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SVET ZAVODA JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC 

Datum: 28.10.2020 

ZAPISNIK 

11. korespondenčne seje Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec, ki je potekala od 

ponedeljka, 19.10.2020 od 22 ure do nedelje, 25.10.2020 do 21. ure  po e pošti. 
 
Seje do se udeležili: Marko Čenčič, Boris Kavčič, Rok Pintar, Boris Benedičič, Julijana Prevc, Matej 
Markelj, 
 
Odsotni:  Mateja Markelj, Anže Kavčič, Srečo Rehberger 
 
Ostali prisotni: / 
 
Predlagan dnevni red: 
 

1) Dobiti soglasje in financiranje za drugega hišnika. 

2) Obnova parketa v dorani.  

3) Sofinaciranje (refundacija oz. povračilo stroškov) izpada prihodkov zaradi korone.  

 

 

Povzetki komentarjev in predlogov s strani udeležencev: 

 

Boris Kavčič 

 

Poteze ki bi jih sedaj morali naredit bi bile sledeče: 

 

1) Dobiti soglasje in financiranje za drugega hišnika. To nam Gregor govori že več let 

govori na vsaki seji . . . O tem smo zadnjič govorili tudi pri županu. S tem bi razbremenili 

tudi Gregorja, ker on sedaj mora postoriti to kar bi moral hišnik. Gregor bi se potem lahko 

bolj posvetil projektom. En korak je tu že narejen - prijava na razpis Interaktivno - sodobno. 

Upajmo da uspe, tako dobimo dodaten vir financiranja za zadeve, ki jih že dolgo želimo 

urediti, pa ni denarja. Tukaj je sedaj priložnost. Temu bi se morali več posvečati. 

 

2) Obnova parketa v dorani. To je res nujno. O tem smo tudi že veliko govorili. To bi res 

morali spravit v proračun za 2021. 

 

3) Sofinaciranje (refundacija oz. povračilo stroškov) izpada prihodkov zaradi korone. 

Tudi to bi nekako moralo biti v proračunu občine za 2021. Drugače bo JZR v začetku 2021 

imel resne likvidnostne težave, ker prihodkov iz tržne dejavnosti ne bo (zaprti bifeji, zaprta 

dvorana, zaprti bazen, ni dogodkov, . . .), stroški pa bodo (plače zaposlenih, ogrevanje, 

elektrika, zavarovanja, . . .). 

 

Moje mnenje je, da se Gregor svojo ekipo res tudi, da JZR opravlja svoje poslanstvo. 
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Marko Čenčič 

S sklepi korespondenčne seje se strinjam in jih potrjujem. V trenutni situaciji je izpolnitev 

spodnjih treh sklepov osnova za možnost nemotenega opravljanja poslanstev JZR v 

naslednjem obdobju.   

 Soglasje financiranja za drugega hišnika: 

o Verjetno v Sloveniji normativa za potrebno število hišnikov na število objektov ni, vendar 

če pogledamo ostale občine smo v tem močno podhranjeni. 

o Krpanje manjka ur z reševalcem iz vode, direktorjem,… na dolgi rok ni sprejemljiv. 

 Investicija v obnovo parketa: 

o Seznam nujnih investicij v objekte JZR je dolg. Če se ne bo začelo obnavljati v letu 2021 to 

pomeni, da se bodo vsa nujna dela zamikala. Kar pa bo posledično pomenilo povečanje 

stroškov vzdrževanja, nevarnost za uporabnike,…. 

 Sofinanciranje izpada zaradi korone 

o Očitno bodo javni zavodi prišli zadnji na vrsto pri pomoči države, če bodo sploh prišli. Zato 

bo tu podpora občine nujna.  

o Ne poznam dovolj dobro zakonodaje, vendar ali je možno, da občina kreditira JZR? V 

primeru pomoči države JZR ta kredit vrne v nasprotnem se kredit spremeni v nepovratnega 

(razmišljanje) 

Rok Pintar 

 

Strinjam se s predlaganimi sklepi. Nezadostno vzdrževanje vseh vrst objektov v občini je 

huda težava, ki nas bo močno tepla, če se ne bomo takoj zganili. Vesel sem za - vsaj po 

mojem mnenju - odlične ideje projekta Interaktivno-sodobno.  

 

Glede pomoči pa lahko le rečem, da so povsod vzponi in padci in da upam, da bodo 

pristojni razumeli stisko, v kateri se je kljub večletnemu dobremu delu znašel JZR. Bojim se 

le, da se utegnejo po začetni velikodušnosti kmalu zmanjšati državna sredstva na vseh 

področjih in da bo prav hitro na vrsti vsesplošno varčevanje. To pa utegne biti problem, saj 

vemo, kje se bo najprej "šparalo".  

Hvala vsem za trud. Ne obupat. Bo bolje.  

 

Boris Benedičič 

 

Tudi jaz se strinjam z vsemi tremi sklepi korespondenčne seje. 

1.) Drugi hišnik - kot je bilo napisano, vzdrževanje vseh teh objektov zahteva sigurno več 

kot enega vzdrževalca, sploh če so pri edinem velike težave z bolniškimi. 

2.) Parket v dvorani - prišli smo tako daleč, da je težava že varnost uporabnikov. Glede 

izbire izvajalca - dela se na dolgi rok, in mislim da se mora izbrati izvajalca z največ 

referencami za take objekte. 

3.) Izpad zaradi korone - javni zavod v taki obliki dolgoročno ne more preživeti s takim 

izpadom dohodkom, ki pa sedaj grozijo še enkrat. Bolje, da se na to pripravi vnaprej, kot pa 

da se kasneje prosi za likvidnostna sredstva. Če bo pa tako, kot opozarja Rok, da se bodo 

državna sredstva občinam zmanjšala (se lahko zgodi), bomo pa resno morali razmisliti o 

storitvah, ki jih zavod še lahko nudi. 

 

Markelj Matej 

 

Strinjam se s predlaganimi 3 sklepi.  
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Julijana Prevc 

Dober večer,  potrjujem vse tri predlagane sklepe korespondenčne seje. 

 

 

Sklep št. 63: Člani Sveta zavoda JZR  so bili prisotni s strani 6 članov, ki so potrdili 

vse tri predlagane predloge s strani predsednika Sveta zavoda Javnega zavoda 

Ratitovec !  

 
 

Zapisal:       Predsednik Sveta Zavoda JZR: 
Gregor Habjan      Boris Kavčič 
direktor JZR 
 
 


