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ZAPISNIK 

 

 

SEJE SVETA JAVNEGA ZAVODA DRAVIT DRAVOGRAD 

 

 

3.seja Sveta Javnega zavoda Dravit Dravograd v letu 2020 je bila v torek, 15.9.2020, 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, 

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

 

 

 

      2- direktor JZ Dravit Žarko Tomšič 

 

      3- županja Marijana Cigala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 

 

 

1. Potrditev dnevnega reda ter pregled in potrditev sklepov na 2. redni seji sveta. 

2. Pregled in potrditev polletnega poslovanja JZ Dravit. 

3. Turistična bera v občini Dravograd od začetka leta do 31. avgusta – turistični boni. 

4. Sprejem sklepa o zaključnem računu za tržno dejavnost zavoda kot priloga k zaključnemu 

računu zavoda.  

5. Pobude članov sveta zavoda. 

 

 

K 1. točki: Potrditev dnevnega reda ter pregled in potrditev sklepov na 2. redni seji sveta. 

 

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

Člani Sveta zavoda sprejmejo:  

 

SKLEP št. 1: Predlagani dnevni red 3. seje se sprejme in potrdi. 

SKLEP št.2: Sklepi 2. seje Sveta zavoda v letu 2020 se potrdijo. 

 

 

K 2. točki: Pregled in potrditev polletnega poslovanja JZ Dravit. 

 

Polletno poslovanje predstavi g. Tomšič, ki pove, da se je polletje končalo s 11.163 eur 

presežka prihodkov nad odhodki; osrednjo vlogo pri tem rezultatu predstavlja izvajanje 

ukrepov v povezavi kovid-19 (privarčevano zaradi nižjih stroškov in odpovedanih dogodkov). 

Na prihodkovni ravni je bilo realiziranih 41,5% plana, na odhodkovni okrog 40%; pri tržnih 

prihodkih realiziranih 26,3% plana. 

Zaradi razmer se je delo usmerilo predvsem v investicije in ureditvena dela. 

Po podanem poročilu g. Kotnik odpre razpravo, veseli ga, da je rezultat pozitiven, hkrati ga 

zanima, kako poteka denarni tok med Občino Dravograd in Dravitom, zanima ga tudi 

nadstrešek v Bukovju in popravilo igrišč. 

Odgovarja g. Tomšič, ki pove, da se po pridobitvi računa izda zahtevek na Občino za 

refundacijo sredstev; nadstrešek je v fazi dogovorov; igrišča se obnavljajo – participativno 

sodelovanje s strani KS. 

G. Preglau pove, da je bilo kljub razmeram izvedenih kar nekaj prireditev, med njimi tudi 

nekaj zelo odmevnih – otvoritev razstave na obnovljenem starem mostu (posledično prispevek 



na ORF). Napove tudi nekatere prireditve v oktobru – Jesenske serenade, Ex tempore, 

državna proslava ob dnevu suverenosti. 

Ga. Podgoršek Rek sprašuje zakaj v juliju in avgustu ni bilo prireditev. 

Odgovarjata g. Tomšič in g. Preglau, ki izpostavita, da je bilo zaradi občinskega odloka 

(omejitev druženja) prireditev manj, nekaj odpovedanih zaradi razumnih odločitev (previsoki 

stroški) in seveda v skladu z navodili NIJZ. 

Ga. županja poudari, da potrebno imeti do virusa primeren odnos in naj se ne igramo s tem. 

Vsako leto po občinskem prazniku je čas počitnic in letos ni bilo nič drugače. Na podlagi 

razmer in ukrepov občina ni dajala dovoljenj za večje prireditve. 

Ga. Mendaš sprašuje, kakšni so prihodki od najemnin športne dvorane in igrišč. 

G. Tomšič odgovarja, da trženja skoraj ni, začetek leta je bil spodbuden, vendar so razmere 

naredile svoje. V septembru se začenjajo rekreacije, treningi klubov. 

 

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

 

K 3. točki: Turistična bera v občini Dravograd od začetka leta do 31. avgusta – turistični 

boni. 

 

Točko posebej izpostavi g. predsednik, ki ga skrbi povezanost na področju turizma, in sicer 

med ponudniki in JZ Dravit, saj je področje turizma ena izmed primarnih dejavnosti JZ Dravit 

in hkrati ne predstavlja konkurence ostalim ponudnikom. 

G. Tomšič pove, da je sodelovanje zelo dobro, in sicer pri samih reklamnih materialih, do 

napotitve obiskovalcev, podajanja informacij. Uraden podatek govori, da je bilo v Občini 

Dravograd 420 unovčenih bonov, 20 v Dvorcu Bukovje, kjer je zabeleženih tudi nekaj nočitev 

tujcev (predvsem kolesarji). 

V razpravo se vključi ga. županja, ki pove, da ponudniki niso zainteresirani za samo 

sodelovanje, zaradi tega so večinoma prireditve vodene s strani Dravita, ki je bil ustanovljen z 

namenom, da ponuja sodelovanje vsem zainteresiranim. 

Ga. Podgoršek Rek dodaja, da so za sodelovanje zainteresirani ponudniki iz drugih občin. 

G. Tomšič dodaja, da se zavedamo, da JZ Dravit nikakor ni konkurenca, ampak podpora. 

Ga. Mendaš predstavi nekaj izsledkov raziskave TD Dravograd, in sicer, da ponudniki v 

Občini Dravograd sprejemajo bone, gostje ostajajo od 1 do 5 dni, v večini kolesarji, problem 

predstavljajo avtobusne povezave. 

G. Markovič dodaja, da bi ob obratovanju hotela Dravograd lahko tržili precej drugače. 

Odgovarja ga. županja, ki pove, da je bil izražen namen o nakupu hotela, vendar do dogovora 

žal ni prišlo. 

G. Tomšič izpostavi, da bi bilo dobro odstranit vse zastarele označevalne table po občini. 

Ga. županja odgovarja, da občina dela na tem, da se zastarele stvari odstranijo. 

G. Kotnika žalosti, da prav v samem centru nimamo ponudnikov. 

 

SKLEP št.4: Svet zavoda je bil seznanjen s turistično bero do 31. avgusta. 

 

 

K 4. točki: Sprejem sklepa o zaključnem računu za tržno dejavnost zavoda kot priloga k 

zaključnemu računu zavoda 

 

G . Kotnik predlaga, da se v zaključnem računu za tržno dejavnost posebej navedejo prihodki 

in odhodki, lahko za vsak dogodek posebej. 



G. Tomšič se strinja, saj mora vsak javni zavod opredeliti svoje stroške; tudi JZ Dravit vsako 

leto izdela takšno poročilo, saj ga je potrebno posredovati na Ajpes (priloga zapisnika). 

 

Glede obravnavane teme ni bil oblikovan sklep. 

 

K 5. točki:  Pobude članov sveta zavoda. 

 

Ga. Mendaš sprašuje, kaj konkretno se dela na področju odstranitve tabel nedelujočih 

subjektov. 

Ga. županja odgovarja, da so vzpostavljeni kontakti z lastniki, če ta pot ne bo prinesla 

rezultatov, bo zadevo v svoje roke vzela inšpekcija; podobno je potrebno urediti tudi spletne 

strani. 

Izpostavi se obisk komisije za tekmovanje Moja dežela gostoljubna in lepa. 

G. Kotnik predlaga za člane sveta strokovno ekskurzijo, in sicer obisk izbranega javnega 

zavoda, da si lahko izmenjamo izkušnje. 

Seja Sveta zavoda je bila zaključena ob 18.30 uri. 

 

Zapisnik zapisala: 

Franja Rubhof                                        Predsednik Sveta JZ Dravit 

                                                                    Ivan Kotnik 

 

 

                                                                                                        

Priloga: 

- Poročilo Ajpes 

 

 

 

 


