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Zadeva:  Vloga za zaposlitev dodatnega vzdrževalca v JZR 

 

Na vas se obračam s prošnjo za odobritev dodatne zaposlitve vzdrževalca športne 

infrastrukture oz objektov, ki delujejo pod okriljem Javnega zavoda Ratitovec. Prav tako 

prosim za sofinanciranje tega delovnega mesta s strani proračunskih sredstev v enakem 

obsegu, kot imamo dogovorjeno v pogodbi 4304-1 /2021-207 z dne  30.7.2021  za upravnika 

športne infrastrukture.  

V JZR z vsemi objekti obratujemo nepretrgoma sedem dni tedensko, objekti morajo biti 

nadzorovani kot tudi redno in vsakodnevno vzdrževani. Prav tako tudi dejavnosti s katerimi 

se ukvarjamo potrebujejo reden nadzor in stalno skrb za ustreznost prostorov in pogojev v 

katerih dejavnosti potekajo.  

Opozarjam na veliko odgovornost in precejšnjo preobremenjenost dosedanjega upravnika, ki 

zagotavlja pogoje za dobro delo, je prisoten na naših objektih sedem dni tedensko in  

upravlja z zahtevnimi napravami. V primeru njegove odsotnosti sicer sodelujemo z različnimi 

podjemniki, sp-ji, vendar je tovrstna oblika sodelovanja mogoča le za določene projekte oz. 

aktivnosti, nikakor pa ne za stalen nadzor in za upravljanje z napravami ter poznavanje le 

njih. Objekti so prav tako tudi vsako leto starejši in potrebujejo več vzdrževanja. 

V JZR nismo več stoodstotno sposobni zagotavljati varnih prostorov in varnosti udeležencem 

na različnih dejavnostih. Prav iz tega razloga prosimo za ugodno rešitev naše prošnje in 

odobritev dodatnih sredstev za zaposlitev novega vzdrževalca športne infrastrukture.   

Le ta bo prevzel nekaj del in nalog upravnika športne infrastrukture, povečali bomo nadzor 

nad objekti tudi v popoldanskem času, ki ga trenutno nimamo. Usposobil se bo za rokovanje 



z napravami in tehničnimi sredstvi ter sočasno z upravnikom opravljal naloge, za katere sta 

potrebna dva zaposlena zaradi teže predmetov, zahtevnosti dela in predvsem varnosti pri 

delu. Z upravnikom si bosta razdelila delovne naloge preko vikendov oz. si bosta delila delo 

med vikendi kakor tudi odgovornosti za nadzor in komunikacijo z uporabniki, s pogodbeniki, 

ki nam zagotavljajo servisne storitve in se usklajevala z ostalimi zaposlenimi, ki potrebujejo 

takojšnjo pomoč pri opravljanju svojega dela.  

V primeru, da pozitivno soglašate z zaposlitvijo dodatnega vzdrževalca, bomo pričeli s 

postopkom spremembe sistematizacije delovnih mest in določena sredstva v ta namen 

prikazali v finančnem načrtu JZR za leto 2022/23.  

Če lahko dodatno obrazložim in podkrepim našo prošnjo oz. vlogo, bom vesel vašega vabila 

na pogovor.  

 

 

                      Zahvaljujem se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljam.   

  

 

       Gregor Habjan 

       direktor JZR 


