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ZAPISNIK 

 

 

1. IZREDNE SEJE SVETA JAVNEGA ZAVODA DRAVIT DRAVOGRAD 

 

 

1. Izredna seja Sveta Javnega zavoda Dravit Dravograd v letu 2021 je bila v torek, 

25.5.2021, ob 17. uri, v Dvorcu Bukovje, Bukovje 13, Dravograd. 

 

 

 

PRISOTNI: 

 

1. Člani Sveta zavoda: 

- Milorad MARKOVIČ, Robindvor 43, 2370 Dravograd, 

- Jože KRAMER, Mariborska cesta 151, 2370 Dravograd, 

- Milena MENDAŠ, Robindvor 82, 2370 Dravograd 

- Ivan KOTNIK, Meža 114, 2370 Dravograd,  

- Robert PREGLAU, Podgrad 73, 2370 Dravograd, 

- Metka JEROMELJ, Mariborska cesta 26, 2370 Dravograd, 

- Marjeta PODGORŠEK REK, Tribej 5c, 2370 Dravograd. 

 

2. Županja Občine Dravograd, Marijana CIGALA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 

 

1. Uvodni pozdrav in ugotovitev sklepčnosti. 

2. Pregled obeh zapisnikov sej volilne komisije. 

3. Pogovor s povabljenimi kandidati. 

4. Odločitev Sveta glede kandidata. 

 

K 1. točki: Uvodni pozdrav, ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda. 

Predsednik Sveta zavoda po uvodnem pozdravu ugotavlja, da so vsi člani Sveti zavoda 

prisotni in soglasno potrdijo predlagan dnevni red. 

SKLEP št.1: Sprejme in potrdi se dnevni red 1. izredne seje 2021.  

K 2. točki: Pregled obeh zapisnikov sej volilne komisije. 

 

Predsednik Sveta zavoda predstavi aktivnosti povezane z razpisom za direktorja Javnega 

zavoda Dravit. 

 

SKLEP št.2: Svet zavoda potrdi zapisnika volilne komisije.  

 

K točki 3: Pogovor s povabljenimi kandidati. 

 

Povabljeni kandidati so se odzvali vabilu na razgovor. 

Kot prvi se je predstavil Mihajlo Milojević, ki v svoji predstavitvi izpostavi: 

- Kot športnik išče vedno nove izzive. 

- Transparentnost na področju vodenja. 

- Zavod naj bo usmerjen v servisiranje namenjeno občanom. 

- V zavodu pogreša močnejše prepletanje področij delovanja zavoda. 

- Boljša povezanost športa in turizma, žal Dravogradu manjka nastanitvenih kapacitet. 

- Večji poudarek tudi mladinski dejavnosti. 

- Morda ima JZ Dravit preveč dogodkov, morda bolje manj, a ti bolj prepleteni. 

- Zakaj ga izbrati – nov vodja, neobremenjen z odnosi v kolektivu in sami občini. 

Po predstavitvi člani Sveta postavljajo vprašanja; g. Kotnik sprašuje, kako bi usklajeval delo v 

različnih terminih, tudi ob vikendih, glede na prebivališče. Nadalje ga sprašuje o sodelovanju 

s TD in o njegovih delovnih izkušnjah na podobnih mestih. 

G. Milojević odgovarja, da bi se v primeru zaposlitve preselil na Koroško. Zavod mora 

sodelovat, njegova naloga je, da pomaga, ustvarja pogoje, spodbuja. O izkušnjah pove, da so 

mu področja poznana, posebej šport in mladinsko delo. 



Ga. Podgoršek Rek kandidata sprašuje o promociji turizma izven Dravograda. 

G. Milojević odgovarja, da bi bilo vredno poizkusiti z dogodki, ki privabljajo širšo publiko. 

G. Markovič sprašuje o poteku delovnega dne direktorja. 

G. Milojević odgovarja, da je za gibljiv delovnik, delo vsekakor mora biti opravljeno, da 

lahko direktor čuti zadovoljstvo v kolektivu. 

G. Kramer se dotakne vprašanja enakomerne porazdelitve na vsa 4 področja delovanja. 

G. Milojević odgovarja, da mora direktor znati preseči okvirje, naloga tako Občine kot 

Zavoda pa je, da skupaj poiščeta najboljše rešitve. 

Ga. županja dodaja, da gre za mandatno obdobje in ne za stalno službo. 

G. Milojević odgovarja, da ima nekaj vodstvenih izkušenj,  da išče nove priložnosti, ampak 

čas mu ni omejitev. 

 

Drugi kandidat je g. Leon Pučko, ki v svoji predstavitvi izpostavi: 

- Prihaja iz gospodarstva in veliko o delovanju Zavoda ne ve. 

- Športno naravnan človek. 

- Trenutno na Zavodu za zaposlovanje. 

G. Kotnik sprašuje, kako animirat ljudi, da se bodo udeleževali prireditev. 

G. Pučko odgovarja, da težko, že zaradi razmer samih, saj so ljudje zaradi korone otopeli. 

Ga. Podgoršek Rek sprašuje o programu, na podlagi česa je zapisan, če kandidat nima 

izkušenj s teh področij. 

G. Pučko odgovarja, da nekaj izkušenj ima, in sicer kot zastopnik, promocija v turizmu. 

Na vprašanje g. Markoviča o uvajanju novih projektov, g. Pučko odgovarja, da jih trenutno ne 

more podrobneje opisat. 

G. Kramer sprašuje, ali je ta prošnja poslana iz nuje. 

G. Pučko odgovarja, da ima odprtih več možnosti. 

Ga. Mendaš kandidata sprašuje, ali pozna Dvorec Bukovje ter kako ga promovirat. 

G. Pučko odgovarja, da je prvič v Dvorcu. Kot gospodarstvenih zagovarja, da izdelek lahko 

promoviraš, če ga dobro poznaš in znaš motivirat kupce. 

Ga. županja sprašuje o vodstvenih funkcijah. 

G. Pučko odgovarja, da je bil 9 let direktor svoje firme, da se zaveda, da je delovnik drugačen 

in da je potrebno vse štiri dejavnosti enakopravno razvijat. 

 

 

 



Kot tretji kandidat se predstavi g. Žarko Tomšič, ki v svojem programu izpostavlja:  

- Nadaljevati aktivnosti in dejavnosti, ki so že začete. 

- Zavod naj bo servis in povezovalec za občane in tudi širše. 

- Povečanje tržnega deleža. 

- Ohranitev dosedanjega proračuna. 

- Pomlajevanje kolektiva in ustrezna sistematizacija delovnih mest. 

Ga. Podgoršek Rek sprašuje, kako se v prihodnje lotiti promocije, saj očitno le ta šepa.  

G. Tomšič odgovarja, da je potreben nov kader, ki mu bo to področje večji izziv. 

Ga. županja sprašuje, kako mu bo uspel dvig plač. 

G. Tomšič odgovarja, da ve, da je to težko in da je pogoj izobrazba. 

G. Kotnika zanima trženje športnih objektov. 

G. Tomšič odgovarja, da vidi možnost v povezovanju s sosednjimi državami oz. njihovimi 

agencijami, npr. dnevni treningi klubov iz Avstrije. 

G. Markovič sprašuje o reorganizaciji dela v kolektivu.  

G. Tomšič odgovarja, da aktivnosti že tečejo v tej smeri. 

 

K točki 4: Odločitev Sveta glede kandidata 

 

Po pogovorih s kandidati člani Sveta delijo osebno mnenje o kandidatih. 

Ga. Podgoršek Rek meni, da je delo odgovorno, plača dokaj nizka, svojo podporo namenja g. 

Tomšiču, za katerega, kljub temu, da zgodbo pelje že dalj časa, verjame, da bo nekatere stvari 

še izboljšal.  

Mnenje o podpori g. Tomšiču izrazi tudi ga. županja. Temu mnenju se pridružuje ga. 

Jeromelj, ki dodaja, da je kolektiv vedno dodatna podpora direktorju. 

Tudi g. Preglau se strinja, da ima g. Tomšič prednost, ker pozna stvari, ima odprte poti, 

seveda pa je veliko odvisno od ekipe. 

Ga. Mendaš deli mnenje članov, da je prvi kandidat ambiciozen, vprašanje, kako bi se znašel 

v okolju, drugi nepripravljen. 

G. Kramer spregovori v imenu kolektiva, in sicer, da g. Tomšiča podpira celoten kolektiv, saj 

je pošten, človeški in odkrit, manjka mu avtoritativnost. 

Člani Sveta sprejmejo 

Sklep št. 3:  

Žarko Tomšič, diplomirani novinar, stanujoč Otiški Vrh 147c, 2373 Šentjanž pri 

Dravogradu, se imenuje za direktorja Javnega zavoda Dravit Dravograd, Zavoda za 



šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti, Bukovje 13, 2370 Dravograd, za 

mandatno obdobje 5 let, s pričetkom mandata 1.8.2021. 

 

 

Seja Sveta zavoda je bila zaključena ob 19.30 uri. 

 

Zapisnik zapisala: 

Franja Rubhof                                        Predsednik Sveta JZ Dravit 

                                                                    Ivan Kotnik 

 

 

 


