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ZAPISNIK 

 

 

SEJE SVETA JAVNEGA ZAVODA DRAVIT DRAVOGRAD 

 

 

2.seja Sveta Javnega zavoda Dravit Dravograd v letu 2021 je bila v ponedeljek, 21.6.2021, ob 

17. uri, v učilnici dvorca Bukovje. 

 

 

 

PRISOTNI: 

 

1. Člani Sveta zavoda: 

- Milorad MARKOVIČ, Robindvor 43, 2370 Dravograd, 

- Milena MENDAŠ, Robindvor 82, 2370 Dravograd, 

- Ivan KOTNIK, Meža 114, 2370 Dravograd,  

- Robert Preglau, Podgrad 73, 2370 Dravograd. 

 

 

 

      2- direktor JZ Dravit Žarko Tomšič 

 

 

 

 

ODSOTNI: 

 

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

- Jože KRAMER, Mariborska cesta 151, 2370 Dravograd. 

 

 

 

 

 



Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 

 

 
1.  Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2.  Pregled oz. potrditev zapisnika 1. redne seje in 1. izredne seje. 

3.  Uskladitev aktov zavoda - posameznih členov glede na aktualnost. 

4.  Seznanitev s poslovanjem zavoda v obdobju januar – maj 2021. 

5.  Podrobnejša seznanitev s športno dejavnostjo v okviru JZ Dravit. 

6.  Razno oz. predlogi in pobude članov sveta. 

 

K 1. točki: Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

 

Predsednik Sveta zavoda po uvodnem pozdravu članom sveta predlaga, da se 5. točka 

dnevnega reda preloži na september.  

 

SKLEP št.1: Sprejme in potrdi se spremenjeni dnevni red 2. seje 2021, in sicer z 

izločitvijo 5. točke dnevnega reda, ki se bo izvedla s prisotnostjo g. Darka Žižka na 

septembrski seji sveta. 

 

K 2. točki: Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje sveta zavoda v letu 2021 in 1. 

izredne seje sveta zavoda v letu 2021. 

 

Predsednik sveta predstavi oba zapisnika vključno s sklepi. 

Člani sveta zavoda sprejmejo  

SKLEP št.2: Svet zavoda sprejme in potrdi zapisnik 1. redne seje in 1. izredne seje sveta 

zavoda za leto 2021. 

 

K 3. točki: Uskladitev aktov zavoda - posameznih členov glede na aktualnost. 

 

G. Kotnik predlaga, da se pregleda in dopolni oz. popravi člene v Statutu in Poslovniku JZ 

Dravit, saj bi bilo prav, da so vsi Akti urejeni. Člani sveta zavoda se s tem strinjajo in 

sprejmejo 

SKLEP št. 3: Zadolži se direktorja JZ Dravit, da skupaj s pravno službo Občine 

Dravograd uskladi člene Statuta JZ Dravit in člene Poslovnika Sveta JZ Dravit. 

 

 

K 4. točki: Seznanitev s poslovanjem zavoda v obdobju januar – maj 2021. 

 

G. Tomšič predstavi poslovanje v obdobju januar – maj 2021. Pove, da povprečje realizacije 

za obdobje 5- ih mesecev znaša 42%. izpostavi še naslednje: 

- lastnih prihodkov za 10%; kar je posledica korona krize, saj je bil JZ Dravit brez tržnih 

aktivnosti, 

- na prihodkovni strani izpostavlja prihodek s strani zavarovalnice – popravilo reflektorja na 

igrišču na umetni travi, 

- na odhodkovni strani govori o doseganju 39%, 

- področje stroškov dela skoraj dosega 37%, kar je manj od povprečja, zaradi čakanja na delo, 



- največji stroški nastajajo na področju športa – obnova igrišč, otroška igrala, nakup 

trampolinov, 

- dela potekajo tudi v Dvorcu Bukovje – urejanje novih salonov, 

- ostala področja prav tako zaradi situacije ne dosegajo povprečja (področje turizma – 

predvsem promocija). 

Po predstavitvi g. Kotnik odpre razpravo in sprašuje, kje je zaveden strošek za popravilo 

reflektorja in še Kako poteka participativno sodelovanje s KS Dravograd pri delih na igriščih 

Meža in Vič. 

Odgovarja g. Tomšič, in sicer strošek zabeležen pri vzdrževanju športnih objektov; dela na 

igriščih so že v planu in se bodo izvedla. 

 

G. Preglau spregovori o ponovnem začetku dogajanju na področju kulture in seveda tudi 

športa, vsi se trudijo, da se dogodki ne prekrivajo. 

G. Tomšič pove, da se za občinski praznik pripravlja rahlo drugačen koncept prireditev. 

 

G. Kotnika zanima finančna slika prireditve Kresna noč. 

Odgovarja g. Tomšič – sam kres se bo izvedel s pomočjo gasilcev PGD Dravograd, 

nastopajoče plačata JZ Dravit in JSKD OI Dravograd (nastop Ditke – 1200 eur), prihodkov ne 

bo, gostinski del prireditve je v rokah Grajske bajte. 

 

SKLEP št. 4: Svet je seznanjen s poslovanjem JZ Dravit v obdobju januar – maj 2021. 

 

 

K 5. točki: Razno oz. predlogi in pobude članov sveta. 

 

Postavlja se vprašanje koriščenja novih bonov.  

G. Tomšič pove, da sta 2 delavki prijavljeni na izobraževanje in da jih bomo sprejemali, v 

kolikor bo to dovoljeno. 

 

Seja Sveta zavoda je bila zaključena ob 18.15 uri. 

 

Zapisnik zapisala: 

Franja Rubhof                                        Predsednik Sveta JZ Dravit 

                                                                    Ivan Kotnik 

 

 

 

 

 

 

 

 


