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ZAPISNIK

SEJE SVETA JAVNEGA ZAVODA DRAVIT DRAVOGRAD

4.seja Sveta Jpvnega zavodaDravit Dravograd v letu 2020 je bila v detrtek, 3.12.2020, ob 18.
uri, kot video sejaprek aplikacije ZOAl|r/..

PRISOTNI:

1. elani Sveta zavoda:
- Milorad MARKOVId, Robindvor 43,2370 Dravograd,
- JoLe KRAMER, Mariborska cesta I5I,2370 Dravograd,
- Milena MENDAS, Robindvor 82,2370 Dravograd
- Ivan KOTNIK, MeZaIl4,2370 Dravograd,
- Robert Preglau, Podgrad 73,2370 Dravograd,
- Metka Jeromelj, Mariborska cesta26, 2370 Dravograd,
- Marjeta PODGORSEK REK, Tribej 5c,2370 Dravograd.

2- direktor JZDravitZarko Tom5id



Zasqoje bil predlagan naslednji DNEVNI RED:

1. Potrditev dnevnega reda in potrditev sklepov na 3. redni seji sveta.

2. Potrditev plana dela in finandnega nadrtaJZDravitzaleto 202L

3. Seznanitev s poslovanjem v prvih devetih mesecih leta2020.

4. Predlogi in pobude dlanov sveta.

K 1. todki: Potrditev dnevnesa reda in potrditev sklepov na 3. redni seii sveta.

Predsednik Sveta zavodapo uvodnem pozdravu dlane seznani z dnevnim redom. Prav tako
jim predstavi sklepe, ki so bili sprejeti na prej5nji seji in so zapisani v zapisniku.
Clani Sveta zavoda sprejmej o :

SKLEP 51.1: Sprejme in potrdi se zapisnik 3. redne seje.

K 2. todki : Potrditev plana dela in finandnesa nadrta JZ Dravit za leto 2021 .

G. Kotnik dlane sveta uvodoma seznani, da bosta po predstavitvi lodeno obravnavani temi te
todke dnevnega reda.
G. Tom5id predstavi tako finandni kot tudi vsebinski plan zaleto 2021 (Plandela in finandni
nadrt v celoti priloga zapisnika); izpostavi nekaj todk:
- predlog skupnega proraduna znala 691.511,00 eurov,
- pri posameznihprogramskih sklopih oz. stro5kovnih mestih so sredstva niija od lanskih,
- sklop prireditev pod skupno blagovno znannko,
- kadrovski planbtez sprememb,
- predviden prihranek v letu 2020.

Po predstavitvi g. Kotnik odpre razpravo, in sicer skupaj z go. Podgor5ek Rek predlaga, da se

del sredstev, ki so bila prihranjena namenijo osnovnemu poslanstvuzavoda. kar pomeni, da se
namenijo v programu prireditev, hkrati pa se naj minimalna sredstva namenijo za
dobrodelnost (kot donacijo DS ernede).
Ga. Podgor5ek Rek prav tako podpira to gesto dobrodelnosti.
G" Preglau dlane sveta opozarja, da je potrebno preverit ali lahko JZ nameni sredstva v
dobrodelne namene.
G. Kotnik predlaga, da se g. Tom5id posvetuje z go. Luparrjo ali lahko JZ narneni sredstva v
dobrodelne namene.
G. Markovid se strinja s predlogom, vendar je potrebno dolodit vrednost sredstev, ki bi se

namenila za dobr o delno st.
Ga. Menda5 podpira dobrodelnost, hkrati dodaja, da bi lahko morda sredstva namenili za
otroke, in sicer v navezi s Centrom za socialno delo.
G. Kotnik se strinja, da v dasu korone marsikdo potrebuje pomod, vendar prav zaradirazmer
meni, da bi dali prednost DS Crnede.



Ga. Podgor5ek Rek, ki razmere v Solstvu dobro pozna,ravno tako podpira namenitev sredstev
za DS ernede, ki verjetno denar trenutno najbolj potrebuje.
Ga. Jeromelj se strinja, da DS ernede denar potrebuje, vendar ga potrebujejo tudi ostali -
razna druga dru5tva, med njimi tudi gasilci.
Glede vsebinskega dela LeIi g. Kotnik izpostavit 4 glavne prireditve, ki se izvedejo v drugi
polovici Leta202l Prireditev Praznidni trg naj se uvrsti na program prireditev v okviru JZ
DRAVIT , prav tako dodaja, da se kulturna prireditev v SentjanZu lahko terminsko uskladi oz.
vkljudi v krajevni praznikoz. otvoritev vrtca.
G. Tom5id se strinja, da je prireditev dezpoletje dovolj, zato podalapredlog, da se izoblikuje
neka nova blagovna znamka zapireditve dez poletje, ki jih bo naredila ,animi'ue in privla8ne
tvdi za druge obiskovalce.
G. Kotnik opozaqa, da naj bodo prireditve terminsko usklajene.
Odgovarja mu g. Preglau, ki pove, da se koledar prireditev skupaj z akterjipripravlla Le v
septembru, hkrati dodaja, daJZ nima kompetence, da nekomu prepove prireditev, zato se
vdasih zgodi ved prireditsv na doloden termin.
G. Markovid dodaja, da bi bilo smotrno, de so programi dogovorjeni in sofinancirani s strani
Obdine, da se jih tudi terminsko dolodi in dogovore spo5tuje. Dobro bi bilo tak koledar
prireditev zastaviti tudi Sir5e.
Ga. Podgor5ek Rek se strinja, da se teZko vzpostavi red, vsekakor pa podpira ohranitev 4
glavnih prireditev.
G. Preglau pove, da se dogovoriizvajajo z vsemi akterji v Obdini Dravograd, vendar se
problemi vseeno poj avljaj o.
Temu pritrjujeta tudi g. Tom5id in ga. Menda5.
G. Preglau izpostavi tudi prireditev Praznidni trg, in sicer pove, da ob obilici dela, ki ga JZ
Dravit opravlja v decembru, ne fiIore prevzeti 5e tega. Lahko je samo finandna podpoia,
organizacijo pa naj prevzame nekdo drug.
G. Kotnik pove, da je cilj tega sestanka samo, da se prireditev praznidni trg uvrsti na program
prireditev.
Ga. Jeromelj se strinja zg.PrcgLau,prav tako se ji zdijo vse 4 glavne prireditve dobre.

Po razpravi se oblikujeta sklepa.

SKLEP 51.2: Svet zavoda sprejme finanini nairt z dopolnitvijo, da se privarievana
sredstva namenijo zaz 20.000 za investicije, 10.000 za prireditve in 2.000 za dobrodelne
namene.

SKLEP 51.3: Svet zavoda sprejme plan dela JZDravitz dopolnitvijo, da se v postavki
Prepoznavna turistiino zabavna prireditev definirajo in zapi5ejo v program dela: Kres
na kresno noi, Kulturna prireditev v SentjanZu - godba s priznanim solistom ali
priznanim ansamblom, Shod iarovnic, Prazniini trg.Izhajajoi iz sklepa 51.2 se
opredelijo javna finanina sredstva za vsako prireditev posebej in predvidijo tfinz
sredsfua.

K 3. todki: Seznanitev s poslovaniem v prvih devetih mesecih leta2020"

G. Tom5id predstavi poslovanje zavodav prvih 9- ih mesecih leta 2020,pri tem izpostavi :

- rzkazule se prihranek, predvsem zarudi zmanjSanih materialnih stro5kov in stro$kov dela v
dasu epidemije,
- v devetmesedju se je ustvarilo 60% plana,
- prihodki s strani ustanovitelja so realizirani po planu,



- v f-ih mesecih porabljeno 780% stro5kov,
- najuspe5nej5i pri trler4ukotizacij in noditev,
1 Spic bar'kahe negativen rczuItat. Situacija poslovanja Spic bara je bila predstavljena tudi go.
Zupdnji, skupaj se doseie dogovor, da se dopolni dana pobuda na Obdinski svet, ko se stanje
povezano z epidemijo normalizfua.

SKLEP 51.4: Svet zavoda se seznani z devetmeseinim poroiilom.
SKLEP 51.5: Glede Spic bara so trenutno vse aktivnosti v mirovanju.

Seja Sveta zavoda je bila zakljudena ob 19.30 uri.

Zapisnik zapisala:
Franja Rubhof

Priloga:
- Plan dela in finandni nadrt zaleto 2021

Predsednik Sveta JZ Dravit


