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ZAPISNIK 

 

 

SEJE SVETA JAVNEGA ZAVODA DRAVIT DRAVOGRAD 

 

 

1.seja Sveta Javnega zavoda Dravit Dravograd v letu 2021 je bila v torek, 9.3.2021, ob 17. 

uri, v dvorani Špic D, Koroška cesta 51, 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, 

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

 

 

 

      2- direktor JZ Dravit Žarko Tomšič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 letu 2020. 

3. Obravnava in potrditev zaključnega poročila JZ Dravit Dravograd za leto 2020. 

4.  Obravnava in potrditev Pravilnika o računovodstvu JZ Dravit. 

5. Začetek postopka izbire in imenovanja direktorja JZ Dravit Dravograd. 

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

 

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

 

Predsednik Sveta zavoda po uvodnem pozdravu s člani sveta deli osebno prizadetost ob 

pisanju pisma, pod katerim je podpisan celotni kolektiv JZ Dravit. 

G. Tomšič predlaga dodatno točko dnevnega reda, in sicer Ugotavljanje redne delovne 

uspešnosti direktorja JZ Dravit Dravograd za leto 2020. 

G. Kotnik opozarja, da je potrebno gradivo za obravnavo točke poslati vsaj teden dni prej, 

predlaga, da se tema obravnava pod točko razno. 

G. Kotnik izpostavi nerealiziran sklep 2. seje -  Svet zavoda sklene, da morajo biti v letnem 

poročilu JZ Dravit posebej navedeni tako prihodki kot odhodki s področja tržne 

dejavnosti. 

Odgovarja g. Tomšič, ki pove, da je poročilo pripravljeno v skladu z zakonskimi določili. 

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

 

K 2. točki: Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje sveta zavoda v letu 2020. 

 

Člani sveta se dotaknejo humanitarnosti proračunskih porabnikov; g. Kotnik govori o KS 

Dravograd, ki sponzorsko deli majice. Ga. Podgoršek Rek ocenjuje, da je tema primerna za 

Občinski svet. G. Preglau še enkrat opozarja, da Občina Dravograd sredstva deli po pravilih – 

kot primer navaja Javne razpise. Prav tako je izpostavljeno, da 2. sklep 4. seje 2020 po 

mnenju strokovnih služb Občine Dravograd ni izvedljiv ( Sklep št. 2: Svet zavoda sprejme 

finančni načrt z dopolnitvijo, da se privarčevana sredstva namenijo za: 20.000 za investicije, 

10.000 za prireditve in 2.000 za dobrodelne namene.) 

G. Kotnik sprašuje, kako je s sklepom št.3: Svet zavoda sprejme plan dela JZ Dravit z 

dopolnitvijo, da se v postavki Prepoznavna turistično zabavna prireditev definirajo in zapišejo 

v program dela: Kres na kresno noč, Kulturna prireditev v Šentjanžu – godba s priznanim 

solistom ali priznanim ansamblom, Shod čarovnic, Praznični trg. Izhajajoč iz sklepa št. 2 se 

opredelijo javna finančna sredstva za vsako prireditev posebej in predvidijo tržna sredstva. 



Odgovarja g. Tomšič, ki dodaja, da je to vključeno v izdelan plan dela za leto 2021, računa se, 

da se bodo razmere umirile, da se bodo lahko izvajale prireditve. 

G. Kotnik nadalje še sprašuje, kako je s terminsko uskladitvijo prireditev ob zaključku leta. 

G. Preglau pove, da do konca leta zaenkrat še ni planov, saj društva zaradi situacije skoraj ne 

delujejo. Najpametneje je v mesecu septembru sklicat sestanek in skupaj glede na situacijo 

splanirat prireditve do konca leta. 

G. Kotnik opozarja, da je potrebno zapisane sklepe tudi realizirat. Hkrati sprašuje, kako je z 

aktivnostmi okrog Špic bara in dodaja, da je proti oddaji bara v najem in tudi predlaga, da je 

odprt ob primernih terminih in ob interesu. 

G. Tomšič pove, da so aktivnosti v mirovanju, saj je bar zaradi epidemije zaprt. 

 

SKLEP št.2: Svet zavoda potrdi zapisnik 4. redne seje za leto 2020. 

 

K 3. točki: Obravnava in potrditev zaključnega poročila JZ Dravit Dravograd za leto 2020. 

 

G. Kotnik predlaga, da točko začnejo kar z razpravo, saj je bilo gradivo poslano po 

elektronski pošti in zgolj samo zaradi skrajšanja trajanja sestanka vsled epidemioloških 

razmer oz. priporočil. 

Ga. Mendaš in ga. Podgoršek Rek temu nasprotujeta in vendarle želita, da g. Tomšič na 

kratko poda poročilo. 

G. Tomšič predstavi zaključno poročilo zavoda za leto 2020, pri tem izpostavi : 

- preteklo leto je zaznamovala epidemija in z njo povezani ukrepi, 

- prva dva meseca kazala spodbudne rezultate, kasneje pa je bilo kar 178 odpovedi vnaprej 

načrtovanih dogodkov, 

- skupno število dogodkov kar visoko, in sicer zaradi velikega števila vodenih ogledov 

Dvorca v manjših skupinah 

- najbolj prizadeto trženje igrišč – beležena ena sama prodaja, 

- skupno ustvarjenega 80,9% plana, 

- upad pridobitne dejavnosti znašal 43%, 

- ostanek sredstev v višini 35.188,45 se je preknjižil med vire sredstev in se lahko koristi za 

stroške investicijskega vzdrževanja. 

 

Ga. Podgoršek Rek sprašuje, kdaj je bila izvedena revizija in če se lahko članom sveta 

posreduje poročilo. 

G. Tomšič se zadolži, da bo poročilo posredovano članom sveta. 

G. Kotnik opozarja, da je JZ dolžan poslovati pozitivno. 

Ga. Podgoršek Rek opozarja, da je financiranje različno od občine do občine, Občina 

Dravograd financira dejavnosti po dvanajstinah. 

SKLEP št. 3: Svet je seznanjen z delovanjem JZ Dravit za leto 2020 in potrjuje 

zaključno poročilo, z dodano prošnjo o priložitvi revizijskega poročila. Izdela se 

dokument o štirih prepoznavnih prireditvah, ki naj vsebuje programsko in finančno 

opredelitev le teh. 

 

K 4. točki: Obravnava in potrditev Pravilnika o računovodstvu JZ Dravit. 

 

G. Tomšič predstavi pravilnik (Pravilnik v celoti v prilogi). 

Ga. Mendaš dodaja, da je prav, da so akti urejeni, pravilnik pregledala in brez pripomb. 

G. Kotnik enako ugotavlja o popolnosti pravilnika - posebej pa izpostavi 82. člen, ki določa 

evidentiranje odhodkov. 
SKLEP št. 4: Svet je seznanjen s Pravilnikom o računovodstvu JZ Dravit in ga potrjuje. 



 

 

K 5. točki: Začetek postopka izbire in imenovanja direktorja JZ Dravit Dravograd. 

 

G. Tomšič člane sveta zavoda opozori, da se mu 31.7.2021 izteče mandat. 

Svet je dolžan objaviti razpis za izbiro direktorja JZ v Uradnem listu RS, najkasneje do 

30.4.2021. 

 

SKLEP št. 5: Imenuje se volilna komisija, v sestavi Ivan Kotnik, Metka Jeromelj, 

Marjeta Podgoršek Rek, Milorad Markovič, ki začne postopek o izbiri kandidata za 

direktorja JZ Dravit in se sestane v začetku aprila 2021. 

 

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

 

G. Tomšič člane sveta seznani, da je bil sprejet zakon o ukrepih na področju plač, s katerim 

direktorjem pripada nagrada za delovno uspešnost, na podlagi poslovnega poročila. Referat za 

finance je pripravil ocenitveni list, ki je osnova za dodelitev nagrade. Naloga sveta je, da 

predlog ocene potrdi ali pa ne, sklep o odločitvi je potrebno poslati na Občino, ki kot 

ustanoviteljica zavoda sprejme končno odločitev. 

G. Kotnik in g. Kramer se vzdržita komentarjev in glasovanja. G. Preglau se strinja s 

predlogom. Za predlog so glasovali štirje člani sveta zavoda. 

 

Pod točko razno g. Kotnik izpostavi, da naj se sklepi sprejeti na seji realizirajo; prav tako še 

vedno vztraja pri preglednejši razdelitvi tržnega deleža in da je potrebno razmislit o delovanju 

Špic bara. 

G. Preglau dodaja naj se optimizira delovni čas bara. 

G. Markovič dodaja, da se je potrebno zavedat, da je bar namenjen določeni skupini ljudi oz. 

uporabnikom dvorane. 

 

SKLEP št. 6: Člani sveta potrdijo predlagani predlog o oceni uspešnosti direktorja JZ 

Dravit. 

  

Seja Sveta zavoda je bila zaključena ob 19.15 uri. 

 

Zapisnik zapisala: 

Franja Rubhof                                        Predsednik Sveta JZ Dravit 

                                                                    Ivan Kotnik 

 


