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ZAPISNIK 

 

 

SEJE SVETA JAVNEGA ZAVODA DRAVIT DRAVOGRAD 

 

 

2.seja Sveta Javnega zavoda Dravit Dravograd v letu 2020 je bila v torek, 9.6.2020, 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, 

- 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 

 

 

OPRAVIČENO ODSOTNA: 

- Marjeta PODGORŠEK REK, Tribej 5c, 2370 Dravograd 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 

 

 

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

2.  Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje sveta zavoda v 2020.   

3.  Poročilo o poslovanju JZ Dravit Dravograd v času epidemije. 

4.  Rezultat poslovanja v času od 1.1.2020 do 31.3.2020. 

5. Razno (število rednih sej v tekočem letu, izplačilo sejnin) in pobude članov sveta. 

 

 

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 2. seje se sprejme in potrdi. 

 

K 2. točki: Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta zavoda v letu 2020 

 

Predsednik Sveta predstavi sklepe predhodne seje, dodaja obrazložitev, da Svet zavoda JZ 

Dravit samo predlaga, na pa ga s tem tudi obvezuje. Odločitve o delovanju JZ Dravit so v 

rokah JZ oz. strokovnih služb zavoda.  

SKLEP št.2: Zapisnik 1. seje Sveta zavoda v letu 2020 se sprejme in potrdi. 

 

K 3. točki: Poročilo poslovanja JZ Dravit Dravograd v času epidemije 

 

G. Tomšič poda poročilo (celotno poročilo priloga zapisnika), v katerem izpostavi nekatere 

bistvene značilnosti:  

- JZ Dravit je zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2 odpovedal organiziranje 

in izvedbo prireditev, prav tako se je zaprla dvorana Špic D in ostala infrastruktura v 

upravljanju JZ Dravit. 

- Delavci so v mesecu marcu v večini koristili lanski dopust oz. viške ur, občasno pa 

opravljali nujna dela (administracija, zaščita igrišč, ureditvena dela). 

- Nekateri delavci so opravljali tudi delo na domu (administrativna dela, promocija, vsebinska 

priprava prireditev v prihodnosti,…). 

- Prav tako so se v mesecu aprilu opravljala nekatera nujna dela (košnja, sezonska popravila). 

- V drugi polovici aprila in v mesecu maju so se prav tako opravljala razna vzdrževalna dela, 

košnja, nujna administrativna dela. 

- Vsekakor se je s temi deli izboljšala urejenost, kakovost in vrednost infrastrukture v lasti 

Občine Dravograd. 



- Poudarjeno je tudi, da gre pri negativnem stanju za že vnaprej dogovorjene dogodke. Po vsej 

verjetnosti bi v tem času pridobili še kar nekaj dodatnih dogodkov (predvsem turističnih 

ogledov – v istem obdobju lani že 24 ogledov) 

- Za vse je dodan tudi stroškovni pregled. 

Po podanem poročilu predsednik odpre razpravo. 

G. Kotnik sprašuje ali bo lahko izpeljana investicija Nadstrešek, prav tako ga zanimajo 

dogovori za popravilo in obnovo igrišč na Viču, Meži in Črnečah. Zanima ga tudi stroškovnik 

prireditev. 

G. Tomšič odgovarja, da je stroškovnik prireditev narejen in je razviden iz priložene tabele,  

nanaša se na nekatere izgube dohodka oz. tudi nekatere prihranke. 

 

SKLEP št.3: Svet zavoda je bil seznanjen s poročilom JZ Dravit.  

 

K 4. točki: Rezultat poslovanja v času od 1.1.2020 do 31.3.2020. 

 

Poslovanje predstavi g. Tomšič (tabelarni pregled priloga zapisnika), ki pove, da so številke v 

mejah pričakovanj, vendar je potrebno vzeti v obzir, da je plan narejen po področjih, ki imajo 

različne sezonske finančne obremenitve in jih zato ne gre jemati avtomatsko. Prvo četrtletje je 

bilo zaključeno z nekaj presežka prihodkov nad odhodki, kar lahko ocenjujemo kot uspešno, 

ob spoznanju, da je bil precejšen upad pri trženju (trženje stadionov, odpovedi sejmov). 

SKLEP št.4: Svet zavoda je bil seznanjen s poslovanjem JZ Dravit.  

 

K 5. točki:  Razno (število rednih sej v tekočem letu, izplačilo sejnin) in pobude članov 

sveta. 

 

Predsednik Sveta  g. Kotnik izpostavi število rednih sej sveta zavoda (predlaga vsaj 4 letno) in 

posledično izplačilo sejnin članom sveta (rok 30 dni). 

Prav tako je g. Kotnik pripravil parametre kot možnost pregleda delovanja Špic bara (voda, 

ogrevanje,…). Odgovarja g. Tomšič, in sicer v Špic baru se delovni čas prilagaja prireditvam 

v dvorani in na igriščih. 

G. Kotnik izpostavi tudi neaktivnost Jz Dravit na okrogli mizi v organizaciji Civilne iniciative 

v zvezi z izgradnjo obvoznice trga. G. predsednik opozarja, da je cilj sprostitev trga in ne 

sama trasa ceste. 

G. Tomšič pove, da je JZ Dravit sodeloval in spodbuja idejo o sprostitvi trga. 

G. Markovič meni, da je verjetno cilj vseh občanov Dravograda sprostitev trga, morda 

preusmeritev tovornega prometa na drugo traso oziroma možnost zaprtja trga ob večjih 

prireditvah. 

Tudi g. Kramer izrazi podporo Dravita, hkrati dodaja, da pa vendar ni vseeno, kje bo potekala 

trasa ceste (vsekakor ne čez stari železniški most). Težnja po sprostitvi tržnega jedra vsekakor 

je, hkrati pa je potrebno dodati, da ne za ceno izgube kulturnih spomenikov. V razpravo je 

potrebno vključit vse akterje in poiskat najboljšo rešitev. 

 



 

Seja Sveta zavoda je bila zaključena ob 18.30.00 uri. 

 

Zapisnik zapisala: 

Franja Rubhof                                        Predsednik Sveta JZ Dravit 

                                                                    Ivan Kotnik 

 

 

                                                                                                        

Priloga: 

- Poročilo poslovanja JZ Dravit Dravograd v času epidemije. 

- Tabela – prikaz rezultatov poslovanja v času od 1.1.2020 do 31.3.2020. 

 

 

 

 

 


