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1.  UVODNE OBRAZLOŽITVE 
 
 
1.1.  Predstavitev JZ Dravit Dravograd 
 
 
Javni zavod Dravit Dravograd je uradno začel poslovati s 1.1. 2010. Torej v letu 2020 
beležimo 10 letnico delovanja.  Ta jubilej bomo zaznamovali z nekaj priložnostmi dogodki in 
aktivnostmi skozi leto, osrednjo svečanost oz. praznovanje pa načrtujemo izvesti v nedeljo, 
24. maja 2020 v sklopu prireditve Še pomnete. 
 
Namen in poslanstvo Javnega zavoda Dravit Dravograd je učinkovitejša organizacija, razvoj in 
spodbujanje dejavnosti na področju športa, turizma, kulture in mladinskih dejavnosti v Občini 
Dravograd, s ciljem boljše prepoznavnosti in boljše kvalitete družbenega življenja občank in 
občanov  Občine Dravograd. Javni zavod Dravit Dravograd torej  opravlja integrirano dejavnost, 
ki posega na vsa temeljna področja družbenega življenja. V skladu s tem mora biti tudi 
programski načrt zavoda zasnovan tako, da upošteva vsa področja delovanja, njihova temeljna 
načela in prispeva k upoštevanju potreb na posameznih področjih. 
 
Zavod je bil torej  je bil ustanovljen predvsem za opravljanje dejavnosti na področju športa, 
turizma, kulture in mladinske dejavnosti kot javne službe. Trajno in nemoteno opravljanje 
dejavnosti v javnem interesu zagotavlja Občina Dravograd kot ustanoviteljica zavoda. V ta 
namen JZ Dravit tudi prejema določena občinska sredstva v svoj proračun, ki so 
neposredno namenjena: 
- kritju stroškov uporabe, vzdrževanja in sanacije objektov in površin, s katerimi upravlja JZ 
Dravit; 
- kritju stroškov delovanja društev, klubov ter zavodov nastalih pri njihovih dejavnostih na in v 
objektih; 
- investiranju v javno infrastrukture s področja turizma, kulture, športa in mladinske dejavnosti; 
- izvedbi letnih programov turizma, športa, kulture in mladinske dejavnosti; 
- organiziranju in izvedbi prireditev in dogodkov, ki izboljšujejo in popestrijo kakovost življenja 
vseh občank in občanov. 
 
Ta sredstva mora zavod namensko ter transparentno porabljati izključno za te namene! 
Da bi optimalno izrabil svoje kapacitete pa lahko na področju svojega delovanja opravlja zavod 
Dravit tudi gospodarsko oz. tržno dejavnost, pri čemer je prihodek take dejavnosti izrecno 
namenjen razvoju in izvajanju osnovnih dejavnosti zavoda.  
 
Sedež zavoda je v Dvorcu Bukovje, na naslovu Bukovje 13, kjer si poslovne prostore delimo še z 
Območno izpostavo Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD OI Dravograd), Kustudiatom za 
kulturno zgodovino Koroškega pokrajinskega muzeja (KPM), Glasbeno šolo Radlje ob Dravi (GŠ 
Radlje) ter Zvezo kulturnih društev Dravograd (ZKD Dravograd). Športni del domuje v prostorih 
dvorane ŠPiC D (Koroška cesta 51), mladinske dejavnosti izvajamo v Mladinskem centru 
Dravograd, ki je v Športnem centru (Koroška cesta 50). Sedež področja turizma pa je v 
Turistično informativnem centru (TIC Dravograd), na naslovu Trg 4. julija 50. 
 
Glede delovanja  posameznih dejavnosti ter izvajanja njihovih programov  je potrebno poudariti, 
da ima JZ Dravit že od samega začetka delovanja zavoda v upravljanju naslednje objekte 
in prostore: 
- Športni center  s stadionom, 
- nogometno igrišče z umetno travo, 
- nogometna igrišča Libeliče, Črneče in Vič, 
- asfaltna igrišča Robindvor, Špicfeld, Meža, Šentjanž, Črneče in Libeliče; 
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- otroška igrišča Robindvor, Meža, igrišče pri OMV, Črneče in Vič; 
- skating poligon pri OMV, 
- Dvorec Bukovje, 
- Informacijsko pisarno v Dravogradu ter 
-  cerkev sv. Vida. 
 
Postopoma skozi leta delovanja pa je zavod prevzemal še naslednje nove ali prenovljene 
objekte: 
- prireditveni prostor Lukna, 
- hala ŠPiC D, 
- otroška igrišča Žabja Vas, Bukovska vas in Dobrava, 
- travnato igrišče v Žabji vasi 
- asfaltno igrišče na zgornji Meži. 
-  lokal ŠPiC BAR, 
-  center odbojke na mivki pri OMV, 
-  učni center za biodinamiko v Bukovju, 
-  otroško igrišče v Šentjanžu, 
-  asfaltno igrišče v Trbonjah, 
-  fitnes na prostem  pri igrišču z umetno travo, 
-  nogometno igrišče s prenovljeno umetno travo. 
 
V zavodu smo v začetku leta 2016 dodatno registrirali še dejavnosti nudenja nočitev v Dvorcu 

Bukovje kot Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov (55.100). 
 
 
1.2.  Glavne naloge in aktivnosti JZ Dravit Dravograd 
 
Zavod, glede na namen zaradi katerega je ustanovljen, opravlja naslednje naloge: 
 
• upravlja z javno infrastrukturo na področju turizma, kulture, športa in mladinske dejavnosti,  

ki mu jo v upravljanje prenese ustanoviteljica in jo daje v najem ali zakup drugim  izvajalcem 
v skladu z zakonodajo; 

• sodeluje pri načrtovanju in izgradnji javne infrastrukture s področja turizma, kulture, športa 
in mladinske dejavnosti; 

• zagotavlja normalno delovanje vseh objektov, ki jih ima v upravljanju, kakor tudi ostalih 
pripadajočih občinskih objektov;  

• skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost delovanja objektov in naprav; 
• posoja tehnično opremo in nudi tehnične storitve drugim za potrebe turizma, kulture, 

športa, mladinske dejavnosti ali opravlja trgovino na drobno z umetniškimi izdelki, 
turističnimi spominki in športnimi proizvodi; 

• izvaja in spremlja izvajanje občinskih in nacionalnih programov s področij turizma, kulture, 
športa in mladinske dejavnosti; 

• daje pobude in predloge ustanovitelju, skrbi za celovit razvoj predmetnih področij v občini; 
• pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za ustanovitelja s področja dejavnosti zavoda, 

sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in drugimi;  
• daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnih programov turizma, športa, 

kulture in mladinske dejavnosti; 
• sodeluje pri organiziranju in izvajanju vzgoje in raznih dejavnosti za otroke, mladino, 

invalide, pri prireditvah neprofitnega značaja in raznih rekreativnih prireditvah; 
• sodeluje pri organiziranju in izvajanju drugih dejavnosti, tudi pri organiziranju komercialnih 

programov, v skladu z zakonom, v skladu z namembnostjo posameznih prostorov in naprav 
ter glede na proste časovne in prostorske kapacitete; 

• spremlja in analizira razmere na področju športa, kulture in mladinske dejavnosti; 
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• spremlja, spodbuja, posreduje, organizira in izvaja kulturne, športne in turistične  prireditve 
in tekmovanja; 

• prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje, predavanja, kongrese, posvetovanja, plese 
in druge prireditve komercialne narave; 

• opravlja druge dejavnosti, če je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje; 
• pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij s področja delovanja v knjižni in neknjižni obliki; 
• posoja in prodaja likovna in druga dela ter izdelke s področja delovanja ter organizira 

avkcije; 
• načrtuje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za delo na predmetnih 

področjih, zbira in daje podatke za potrebe informatike.  

 
 
1.3.  Programske in razvojne usmeritve JZ Dravit Dravograd za mandatno obdobje 2016-    
         2021 
 
❖ Nadgraditi vlogo JZ DRAVIT kot osrednjega ponudnika učinkovitega servisa  občanom 

s področja družbenih dejavnosti. 
❖ Vzpostaviti kulturni, športno-rekreativni in socialni prostor v lokalnem okolju z 

namenom izboljšanja kakovosti življenja vseh generacij. 
❖ Sprotno  vlaganje v osnovna sredstva in njihovo redno vzdrževanje. 
❖ Ponovno dvigniti delež prihodkov iz tržne dejavnosti in ga do leta 2021 približati 30 

odstotkom. 
 
Avgusta 2016 je direktor Žarko Tomšič prevzel vodenje zavoda v svojem drugem mandatnem 
obdobju, zato smo takrat tudi pripravili nekaj osnovnih izhodišč za delo in razvoj JZ Dravit 
Dravograd v tem petletnem obdobju (2016-2021). 
 
Cilj v tem obdobju je, da se zavod razvije v učinkovit servis občank in občanov, pravnih oseb, 
ustanoviteljice ter vseh zainteresiranih obiskovalcev in uporabnikov naših storitev s področja 
družbenih dejavnosti. Postal bo vodilni povezovalec in informacijski center za opredeljena 
štiri področja v občini, bo pa tudi postavil solidne temelje za širjenje partnerstev v zgornji 
dravski  dolini. Obenem bo postal povezovalec na  omenjenih tematskih področjih v obmejnem 
pasu s sosednjo Avstrijo. Navezal bo nove in utrdil obstoječe partnerske stike tudi z drugimi 
sorodnimi organizacijami v širšem območju Evropske unije. Povečal bo delež lastnih sredstev 
iz gospodarske dejavnosti, vlagal v izboljšanje in povečanje osnovnih sredstev na vseh 
področjih delovanja, pripravil nove paketne programe svojih produktov in jih ponudil v 
povezavi s sorodnimi organizacijami na širšem območju.   
 
Skrb za pridobivanje zadostnih finančnih virov bo ena izmed glavnih nalog direktorja ter 
vodij področij. Zato bo potrebno skrbno izvajati sklenjene pogodbene obveznosti z 
ustanoviteljem. Za naše programe bo potrebno redno prijavljanje na razpise v okviru državnih 
institucij, v okviru EU in drugih finančnih  ponudb. Skladno z izboljšano gospodarsko situacijo bo 
v zadnjih dveh letih tega mandatnega obdobja potrebno  aktivnejše delo na področju donacij,  
tako v domačem okolju, kakor s povezovanjem s fundacijami, ki se zavzemajo za katerega od 
naših ciljev. To ostaja zaenkrat po našem mnenju še pomemben neizkoriščen potencial.  
 
Delež prihodkov iz tržne dejavnosti v strukturi celotnih prihodkov zavoda se je v začetnem 
obdobju letno sorazmerno enakomerno dvigoval ter z 8 % v letu 2011, povzpel na 24% v letu 
2016. V zadnjih treh letih pa se je glede na nestanovitne družbeno-ekonomske razmere na tej 
stopnji ustalil. Glede na napovedi gospodarskih gibanj, izvedenih investicij in splošne klime za 
obdobje naslednjih nekaj let, pa lahko ta delež do konca leta 2021 približamo 30 %, ob 
predpostavki, da ostanemo pri obstoječi strukturi nepremičnin in dejavnosti. Vsekakor pa bo 
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tudi v zadnjih dveh letih tega mandata cilj poslovanje z minimalnim dobičkom, kar pomeni 
sprotno  vlaganje v osnovna sredstva in njihovo redno vzdrževanje. 
 
JZ Dravit Dravograd, različna društva in združenja pa tudi ustanove na območju Občine 
Dravograd so že sedaj dokaj aktivne na različnih področjih ponudbe.  To dobro prakso je 
potrebno ohraniti, nadgrajevati ter dopolnjevati in krovni javni zavod utrditi kot 
povezovalca, usklajevalca ter promotorja ponudbe. V povezavi z vsemi akterji ter občani in 
občankami bo moral zavod iskati inovativne pristope k ponudbi in promociji. Obenem pa 
med vsemi deležniki gojiti zavest in znanje o tem, da lahko le združeni in s povezovanjem 
uspemo bolje in kvalitetnejše uresničiti vsak svoje zastavljene naloge in cilje. Samo z 
mreženjem, tako v domačem okolju, kakor tudi v širšem prostoru doma in na tujem, bomo 
lahko vsi skupaj napredovali v smeri dviga kvalitete, povečanja obiska in s tem tudi 
prepoznavnosti na pestrem svetovnem zemljevidu. 
 
V tem petletnem obdobju lahko tako vsi zaposleni v zavodu  s svojim znanjem, izkušnjami in 
vizijo pripomoremo k temu, da JZ Dravit Dravograd: 
• napreduje po poti vse učinkovitejšega servisa za lokalno prebivalstvo, prijaznega do 

uporabnikov in zaposlenih; 
• postane zakladnica in promotor kulture in znanja ter  varuh lokalne snovne in nesnovne 

dediščine; 
• zaživi kot aktivni animator kulturnega, športnega, izobraževalnega in razvedrilnega življenja 

na medgeneracijski ravni; 
• se uveljavi kot spodbujevalec športa in aktivnega načina življenja za najmlajše, najstarejše in 

vse tiste vmes, s ponudbo prostorov in organiziranjem skupnih dejavnosti; 
• postane dejavni prostor za uresničevanje idej in zanimanj mladih ter njihovega povezovanja 

na ravni občine, regije in mednarodnega prostora; 
• aktivno in uspešno promovira turistično ponudbo občine, njenih naravnih in kulturnih 

danosti ter ponudbe njenih prebivalcev; 
• zavzame svojo vlogo povezovalca in spodbujevalca inovativnih pristopov in rešitev na 

različnih nivojih družbenega življenja občine; 
• z večanjem deleža lastnih tržnih prihodkov razbremeni ustanovitelja pri investiranju v 

infrastrukturo in projekte na prenesenih področjih. 

 
 
1.4.  Zakonske podlage in temeljni razvojni dokumenti delovanja JZ Dravit Dravograd v letu  
         2020 
 
Pri sestavi finančnega načrta in programa dela smo se ravnali po obvestilu in navodilu Občine 
Dravograd za pripravo proračuna za leto 2020 ter po  Navodilih o pripravi finančnih in 
kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. 
 
Ob tem pa ta načrt temelji še na naslednjih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanje ter 
zakonskih in drugih podlagah: 

 
• Strateški razvojni dokument Občine Dravograd – Vizija in strategija - VIS; 
• Lokalni kulturni program Občine Dravograd 2016-2020; 
• Letni programi športa v Občini Dravograd; 
• Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2014-2020; 
• Strateški načrt Javnega zavoda Dravit; 
• Statut Javnega zavoda Dravit Dravograd, 
• Akt o  sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Dravit Dravograd; 
• Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021; 
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• Zakon o spodbujanju razvoja turizma, 2016; 
• Zakon o športu, 2016; 
• Nacionalni program športa  v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023; 
• Zasnova strategije razvoja infrastrukture za šport in prosti čas; 
• Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 2016; 
• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 2017; 
• Kolektivna pogodba za javni sektor, 2008;  
• Aneksi h kolektivni pogodbi za javni sektor, 2017; 
• Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, 2017; 
• Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 

metodologiji spremljanj njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019; 
• Pobude, predlogi športnih,  turističnih in kulturnih društev v Občini Dravograd. 
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2.  FINANČNI NAČRT JZ DRAVIT DRAVOGRAD ZA LETO 2020 - TABELARNI PRIKAZ 
 
 
 
 

 PLAN 2020 REALIZACIJA 
2018 

osnovna 
sredstva 

tekoče 
zadeve PLAN 2019 

REALIZACIJA 
september 
2019 

osnovna 
sredstva 

tekoče 
zadeve 

PLAN 
2020 

index 
v % 

  1 2 3 4 5 6 7 8 
index 
8:4 

A. PRIHODKI  IN INVESTICIJE 657.288,51 0               

A. PRIHODKI 616.551,68 28.000,00 653.210,00 681.210,00 458.602,43 38.000,00 656.321,89 694.321,89 101,92 

I. POSLOVNI PRIHODKI 148.001,69 0,00 161.097,00 161.097,00 96.908,91 0,00 162.057,00 162.057,00 100,60 

1. Prihodki od najemnin (dvorec Bukovje) 7.724,28   8.607,00 8.607,00 3.589,51   8.000,00 8.000,00 92,95 

2. Prihodki od najema igrišč, športni center 9.660,09   13.000,00 13.000,00 8.978,08   13.000,00 13.000,00 100,00 

3. Prihodki od prodaje aranžmajev, 
spominkov, knjig 1.744,48   1.000,00 1.000,00 108,20   1.000,00 1.000,00 100,00 

4. Prihodki od obresti 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

5. Prihodki od vstopnic 5.211,96   7.000,00 7.000,00 3.605,19   6.000,00 6.000,00 85,71 

6. Prihodki od storitev (reklame v programu 
prireditev) 1.499,26   1.500,00 1.500,00 1.189,84   2.000,00 2.000,00 133,33 

7. Prihodki od poročnih obredov, otroških 
zabav 2.864,74   6.000,00 6.000,00 1.149,17   6.000,00 6.000,00 100,00 

8. Prihodki od kotizacij, sejmov 6.801,85   8.000,00 8.000,00 7.383,06   8.000,00 8.000,00 100,00 

9. Prihodki za javno delo  in delo v splošno 
korist 393,56   8.990,00 8.990,00 241,75   11.055,00 11.055,00 122,97 

10.Prihodki od nočitev, izletov, kavarne 4.539,21   8.000,00 8.000,00 723,83   5.000,00 5.000,00 62,50 

11.Prihodki od drugih storitev 11.833,67   10.000,00 10.000,00 2.692,06   8.000,00 8.000,00 80,00 

12. Prihodki od najemnin za večnamensko 
dvorano 49.385,47   47.000,00 47.000,00 32.151,08   47.000,00 47.000,00 100,00 

13. Prihodki od  prodaje -ŠPIC BAR 46.343,12   37.000,00 37.000,00 29.492,26   38.000,00 38.000,00 102,70 

14. Prihodki od  odškodnine 0,00   5.000,00 5.000,00 5.604,88   9.002,00 9.002,00 0,00 

II. PRIHODKI S STRANI 
USTANOVITELJA 509.286,82 28.000,00 489.113,00 517.113,00 361.693,52 38.000,00 491.264,89 529.264,89 102,35 

1. Občina Dravograd -redna dejavnost 468.549,99   489.113,00 489.113,00 361.693,52   491.264,89 491.264,89 100,44 

2. Občina Dravograd -za investicije 40.736,83 28.000,00   28.000,00 0,00 38.000,00   38.000,00 135,71 

                    

III. PRIHODKI OD DONATORSTVA 0,00   3.000,00 3.000,00 0,00   3.000,00 3.000,00 100,00 

1. Donacije  0,00   3.000,00 3.000,00 0,00   3.000,00 3.000,00 100,00 

III. ODHODKI  IN DRUGI IZDATKI PO 
PODROČJIH 616.545,90 28.000,00 653.210,00 681.210,00 449.781,79 44.000,00 656.321,89 694.321,89 101,92 

1.1. Področje turizma 55.694,19 5.000,00 54.000,00 59.000,00 43.419,10 5.000,00 52.000,00 57.000,00 96,61 

1.1.1.    Promocijske prireditve 31.484,15   31.000,00 31.000,00 31.863,86   33.000,00 33.000,00 106,45 

1.1.2.    Promocijski programi in material 21.458,72   18.000,00 18.000,00 9.664,19   16.000,00 16.000,00 88,89 

1.1.3.    Stroški info pisarne 2.751,32   5.000,00 5.000,00 1.757,53   3.000,00 3.000,00 60,00 

1.1.4.   Osnovna sredstva po NRP 0,00 5.000,00   5.000,00 133,52 5.000,00   5.000,00 100,00 
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1.2. Področje športa 50.788,29 5.000,00 56.000,00 61.000,00 24.738,65 10.000,00 49.000,00 59.000,00 96,72 

1.2.1   Upravljanje in vzdrževanje športnih 
objektov 16.498,14   20.000,00 20.000,00 7.874,58   17.000,00 17.000,00 85,00 

1.2.2   Upravljanje in vzdrževanje 
športnega centra Dravograd 28.455,37   28.000,00 28.000,00 13.035,96   25.000,00 25.000,00 89,29 

1.2.3   Osnovna sredstva po NRP 0,00 5.000,00   5.000,00 0,00 10.000,00   10.000,00 200,00 

1.2.4  Organizacija športnih prireditev 5.834,78   8.000,00 8.000,00 3.828,11   7.000,00 7.000,00 87,50 

                    

1.3. Področje mladine 9.274,58 0,00 13.000,00 13.000,00 10.591,30 0,00 15.000,00 15.000,00 115,38 

1.3.1.    Mladinski programi 7.700,00   10.000,00 10.000,00 9.233,13   12.000,00 12.000,00 120,00 

1.3.2.  Drugi stroški mladih 1.574,58   3.000,00 3.000,00 1.358,17   3.000,00 3.000,00 100,00 

                    

1.4  Področje kulture 29.444,16 0,00 39.500,00 39.500,00 24.437,51 0,00 39.000,00 39.000,00 98,73 

1.4.1    Občinske prireditve 10.347,58   24.000,00 24.000,00 11.185,31   16.000,00 16.000,00 66,67 

1.4.2    Program zveze kulturnih društev 9.171,57   5.500,00 5.500,00 5.835,76   8.000,00 8.000,00 145,45 

1.4.3.   Program prireditev 9.925,01   10.000,00 10.000,00 7.416,44   10.000,00 10.000,00 100,00 

1.4.4.   Osnovna sredstva 0,00       0,00   5.000,00 5.000,00   

                    

1. 5 Stroški dela 203.594,85 0,00 219.710,00 219.710,00 162.296,79 0,00 236.321,89 236.321,89 107,56 

1.5.1. Plače in dodatki 152.969,36   154.100,00 154.100,00 120.954,96   164.500,00 164.500,00 106,75 

1.5.2. Delovna uspešnost 0,00   0,00 0,00 0,00   2.000,00 2.000,00 0,00 

1.5.3. Prispevki za socialno varnost 24.602,67   24.810,00 24.810,00 19.501,67   26.000,00 26.000,00 104,80 

1.5.4. Regres za letni dopust 7.792,32   7.590,00 7.590,00 8.143,04   8.150,00 8.150,00 107,38 

1.5.5. Prehrana in prevoz na delo 14.169,10   14.900,00 14.900,00 10.422,37   14.900,00 14.900,00 100,00 

1.5.6. KDD premije 3.206,04   3.210,00 3.210,00 2.482,29   3.310,00 3.310,00 103,12 

1.5.7. Stroški sveta zavoda 855,36   1.500,00 1.500,00 792,46   1.500,00 1.500,00 100,00 

1.5.8. pogodbeno delo 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00   

1.5.9. Obvezna praksa  0,00   500,00 500,00 0,00   500,00 500,00 100,00 

1.5.10. Jubilejna nagrada 0,00   0,00 0,00 0,00   721,89 721,89   

1.5.11. Javna dela 0,00   13.100,00 13.100,00 0,00   14.740,00 14.740,00   

                    

1. 6 Stroški materiala, blaga in storitev 37.529,89 0,00 27.000,00 27.000,00 17.924,91 0,00 26.000,00 26.000,00 96,30 

1.6.1. Stroški materiala 9.741,92   8.000,00 8.000,00 4.712,76   8.000,00 8.000,00 100,00 

1.6.2. Stroški storitev 24.712,67   18.000,00 18.000,00 11.185,14   16.000,00 16.000,00 88,89 

1.6.3. Stroški izobraževanj 3.075,30   1.000,00 1.000,00 2.027,01   2.000,00 2.000,00 200,00 

                    

1. 7 STROŠKI  INVESTICIJSKEGA 
VZDRŽEVANJA 2.895,16 0,00 0,00 0,00 383,54 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 

1.7.1. Nakup osnovnih sredstev 2.895,16 0,00 0,00 0,00 383,54 10.000,00   10.000,00 0,00 

1.8 DVOREC BUKOVJE      17.253,95 15.000,00 40.000,00 55.000,00 15.322,54 10.000,00 31.000,00 41.000,00 74,55 

1.8.1. Upravljanje in vzdrževanje dvorca in 
parka 17.253,95   27.000,00 27.000,00 14.237,76   22.000,00 22.000,00 81,48 

1.8.2. Osnovna sredstva in drobni inventar  0,00   13.000,00 13.000,00 1.084,78   9.000,00 9.000,00 69,23 

1.8.3.  Odkup starin 0,00 15.000,00   15.000,00 0,00 10.000,00   10.000,00 66,67 
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1.9 DVORANA  168.855,47 3.000,00 169.000,00 172.000,00 123.422,87 3.000,00 171.000,00 174.000,00 101,16 

1.9.1. stroški materiala 19.190,62   12.000,00 12.000,00 10.630,32   12.000,00 12.000,00 100,00 

1.9.1.2. Športna  oprama in pripomočki  0,00   4.000,00 4.000,00 0,00   3.000,00 3.000,00 75,00 

1.9.2. stroški storitev 49.193,36   53.000,00 53.000,00 37.792,49   56.000,00 56.000,00 105,66 

1.9.3   Osnovna sredstva po NRP 471,41 3.000,00   3.000,00 0,00 3.000,00   3.000,00 100,00 

1.9.4 Najem dvorane 100.000,08   100.000,00 100.000,00 75.000,06   100.000,00 100.000,00 100,00 

                    

10 ŠPIC BAR 41.215,36 0,00 35.000,00 35.000,00 27.244,58 0,00 37.000,00 37.000,00 105,71 

1001  Stroški materiala 18.692,69   15.000,00 15.000,00 14.031,82 0,00 20.000,00 20.000,00 133,33 

 1002 Stroški storitev 22.522,67   20.000,00 20.000,00 13.212,76 0,00 17.000,00 17.000,00 85,00 

1003  Osnovna sredstva  in drobni inventar  0,00       0,00         

1004 Najem opreme                   

PRESEŽEK VSEH PREJEMKOV NAD 
IZDATKI (I+II-III) 5,78 0,00 0,00 0,00 8.820,64 0,00 0,00 0,00   

OSNOVNA SREDSTVA  420 42.736,83                 
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3.  FINANČNI NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2017 - 2021 
 

 

3.1. Tabelarni prikaz - splošni del 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 SKUPAJ € 

1. Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev 

1.1. Nakup osnovnih sredstev - 
nadstrešek Bukovje 

5.000 15.000  10.000 15.000 46.000 

1.2. Odkup starin za dvorane v 
Dvorcu Bukovje 

10.000 10.000 15.000 10.000 10.000 55.000 

2. Programi športa       

2.1. Ureditev lokalnih športnih 
igrišč 

 10.000 5.000 5.000 10.000 10.000 40.000 

2.2. Oprema  dvorane ŠPiC D  5.000 5.000 3.000 3.000 3.000 19.000 

3. Turistični programi 

3.1. Ureditev TIC         

3.2. Turistična infrastruktura 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000 30.000 

       

Skupaj 35.000 40.000 28.000 38.000 48.000 189.000 

 

 
3.2.  Obrazložitev 
 
Načrti razvojnih programov odražajo razvojno politiko zavoda na področju investicijskih 
izdatkov zavoda. 
 
Zavod je s programom leta 2010 prevzel manjše investicije na področju športa, kot so ureditve 
lokalnih športnih in otroških igrišč. Za izpeljavo teh investicij je bilo v naslednjih letih 
načrtovanih  po 10.000,00 € letno, v zadnjih treh letih pa poleg tega še po 5.000 € letno za nakup 
opreme v dvorani ŠPiC D. To je doslej približno zadostovalo za kolikor toliko ustrezno 
vzdrževanje in dograjevanje infrastrukture za prosti čas. Za tekoče leto sta se po odločitvi 
občinskega sveta ta dva zneska znižala na 5.000 in 3.000 €. Vendar se je v tem letu izkazalo, da 
bo v bodoče za te namene potrebno vlagati nekoliko več. Predvsem objekti in oprema v 
Športnem centru, igrala in pomožni objekti v Bukovju so se »postarali« in obrabili  ter ob vse 
pogostejših vremenskih ujmah trpijo vse bolj resne poškodbe, ki lahko, v primeru, da jih 
pravočasno ne saniramo in odpravimo, pomenijo tudi uničenje posameznih delov zgradb in 
opreme. V tem primeru pa bodo sanacijski stroški seveda dosti višji.  
  
Predlagamo torej, da se te investicije v prihodnje nadaljujejo, s tem, da se v letu 2020 na 
področju športa nameni  10.000 €  za: 
- postavitev zaščitne mreže, koša in dveh golov 2 x 3 m na igrišču na zgornji Meži, 
- postavitev zaščitne mreže na igrišču v Libeličah,  
- aluminijasta gola 5 x 2 m na igrišču Vič. 
3.000 € pa se nameni  za investicije v opremljanje dvorane ŠPiC D, in sicer za nakup 
električnega dvigala (max. dvig 9 do 10 m). 
 
S programom leta 2011 smo uvedli odkup starin za dvorane v Dvorcu Bukovje v letnem obsegu 
po 25.000 €.  Zadnja leta je bilo teh sredstev dosti manj in tudi za naslednje leto predlagamo 
nakupe v vrednosti 10.000 €, in sicer za odkup izbranih starin Antikvitete Novak, ki jih v tem 
letu dogovorno nismo odkupovali zaradi nabave opreme kabineta barona Kometra.   
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V letu 2017 smo v program investicijskih razvojnih programov  vključili po 5.000 € letno za 
področje turizma in projekt nadgradnje turistične infrastrukture v parku Dvorca Bukovje. V 
tem letu smo ta sredstva porabili za izdelavo strešne kritine na paviljonu v parku, ki bo služil za 
poročne obrede in druge prireditve. V letu 2020 pa bi sredstva iz te postavke v višini 5.000 € 
namenili za ureditev trgovinice s spominki ob vhodu v pritličju dvorca. 
 
In nenazadnje, med investicije zopet vključujemo lani izpadli predlog za nadgradnjo muzeje 

osamosvojitvene vojne za Slovenijo.  Skladno s predvideno ločitvijo vojaškega dela od Dvorca 
Bukovje ter za zaščito vozil je predvidena izdelava nadstreška za vozila na zemljišču za 
skladiščno stavbo ter razširitev vhoda v skladišče v višini 10.000 €.  
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4.  PROGRAM DELA JZ DRAVIT DRAVOGRAD ZA LETO 2020 
     - OBRAZLOŽITVE 
 
 
Skupni proračun JZ Dravit za leto 2019 znaša  694.321,89 €, od tega je investicijskih 
sredstev za  38.000,00 €.   
 
Proračun je nekje na ravni tega iz tekočega leta, oziroma kar nekako na ravni zadnjih treh let.  
Skupni obseg sredstev je višji od sredstev letošnjega proračuna za nekaj več kot 19.000,00 
€. To pa predvsem zato, ker je načrtovan obseg investicijskih sredstev od teh v tekočem letu 
2019, (ko je bil naš predlog krepko zmanjšan) višji za 10.000,00 €. 
 
V finančnem načrtu so ločeno prikazani prihodki in izdatki, ki jih pridobimo iz naslova 
opravljanja javne službe od tistih iz naslova tržne dejavnosti, torej lastne prodaje blaga in 
storitev. Tako imamo v proračunu predvidenih  165.057,00 € lastnih tržnih sredstev.  
 
Delež sredstev za redno dejavnost iz občinskega proračuna znaša 491.264,89 € in 
omenjenih 38.000,00 € za programe po NRP.  Znesek za redno dejavnost je višji od letošnjega 
za približno 2.000,00 €. To povečanje gre predvsem na račun povišanja izdatkov pri stroških 
dela, kje se povečuje minimalna plača in odstotki višine dodatkov, izplačati pa moramo tudi dve 
jubilejni nagradi in napredovanja sodelavcev. Na drugi strani pa smo tudi za približno 1.000 € 
dvignili načrtovana lastna sredstva. 
 
Pri pripravi programa dela, finančnega in kadrovskega načrta smo upoštevali vse možne oblike 
varčevalnih ukrepov, ki vplivajo na znižanje stroškov dela, kot tudi na racionalizacijo izdatkov za 
blago in storitve.  Po večini posameznih programskih oz. stroškovnih mest so zneski približno 
enaki letošnjim, nekoliko smo jih celo znižali pri športu, turizmu in kulturi, višji pa stroški dela in 
izdatki za izvajanje mladinskih programov, kjer se v zadnjem letu res veliko dogaja. 
 
Pri načrtovanju finančnega plana smo še vedno upoštevali tudi poslovanje Špic bara, čeprav je 
Svet zavoda na svoji seji 24.9. 2019 sprejel sklep  s katerim daje pobudo Občinskemu svetu 
Občine Dravograd, da sprejme sklep o oddaji v najem lokala Špic D odgovornemu najemniku in 
pričakujemo, da se bo sklep v letu 2020 tudi realiziral. 
 
Podrobnejše programske obrazložitve so navedene v nadaljevanju tega poglavja. Skladno s prej 
navedenimi razlogi in spoznanji smo k pripravi teh programov že v lanskem letu pristopili tako, 
da smo na osnovi  programskih in razvojnih usmeritev JZ Dravit Dravograd za mandatno 
obdobje 2016-2021, po posameznih štirih področjih sestavili seznam potrebnih investicij in 
aktivnosti do konca mandatnega obdobja 2021 ter iz teh določili tiste prioritetne za leto 2019. 
Po tem principu nadaljujemo tudi v letu 2020 in iz tega nabora izdvajamo nadaljnje 
potrebne investicije in aktivnosti ter še nekaj lani nesprejetih in nerealiziranih prioritet. 
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4.1.  Področje športa                            
 
 
4.1.1.  STRATEŠKI CILJI 
 
Dolgoročni cilji zavoda na športnem področju so naslednji: 
❖ Zagotovljen je trajnostni razvoja športa, prostega časa ter infrastrukture. 
❖ Raba in koriščenje vseh športnih objektov je vsestransko popolnjeno, organizirano ter  
        racionalno in stroškovno vzdržno. 
❖ Rekreativna dejavnost je omogočena vsem generacijam. 
❖ Na turističnem trgu smo prepoznani tudi kot športno-rekreativna destinacija s primerno  

ponudbo za priprave športnikov ter družine. 
 
 

4.1.2.  GLAVNI PROGRAMI do leta 2021 
 
Za zagotavljanje  doseganja teh ciljev bo v srednjeročnem obdobju potrebno:  
➢ Povečati kakovost javno dostopnih športnih površin v urbanem in naravnem  

      okolju. 

➢ Spodbuditi trajnostno in športno tehnološko posodobitev obstoječih javnih športnih  

      objektov ter njihovo učinkovito koriščenje in ravnanje z javnimi športnimi objekti. 

➢ Izboljšanje učinkovitosti uporabe javnih športnih objektov. 

➢ Spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje skozi šport ter organizirati prilagojeno  
       ponudbo športnih aktivnosti za najmlajše in najstarejše občane. 
➢ Ustvariti dobre prakse sodelovanja z domačimi podjetji tako, da lahko skozi promocijo  
        zdravja na delovnem mestu svojim zaposlenim nudijo brezplačno koriščenje naših objektov  
        in storitev. 
➢ Izboljšanje in nadgradnja že obstoječih športnih prireditev. 
➢ Razvoj inovativnih programov športa in prostega časa. 
➢ Okrepiti prepoznavnost Dravograda kot turistične destinacije za športno dejavne 

počitnice. 
➢ Izvajanje javnih razpisov za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa ter stalno  
        spremljanje državnih in evropskih razpisov za uresničevanje javnega interesa na   
        področju športa. 
 
 

4.1.3.  SREDNJEROČNE NALOGE IN INVESTICIJE  
  
IGRIŠČE NA ZGORNJI MEŽI:  
- nabava in namestitev table za košarko - 1 kos; 
- nabava nogometnih golov z mrežo (2,0 x 3,0 m) – 2 kos; 
- nabava malih golov dimenzije 0,8 x 1,2 m z mrežo – 2 kos; 
- nabava in namestitev zaščitne mreže (stebri in zaščitna mreža »šport« višine 5,0 m). 
 
OTROŠKO IGRIŠČE PRI OMV ČRPALKI:  
- nabava in namestitev varnostnih podlog pod gugalnicami, pri toboganu, pod pregibno 

gugalnico, pod konjički in pred stopnicami; 
- izravnava travne površine na celotnem igrišču. 
 
TRAVNATO IGRIŠČE NA VIČU:  
- nabava in namestitev nogometnih golov dimenzije 5,0 x 2,0 m komplet s sidri in mrežami – 2 

kos; 
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- nabava malih golov dimenzije 0,8 x 1,2 m z mrežo – 2 kos; 
- nabava klopi za sedenje 2 kos.     
 
TRAVNATO IGRIŠČE V LIBELIČAH:  
- zaščitna mreža na zgornji strani nogometnega igrišča (stebri in zaščitna mreža »šport« 

višine 5,0 m in dolžine 25,0 m). 
 
OTROŠKO IN TRAVNATO IGRIŠČE V ČRNEČAH:  
- zaščitna mreža med nogometnim in otroškim igriščem, ter med nogometnim igriščem in 

njivo na zgornji strani (stebri in zaščitna mreža »šport« med otroškim in nogometnim 
igriščem višine 5,0 m, dolžine 30,0 m – 2 x); 

- nabava in namestitev nogometnih golov dimenzije 5,0 x 2,0 m komplet z sidri in mrežami; 
- nabava in namestitev opozorilnih tabel. 
 
REDNO VZDRŽEVANJE GLAVNEGA IGRIŠČA ŠC DRAVOGRAD:  
- nabava peska granulacije od 0 do 0,4, peskanje, globinsko rahljanje travne ruše in brananje 

igrišča, dobava travnega semena in sejanje trave, košnje. 
 
REDNO VZDRŽEVANJE IGRIŠČA Z UMETNO TRAVO:  
- strojna dekompaktizacija.  
 
NABAVA SNEŽNE FREZE: 
- odstranjevanje snega z igrišč in kolesark. 
 
DRSALIŠČE V LUKNI: 
- namestitev ograde; 
- ureditev ledne ploskve v sodelovanju s PGD Dravograd. 
 
POSTAVITEV ZAŠČITNE OGRAJE NA GLAVNEM IGRIŠČU: 
- dokončanje zamenjave zaščitne ograje okrog stadiona; 
- namestitev zaščitne tende na ogrado.     
 
URBANI OUTDOOR POLIGON 
- renovacija skating poligona;   
- postavitev gorsko kolesarskega poligona – pump track; 
 
RAZSVETLJAVA NA GLAVNEM IGRIŠČU:  
- postavitev stebrov ustrezne višine (4 kos) z ustreznimi reflektorji. 
 
 

4.1.4.  AKTIVNOSTI IN UKREPI za leto 2020 
 
1201  VZDRŽEVANJE IN OPREMLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ŠPORT IN PROSTI ČAS  
            = 17.000 € 
- Tekoča vzdrževalna dela na zunanjih igriščih in košnje. = 8.000 € 
- Obnovitvena dela na zunanjih igriščih: igrišče na Meži, otroško igrišče pri OMV črpalki, 

igrišče v Črnečah. = 8.000 €  
- Drsališče v Lukni = 1.000 € 
 
1202  Upravljanje in vzdrževanje športnega centra Dravograd = 25.000 € 
- Obratovalni  stroški  ŠC Dravograd. = 8.000 € 
- Redno vzdrževanje glavnega igrišča. = 5.000 € 
- Redno vzdrževanje igrišča z umetno travo in plačilo najemnine zemljišča. = 4.000 € 
- Zamenjave zaščitne ograje okrog stadiona = 8.000 €. 
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1203   Osnovna sredstva po NRP – investicijska dela na zunanjih igriščih =10.000 €  
-      Zaščitna mreža na igrišču v Libeličah = 4.000 € 
- Zaščitna mreže in dva gola na igrišču na zgornji Meži = 5.000 € 
- Aluminijasta gola 5 x 2 m na igrišču Vič = 1.000 € 
 
1204  Organiziranje športnih prireditev = 7.000 € 
- Organiziranje tradicionalnega mednarodnega dvoranskega nogometnega turnirja za mlajše 

selekcije -  Memorial Danila Gostenčnika. = 500 € 
- Žogarija = 2.500 € 
- Šport in špas = 1.000 € 
- Izvedba Občinske zimske lige v malem nogometu za veterane.  = 1.500 € 
- Soorganiziranje Poletnega košarkarskega tabora (skupaj s KK Koroška Dravograd). = 1.500 € 
 
1901  Upravljanje in vzdrževanje Dvorane ŠPIC D = 171.000 € 
Zagotavljanje organiziranega upravljanja in stroškovno vzdržnega delovanja dvorane:  
- Stroški materiala, rekvizitov in pripomočkov. = 3.000 € 
- Stroški storitev in vzdrževanja. = 56.000 €   
- Najemnina za dvorano. = 100.000  € 
- Lizing reflektorji = 12.000 € 
- Izvedba športno-rekreacijskih  aktivnosti za najmlajše in najstarejše občane. 
- Izvedba vsaj 5 večjih koncertnih ali zabavnih prireditev. 
- Izvedba vsaj 3 športnih prireditev širšega značaja. 

 
1903   Osnovna sredstva po NRP = 3.000 € 
- Nakup električnega dvigala dvorani ŠPiC D. =3.000 € 
 
 
 

 
 



 17       

 

4.2.  Področje turizma                                                                               
 
 
4.2.1.  STRATEŠKI CILJI 
 
Zavod ima na področju turizma zastavljene naslednje dolgoročne cilje: 
❖ Turistična organiziranost in trženje poteka preko tematskih integralnih turističnih   

produktov za dnevni izletniški turizem ter kolesarski in športni turizem. 
❖ S preživljanjem prostega časa v Dravogradu obiskovalec občuti koristi na osebni ravni:  

zadovoljstvo, izpolnitev, samospoznanje, navdih, sprostitev, dobro počutje in učenje ter  
nova spoznanja.  

❖ Dvorec Bukovje je razpoznaven koroški reprezentančni objekt ter stičišče kulturno- 
umetniškega in družabnega dogajanja v Dravogradu in na Koroškem. 

❖ Dravograd ima prepoznavno kolesarsko ponudbo in ponudbo za pripravo športnikov. 
 
 

4.2.2.  GLAVNI PROGRAMI do leta 2021 
 
Za postopno dosego teh ciljev bo potrebno:  
➢ Sprotno urejati in tržiti Dvorec Bukovje. 
➢ Ciljati na  zahtevnejše goste, ki iščejo raznolike in zadovoljujoče izkušnje, drugačne od  

masovnega turizma in netrajnostnih konceptov.  
➢ Aktivnejše trženje prenočišč in dodatnih programov z vključevanjem in navezovanjem na 

znamko Geopark Karavanke (interpretacije naravnih danosti in kulturne dediščine, mobilna 
e-vodenja, rezervacijski sistem,...) 

➢ Izvesti skupno ponudbo trženja športne infrastrukture v sodelovanju s klubi in agencijami. 
➢ Izvesti dve-tri promocijsko predstavitveni akciji ponudbe Dravograda.  
➢ Oblikovati in izvesti vsaj dve širše prepoznavni turistično zabavni prireditvi. 
 
 

4.2.3.  SREDNJEROČNE NALOGE  IN INVESTICIJE  
 
POLETJE V DRAVOGRADU: 
- organizacijska združitev tradicionalnih dogodkov pod tem imenom (Srečanje praporščakov 

Slovenije, Utrip Krasa, Dvorni glasbeni večeri, Praznovanje občinskega praznika, Kres na 
kresno noč, "Knedl za cmok«); 

- promoviranje dogodkov pod to skupno znamko.  
 
SPOMINKI DRAVOGRADA: 
- izdelava strategije za ustrezno nabavo, promocijo in prodajo spominkov; 

- nabava in izdelava spominkov; 

- trženje spominkov. 
 
DOKONČNA UREDITEV KOPALNIC V ZGORNJEM NADSTROPJU DVORCA: 
- ureditev tuša v prostoru za dvigalom;  
- ureditev umivalnice.  
 
UREDITEV TRGOVINICE V SPODNJEM NADSTROPJU DVORCA: 
- položitev kamna; 
- namestitev novih vrat;  
- nabava in postavitev opreme.  
 
 



 18       

 

POVEČAVA KAVARNICE V DVORNO KAVARNO: 
- gradbeno instalacijska dela; 
- nabava in postavitev točilnega pulta; 
- nabava opreme in postavitev razdelilne kuhinje. 
 
DOKONČANJE UREJANJA SREDNJE PRESTIŽNE ETAŽE V DVORCU:  
- ureditev dveh salonov in kopalnice kot  za prestižno ponudbo; 
- pridobitev pomembnih ljudi kot mecenov, sponzorjev za njihove spominske sobe; 
- ureditev instalacij; 
- položitev parketa; 
- nabava in postavitev pohištva ter opreme. 
 
DOŽIVLJAJSKA POT V OKVIRU GEOPARKA KARAVANKE: 
Dejavnost v izvajanju v okviru Geopark projekta NaKult in zajema: 
- postavitev razstavno informacijskega centra v pritličju dvorca; 
- ureditev vodne učne poti Bobrček; 
 
OBNOVITEV KAPELICE MARIJA SEDEM ŽALOSTI 
- trenutno poteka notranja sanacija, čiščenje; 

- potrebno bo še: kitanje in barvanje sten, položitev kamna ter obnova vrat in drugih lesenih 

delov. 
 
UREJANJE STAREGA GRADU PUKŠTAJN: 
- urediti možnost varnega dostopa; 
- nadaljnja izvedba v primeru pridobitve razpisnih sredstev.  
 
PRENOVA STAREGA ŽELEZNIŠKEGA MOSTU Z VLAKOM Z AKVARIJEM DRAVSKIH RIB: 
- priprava projekta za kandidiranje na razpisih; 
- izvedba v primeru pridobitve razpisnih sredstev.  
 
 

4.2.4.  AKTIVNOSTI IN UKREPI za leto 2020 
 
1101  Promocijske prireditve  = 33.000 € 
Oblikovanje in izvedba turističnih prireditev regionalnega in širšega pomena: 
- Zabavne prireditve ob občinskem prazniku:  Zlata trobenta, narodno-zabavni  koncert  in 

mladinski koncert Rock Dravograd. = 20.000 € 
- Prireditev »Še pomnete« in praznovanj 10 letnice Dravita = 3.000 € 
- Organizacija dveh sejemsko reprezentativnih prireditev: Poročni sejem, (Jožefov) sejem na 

mostu = 1.500 € 
- Trije poletni dvorni glasbeni večeri pred Dvorcem Bukovje. = 2.500 € 
- Kulinarično zabavna prireditev "Knedl za cmok" = 1.500 € 
- Shod čarovnic 2020  = 2.500 € 
- Udeležba na 20. srečanju Šempetrov = 1.000 € 
- Kresna noč na gradu pri grajski bajti  (v sodelovanju s PGD Dravograd) = 1.000 € 
 
1102  Promocijski programi in materiali  = 16.000 € 
 
Priprava promocijskih materialov: 
- Izdelava kolesarskega e-vodnika; = 1.000 € 
- Promoviranje dogodkov pod znamko Poletje v Dravogradu. = 500 € 
- Sprotni tiskani promocijsko-informativni materiali = 4.500 € 
- Usmerjevalna turistična signalizacija = 3.000 € 
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Izvajanje promocijskih akcij: = 7.000 € 
- Sprotna radijska reklama.  
- Promocijsko informativna predstavitev v "Žurnal Alpen Adria". 
- Aktivna internetna promocija preko portala Dravograd 360°.  
- Nastopi na sejmih v okviru RRA in Geoparka Karavanke.  
- Vključitev v druge tržne akcije Geoparka Karavanke. 
- Trženje posebnega izletniškega paketa kot »stand-up predstave«. 
- Uvrstitev med registrirane slovenske ponudnike kolesarskih nočitvenih kapacitet ter 

izvajanje te ponudbe v Dvorcu Bukovje.  
- Izvajanje ribiških in kulturnih paketov ponudbe (akademija muharjenja, intenzivne pevske, 

plesne, igralske vaje...). 
- Izvajanje trženja športno-rekreativnih paketov ponudb: paket celovite ponudbe za priprave 

profesionalnih športnih ekip, paket »Športna in rekreativna vadba v dvorani«, paket »Dnevni 
nogometni treningi«, paket vodenih kolesarskih tur.  

 
1103   Delovanje Turistično informacijske pisarne (TIC) =  3.000 € 
Izvajanje strokovne turistično-informacijske dejavnosti v okviru Informacijske turistične pisarne 
Dravograd zajema obratovalne stroške, nabavo potrebnih IKT programov, organiziranje nabave 
in trženja spominkov ter občasno študentsko delo.  
 
1104   Osnovna sredstva po NRP = 5.000 € 

- Ureditev trgovinice s spominki  
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4.3.  Področje kulture                                                                        
 
 
4.3.1.  STRATEŠKI CILJI 
 
Skupni cilji kulturne  politike Občine Dravograd in njihovih akterjev v obdobju 2015 – 2020 so: 
-   nadaljnja krepitev sodelovanja med akterji tega področja;  
-   vzpostavitev inovativnih oblik skupnostnega delovanja na področju kulture; 
-   spodbujanje kakovostne ustvarjalnosti na vseh področjih kulture; 
-   visoka stopnja dostopnosti kulturnih vsebin; 
-   skrb za kulturno dediščino; 
-   razvoj kreativne kulturne  industrije kot polja povezovanja in medsebojnega plemenitenja  
    kulture in gospodarstva; 
-   krepitev identitetne podobe občine z razvejano in vseskozi prisotno kulturno dejavnostjo;  
-   razvoj blagovne znamke občine "na stičišču" (predvsem na regionalnem, kulturnem in  
    družbeno socialnem stičišču Koroške). 
 
Skupni razvojni cilj naj bi bil tudi, da bodo vsebine s področja kulture v naslednjem obdobju še 
tesneje vključene v turistične in razvojne strategije občine, s čimer se bo krepila identitetna 
podoba in kvaliteta bivanja, zadovoljstvo občanov in obiskovalcev ter gospodarski učinki, med 
ostalim povezani tudi s kulturnim turizmom. 
 
Kot dolgoročne cilje JZ Dravit na kulturnem področju pa smo si zastavili naslednje : 
❖ Občina Dravograd je prepoznana kot dobra prirediteljica tematskih kulturnih  

dogodkov, tako za širše množice kot za zahtevnejše obiskovalce. 
❖ Dvorec Bukovje je razpoznaven koroški reprezentančni objekt ter stičišče kulturno- 

umetniškega in družabnega dogajanja v Dravogradu in na Koroškem. Svoje prostore  
nudi za kulturno udejstvovanje, druženje, ustvarjanje, izobraževanje oziroma za  
vsakogar nekaj. 

❖ V organiziranje in ponudbo dogodkov in prireditev so sorazmerno vključene vse  
odgovorne institucije in ljubiteljska društva. 

 
 
4.3.2.  GLAVNI PROGRAMI do leta 2021 
 
Za doseganje teh ciljev smo si v letu 2020 zadali izvajanje naslednjih nalog:  
➢ Nadaljnje povezovanje posameznih prireditev v vsebinsko smiselne  tematske sklope in 

pakete - integralni kulturni projekti. 
➢ Vzpostavitev inovativnih oblik skupnostnega delovanja na področju kulture ter 

organiziranje in nadgradnja kulturno družabnih prireditev. 
➢ Skrb za natančno in strokovno obnovo delov dvorca Bukovje ter njegovo skrbno upravljanje 

in trženje.  
➢ Organiziranje tržno zanimivih kulturnih dogodkov in gostovanj znanih izvajalcev. 
➢ Uskladitev terminov dogodkov med kulturnimi ustanovami v občini in v regiji. 
➢ Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ter  

stalno spremljanje državnih in evropskih razpisov za uresničevanje javnega interesa na  
kulturnem področju. 
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4.2.3.  SREDNJEROČNE NALOGE  IN INVESTICIJE 
 
 
PRIDOBITEV ORIGINALNIH EKSPONATOV IZ KOMETROVE ZBIRKE: 
- popestritev stalne razstave o Kometrih z drugimi  originalnimi predmeti iz Dvorca Bukovje v 

sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije in Koroškim pokrajinskim muzejem.  
 
NADGRADNJA TEHNIČNE OPREME ZA IZVEDBO PRIREDITEV: 
- nakup prenosnih mikrofonov in rack za montažo enot, 
- nakup zvočnikov, monitorjev in kablov. 

 
ZAMENJAVA LUČI V UČILNICAH DVORCA: 
- ker je razsvetljava v zgornjem nadstropju v učilnicah zastarela in še iz vojaških časov, jo je 

potrebno postopno, vsako leto v eni učilnici,  zamenjati z led svetilkami.  
 
UREDITEV SPOMINSKEGA VOJAŠKEGA DELA: 
- postavitev nadstreška za vozila za zgradbo skladišča;  
- povečanje vratne odprtine v skladiščni prostor.  
 
UREDITEV POTKE OD POROČNEGA PROSTORA DO PARKINGA: 
- zemeljska dela; 
- dobava in nasutje gramoza. 
 
UREDITEV DVORIŠČA:  
- postaviti vrtne tende ob parku;  
- ureditev odvodnjavanja. 
 
UREDITEV GLAVNEGA VHODA: 
- prestavitev stražarnice za zgradbo skladišča; 
- dozidava manjkajočega dela zidu; 
- postavitev kovanih vrat. 
 
UREDITEV LEDENICE: 
- odstranitev fasade; 
- postavitev okroglih stopnic; 
- namestitev strešne kritine. 
 
UREDITEV PODSTREŠJA DVORCA: 
- ureditev zgodovinske sobe; 
- ureditev arhivskega prostora in depoja. 
 
 

4.3.4  AKTIVNOSTI IN UKREPI za leto 2020 
 
1401  Občinske prireditve = 16.000 €  
Tudi v naslednjem letu bomo v sodelovanju z ZKD in OI JSKD organizirali uveljavljene kulturne 
dogodke in jih poskušali popestriti oz. nanje tematsko vezati nekatere druge prireditve.  
- Organizacija občinskih proslav skladno s Pravilnikom o protokolarnih obveznostih Občine 

Dravograd. = 6.000 € 
- So-organizacija dogodkov domačih društev in skupin: Pustni karneval, Prireditev ob 

prazniku dela na Košenjaku, Kolonija Ojstrica, letni koncerti godb na pihala in pevskih 
zborov... = 4.000 € 

- Organizacija in izvedba razstav. = 2.000 € 
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- Organizacija poučno družabnih dogodkov za najmlajše: tematski otroški animacijski dnevi, 
športne igre v telovadnici ob počitnicah,  ponudba rojstno dnevnih zabav za otroke z 
animacijskim programom. = 500 € 

- Svetovni festival praženega krompirja (udeležba ekipe). = 1.000 € 
- Organiziranje tržno zanimivih kulturnih dogodkov in gostovanj znanih izvajalcev. = 2.500 €   
 
1402  Program zveze kulturnih društev  =  8.000 €  
Organiziranje in nadgradnja tradicionalnih kulturnih prireditev: 
- Mednarodni festival oktetov. = 2.500 €   
- Festival malih sestavov ob občinskem prazniku. = 500  €   
- Jesenske serenade. = 3.500 € 
- Ex tempore – slikarska kolonija in razstava. = 1.500  €   
 
1403  Program prireditev  = 10.000 €   
Izdajanje programa prireditev in dogodkov v Občini Dravograd "STIČIŠČE", 10 številk letno: 
- zbiranje prispevkov, 
- oblikovanje koledarja in vnos tekstov, 
- tisk koledarja prireditev, 
- distribucija po gospodinjstvih in info točkah. 
 
1404   Nakup osnovnih sredstev = 5.000 €   
- Nadgradnja tehnične opreme za izvedbo prireditev (prenosni mikrofoni, zvočniki, monitorji 

in kabli). 
 
1801.  Upravljanje in vzdrževanje dvorca Bukovje = 22.000 €  
- Stroški storitev in vzdrževanja. = 15.000 €   
- Ureditev potke od poročnega prostora do parkinga. = 3.000 €   
- Ureditev vhoda in vrat v skladišče. = 4.000 € 
  
1802 Osnovna sredstva in drobni inventar. = 9.000 € 
- Ureditev umivalnice in tuša. = 3.000 € 
- Led razsvetljava po učilnicah. = 2.000 €   
- Nakup čistilnega stroja. = 4.000 €   
 
1803   Osnovna sredstva po NRP = 10.000 € 
- Odkup starin za Dvorec Bukovje.  = 10.000  € 

 

 



 23       

 

4.4.  Področje mladinskih dejavnosti                             
 
 
 
Delovanje Društvo Mladinski center Dravograd, s katerim smo  v preteklosti skupaj pripravljali 
in izvajali  aktivnosti v centru, je v letu 2016 ob menjavi vodstvenih struktur društva povsem 
zamrlo. Mladinski center Dravograd (MCD) zato od leta 2017 kot zunanji izvajalec vodi Društvo 
varno aktivnih poti, ki ima za svojo glavno dejavnost registrirano mladinsko dejavnost. 
 
Jedro društva sestavljajo aktivni člani in prostovoljci, ki skupaj skrbijo za sestavo in pripravo 
programa v MCD, si prizadevajo za navezovanje stikov in sodelovanje z drugimi društvi in 
organizacijami, promovirajo medgeneracijsko sodelovanje, poskušajo biti družbeno ozaveščeni 
in kritični ter si prizadevajo, da bi prispevali svoj delež k izboljšanju trenutnega stanja na 
področju mladinskih in medgeneracijskih problematik. Ciljna populacija društva so predvsem 
mladi,  vendar pa so za delovanje  dobrodošli prav vsi, ki so željni druženja, zabave, učenja, 
kreativnega preživljanja prostega časa, športnega udejstvovanja, povezovanja, 
medgeneracijskega sodelovanja, … 
 
Predvsem si želimo, da bi z delom, ki ga bomo opravljali skozi leto 2020 še razširili aktivnosti 
Mladinskega centra, povečali kvaliteto dela, navezali nova sodelovanja z drugimi podobnimi 
društvi in organizacijami, okrepili sodelovanje s podeželsko mladino ter v ospredje postavili tudi 
mednarodno sodelovanje, predvsem na področju neformalnega izobraževanja, izmenjave 
izkušenj, seznanjanja s primeri dobrih praks in poskušali izkoristiti tudi ostale možnosti 
sodelovanja. 
 
Vse to pa se bo dosegalo z rednimi mesečnimi programi, sodelovanjem v  nacionalnih projektih, 
pridobivanjem raznih certifikatov s katerimi bo lahko Mladinski center preko Občine Dravograd 
ali JZ Dravit pridobival dodatna finančna sredstva. To je zaenkrat zelo težko izvajati, saj je v 
večini primerov za kandidiranje na razpisih potrebno imeti sprejeto občinsko strategijo, zato bo 
ena ključnih nalog v tem sklopu priprava in sprejem strategije za mlade v Občini Dravograd 
za programsko obdobje 2021-2027. 
 
 

4.4.1.  STRATEŠKI CILJI 
 
Skladno s temi  spremembami so  dolgoročni cilji na področju mladinskih dejavnosti naslednji: 
❖ Občina Dravograd je mladim prijazna občina z izdelano strategijo razvoja mladih. 
❖ Med mladimi uveljaviti medgeneracijsko sodelovanje. 
❖ Spodbuditi mlade, da uveljavijo kvalitetno znanje in svež inovativen pristop za razvoj,  

napredek in izboljšanje aktivnosti na področju mladinskih dejavnosti. 
❖ Skrbno in preudarno upravljanje in gospodarjenje z objekti, ki so namenjeni izvajanju  

mladinske dejavnosti. 
 
 
4.4.2.  GLAVNI PROGRAMI do leta 2021 
 
Za postopno doseganje teh ciljev bo v letu 2020 potrebno:  
➢ Sodelovanje v nacionalnih projektih. 
➢ V delo MCD vključevati tudi akcije in aktivnosti medgeneracijskega sodelovanja, s  

povezovanjem  »energije mlajših z izkušnjami starejših". 
➢ Organiziranje različnih izobraževalnih delavnic in seminarjev. Tu mislimo predvsem na  

takšne izobraževalne dogodke, ki združujejo in povezujejo več področij mladinskih  
dejavnosti. 
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➢ Vključevanje mladih v organiziranje in izvedbo prireditev, ki jih JZ Dravit pripravlja  
predvsem za otroke in mladino. 

 
 

4.3.3.  SAKTIVNOSTI IN UKREPI za leto 2020 
 
1.  Mladinski programi = 12.000 €  
- Jutranja telovadba 1000 Gibov na prostem.  
- Vadbe za določene skupine ljudi (mamice, nosečnice, za hrbtenico itd.).  
- Otroške tehnične delavnice – Izomodel.  
- Otroške ustvarjale delavnice – Ponedeljkove ustvarjalce.  
- Uradne ure Kluba Koroških študentov.  
- Razna predavanja.  
- Oddaja prostorov različnim nevladnim organizacijam.  
- Oddaja prostorov za otroške rojstno dnevne zabave.  
- Udeležba motivacijskih predavanj Šole zdravja po Sloveniji in pridobivanje licenc za 

izvajanje vadbe 1000 gibov v Občini Dravograd.  
- Izdelava potovalnih načrtov in promocija aktivne poti v šolo - za starše, učitelje in učence.  
- Sodelovanje v nacionalnih projektih: Evropski teden mobilnosti, Šola zdravja, Slovenija v 

gibanju 356, Otrokom prijazna UNICEF-ova mesta, Simbioza med generacijami. 
- POVEZOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI: Center za socialno delo Dravograd, 

Zdravstveni dom Dravograd, Zavod za zaposlovanje Dravograd, OŠ Neznanih talcev 
Dravograd, Center za izobraževanje starejših – MOCIS, Ljudska univerza Ravne na Koroškem.    

- Razstave in predstavitve mladih koroških umetnikov, literatov, glasbenikov. 
- Sodelovanje pri organiziranju in izvedbi prireditev (Poročni sejem, Sejem na mostu, ob 

občinskem prazniku, Shod čarovnic...)   
- Animacija in nadzor otrok pri izvajanju počitniških otroških športnih iger v dvorani. 
 
2.  Obratovalni  stroški  delovanja MCD = 3.000 € 
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6.  KADROVSKI NAČRT  
 
 
Zaposlenost v ciljnem obdobju  
 
 
 
 
NAZIV DELOVNEGA 
MESTA 

ŠTEVILO 
DELOVNIH MEST 
PO SISTEMIZACIJI 

ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH NA 
DAN 31.12.2019 

DOVOLJENO 
ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH NA 
DAN 31.12. 2019 

PREDLOG ŠTEVILA 
ZAPOSLENIH 
V 2020 

SKUPAJ 
 

9 9 9 9 + 1 JD 

1. DIREKTOR 
JAVNEGA ZAVODA 

1 1 1 1 

2. POSLOVNI 
SEKRETAR V 

1 1 1 1 

3. HIŠNIK V 
 

1 1 1 1 

4. ČISTILKA II 
 

1 1 1 1 

5. VZDRŽEVALEC 
ŠPORTNE 
INFRASTRUKTURE 
III 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

6. ORGANIZATOR 
ŠPORTNIH 
PROGRAMOV II 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

7. TEHNIK V  1 
 

1 1 1 

8. TURISTIČNI 
ANIMATOR I 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

9. ORGANIZATOR 
KULTURNEGA 
PROGRAMA 

 
1 

 
1  
 

 
1  
 

 
1  
 

VZDRŽEVALEC    Javno delo 
 

 
 

S kadrovskim načrtom se  prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v 
številu in strukturi delovnih mest za določeno obdobje. Predlog kadrovskega načrta je  
pripravljen glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela. 

JZ Dravit Dravograd je v preteklih devetih letih svojega delovanja doživel razvoj in spremembe 
tako v  prevzemu številnih novih objektov in prostorov v upravljanje s strani ustanovitelja, novih 
programov, povečanje števila prireditev in predvsem v povečani ponudbi raznovrstnih storitev. 
Zato je bilo potrebno za novo obdobje izdelati novo sistematizacijo delovnih mest, saj 
prejšnja za nekaj delovnih mest in delovnih nalog ni več ustrezala.  
 
Po Aktu o sistematizaciji delovnih mest v JZ Dravit Dravograd je za delovanje in opravljanje 
nalog predvidenih 9 delovnih mest. V letu 2017 smo imeli do 31.7. 2017 za vse delo redno 
zaposlenih osem delavcev, s 1. avgustom pa smo skladno  s sistematizacijo zaposlili devetega  
delavca.  Pri tem velja poudariti, da so bile za vodenje in upravljanje dvorane ŠPIC D prvotno 
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predvidene tri zaposlitve, mi pa smo za to na novo zaposlili le dva: čistilko in hišnika, ostala dela 
in dežurstva pa pokrivamo z delavci iz drugih razporeditev. 
 
Zaposleni tako pokrivajo področja vodenja zavoda 1 oseba, splošnih opravil 1 oseba, športa 2 
osebi, vzdrževanja 2 osebi, turizma 1 oseba in  kulture 1 oseba.  Eno delovno mesto, in sicer 
pomoč pri vzdrževalnih in ureditvenih delih na objektih in igriščih  pa načrtujmo v letu 
2020 pokrivati preko javnega dela.  
 
 
 
 
 
 
 
Za JZ DRAVIT DRAVOGRAD 
Žarko Tomšič, direktor   

  

                                                            


