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JAVNI ZAVOD DRAVIT DRAV
Zavod.za 5port, turizemo kulturo i
Bukovje 13, 237 0 Dravograd
tel. 02 87 23 583; e-po5ta:

ZAPISNIK

SEJE SVETA JAVNEGA ZAVODA DRAVIT DRAVO

3.seja Sveta Javnega zavodaDravit Dravograd v letu 2021 je bila v
uri, v udilnici dvorca Bukovje.

PRISOTNI:

1. Clani Sveta zavoda:

Milorad MARKOVIC, Robindv or 43, 237 0 Drav o gr ad,

Milena MENDAS, Robindvor 82,2370 Dravograd,

Ivan KOTNIK, MeZa I14, 237 }Dravograd,

JoZe KRAMER, Mariborska cesta 15I,2370 Dravograd,

Metka JEROMELJ, Mariborska cesta 26, Drav o grad,

Marjeta PODGORSEK REK, Tribej 5c,,2370 Dravograd.

2. Vabljeni:

direktor J Z Dravit Zarko Tom5id,
Zup ar4 a ga. Marij an a Cigala,
Ga. Aleksandra Gantar.
G. Bo5tjan Dami5.

ODSOTNI:

- Robert Preglau, Podgrad 73,2370 Dravograd.

RAD
mladinske dejavnosti

OGRAD

dredo, 15.9.2027, ob 17.



1.

2.
3.

4.

5.

6.

Zasejoje bil predlagan naslednji DNEVNI RED:

Ugotovitev sklepdnosti in potrditev dnevnega reda.
Pregled oz. potrditev zapisnika 2. redne seje.
Predstavitev skupnega koro5kega projekta s sodelovanj emJZ in MC Dravosradza
kandidiranj e narazpisu za sredstva Norveskega finandnega
PodrobnejSa seznanitev z dejavnostjo NK Dravograd Koro5ka.
Seznanitev s poslovanj emzavodav prvi polovici leta2021.
Razno oz. predlogi in pobude dlanov sveta.

Predsednik Sveta zav oda v uvodu pozdravi prisotne

SKLEP 5t.1": Ugotovi se sklepinost sveta in potrdi predlagan d

Predsednik sveta predstavi zapisnik vkljudno s sklepi, izpostavi skl 5t. : 3, in sicer spra5uje
ali se Statut in PoslovnikJZDravit 2e urejata.
Odgovarja g. Tom5id, ki pove, da se s pravno sluZbo Obdine

SKLEP 51.2: Svet zavoda sprejme in potrdi sklepe 2. seje.

Le dogovarja.

G. Kotnik k besedi povabi go. Gantar, ki predstavi omenjeni projekt.
Glavni cilj projekta je vzpostavitev virtualnega Mladinskega i rja Koro5ke, k temu
sodi tudi vzpostavitev spletne strani, postavitev informacijskih todk
delovnih postaj. Gre zavzpostavitev modela vkljudevanja mladih v

mlade, ureditev mreLe
ivno sodelovanje z

lokalnimi odlodevalci in soustvarjanje mladinskih politik na ravni lo nih skupnosti. Projekt
vkljudujeaktivnostiizobrahevanja,informiratya,mrelenja,delav in tabore, dogodke za
mlade innenazadnje usposabljanje mladinskih delavcev za delo zml mo.
Sam projekt je 100% financiran, problem predstavljajo samo sredstv ki jih je potrebno
zagotoviti s strani partnerjev, in sicer zavsaj 9 mesecev, potem se dopijo sredstva povrnjena.
G. Kotnik po predrstavitvi odpre razpravo z vpraSanjem, zakaj predvi{ena delovna postaja v
Libelidah in ne v SentjanZu"Lruglll;ilrr IIr IIc v DcntJanzu"
Ga. Gantar odgovarja, da se to le predlogi, ki se lahko tudi spremenljp.
Ga. htpartja se strinja, da je projekt dober, vendar vidi problem v te{, da je potrebno zalohit
denar.
G. Tom5id pove, da je projekt v fazipripravljanja in namen predstavifve je v tem, da se
posku5ajo na nek nadin rczewirat sredstva v proradunu. Hkrati pohva[i go. Gantar za uspesno
prijavo narazpis Erasmus plus.
G. Markovid predlaga ved delovnih postaj, morda 5e Trbonje. S povebanim se strinja ga
PodgorSek Rek, ki predlaga moZnost financiranja ostalih postaj iz dr4gih sredstev proraduna.
G. Kramer podpira projekt in opozarja, danaj bodo dlani pri odloditvf racionalni in razsodni,

K 1. todki: u

oz. potrditev zapisnika 2. redne

K 3. todki: Predstavitev skupnega koro5kega projekta s sodel
Dravograd zakandidiranie na razpisu za sredstva

JZDravit in MC



saj po preteku projekta vse ostaja na pledih Obdine, odvzdrlevanja Qpreme in prostora, do
nadzora.

SKLEP 51.3: itani sveta JZDravitso se seznanili s projektom (
in ga potrjujejo.

nski in finanini del)

G. Kotnik je seznanjen s Letnim programom Sporta, posebej i podrodje prostodasne
dejavnosti za otroke in mladino in spra5uje, kako je z ak<tivtostmi
tudi Obdina vkljuduje.

poditnicami oz. ali se

zakljudno prireditvijo. Otroci imajo med poditnicami moZnost keglj
odbojke na mivki, v zimskem dasu smudanje pri Bukovniku,... vse to so nepladljive aktivnosti

nogometno infrastrukturo. Vse stvari, ki se tidejo kluba in njegovega poslovanja so vidne na
Ajpes-u, NK Koro5ka od 2010 dela transparentno, preko enega radurla (klub in nogometna

G. Kotnik spra5uje, kako je s trZenjem nogometnih povr5in.
Odgovarja g. Tom5id, ki pove, da bi bilo tegazagotovo ved, de bi lahfo ponudili noditve.
S povedanim se strinja g. Dami5, ki dodaja, da imamo dobro infrastnfkturo in da se kaZe
zanimarle (odbojka, ko5arka, ples, nogomet), vendar ialnimarno moEnosti noditev. Zato
apelira na Obdino oz. predstavnike Obdine za kakrSnokoli pomod pri ustvarjanju le te
moZnosti.
Ga. htpanjapove, da so povpra5evanja o nakupu in prevzemu hotela, tudi iztujine, vendar do
kondnega dogovora 5e ni pri5lo.
Ga. Podgor5ek Rek spra5uje ali lahko Obdina vpliva na prodajo.
Ga. Zuparya odgovarja, da do neke meje lahko. Zadovoljnaje s sodeldvanjem s strani kluba.
Dodaja, da vidi problem v zemlji5du, kjer se nahajaigri5de zaumetn| travo. Zaigrilte je
podpisana pogodba za 5 let, vendar lastnica zemljisda se nima namenh prodat.
Ga. Menda5 pohvali dobro delo kluba.
SKLEP 51.4: ilani sveta JZDravit so se seznanili z dejavnostjo kluba.

K 4. todki: Podrobnei5 a seznanitev z avnostio NK Dravo

Sola), zavedajo se svojega poslanstva in se trudijo, da lahko lokalni sfupnosti na svoj nadin
prispevajo in ne samo jemljejo. Gre zanajvedji klub na Koro5kem, k{ ima najlepSi stadion,
.'^;.^-;L :^ 1On ^+-^1- -, -^-l:x.^|L ^^1^1-^.::^1- 1-^Y^ ,-- -1 -r--,, I r r :vpisanih je 180 otrok v razlidnih selekcijah, vse to kaLe nadobro del$ in nenazadnje je na to
lahko ponosna tudi Obdina.
Po predstavitvi g. Kotnik odpre razpravo,ki jo zadenja ga. Jeromelj, |<i jo zmoti, da ni lodnice
med klubom in nogometno 5olo.
Odgovarja g. Dami5, ki pove, da se izhqaiztega, da se vsi stroiki pdt<rr3e.jo iz prispevkov
star5ev, sponzorstva (generalni sponzor Sava) in sredstev s strani Obdine Dravograd in ravno
zaradi transparentnosti zagovarjajo en sam radun.
Ga. Podgor5ek Rek predlaga neke vrste sestanek nazadetku sezone, fier se starsem
predstavijo finance in vse ostalo.
G. Kramer pove, da gre zaprepletanje dela oseb iz javnih sluZb in defa teh oseb v klubih.
Ga. Podgorsek Rek dodaja, da je naloga direktorja, da se to delo razriyeji.

K 5. todki: Seznanitev s poslovani em zavodav prvi polovici leta



Izpostavi naslednje:
- obdobje kondano s 13,992 eur prihodkov nad odhodki,
- jutuj edini mesec v prvi polovici leta, v katerem se je lahko trlilobrez omejitev,
- ustvarili smo (zaradirazmer)Ie l3%o letnega plana,
- .1."^^: -^ ^-:1"^,{l-^-,-l ^+-^-l -^^1:-:-^-^-^ A1n/ ,-1^,^- ,^^ ^Jl--l'l--- --! -o^/skupaj na prihodkovni strani rcaliziranega 4lYo pIana, na odhbdkovni pa 38o/o,

daled najmanj stro5kov na podrodju kulture infixizma,
- ved stro5kov na podrodju vzdrilevanja Sportne infrastrukture,
- same razmere kaZejo tudi Stevilo dogodkov in prireditev, ki jg dosti manj5e kot v

preteklosti.
Po predstavitvi g. Kotnik odpre razptavo in spra5uje, kako je s prestafizljeno otvoritvijo vrtca
Kronica.
Odgovarja g. Tom5id, in sicer, da je bila vedja prireditev planirana, vBndar zaradisamih
razmer se je odlodilo, da je ne bo, morda v prihodnosti.
Ga. Podgor5ek Rek spra5uje, kako bo poskrbljeno zatrampoline dezLimo in kako je z
namestitvij o pitnikov ob igriSdih.namesurvuo pltruKov oo lgflscm.
G. Tom5id pove, da se bodo trampolini za5ditili s pokrivno folijo. Nafne5danje pitnikov pa
poteka v sodelovanju s KS in so nekateri Ze name5deni.
Ga. Lvparrjai.zpostavi visoke stro5ke ogrevanja v Spic D.
Ga. Podgor5ek Rek spraSuje ali se tega ne da spremenit.
G. TomSid odgovarja, da je kotlovnica v lasti g. Igerca.
G. Kramer izzove direktorja, da pove tudi za stro5ke kurjave v Dvorlu.
G. TomSid razIoLi, da se s kurjavo upravlja racionalno, kuri se na se(ance in se pribliZno
porabi okrog 6000 eur letno.
Ga. Podgor5ek Rek se zanimav kolik5nem dasu bo odprta kavarna.
G. Kramer pove, da verjetno v dveh mesecih.

SKLEP 5t. 5: Svet je seznanjen s poslovanjem JZ Dravit v prvi p$lovici leta 2021.

G. Markovid spra5uje dlane sveta ali si kolektiv JZDravit ob nenehni]h pohvalah za dobro
delo ob praznovanlu 10 obletnice ne zasluLipohvale oz. priznanjas
G. TomSid pove, da smo res praznovali obletnico, tudi priznanje je JfiDravitZe dobil, in sicer
nekaj let nazaj.
G. Kramer dodaja, daje pomembnejSe dobro sodelovanje, podpora\r. \ramer oo(J,aJa, oaJe pomemDneJse Cooro So(lelovarye, podpora 14 pametna usmeritev.
Go. Podgor5ek Rek moti, da se informacije s seje Sveta zavodaizna$qo po raznrhkanalih in
na vse apelira, da se temu izognejo.

Seja Sveta zavoda je bila zakljudena ob 19.20 uri.

Predsednik Sveta JZ Dravtt

K 6. todki: Razno oz. dlanov sveta.

Zapisnik zapisala:
Franja Rubhof i r. i:ri ?^.- , Ui; "li!ll'iir"
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