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ZAPISNIK 

 

 

SEJE SVETA JAVNEGA ZAVODA DRAVIT DRAVOGRAD 

 

 

1.seja Sveta Javnega zavoda Dravit Dravograd v letu 2020 je bila v sredo, 4.3.2020, ob 17. 

uri, v prostorih zavoda, na naslovu Bukovje 13, Dravograd. 

 

 

 

PRISOTNI: 

 

1. Člani Sveta zavoda: 

- Milorad MARKOVIČ, Robindvor 43, 2370 Dravograd, 

- Jože KRAMER, Mariborska cesta 151, 2370 Dravograd, 

- Marjeta PODGORŠEK REK, Tribej 5c, 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. 

 

 

      2- direktor JZ Dravit Žarko Tomšič 

      3- županja Marijana Cigala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 

 

 

1.  Uvodni pozdrav, ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda. 

2.  Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje sveta zavoda v 2019.   

3.  Pregled in potrditev zaključnega poročila JZ Dravit Dravograd za leto 2019. 

4.  Izdelava zaključnega računa po virih prihodkov z vključitvijo Špic bara. 

5.   Analiza dogodka "Praznični trg 2019". 

6.  Predlogi in pobude članov sveta Javnega zavoda Dravit Dravograd in razno. 

 

 

K 1. točki: Potrditev predlaganega dnevnega reda 

 

Predsednik Sveta zavoda po uvodnem pozdravu člane seznani z dnevnim redom. 

Člani Sveta zavoda sprejmejo:  

 

 SKLEP št. 1: Predlagani dnevni red 1. seje se sprejme in potrdi. 

 

K 2. točki: Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje Sveta zavoda v letu 2019 

 

Predsednik Sveta predstavi sklepe predhodne seje in člani sveta sprejmejo  

SKLEP št.2: Zapisnik 4. seje Sveta zavoda v letu 2019 se sprejme in potrdi. 

 

K 3. točki: Pregled in potrditev zaključnega poročila JZ Dravit Dravograd za leto 2019. 

 

G. Tomšič poda poročilo (Poročilo v celoti je priloga zapisnika), v katerem izpostavi nekatere 

bistvene značilnosti:  

- izboljšanje poslovanja v Špic baru, 

- investicijska vlaganja izvedena tudi zaradi lastnega dela, 

- pohvala in zahvala sodelavcem, ki so zadnje 3 mesece prejšnjega leta kljub bolniški 

odsotnosti 3 delavcev korektno opravili zastavljeno delo. 

Predsednik Sveta zavoda po podanem poročilu odpre razpravo.  

Razpravo otvori g. Kramer, ki ga zanima gledanje na JZ Dravit skozi oči zunanjih 

opazovalcev. Prav tako pričakuje od Sveta zavoda podporo pri nadaljnjih aktivnostih zavoda, 

predvsem, da se prisluhne zaposlenim v JZ Dravit. 

G. Tomšič doda, da se investicije delajo tudi za zanamce. 

G. Preglau pove, da tako JSKD Dravograd kot JZ Dravit sodelujeta z roko v roki, kot ena 

ekipa, na katero se lahko zaneseš. Potrebno pa je v sedanjosti misliti na prihodnost, saj bo v 

prihodnjih letih kar nekaj delavcev odšlo v pokoj, zato je potrebno razmišljat o ljudeh, ki bodo 

prevzeli odgovornost in nadaljevali z delom. 

S povedanim se strinja g. Markovič, ki dodaja, da je potrebno razmišljat naprej, da se bo 

vizija zastavljenega nadaljevala, hkrati pa pohvali delo JZ Dravit. 



Pohvali za dobro delo se pridruži ga. Jeromelj, ki  pove, da je samo pohvala včasih vendarle 

premalo, saj lahko reče, da ekipa JZ Dravit deluje kot družinsko podjetje. Veseli jo pozitivno 

delovanje Špic bara in prav tako delo na področju kulture, ki je vedno širše. 

Pohvale izreka tudi ga. Mendaš, ki dodaja, da se na prireditvah pojavljajo vsi zaposleni. 

Zanima pa jo, kolikšen je izkupiček za eno večjo prireditev. 

Odgovarja g. Tomšič, ki razloži, da je cena najema dvorane Špic D odvisna od zahtev 

(postavitev odrov, število stolov,…). 

Ga. Podgoršek Rek čestita zaposlenim za delo in pohvali sodelovanje z ostalimi akterji. 

Dodaja, da bi bilo potrebno narediti kaj več na področju prodaje spominkov v Info pisarni. 

G. Tomšič se strinja in dodaja, da se teži k nabavi spominkov po nižji ceni, glede na 

populacijo turistov ( največ kolesarjev in dnevnih obiskovalcev). 

Razpravo nadaljuje g. Kotnik, ki pove, da je pomembno, da se delo zavoda predstavi s 

poročilom in se strinja, da delo in izpeljane aktivnosti slonijo na ljudeh. 

Pohvalo in zahvalo za vseh 10 let izreka tudi ga. županja, ki zahvalo namenja tudi članom 

Sveta zavoda za podporo. Odpre pa nekaj konkretnih vprašanj, in sicer:  

- kako je v letošnjem letu z Javnim delom,  

- kako je s plačo zaposlenih (pogovor ga. županje, g. podžupana in g. Žižka), 

- ali so nadure izplačane,  

- kako poteka popravilo poda v dvorani Špic D,  

- kako je s čebelnjakom, ki je postavljen v parku Bukovje, 

- kako napreduje projekt multimedijske učilnice (vključno projekt Bobrček), 

- investicije v letošnjem letu. 

 

Odgovore podata g. Tomšič in g. Kramer. 

Na razpisu za Javna dela smo bili uspešni, vendar še iščemo ustreznega kandidata. 

Sestanek na temo plač v kolektivu že imeli, skuša se najti optimalna rešitev za vse, vendar je 

pri nekaterih problem izobrazba. Direktor se trudi, morda pa bo potrebna drugačna rešitev, da 

se nekako nagradi delo zaposlenih. 

Nadure se po sprostitvi izplačujejo (največ 20 na mesec). 

Za popravilo poda v Špic D že zagotovljeno finančno kritje s strani zavarovalnice, vendar 

nastaja problem, ker se izvajalec, ki je že prejel naročilnico ne odzove. 

Čebelnjak je postavljen v parku, vendar en del na mestu, ki je v lasti družine Veržun, zato bi 

bilo smotrno razmisliti o prestavitvi čebelnjaka. 

Glavna dela v učilnici so izvedena, pričakuje se še oprema in predvideva otvoritev ob 

občinskem prazniku. 

Na področju investicij se v letošnjem letu pričakujejo dela v kuhinji in kavarnici (dobro 

točkovanje na razpisih), prav tako se opravljajo dela v kapelici, ki ni posvečena za mašo, je 

grajska kapela in nima s cerkvijo nič. Notranjost se bo uredila udarniško, po smernicah 

spomeniškega varstva. 

 

SKLEP št.3: Svet zavoda je obravnaval in potrdil zaključno poročilo JZ Dravit za leto 

2019.   

 

4.  Izdelava zaključnega računa po virih prihodkov z vključitvijo Špic bara. 

 

O predlagani točki dnevnega reda spregovori g. Kotnik, ki je pregledal poročila Javnih 

zavodov, izpostavil je Spotur Slovenj Gradec, in poziva tudi JZ Dravit, da svoj poslovni 

rezultat predstavi po virih prihodkov, kot to pritiče proračunskim porabnikom (proračunska 

sredstva, javni razpisi, donatorska sredstva, tržna dejavnost). 



G. Kotnik ugotavlja, da je kot predsednik Sveta zavoda dolžan opozoriti na smotrno uporabo 

javnih sredstev, zato je potrebno prikazat stroške pri produktih, ki so bili dani na trg (za vsak 

produkt prikazat rezultat s prihodki in odhodki). 

Odgovarja g. Tomšič, ki pove, da se stroški redno vodijo, in sicer mesečno (elektrika, 

komunala,…). Za vsako večjo prireditev se vodi stroškovnik, vendar so določene stvari težje 

ovrednotene. 

G. Kramer dodaja, da se produkti zelo racionalno delajo (omenjajo se nastanitev in stroški 

nočitve kolesarja). Hkrati poudarja, da je verjetno precej prepletanja na področju prihodkov. 

G. Preglau poudarja, da se tržna dejavnost ne sme pokrivat s proračunskim denarjem, pove 

tudi, da je čistih tržnih dejavnikov zelo malo. 

G. Kotnik dodaja, da se s proračunskim denarjem pokriva osnovna dejavnost zavoda in 

potrebno je izdelat lastne cene tržnih produktov. 

Ga. županja je dodaja, da je vesela, da se na Dravitu razmišlja o tem, kako naj dvigne tržni 

delež. 

Ga. Jeromelj sprašuje, kako se trži igrišče odbojke na mivki. Odgovarja g. Tomšič, ki pove, da 

se najem igrišča plačuje kar na blagajni v Špic baru. 

Po razpravi člani sprejmejo naslednja sklepa 

SKLEP št.4: Zaradi boljše preglednosti finančnih transakcij poslovanja JZ Dravit se v 

prihodnje izdela zaključno poročilo po virih prihodkov. V ta namen se izdelajo lastne 

cene vseh produktov, ki jih JZ Dravit ponuja na trgu. 

SKLEP št. 5: Špic bar ostaja kot organizacijska enota Dravita. Izdela se stroškovnik 

obratovanja, poslovni uspeh se ugotavlja po kvartalih. 

 

5.   Analiza dogodka "Praznični trg 2019". 

 

Ga. Podgoršek Rek poda poročilo o izvedenem dogodku ob koncu minulega leta. 

Izpostavljeno je (celotno poročilo je priloga zapisnika): 

- finančno so prireditev podprli JZ Dravit, KS Dravograd in TD Dravograd in nekaj s strani 

donatorjev, 

- za samo izvedbo prireditve je bil določen odbor v sestavi g. Tomšič, ga. Zeme in ga. 

Podgoršek Rek , 

- v veliki večino so bile zastavljene stvari izpeljane, razen predvidene projekcije (postavljene 

hišice in stojnice, prireditev je bila oglaševana, sodelovanje gostincev, razstava malih živali, 

obisk dedka Mraza, glasbeni gostje,…), 

- analiza dogodka je pokazala, da je generalni vtis pozitiven in da je potrebno prireditev 

izvajat tudi v prihodnje, seveda z nadgradnjo, 



- podan predlog, da  organizacijo prevzame JZ Dravit ob podpori ostalih akterjev, prav tako 

predlagano, da se predvidi več sredstev in boljša ponudba, kar posledično pomeni verjetno 

tudi več obiskovalcev. 

G. Kotnik se strinja s pozitivnim odzivom in prav tako predlaga organizacijo s strani JZ 

Dravita. 

Ga. županja se načeloma ne strinja z okvirom predvidenih sredstev (predlog 7.000 eur), prav 

tako poudari, da se je opazila nezainteresiranost gostincev in predlaga, da se za finančno 

podporo zaprosi na razpisu Pokroviteljstvo s strani KS Dravograd. 

G. Kramer noče, da se še ena prireditev naloži Dravitu, ki v mesecu decembru že vsako leto 

ogromno dela. 

G. Preglau in g. Tomšič dodajata, da je v decembru vsako leto veliko prireditev in preprosto 

se ne da naprtiti JZ Dravit še več dela. 

Ga. Jeromelj sprašuje, kdo bi lahko prevzel organizacijo. 

Ga. Mendaš dodaja, da TD Dravograd vsako leto pripravlja Zimsko pravljico, vendar brez 

sredstev enostavno ne gre. 

Po razpravi člani Sveta sprejmejo sklep 

SKLEP št. 6: Dogodek Praznični trg se oceni kot pozitivnega in se ga bo ponovno 

organiziralo v letu 2020, v ta namen se rezervirajo sredstva s strani Dravita, in sicer iz 

postavke turizma in kulturnih dejavnosti. 

 

6.  Predlogi in pobude članov sveta Javnega zavoda Dravit Dravograd in razno. 

 

G. Kramer izpostavi problem trženja nogometne infrastrukture zaradi zaprtja hotela, poudarja, 

da so športniki načeloma neredni plačniki, prav tako poudarja, da verjetno Dravograd dveh 

hotelov ne premore. 

Ga. županja pove, da je bil izveden sestanek s ponudnikom glede predstavitve načrtov s 

hotelom ob podpori investitorjev. 

G. Kotnik izpostavi, da nam bo ob neobratovanju hotela ostala le še zastarela športna 

infrastruktura. Potrebno je sodelovanje lokalne skupnosti. 

G. Markovič sprašuje, kako je s prodajo kinodvorane. 

Odgovarja ga. županja, ki pove, da je prodana. 

G. Kotnik predstavi idejo o dodatni ponudbi za izletnike na podlagi fotografij g. Kupčiča, 

lahko bi v izlete vključili ogled znamenitosti v naši občini. 

G. Kramer pove, da je specifika gostov, ki nas obiščejo drugačna (predvsem upokojenci) in si 

na Koroškem ogledajo verjetno Rudnik Mežica, Kmetijo Klančnik in še Bukovje, kar je za 

enodnevni izlet že kar dovolj. 

 



Seja Sveta zavoda je bila zaključena ob 20.00 uri. 

 

Zapisnik zapisala: 

Franja Rubhof                                        Predsednik Sveta JZ Dravit 

                                                                    Ivan Kotnik 

 

 

                                                                                                        

Priloga: 

-  Zaključno poročilo JZ Dravit Dravograd za leto 2019. 

-  Poročilo analize dogodka "Praznični trg 2019". 

 

 

 

 


