bonafid d.o.o.) kažejo, da je ruša tako slaba, da se predlaga generalna sanacija (zamenjava
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ruše ne celotnem nogometnem igrišču ali vsaj postavitev novih drenaž po celotni travnati
ruši).
2. Aktualni posegi zračenja in peskanja v travnato rušo z novo strojno mehanizacijo so
pokazali, da niso zadostni, saj se zaradi neprimerne sestave travnate ruše (kamenje, zbitost
tal itd.) dogajajo strojelomi.
3. Igrišče je z uporabo preobremenjeno, saj na njem izvajajo trenažni proces vse selekcije
ŠD Radlje ob Dravi oz. nogometne šole. Uporaba nogometnega igrišča je v letu 2014
znašala 776 ur, kar je odločno preveč in so zato že uvedeni ukrepi zmanjševanja
obremenjenosti. Potrebno bi bilo nadomestno igrišče, lahko tudi takšno z umetno travo.
Število ur uporabe stadiona:
a) Treningi: V povprečju 4 ure/dan x 5 dni/teden = 20 ur/teden = 80 ur/mesec = 560 ur/sezono
b) Uradna tekmovanja: 1 selekcija odigra povprečno 16 tekem na sezono x 6 selekcij = 96 tekem
po 2 uri = 192 ur
c) Prijateljska tekmovanja: 1 selekcija odigra povprečno 2 tekmi na sezono x 6 selekcij = 12
tekem po 2 uri = 24 ur
Okvirno skupno število ur uporabe stadiona = 776 ur

Redno-tekoče vzdrževanje je predstavljalo redna (čiščenje, varovanje, sprotno vzdrževanje)
in intervalna dela (servisi), ki so potrebna za varno in nemoteno uporabo objekta. Redna
vzdrževalna dela sta opravljala vzdrževalca športne infrastrukture oz. pogodbeni partnerji. Pri
čiščenju objekta je potrebno poudariti posebnost, ki je temeljila na dogovoru, da ŠD Radlje ob
Dravi po treningih in prijateljskih tekmovanjih čisti objekt v lastni režiji. Po vseh uradnih
tekmovanjih je čistil objekt Čistilni servis Bogdan Vajda s.p., na stroške ŠD Radlje ob Dravi.
Ocenjujemo, da bi bilo z vidika kvalitete opravljenih storitev bolje, da bi objekt redno čistil en
sam izvajalec, ki je usposobljen in opremljen za tovrstne storitve.
Intervalna vzdrževalna dela so opravile ustrezne servisno-vzdrževalne službe, ki morajo (tudi
po zakonu) opraviti redne vzdrževalne preglede oz. servise. Servisirali smo požarno-varnostni
sistem, za servis zunanjega ozvočenja ter opreme Elan pa se po posvetovanju z dobavitelji še
nismo odločili.
Kot posebnost rednega-tekočega vzdrževanja bi izpostavili vzdrževanje nogometnega dela
stadiona oz. travnate ruše, ki smo jo vzdrževali na podlagi načrta vzdrževanja. Načrt je
izdelalo podjetje Bonafid, ki je hkrati naš dobavitelj gnojil in drugih snovi oz. materialov,
potrebnih za kakovostno vzdrževanje travnate ruše. Glavne naloge vzdrževanja travnate ruše
so bile:
- gnojenje,
- zalivanje,
- košnja,
- zračenje,
- peskanje,
- česanje,
- valjanje,
- krpanje ruše,
- jemanje vzorcev ruše in kontrola stanja,
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-

spremljanje morebitnih bolezni trave ter ustrezno reagiranje itd..

Strojna mehanizacija za realizacijo plana vzdrževanja:
- traktor kubota,
- stroj za zračenje travnate ruše vertidren,
- kosilnica ransomnes,
- večnamensko vozilo toro,
- peskalnik,
- škropilnica,
- metla za traktor,
- vlečna metla za igrišče.
V letu 2014 je upravljavec skupaj z Režijskim obratom opravljal redno vzdrževanje travnate
ruše. Kot že pretekla leta smo tudi v tekočem letu naleteli na podobne težave, ki izvirajo iz
neustrezne sestave zemeljske ruše igrišča (zbitost tal, zadrževanje vode na igralni površini,
gnitje trave na površini itd.). Pri vzdrževanju igrišča nam je veliko težav povzročalo tudi
vreme, saj je bila sezona izjemno deževna. Vse naštete okoliščine (preobremenjenost,
neustrezna sestava, deževje) so povzročile zelo slabo stanje igralne površine, predvsem po
celotni sredini igrišča, v širini gola.
Na podlagi stanja igrišča po koncu igralne sezone 2014 se je upravljavec odločil za generalno
sanacijo nogometnega igrišča po sredini celotne dolžne igrišča, v širini golov. Z delom smo
pričeli meseca decembra. Ocenjujemo, da se bo sanacija končala v mesecu aprilu 2015.
Predvidevamo, da bo omenjena sanacija skupaj z razbremenitvijo števila ur uporabe igrišča
povzročila boljše stanje igralne površine, sočasno z rednim načrtovanim vzdrževalnim
programom.
Predvidevamo, da bomo z novim pristopom upravljanja ter z razbremenitvijo »centralnega«
igrišča z dodatnim »pomožnim« igriščem, lahko v daljšem časovnem obdobju vsaj delno
sanirali igrišče in zagotovili uporabnikom normalne pogoje za izvajanje dejavnosti.
Ob vsem naštetim velja opozoriti, da je kakovost vzdrževanja travnate ruše odvisna tudi od
materialnih pogojev upravljavca, predvsem v zagotavljanju zadostnih in rednih finančnih
sredstev s strani ustanoviteljice, ki so nujno potrebna za redno realizacijo omenjenih opravil.
Redno-tekoče vzdrževanje celotnega objekta je zajemalo še urejanje okolice okoli objekta,
vključno s tribunami, vzdrževanje atletskega dela stadiona (predvsem atletske steze) in ostala
sprotna vzdrževalna dela.
Investicijsko vzdrževanje
V letu 2014 se je na objektu pričela večja investicija in sicer rekonstrukcija nogometnega
igrišča z drenažnim sistemom v velikosti cca 800 m². Investicija se bo zaključila v letu 2015.
Potrebne investicije, katere nismo uspeli realizirati:
- betonsko korito za pranje nogometnih čevljev s črpalko za črpanje vode iz cisterne,
- nakup tepihov tekačev v objektu,
- nakup pepelnikov.
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Trženje objekta – na splošno:
Ko govorimo o trženju objekta Športni stadion Radlje ob Dravi, moramo upoštevati naslednja
dejstva:
- Športno društvo Radlje je prioritetni uporabnik nogometnega dela igrišča, kar pomeni, da
imajo vse selekcije Nogometne šole prednost pri uporabi igrišča;
- Nogometna šola nima nadomestnega igrišča, kar pomeni, da vse treninge opravljajo na
»glavnem igrišču«. To povzroča prekomerno obremenitev in posledično obrabo igrišča;
- Izredno slab rastni sloj igrišča, kar povzroča slabšo kvaliteto trave, hitrejše uničenje in
posledično slabše pogoje za uporabnike.
Zaradi zgoraj navedenih razlogov upravljavec ocenjuje, da trenutno stanje in pogoji na igrišču
ne omogočajo dodatne obremenitve, torej trženja nogometnega dela igrišča za t.k.i. zunanje
uporabnike. Ravno nasprotno, zaradi navedenih dejstev je že ogrožena kakovostna uporaba
igrišča primarnemu uporabniku.
Slednje pa ne velja za atletski del objekta, ki ga uporabljajo fizične in pravne osebe.
2.2.2.3. Vodni park Radlje ob Dravi
2. avgusta 2014 je Občina Radlje ob Dravi uradno odprla pomembno športno-turistično
infrastrukturno pridobitev, ki jo je predala v upravljanje Javnemu zavodu ŠKTM Radlje ob
Dravi. Gre za prvo tovrstno naravno kopalno jezero v Sloveniji, kjer se čistoča vode
zagotavlja na naraven način, s pomočjo biološke čistilne naprave. Vodni park je zelo dobro
zaživel, saj ga je kljub kratki kopalni sezoni in slabim vremenskim pogojem obiskalo 5610
kopalcev. Poleg domačinov so gostje prihajali iz različnih koroških občin, štajerske regije in
sosednjih držav Avstrije, Hrvaške ter Madžarske.
Kopalno jezero je razdeljeno na dve območji, za plavalce (globina 2,50 m) in neplavalce
(maksimalna globina 1,35 m). V parku je tudi tobogan ter bazen za najmlajše »čofotalček«,
ki je povezan z lesenimi igrali.

Upravljanje objekta:
Uvodoma bi želeli poudariti, da je proces priprave na prevzem upravljanja Vodnega parka
potekal skoraj eno leto. Pripravljalne aktivnosti so predstavljale zanimiv izziv, saj smo
postavljali model upravljanja in vzdrževanja prvega tovrstnega kopališča v Sloveniji.
Izhodišče procesa upravljanja objekta je izhajalo iz predpostavke, da mora upravljavec
zagotoviti upravljanje objekta v skladu s načrtovanim in sprejetim Pravilnikom o obratovanju
kopališča, Kopališkim redom in Higienskim redom Vodnega parka. Tovrstna področja
opredeljuje niz obsežne zakonodaje, ki pa za naš tip kopališča ni jasno definirana. Slovenska
zakonodaja namreč še ne pozna tipa naravnega kopališča umetnega izvora, zato smo naše
dokumente upravljanja objekta skupaj s strokovnjaki na tem področju prilagodili slovenski
zakonodaji in jih oblikovali v smeri, da postavimo čim bolj optimalen model upravljanja in
vzdrževanja objekta. Zaradi nedorečene zakonodaje lahko v letu 2015 in naprej pričakujemo
tesno sodelovanje z različnimi nacionalnimi nadzornimi institucijami.
Osnova za realizacijo programa upravljanja je bilo zagotavljanje ustrezne kadrovske strukture,
ki je bila sestavljena iz vodje športne infrastrukture, tehnika-vzdrževalca tehnologije vodnega
parka, ekipe reševalcev iz vode in redarjev na atrakciji ter ekipe Režijskega obrata.
Pri upravljanju objekta velja izpostaviti sodelovanje z najemnikom gostinskega dela Vodnega
parka. Gostinec je bil izbran na podlagi zbiranja ponudb in je poleg nudenja gostinskih
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storitev opravljal tudi določene naloge povezane z vzdrževanjem objekta (npr. čiščenje
prostorov v pripadajočem objektu in okolici itd.).
Kopalna sezona 2014 je bila kratka in hkrati testna sezona, v kateri je upravljavec testiral
postavljen model upravljanja Vodnega parka ter ocenil celotno investicijo z vidika predlogov,
izboljšav in reklamacij. Iz tega naslova je investitorju predal predloge izboljšav in reklamacij,
ki so povezana z kakovostnim upravljanjem in vzdrževanjem objekta. Na kratko jih
povzemamo:
1. Dograditi je potrebno ograjo na mostu čez kopalno jezeru v delu, ko lahko kopalec iz mostu
pade na leseno pregradno bariero, ki ločuje kopalni del od vegetacije.
2. Potrebno je dodatno zagraditi most v delu, ko ni mišljen prehod iz dela za neplavalce v del
za plavalce. Gre za zahodni del mostu, kjer je nevarnost, da se v vodi pod mostom zadržujejo
plavalci.
3. Potrebno je dograditi oz. zaščititi pomole v smislu, da plavalci ne bodo mogli plavati pod
pomoli.
4. Potrebno je sanirati postavitev boj, ki ločujejo kopalni del jezera od vegetacijskega dela.
Boje so privezane na betonske podstavke, ki pa so očitno prelahki in zdrsijo v globino jezera
in s tem potonejo in premaknejo bojo oz. boje. Obstaja velika nevarnost, da betonski
podstavki poškodujejo folijo kopalnega jezera, saj jih lahko ljudje premikajo.
5. Potrebujemo analizo vode, ki je bila obljubljena s strani izvajalca del že pred otvoritvijo.
6. Potrebujemo dogovorjen ažuriran elaborat od izvajalca kopalnega jezera in intervencijske
poti za reševanje.
7. Potrebujemo internet.
8. Potrebno je rešiti problematiko z zapiranjem pokrovov jaškov
Ob naštetih točkah gre poudariti, da so določeni predlogi reklamacij vezani na varnost
kopalcev, ki je izredno velikega pomena. Zaradi tega bo upravljavec vztrajal pri rešitvi
tovrstnih težav oz. odpravi napak in sicer pred kopalno sezono 2015. Drugi predlogi oz.
pripombe so bolj »tehnične narave« in so tudi pomembni za kakovostno upravljanje in
vzdrževanje objekta ter morajo biti vsaj generalno rešeni pred kopalno sezono 2015.

Statistični podatki za Vodni park
1. Število dni obratovanja in analiza števila obiskovalcev na podlagi prodanih kart in
beleženja brezplačnih vstopov
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Mesec avgust
cel dan

več kot pol dneva manj kot pol dneva zaprto
22

6

8

15

11

2

2

št. kopalcev (ocena)

4545

1013

30

0

od 10.00 do 14.00

1200

256

5

0

od 14.00 do 18.00

3345

757

25

0

št. dni

V mesecu avgustu je Vodni park obratoval 28 dni, od tega:
15 dni cel obratovalni čas (10 ur)
11 dni več kot polovico obratovalnega časa (od 6 do 9 ur)
2 dni manj kot polovico obratovalnega časa (od 1 do 5 ur)
2 dni je bilo Vodni park zaprt

povpr. št. kopalcev/dan

skupaj

303

92

15

0

od 10.00 do 14.00

80

23

2,5

0

od 14.00 do 18.00

223

69

12,5

0

Na podlagi spremljanja vremenskih pogojev, temperature vode in vodenja ocene števila
kopalcev lahko sklepamo, da je bilo kopališče dobro obiskano le v primeru lepega, toplega
sončnega vremena. To so dnevi, ko je bilo kopališče odprto celoten obratovalni čas
(konstantni vremenski pogoji, brez neviht ali drugih vremenskih anomalij, optimalna
temperatura zraka 25 stopinj ali več). V teh pogojih smo beležili povprečno 303 kopalce
dnevno, od tega je bilo povprečno 223 kopalcev v Vodnem parku v popoldanskem času.
Dnevi, ko je bilo kopališče delno odprto, so bili slabo obiskani. Ko je bilo kopališče odprto
več kot polovico obratovalnega časa, smo beležili povprečno 92 kopalcev, od tega večina (69)
v popoldanskem času. V primerih, ko je bilo kopališče odprto manj kot polovico
obratovalnega časa, smo dnevno beležili minimalno število kopalcev, povprečno 15 na dan.
V mesecu avgustu smo beležili skupaj 5588 kopalcev, od tega v dopoldanskem času (od 10.00
do 14.00) 1461 ter v popoldanskem času (od 14.00 do 18.00) 4127 kopalcev. Največje dnevno
število kopalcev smo ocenili na 850.
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Mesec september
cel dan več kot pol dneva manj kot pol dneva zaprto
4

6

0

št. dni

0

2

2

0

št. kopalcev (ocena)

0

15

7

0

od 10.00 do 14.00

0

0

0

0

od 14.00 do 18.00

0

15

7

0

V mesecu septembru je Vodni park obratoval 4 dni, od tega:
0 dni cel obratovalni čas (10 ur)
2 dni več kot polovico obratovalnega časa (od 6 do 9 ur)
2 dni manj kot polovico obratovalnega časa (od 1 do 5 ur)
26 dni je bil Vodni park zaprt
povpr. št. kopalcev/dan

skupaj

0

7,5

3,5

0

od 10.00 do 14.00

0

0

0

0

od 14.00 do 18.00

0

7,5

3,5

0

V mesecu septembru gre izjemno slab obisk kopalcev pripisati slabemu vremenu v začetku
meseca (dež, nizke temperature) ter poplavam, ki so prizadela Vodni park 13.9.14. Takrat
smo tudi uradno zaprli Vodni park (kopališče in gostinski del).
V obdobju obratovanja smo beležili 4 toplejše sončne dneve, dokaj visoke temperature zraka
(cca 23 stopinj) in vode (cca 24 stopinj). Kopalo se je malo ljudi, skupaj 22.
Glede na spremljanje vremenskih razmer in števila kopalcev lahko ocenimo, da je v 4 dnevih
kljub ugodnim vremenskih razmeram zraka (cca 23 stopinj) in vode (cca 24 stopinj), Vodni
park obiskalo zelo malo kopalcev.
Skupno število kopalcev v celotni kopalni sezoni je bilo 5610 kopalcev.
Plačanih kart je bilo 1217.
Brezplačnih vstopov smo beležili 4393.
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Vzdrževanje objekta:
Vzdrževanje objekta je bilo povezano z upravljanjem, ima pa tudi svoje specifične
značilnosti, zahteve ter naloge, ki jih je upravljavec dolžan realizirati v rednem-tekočem
vzdrževanju in investicijskem vzdrževanju.
Redno-tekoče vzdrževanje
Redno-tekoče vzdrževanje objekta lahko iz funkcionalnosti razdelimo na dva dela in sicer
vzdrževanje kopalnega jezera s pripadajočo tehnologijo ter vzdrževanje pripadajočega objekta
z okolico.
Vzdrževanje kopalnega jezera s pripadajočo tehnologijo je izvajal pogodbeni delavec JZ
ŠKTM Radlje ob Dravi po navodilih in priporočilih izvajalca del podjetja Objem narave
d.o.o. ter plana vzdrževanja vodje športne infrastrukture. Glavna dnevna vzdrževalna dela v
času obratovanja so bila:
Pregled in čiščenje vodne površine;
Kontrola in čiščenje skimerjev (filtrov);
Izravnava debeline proda na obrežju;
Kontrola črpalk;
Kontrola izhlapevanja vode;
Kontrola filtra, strojnice, črpalke;
Kontrola otroškega bazena;
Pregled lesenih površin (pomoli, mostovi);
Pregled vstopnih stopnic;
Pregled plaže;
Pregled garderob;
Pregled tušev in sanitarij;
Pregled okolice objekta.
V času, ko je bil Vodni park zaprt, so se zgoraj navedena dela izvajala reducirano na vsaki
drugi dan oz. po potrebi.
Vzdrževanje pripadajočega objekta z okolico je izvajal pogodbeni delavec JZ ŠKTM Radlje
ob Dravi v sodelovanju z najemnikom gostinskega lokala, ki je primarno izvajal storitve
čiščenja pripadajočega objekta.
Predvsem ob obsežnejših vzdrževalnih delih je upravljavec naročal ekipo režijskega obrata
(npr. košnja zelenice in okolice v Vodnem parku, priprave za organizacijo prireditev itd.).
Intervalna vzdrževalna dela oz. servise v lanskem kratkem obdobju obratovanja še nismo
izvajali. Objekt je na zimo pripravil tehnik Vodnega parka.
Izvajalec del, podjetje Objem narave d.o.o. je s predlagano ekipo vzdrževalcev izvedel krajše
uvajanje pred otvoritvijo.
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Pri rednem-tekočem vzdrževanju velja opozoriti na dejstvo, da imamo nerešene še nekatere
predloge reklamacij, katere smo naslovili na lastnika in izvajalca del objekta. Opisana so pod
poglavjem Predlogi, reklamacije.
Investicijsko vzdrževanje
V letu 2014 je bila otvoritev Vodnega parka in ni bilo dodatni investicij.
Trženje objekta:
V okviru trženja objekta je potrebno povedati, da smo v testni kopalni sezoni 2014 naredili
celostno grafično podobo Vodnega parka, pridobivali promocijska gradiva ter pričeli z
oblikovanjem promocijskih materialov. Prav tako smo ažurirali spletno predstavitev objekta.
Upravljavec je Vodni park oglaševal na regionalni televizijski postaji BK TV in portalu
Lokalec.si. Prav tako se je Vodni park oglaševal skozi različne projekte, povezane s športnim
in mladinskim turizmom v Občini Radlje ob Dravi (npr. Rad'mam TEK).
Načrtujemo, da bomo v prihodnosti Vodni park tržili kot samostojno enoto in v povezavi s
celostno športno-rekreativno-nastanitveno ponudbo Občine Radlje ob Dravi. Prav tako
pričakujemo prve učinke t.k.i. zunanjega trženja, kjer bo Vodni park kot turistična atrakcija
zapolnil in nadgradil celostno turistično ponudbo, ki jo zavod postavlja in gradi od leta 2010.
2.2.2.4. Smučišče Bela snežinka v Vuhredu
Vzpostavili smo vse potrebno, da lahko vlečnico in smučišče aktiviramo, če bo zapadlo
dovolj naravnega snega. Za zasneževanje je potrebno urediti ali sistem črpanja vode iz Drave
ali vodni zbiralnik, saj sistem oskrbe z vodo iz omrežja zasneževanja brez negativnih posledic
ne omogoča. V letu 2014 smo na objektu izvedli naslednje aktivnosti:
Zamenjava vlečne vrvi;
Elektro meritve;
Tehnični pregled;
Obnovitev dovoljenja za obratovanje smučišča;
Obnovitev dovoljenja za obratovanje vlečnice;
Razna druga manjša tehnična opravila;
Priprava ekipe za obratovanje.
Smučišče v sezoni 2013/2014 zaradi vremenskih razmer ni obratovalo niti en dan.
2.2.2.5. Ostala igrišča in športne površine
Vsa ostala igrišča oz. športne površine, vključno s trim stezo, so se vzdrževala na podlagi
potreb in dejanskih zmožnosti upravljavca, pa tudi v sodelovanju z Režijskim obratom,
lokalnimi športnimi društvi in zunanjimi izvajalci.
Pri vzdrževanju igrišč v letu 2014 bi izpostavili:

26

Poslovno poročilo Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi za leto 2014
Travnato igrišče za mali nogomet v Vodnem parku:
Igrišče vzdržuje JZ ŠKTM z ekipo iz Režijskega obrata. Po novem dogovoru v letu 2014
uporablja igrišče Ženski nogometni klub, ki izvaja treninge s svojimi selekcijami. Prav tako
uporabljajo igrišče še nekatera druga društva oz. nogometni klubi in sicer za izvajanje
dejavnosti in rekreacijskih tekmovanj.
Trim steza:
V letu 2014 se je pokazalo, da določeni »uporabniki« trim steze namerno uničujejo telovadna
orodja in pripadajočo signalizacijo, kar povzroča večjo tveganje poškodb in nesreč
uporabnikov ter veča stroške vzdrževanja steze. Vse večje poškodbe je upravljavec saniral,
prav tako je s pogodbenim partnerjem z ograjo dodatno zaščitil nevarne predele steze.
»Igrišče Remšnik«:
Igrišče se je v sezoni v času največje rasti trave vzdrževalo s košnjo in urejanjem okolice
vsakih 14 dni, v ostalih obdobjih na vsakih 21 dni. Sočasno so se izvajali pregledi stanja
igrišča.
»Asfaltno igrišče na Vasi«:
Igrišče je v letu 2014 odneslo neurje. Potrebna je izgradnja novega. Po ostalih asfaltnih
igriščih bo potrebno zakrpati in obnoviti dele asfaltnih površin, kar smo predlagali v
finančnem planu.
Za ostale športne objekte v lasti Občine Radlje ob Dravi, katerih upravljavec je Javni zavod
ŠKTM, v glavnem skrbijo lokalna društva, zavod skrbi za koordinacijo in občasni nadzor nad
objekti.
2.2.3. Programi
2.2.3.1. Atletska prireditev Rad'mam TEK
Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi, Koroški atletski klub, Maxi sport in Občina Radlje ob
Dravi so v letu 2014 organizirali drugi rekreativni tek po ulicah Radlje ob Dravi. Projekt smo
v letu 2014 nadgradili s otroškim tekom, katerega se je udeležilo okoli 50 mladih tekačev.
Glavni namen prireditve je spodbujanje razvoja atletike in zdravega načina preživljanja
prostega časa v Radljah ob Dravi oz. dravski dolini, ter predstavitev občine skozi športnorekreativni dogodek oz. spektakel. Ocenjujemo, da je prireditev dosegla želene učinke, zato
v letu 2015 ponovno načrtujemo izvedbo tovrstnega dogodka.
2.2.3.2.

Prireditev ZMIGAJ SE

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi, Maxi sport in Vlasta Soršak so v mesecu aprilu
organizirali 2. gibalni spektakel ZMIGAJ SE. Glavni cilj spektakla je bil aktivirati ljudi in jih
spodbuditi h gibanju in aktivnemu preživljanju prostega časa v spomladansko-poletnem ter
jesenskem obdobju. Odziv na dogodek je bil zelo dober, saj se je v Športni hiši zbralo okoli
sto športnikov, ki so lahko vadili v različnih oblikah skupinskih vadb. Največji odziv je bil na
vadbo maxiBOOTfit, kjer so se lahko vadeči preizkusili v zelo aktualnem boot campu.
Sledile so še skupinske vadbe Body pump, CX Worx in maxiSTRETCHfit. V letu 2015
ponovno načrtujemo omenjeni dogodek.
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2.2.3.3.

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi kot soorganizator Športnih prireditev

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi je v letu 2014 kot soorganizator sodeloval pri različnih
športnih dogodkih. Naj izpostavimo le nekatere:
Serija nogometnih turnirjev za mlajše selekcije;
Tekmovanje v športnem plezanju »Vzhodna liga«;
Zimska nogometna liga;
Turnir v futsalu ob Dnevu samostojnosti in enotnosti;
Zaključek zimske lige za ženske.
2.2.4.

Izobraževanja

Vodja športne infrastrukture in direktor zavoda sta se 2014 udeležila posveta: mreža
postajališč za avtodome po Sloveniji. Direktor zavoda se je udeležil še usposabljanja na
strokovnem seminarju: Ocenjevanje investicij in upravljanje infrastrukture za šport in prosti
čas. Ocenjujemo, da je bila udeležba na seminarjih koristna. Prav tako stalno sodelujemo z
Združenjem športnih centrov Slovenije, nekaj kontaktov pa je bilo tudi s podpredsednikom
Olimpijskega komiteja Slovenije.
2.3. Poročilo o delu za leto 2014 na področju turizma
2.3.1. Priprava zahtevnejših programov turistične ponudbe
Programi, izleti, so sestavni del turistične ponudbe. V letu 2014 je bilo identificiranih 16
glavnih turističnih produktov:
1. Ogled muzejskih zbirk v Radeljski enoti Koroškega pokrajinskega muzeja;
2. Ogled Dvorca s parkom;
3. Obisk Rožnega dvora »Rosenhof«;
4. Ogled centra Radelj;
5. Ogled Remšnika z Muzejem mineralov Remšnik;
6. Čebelarska učna pot;
7. Obisk čebelarstva Begič s pokušino dobrot;
8. Obisk zeliščarice s pokušino zeliščnih dobrot;
9. Vodna učna pot Dobrava;
10. Vodna učna pot Vuhreščica;
11. Ogled zbirke: Lesarska in etnološka zbirka Vuhreda in okolice;
12. Vodni park Radlje ob Dravi;
13. Gozdna učna pot Stari grad;
14. Župankova domačija;
15. Panoramsko jahanje konj z Nives Langeršek;
16. Pot spominov ob meji.
Turistični produkti lahko predstavljajo samostojen eno ali več urni program ali pa se v obliki
modulov sestavljajo v celodnevne oz. večdnevne programe. S ponudniki storitev je
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dogovorjen in pisno potrjen program, ki se uvrsti tudi v katalog rednih vodenj in turistične
ponudbe.
Kot turistični produkt so zasnovani tudi določeni medgeneracijski in mladinski programi, ki
se sicer redno odvijajo za lokalne obiskovalce, potencialno pa se lahko tudi tržijo. Pogosti
kupci tovrstnih programov so mladinske skupine. Do sedaj je bilo predvsem povpraševanje po
kuharskih delavnicah in delavnicah mazil ali mil.
2.3.2.
Izvajanje odloka o lokalnem turističnem vodenju na turističnem
območju Občine Radlje ob Dravi
V letu 2014 so se pričele prve aktivnosti za udejstvovanje odloka in vzpostavitev registra.
Osnovnega izobraževanja za Koroške turistične vodnike v Slovenj Gradcu se je udeležilo 5
oseb.

2.3.3.

Promocijske aktivnosti

2.3.3.1. Priprava novih promocijskih materialov Občine Radlje ob Dravi
V letu 2014 je bila oblikovana brošura Kulinarika, v zaključni fazi pa je tudi priprava brošure
Turistične točke. Poseben letak je bil oblikovan za promocijo Vodnega parka Radlje ob Dravi.
2.3.3.2. Aktivnosti za povečevanje produktov in izdelkov s področja turističnih
spominkov
K sodelovanju smo pozvali ponudnike produktov, ki se lahko ponudijo kot turistični spominki
ali produkti. Identificiranih je bilo nekaj posameznikov iz področja ročnih del. Spominki so
na prodaj v prostorih recepcije.
2.3.3.3. Udeležba na turističnih sejmih in borzah
V lanskem letu se je turistična ponudba predstavljala v okviru skupne promocije Koroške
preko RRA Koroške na sejmu Alpe Adria: Turizem in prosti čas.

2.3.4.

Prireditve

V letu 2014 se je izvedla tradicionalna obletnica MMKC. Izvedeno je bilo tekmovanje v
kuhanju bograča (tekmovalo 12 ekip), koncert skupine Help a Beatles Tribute ter povezovani
glasbeni program z Rudijem in prijatelji.
Teden zdravilnih rastlin je potekal v znamenju pehtrana. Zaključna prireditev se je odvijala
zadnjo nedeljo v maju. Izveden je bil tudi likovni natečaj v vrtcu.
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V okviru Radeljskih srečanj je v času med 12.9.2014 in 28.9.2014 bilo izvedenih 53
dogodkov v sodelovanju z različnimi društvi in organizacijami. Program Mlad'n'berg fest je
bil izveden le delno zaradi poplav.
V okviru Koroškega kulturnega poletja se je v Radljah izvedlo 6 prireditev in sicer so
obiskovalci lahko uživali na klavirskem recitalu Saše Geržej Donaldson, v predavanju Naša
preteklost, skrita v podobah našega kraja, v Poletnih dogodkih s flavto, na Kresni noči s
Mestnim pihalnim orkestrom in koncertom skupine Mascara ter v Likovnem taboru za otroke
z lutkovno predstavo klovnese Eve Škofljič Maurer. Odprt je bil tudi center Slovanskih
kultur, ki se nahaja v Dvorcu Radlje ob Dravi.
Projekt Radlje skozi čas se je pričel v mesecu septembru. Njegov namen je bil poljudno
spoznavanje kraja ter oblikovanje vsebin, ki se kot ustno izročilo vključujejo v programe
turističnega vodenja. V letu 2014 je bilo izvedenih 5 predavanj ter štiri razstave. Program je
izredno dobro obiskan.
Dobrodelni december je zajemal dva večja koncerta Brass band in Duo Vuelvo al Sur.
Denarna sredstva bodo predana Centru za socialno delo za nakup klančine za invalidski
voziček za otroka z motnjami v gibalnem razvoju.

2.3.5.

Nočitvena statistika

V letu 2014 je bilo realiziranih 4.833 nočitev. Glede na preteklo leto je bila zaznana 13% rast.
Povečala se je tudi povprečna dolžina bivanja.
Za skupinski in mladinski turizem je bila razvita tudi serija delavnic, ki zajemajo komponente
neformalnega učenja veščin in tem buildinga (npr. slovenski večer, slaščičarska delavnica,
kuhanje mazil, itd.).
V nadaljevanju sledi razrez nočitev po narodnosti gostov.
DRŽAVA
Slovenija
Bosna
Hrvaška
Italija
Srbija
Avstralija
Bolgarija
Velika Britanija
Češka republika
Slovaška
Avstrija
Nemčija
Makedonija
Francija
Poljska

ŠTEVILO NOČITEV
1616
2601
89
20
73
1
1
34
33
94
26
77
8
2
32
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Španija
Izrael
Ukrajina
Kanada
Belgija
Madžarska
Makedonija
Norveška
Avstralija
Jordanija
Nizozemska
druge neomajne evropske države
Finska
Irska
Druge azijske države
ZDA
skupaj

3
2
3
1
1
9
7
3
1
1
3
2
41
44
1
4
4833
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3. FINANČNI DEL:
Računovodsko poročilo z bilanco stanja in izkazom prihodkov ter odhodkov

3.1. BILANCA STANJA
A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
Opredmetena dolgoročna sredstva
A.
1.
2.
4.
5.
B.
1.
2.
3.
4.
C.
1.
2.

NABAVNA
VREDNOST
začetno stanje 1.1.
povečanja
zmanjšanje
končno stanje 31.12.
POPRAVEK
VREDNOST
začetno stanje 1.1.
amortizacija v obdobju
zmanjšanje
končno stanje 31.12.
SEDANJA
VREDNOST
stanje 1.1.
stanje 31.12.

gradbeni
zemljišče
Oprema in
objekti
DI
3.271.569
95.650
204.854
1.174.490
9.009
2.342
4.446.059
95.650
211.521

178.615
98.147

73.365
37.863
7.204
118.432

276.762

3.092.954
4.169.297

95.650
95.650

Skupaj
3.572.073
1.183.499
2.342
4.753.230

251.980
136.010
7.204
395.194

131.489
3.320.093
93.089
4.358.036
V € brez centov

Amortizacija opreme je obračunana v skladu z Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa
neopredmetenih in opredmetenih sredstev (Ur.list RS 45/05,114/06-4831,138/06,120/07,
112,09 in 58/10). Znesek amortizacija 136.010 € je bil evidentiran na kontu skupine 4620amortizacija, ki se je pokrivala na podlagi sklepa zavoda s popravkom konta 46290 in v
breme virov sredstev, to je konta skupine 9801-sredstva v upravljanju , kar pomeni
zmanjševanje navedenih sredstev. Amortizacija se je pričela obračunavat naslednji mesec od
datuma nabave.
1. Gradbeni objekti
V stolpcu gradbeni objekti pod zap. št. 2 je povečanje iz naslova zaključenih investicij, ki jih
je zavod prejel v upravljanje na podlagi sklepa občine ustanoviteljice:
- igrišče za ulično košarko 53.640,07 €
- urbani kolesarski park 25.004,08 €
- kopalno jezero 1.073.187,31 € ter
- investicija v športne površine – igrala 22.658,97 €.
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2. Oprema
V letu 2014 je Javni zavod ŠKTM (v nadaljevanju Zavod) pridobil tudi nekaj opreme in
drobnega inventarja v vrednosti
9.009 € (računalniki, oprema za reševalne sobe, stojnica, predelna stena, fotoaparat, stojala za
kolesa, razni regali in police ..)
Investicija v teku na skupini kontov 047 se vsebinsko nanaša na reklamirano notranjo opremo
dobavitelja MR Inženiring Rado Medle s.p. v višini 7.300 €. Neaktivirano fitnes opremo iz
preteklih let v višini 2.000 € smo v letu 2014 odprodali.
B. KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AČR
1. Denarna sredstva
v € brez centov
2014
360
16.737

Zap.št. Postavka
1.
Denarna sredstva v blagajni
2.
Denarna sredstva na računih UJP

2013
360
9.348

2. Kratkoročne terjatve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Postavka
Terjatve do kupcev
Terjatve do držav. proračuna –Min.za šolstvo
Terjatev do Občine Radlje
Terjatev za Min.za šport-projekt Planica
Terjatve do Min. za gosp. razvoj in tehnologijo
Terjatev do Zavoda za zaposlovanje -javna dela
in ZZZS
Terjatve za predplačila dobaviteljem
Terjatve do države – vstopni DDV in AČR
Skupaj

Obrazložitev postavk:
1. Terjatve do kupcev
Razvidno iz priloga št.1.
2. Terjatve do državnega proračuna
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2014
22.356
4.256
121.787
0
0

2013
15.898
5.692
103.389
1.669
13.722

2.747
557
13.414
165.117

2.839
557
9.049
152.815
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Terjatev do Ministrstva za šolstvo in šport, Urad RS za mladino po pogodbi št. 3331-12600548 o sofinanciranju mladinskega dela v znesku 4.256 € (nakazano v 2015).
3. Terjatev do Občine Radlje:
Odprte postavke izhajajo iz naslova sledečih poslovnih razmerij:
 od uporabe telovadnice,
 faktur za obratovalne stroške športne hiše,
 po izdanih fakturah za opravljene gostinske storitve in nočitve v skupnem znesku,
 terjatve za plače za mesec december 2014,
 terjatve za plače za javna dela.

4. Terjatev do Zavoda za zaposlovanje - javna dela
Refundacija plače javnih delavcev za december 2014 (nakazano januar 2015).
5. Terjatve za predplačila dobaviteljem



Komora d.o.o. v znesku 15€ za dvakrat plačan račun (plačilo in kompenzacija)
MR Inženiring Rado Medle d.o.o. prejet dobropis št. 09-01D-2011 (110376)
dobropis za znesek 542 €.

6. Terjatve do države – vstopni DDV


Terjatev za vstopni DDV po obračunu XII/2014 v znesku in vstopni DDV od faktur
za leto 2014 prejete v januarju 2015 in pridobljeno pravico do upoštevanja
vstopnega davka v januarju 2015.

3. Aktivne ČR
 V tej postavki je zajet obračunan DDV od dobropisa.
C. ZALOGE
Na dan 31.12.2014 ne razpolagamo z zalogami.
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D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR

zap.št.
1.

2.

Postavka
obveznosti do zaposlenih dr.
a. neto plača
b. regres
c. obveznost za nadomestila
d. obvez. do delavcev za povračilo str. med
delom
Obveznosti iz drugih razmerij
a. pogodbeno delo

3

Obveznosti do dobaviteljev

4.
5.

Kratkoročne obvez. do neposred.uporab.
Kratkoročne obvez. iz naslova obresti

6.

Obveznost do države
a. prispevki iz plač
b. davki iz osebnih in dr. prejemkov
c. obveznosti za prispevke na plače
d. obveznost za dod. pok. zav.-KAD
c. obveznost do proračuna občine
e. obvez. za doplač. DDV po obračunu

7.

PČR-vnaprej zaračunani stroški
a. vnaprej zaračunani prihodki za projekte
b. plačana ara
c. poračun knjigovodskih storitev
SKUPAJ

2014

2013

5.080
0
927

7.611
0
743

1.184
7.191

796
9.150

0
0

0
0

158.452

137.179

648
0

0
0

2.085

2.435

1.106
2.045
40
1.031
324
6.631

1.106
1.774
37
397
4
5.753

4.526
1.000
2.896
8.422
181.344

20.139
0
0
20.139
172.221

1. Obveznost do zaposlenih za obračunane plače in nadomestila za mesec december 2014,
izplačane v januarju 2015.
2. Obveznosti do dobaviteljev-priloga št. 2.
3. PČR – vnaprej zaračunani prihodki iz naslova projektov in predvidenega poračuna dela
za leto 2014.
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E. LASTNI VIRI DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Kot dolgoročne vire ima Zavod samo sredstva v upravljanju Občine Radlje v znesku
4.361.047 € in nerazporejen
nabran presežek prihodkov nad odhodki v znesku 5.160 €.
F. PREGLED POSLOVANJA
II. PRIHODKI
Dotacije občine-materialni stroški
Dotacija občine-za plače
Za določene namene - izv. programov
Vzdrževanje športnih objektov
Dotacije iz občinske proračuna

2014
44.794
125.108
54.454
28.943
253.299

2013
56.668
140.888
58.183
1.869
257.608

Dotacija-Urad za mladino
Financiranje projekta RRA
Sof. plač.Min. za šolstvo-Planica
Prih.Min. gosp. in region.raz.- Švicarski proj.
Dotacije ministr. in državnega proračuna
Dotacije drugih pravnih oseb
SKUPAJ DOTACIJE

9.946

5.690

5.605
13.723
29.274
0
282.573

12.130
17.747
35.567
100
293.275

Prihodki od trženja športne hiše
Prihodki od prodaje storitev na trgu
Prihodki za obratovalne stroške MKC
Prihodki od REŠ
Prihodki od prodaje kart-stadion, plezalna stena
Prihodki od prodaje MKC-bar
Prihodki od nočitev
Prihodki od prodaje storitev na trgu

300.721
36.008
9.357
3.389
3.974
2.132
27.301
382.882

249.476
25.750
27.243
2.748
3.769
10.734
30.082
349.802

Prihodki od obresti
Prihodki od povračil škod
Drugi izredni prihodki
Drugi prihodki
PRIHODKI SKUPAJ

99
0
6.895
6.994
672.449

442
225
296
1.007
644.084

II. ODHODKI

2014
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Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Drugi stroški
Prevrednotovalni odhodki
Finančni odhodki

126.297
396.425
144.023
1.938
194
17

SKUPAJ ODHODKI
% povečanja
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki

668.894
3.555
0

127.241
374.675
134.919
1.573
4.395
39
642.842
1.242
0

Grafični prikaz prihodkov:

Tabela 1: Prihodki zavoda v letu 2014

Javni Zavod ŠKTM se je financiral v pretežni meri:




z dotacijami občine Radlje,
Dotacija za materialne stroške je bila uporabljena za tekoče stroške delovanja Zavoda.
Pridobljene dotacije so bile namensko porabljene.
iz državnega proračuna so bila pridobljena sredstva za mladinsko delo,
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo po pogodbi o izvajanju projekta v
okviru
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Slovensko-Švicarskega programa sodelovanja za zmanjšanje gospodarskih in
socialnih razlik,
št. pogodbe 1536-12T710025
in Ministrstva za šolstvo-urad RS za mladino za plače delavcev zaposlenih na projektu
Zdrav življenjski slog
– Športni zavod Planica.

Grafični pregled stroškov:

Največji delež odhodkov predstavljajo stroški storitev 58,28 % vseh stroškov, v katerih
dosega največji delež strošek najemnin, po višini sledijo storitve za opravljanje dejavnosti,
čiščenje poslovnih prostorov, računovodsko poslovne storitve, druge storitve, komunalne
storitve, storitve varovanja in druge storitve za izvajanje dejavnosti.
Za pokrivanje plač in dajatev redno zaposlenih delavcev, ter delavcev preko javnih del je
zavod porabil 20,99 % celotnih
odhodkov.
Za finančne odhodke, prevrednotovalne in druge odhodke ki znašajo v strukturi stroškov 0,93
% je potreboval 6.007 €.
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4. ZAKLJUČNI DEL
Poročilo je pripravljeno in naravnano tako, da je bralcu čim temeljiteje predstavljeno
delovanje zavoda in njegov namen. Predstave javnosti glede funkcije zavoda so pogosto
površne in pavšalne, predvsem zaradi nepoznavanja obsega dejavnosti in pristojnosti zavoda.
Ocenjujemo, da smo delo v letu 2014 opravili korektno in v zadovoljstvo občanov.
Ekipa sodelavcev je vestno opravila svoje delo, bilo ga je bilo v letu 2014 toliko, da lahko
mirno opravičimo število zaposlenih, ko in če pa bodo zavodu dodeljene dodatne naloge in
aktivnosti, pa bodo potrebne tudi kadrovske okrepitve in dodatna sredstva.
Zavod je javna inštitucija, zato je obveznost in hkrati tudi želja, da javnost čim bolj pozna
aktivnosti zavoda, še toliko večja. Zavedamo se, da največ k javni promociji naše dejavnosti
prispevajo naša dejanja, za katera bomo tudi v bodoče odgovorni, želja po krepitvi, pa je
povezana tudi in predvsem s finančnimi zmogljivostmi, ki so v glavnem na plečih
ustanoviteljice, saj je naša osnovna obveza zagotavljati javni interes, ki je pogojen z javnim
interesom občine. Tržni del sicer je prisoten, vendar zagotavljati oba interesa: javnega in
tržnega v polni meri hkrati ni mogoče. Zavzemamo se za to, da prioritetno opravljamo tisti del
nalog, za katerega smo tudi bili prvenstveno ustanovljeni in, ki ga predvideva tudi
zakonodajalec v Zakonu o zavodih – to je zagotavljanje javnega interesa.
To je dodana vrednost, ki jo s svojo dejavnostjo nudimo občanom, ki pa seveda stane. Dokler
bo sredstva občinskega proračuna in sredstva pridobljena na razpisih skupaj z nekaj sredstev
iz tržnega dela zadostovala za izvedbo zastavljenih ambicij, je naš interes, da tako ostane, če
pa to ne bo mogoče, pa bo potrebno postaviti povsem drugačen koncept delovanja zavoda, za
katerega pa bo potrebna politična odločitev s širokim konsenzom javnosti.
Naše aktivnosti smo sproti objavljali tudi na naši spletni strani, na Facebooku in v lokalnem
informatorju, Novičkah Občine Radlje ob Dravi, precej informacij pa so od nas dobili tudi
novinarji.
Smeri, ki si jo je zavod zastavil, bomo dosledno sledili tudi v bodoče.

Finančni del sestavila:
Marija Ciglar

Direktor:
Milan Šarman
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