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SVET ZAVODA JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC 

Datum: 15.10.2020 

 

PROROČILO DIREKTORJA 

 
 
Člani sveta: Boris Kavčič, Matej Markelj, Julijana Prevc, Mateja Markelj, Boris Benedičič, 
Srečo Rehberger, Anže Kavčič, Marko Čenčič, Rok Pintar 
 
 
Poročilo vsebuje: 
 
1. Poročilo  
2. Finančni načrt 2020 in plan dela v 2020 (priloga) 
3. Realizacija v letu 2020 (priloga) 
4. Primerjava realizacije glede na prejšnja leta (priloga) 
5. predlog za rebalans za leto 2021 (priloga) 
 
 
1. POROČILO 
 
Glede na pogovor s predsednikom sveta zavoda Borisom Kavčičem, sem dobil nalogo da 
vam na kratko poročam kako in kaj v tem zahtevnem letu 2020. 
 
Kader: 
 
Kot že veste imamo nekaj težav z pomanjkanjem kadra, nekaj bolnišk in nekaj predvidenih 
bolnišk.   
BAZEN:  
Na bolniški je čistilka Zvonka, vse kaže tako da bo na bolniški do konca svoje delovne dobe 
in takoj po zaključeni bolniški gre v pokoj, zato smo iskali drugo delovno silo in v maju 
(takoj po koncu epidemije) zaposlili Hariso za polovično na njeno delovno mesto. Ko je 
junija kazalo da bo spet vse normalno smo jo avgusta zaposlili za poln deloven čas. Harisa 
je sicer pridna in ji ni kaj reči, vendar me je 5 dni nazaj presenetila z novico da je noseča, 
tako da se kmalu obeta porodniška, nam pa iskanje nove čistilke, kar ne bo enostavno. 
Hariso bom sicer z jutrijšnjim dnem napotil na čakanje. 
V težavah smo tudi glede upravnika, ker pričakuje prav tako operacijo menjave kolena, kar 
na hitro pomeni spet vsaj eno leto dni bolniške, torej bomo spet ostali brez upravnika in 
hišnika in nadzornika in vsakodnevnega nadzora naših stavb v upravljanju. Verjetno bomo 
morali iskati in tudi kot upravnika nekoga začasno zaposliti, kar bo pa še težje. 
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Reševalec iz vode je ponovno na čakanju. Približno 30 ur njegovega mesečnega delovnega 
časa porabimo reševalca tudi kot pomoč upravniku, ker drugače ne zmoremo. Žal je tako 
da  je tudi letos bazen odprt premalo časa in nikakor ne steče normalno v tej sezoni. 
BIFEJA:  Trenutno sta obe natakarici na čakanju, saj je razglašena epidemija. Ena je že 
počasi napovedala da si bo kmalu poiskala novo službo , tako da bomo tudi tu kmalu v 
težavah. 
DVORANA: Isti problemi glede upravnika kot na bazenu. Ostalo zaenkrat OK. 
MUZEJ: zaenkrat vse OK 
TIC: zaenkrat vse OK 
MLADNISKI CENTER: Nimamo zaposlenih, vendar imamo velike težave z pridobivanjem 
študentk za pokrivanje uradnih ur in organizacijo delavnic. 
UPRAVA:  
Moja glavna pomoč je OK in ostaja na polno vprežena.  
Direktor pa bom v zelo kratkem času prav tako imel dve operaciji. Eno mogoče že jutri, če 
se ne bo popoldne kaj zakompliciralo, drugo, ki pa bo bolj zahtevnejša pa konec leta. Vsaka 
bo prinesla nekaj moje odsotnosti, tista druga lahko da tudi kakšna dva meseca ali več??  
Skušal bom delati od doma, kot sem vedno v času moje bolniške ampak, se počasi resno 
sprašujem za koga, žal vedno bolj razmišljam tako, kajti res se malokdo potegne za nas in 
nas le malokdo sliši kaj vse prosimo. Očitno je vsem res vseeno za naš JZR in jih tudi niti ne 
zanima kaj delamo?  
   
Sestanki in srečanja 
 
Med tem časom sva se jaz in predsednik srečala na občini z občinsko upravo v zvezi z 
soglasjem na prihajajoči projekt, ki ga pripravlja JZR skupaj z občino Žiri. V projektu bomo 
vodilni partner. Projekt INTERAKTIVNO SODOBNO je skupaj vreden 97.664€ od tega 
56.326€ prevzemamo mi. To pomeni da mi ne moremo založiti toliko denarja in je bilo zato 
potrebno soglasje občine in dogovor kako bomo to izpeljali. To smo se dogovorili uspešno 
in upam da se bo to izpeljalo če dobimo projekt odobren (sedaj se čaka).  
 
Poleg tega pa sva z Borisom še glasno opozorila na probleme s kadrom in po nujni potrebi 
po še enem upravniku. Upam da bo tudi odbor za družbene dejavnosti končno zaznal to 
potrebo in glede na svojo pomembnost to počasi tudi dobilo svoj epilog. (zato vam tudi v 
točki 5. pošiljam kot prilogo kaj je potrebno doseči v rebalansu za leto 2021.) Te predloge 
sem tudi poslal na odbor za družbene dejavnosti? Z Borisom sva opozorila še na par 
malenkosti, o katerih smo se pogovorili. Ena od teh je tudi v naslednji točki 
 
korona virus v letu 2020 
 
Naj najprej predstavim našo trenutno finančno situacij, ki si jo lahko tudi podrobneje 
pogledate v priloženi realizaciji.  Upam da je pravilna, ker letos jo delam samostojno in ne 
vem če je vse tako. Kot sem že večkrat rekel imam letos velike težave z računovodkinjo, ker 
je naša dosedanja šla v penzion. Od novega leta naprej imamo računovodski servis Krek in 
Ovsenik. Izbral sem jih ker so bili najugodnejši in so mi zagotovili da delajo tudi z javnim 
sektorjem, izkazalo se je da temu ni tako, sedaj smo pa nekje na mrtvi točki. Zaenkrat gre 
vendar storitve niso takšne kot smo se dogovorili. Lahko se zgodi, da bomo z novim letom 
spet menjali, če se stvari ne vnesejo.  No vsekakor sem se letos lotil realizacije kar sam, ker 
od računovodkinj tega suporta nimam več, torej sem zasnoval excelov program in nekako 
skušam kar najbolje to početi. Mislim da bo skozi leta zadeva stekla, Je pa letos čudno leto 
in so primerjave nemogoče. 
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Torej letos smo pridelali kar nekaj minusa, za savne smo prispevali caa 41.000€, morali 
smo kupiti nov stroj za dvorano 5.000€, ker je stari šel na odpad. Kot veste imamo kar 
nekaj stroškov z zaprtimi objekti, kar nekaj stroškov z kadrom s strani JZR in to vse skupaj 
nanese kar precejšen minus v tem letu. K sreči smo bili malce odprti z lokalom in da je bilo 
lepo poletje, da smo vseeno malce zaslužili. Trenutno kaže realizacija da smo na -50.000€ 
sicer jaz mislim, da še kakih 10.000€ več, ker tako kaže račun na banki, tako da moram od 
računovodkinje dobiti še bilance ("kar pa ni tako enostavno") . 
Dejstvo je, da imamo trenutno na računu še slabih 12.000€, kar pa pomeni še za en mesec 
sredstev, nato pa se bodo počasi začele likvidnostne težave. Ki pa jih bomo skušali z občino 
reševati?  Glede na to, da smo se za en mesec zaprli, bodo težave definitivno prišle. 
 
Objekti  
 
Objekti so v dobrem stanju, skušamo jih vzdržavati po najboljših močeh. 
Potrebna je menjava parketa v dvorani (nujno) 
Počasi bo potrebna tudi obnova zelenega prostora v bifeju na bazenu. 
V mladinski center smo poploščili in uredili dostop po stopnicah. V mladinskem centru 
povečujemo tudi prostor za dobrih 80m2.  Uporabili smo vse stare zadeve od savn in ... 
Bomo na naslednji seji pogledali. Vsekakor bo pa potrebno tudi kaj na novo še urediti. 
Elektrika in malovarjanje. 
 
Strokovni sveti  
 
Potrebno bo izdelati nove strategije na turizmu, mladini, športu in kulturi. 
 
Ostalo: 
- Redno se dobivamo s skupino za nastanek dokumenta za razvoj občine do leta 2026  
- Redno (1x na 3 mesece) se dobivamo direktorji poljanske doline in Razvojne agencije sora 
- Začeli smo delati tudi na strategiji za turizem na Škofjeloškem (vse 4 občine) 
 
 
 
Zapisal : Gregor Habjan 
 
Opomba:  
- če bo karkoli še , bom še dopisal in vam poročilo poslal na novo. 
- če imate vprašanja pa seveda prosim tudi za to. 
 
 
 
 
 
 


