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1.  SPLOŠNI DEL 
 
 
Javni zavod Dravit Dravograd je dobil ime po mineralu dravitu. To je paradni konj 
slovenskih mineralov, a je enega najpomembnejših predstavnikov slovenske geološke 
dediščine danes žal izredno težko najti. 
 
V naselju Črneče pri vasi Dobrova, nekaj kilometrov od mesta Dravograd, leži svetovno 
znano klasično nahajališče dravita - rjavega magnezijevega turmalina. Prva omemba 
rjavih kristalov turmalina v margaritnem blestniku s področja Koroške je bila že leta 
1839. Sprva so kot nahajališče navajali Prevalje in Kaplo, kasnejši avtorji pa so si bili 
enotni, da je mišljeno nahajališče Dobrova pri Dravogradu. Leta 1873 je Viktor Leopold 
von Zepharovich opisal obliko in paragenezo kristalov iz nahajališča turmalinov 
nenavadne rjave barve. Deset let kasneje pa je Gustav Tschermak znanstveno opredelil 
rjavi različek turmalina iz okolice Dobrove in ga poimenoval dravit po bližnji reki Dravi. 
Leta 1929 je W. Kunitz mineral tudi kemijsko definiral kot natrijevo magnezijev 
turmalin. Dobrova tako velja za prvo mesto na svetu (locus typicus), kjer je bil 
dravit odkrit in mineral dravit tako po vsem svetu nosi slavo reke Drave. 
 
V promocijsko zdravilne namene danes dravit, kot enega od zelo redkih mineralov 
opisujejo tako: »Dravit omogoča lažje vživljanje v čustva drugih in s tem k boljšemu 
razumevanju tako v družini kot v širši skupnosti. Spodbuja obnovo tkiva in celic in 
pomaga pri kožnih boleznih…«  
 
Torej lastnosti minerala dravit, ki mu jih pripisujejo geologi in po katerem je dobil ime 
tudi naš javni zavod sovpadajo tudi z glavnimi nalogami in aktivnostmi Javnega 
zavoda Dravit Dravograd. Le-ta naj bi namreč prispeval k čim boljšemu medsebojnemu 
sožitju kulture, športa, turizma in mladinskih dejavnosti v skupnostih Občine Dravograd. 
Prav tako pa je ena poglavitnih nalog Dravita obnova in gospodarno ravnanje z javno 
športno, kulturno in turistično infrastrukturo na področju domače občine.  
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1.1  KRATEK OPIS RAZVOJA ZAVODA 
 
 

Javni zavod Dravit Dravograd je ustanovila Občina Dravograd z Odlokom o ustanovitvi 
javnega zavoda Dravit Dravograd, sprejetim na 20. redni seji občinskega sveta dne 1.12. 
2008 (Ur. List RS št. 117/2008) ter dopolnjenim s kasnejšimi Odloki o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Dravit Dravograd (Ur. List RS št. 
38/2009, 8/2010, 60/2015 in 2/2016). 
 
Občina Dravograd je ustanovila javni zavod z namenom trajnega zagotavljanja javnega 
interesa na področjih športa, turizma, kulture in mladinskih dejavnosti.  
 
S polnim delovanjem je Javni zavod Dravit Dravograd pričel s 1. januarjem leta 
2010, torej  v letošnjem letu zavod vstopa v trinajsto leto svojega delovanja.  
 
V prvem letu delovanja je Zavod prevzel upravljanje nekaterih objektov na področjih 
športa in turizma ter pričel z izvajanjem aktivnosti. Kot krovna občinska organizacija na 
področju športa, turizma, kulture in mladinskih dejavnosti, je Zavod poskrbel za začetno 
izvajanje, načrtovanje, razvoj in promocijo športne, turistične, kulturne in mladinske 
ponudbe v občini Dravograd. Prav tako je s temi dejavnostmi in aktivnostmi Zavod 
nadaljeval tudi v naslednjih dveh letih, trženje ponudbe na teh področjih pa je obstajalo 
le kot zgolj obrobna dejavnost.  
 
Nekaj več poudarka v začetnih treh letih na področju investiranja je bilo danih 
opremljanju in urejanju Dvorca Bukovje, ki je bil prepoznan kot kulturno zgodovinska 
dobrina posebnega pomena za celotno koroško regijo ter z možnostmi  razvoja v 
pomemben Koroški protokolaren objekt. V ta namen je bil izdelan konzervatorski načrt 
in v investicijskem programu opredeljen odkup starin za dvorane Dvorca Bukovje v 
letnem obsegu po 25.000 €. Tako so bili na osnovi izdelanih interiernih načrtov, 
postopno urejeni in stilsko opremljeni velika dvorana, razstaviščna soba, muzej 91,  mali 
in protokolarni salon, salon Alfonza Naberžnika, kavarnica ter 6 prenočitvenih sob s 
skupno 24 posteljami.  
 
Na objektu so bili potem v naslednjih petih letih narejeni tudi večji obnovitveno 
rekonstrukcijski posegi. In sicer so bile te investicije naslednje: najprej nabava dveh 
naprav za izsuševanje v letu 2013, potem zamenjava vseh oken v dvorcu in predelava 
kurilnice na lesne sekance v letu 2014 ter nato še  zamenjava strešne kritine v letu 2015. 
V letu 2016 je bila izvedena vgradnja dvigala, kar je zahtevalo tudi preureditev delov 
hodnikov v vseh treh nadstropjih ter sanitarij v prvem in drugem nadstropju. Nazadnje 
smo v letu 2019 dokončali še izdelavo večjih sanitarnih prostorov v pritličnem prostoru 
ter ureditev Kometrovega kabineta, ki je s svojo opremljenostjo in vsebino postal 
osrednja atrakcija dvorca. Obenem smo pristopili tudi k preurejanju najstarejšega 
pritličnega dela stavbe v kavarnico ter ureditvijo turističnega apartmaja v drugem 
nadstropju. V lanskem letu smo dokončali tudi postavitev večnamenskega paviljona v 
dvornem parku, skoraj dokončana pa je izgradnja info centra Geopark Karavanke v 
pritličju dvorca, kamor bomo letos še namestili potrebno predstavitveno opremo in 
tehniko.  
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Skupaj je bilo v prvem desetletju za ta dela in preureditve porabljenih 1073.000,00 EUR. 
Od tega smo si pridobili 395.000,00 EUR EU sredstev, ostalo je zagotovila občina iz 
lastnega proračuna. V to so všteta tudi že sredstva, pridobljena v lanskem letu na razpisu 
LAS, za obnovo Bukovske ledenice v kulturno zgodovinski objekt s turistično gostinsko 
funkcijo.   Odkupljen je tudi že večji del starinskega pohištva s katerim so ti prostori 
opremljeni, tako da imamo v brezplačnem najemu le še nekaj opreme v protokolarnem 
salonu in  zlatem salonu.  
 
Delavci Dravita pa smo prvenstveno z lastnim delovnim vložkom ob dvorni kavarnici in 
apartmaju uredili tudi še zlati salon, sobo za Kometrov kabinet ter sobo za stalno 
razstavo o rodbini Kometer, ki jo je uredil in postavil Koroški pokrajinski muzej. V 
kavarnici  smo tudi začeli začasno izvajati gostinsko ponudbo v času trajanja prireditev, 
predvsem pa pogostitve ob določenih dogodkih in ponudbo zasebnih slovesnosti.  
 
S temi prenovami so bili omogočeni  lažja organizacija in nemotena izvedba vsebinsko 
različne ponudbe različnim tržnim skupinam v istem času ter nemoten dostop invalidom 
do vseh storitev in ponudbe v Dvorcu. Predvsem pa bodo te preureditve omogočile 
razvoj in izvedbo ponudbe v celotnem prvem nadstropju dvorca za petične ciljne 
skupine. To je takšne ponudbe, ki bo uporabnikom omogočala podoživljanje življenja v 
pozno baročnem času, to je obdobju največje slave Dvorca Bukovje. 
 
Poleg zgoraj opisanega Dvorca Bukovje ima zavod že od samega začetka delovanja v 
upravljanju tudi še: 
- Športni center  s stadionom; 
- nogometno igrišče z umetno travo; 
- nogometna igrišča Libeliče, Črneče in Vič; 
- asfaltna igrišča Robindvor, Špicfeld, Meža, Šentjanž, Črneče in Libeliče; 
- otroška igrišča Robindvor, Meža, Črneče in  Vič; 
- Turistično informacijsko pisarno ter  
- cerkev sv. Vida v Dravogradu. 
 
S 1.1. 2013 je JZ Dravit prevzel v upravljanje novo večnamensko dvorano ŠPiC D 
(Športno prireditveni center Dravograda) in za to na novo zaposlil dva delavca, in sicer 
čistilko in hišnika. V letu 2014 pa je JZ Dravit dobil v upravljanje najprej v avgustu 
prenovljeno igrišče z mivko pri Športnem centru in potem v septembru še lokal v 
dvorani ŠPiC D ter tam začel opravljati tudi gostinsko dejavnost. 
 
Če povzamemo, je JZ Dravit, glede delovanja različnih objektov in prostorov ter izvajanja 
njihovih programov, skozi leta pod svoje okrilje prevzel upravljanj številnih novih zadev: 
- prenovljen prireditveni prostor Lukna; 
- dvorano ŠPiC D; 
- otroška igrišča Žabja Vas, Bukovska vas, Dobrava in Šentjanž; 
- travnati igrišči Žabja vas in zgornja Meža; 
- center odbojke na mivki pri IMV; 
- učni center za biodinamiko v Bukovju; 
- lokal ŠPiC BAR;  
- fitnes na prostem v Športnem centru. 
- ulični fitnes  na Robindvoru ter 
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- prenovljeno igrišče z umetno travo. 
 
Zavod je ob začetnih ustanovitvenih dejavnostih vodila Marjetka Sevčnikar.  Od 27.10. 
2009 pa do 12.4. 2011 ga je kot v.d. direktor vodil Robert Preglau. Z njegovim odstopom 
s te funkcije je bila 14.4. 2011 za v.d. direktorja JZ Dravit imenovana Jerneja Ravnik. Oba 
sta poleg vršenja direktorske funkcije na JZ Dravit opravljala še svoji redni zaposlitvi. 
Prvi kot vodja izpostave JSKD v Dravogradu, druga pa kot vodja Referata za družbene 
dejavnosti Občine Dravograd.  
 
S 1.8. 2011 je JZ Dravit dobil prvega »rednega« direktorja, ki je nasledil svoja 
predhodnika, ki sta doslej to funkcijo opravljala kot vršilca dolžnosti. S 1. avgustom 
2016, pa je po ponovnem  izboru in  odločitvi sveta JZ Dravit, stari direktor tudi 
nadaljeval z delom v novem petletnem mandatnem obdobju. S tem so bili doseženi tudi 
vsi pogoji za odgovorno strokovno delo in poslovanje zavoda, ki od sredine leta 2018 
zaposluje devet redno zaposlenih sodelavcev, kolikor je bilo predvidenih po Aktu o 
organizaciji in delovnem področju uprave JZ Dravit Dravograd ter Aktu o sistematizaciji 
delovnih mest. Od prevzema gostinskega lokala  pa je zavod preko študentskega dela 
zaposloval še dve do tri študentke za strežbo v baru. S 1. avgustom 2021 je bil še enkrat 
soglasno imenovan za direktorja Žarko Tomšič, ki s tem opravlja svoj tretji petletni 
mandat. 
 
 
1.2  KRATEK PREGLED DEJAVNOSTI ZAVODA 
 
 
Sedež zavoda je v Dvorcu Bukovje, na naslovu Bukovje 13, 237  Dravograd, kjer si v 
drugem nadstropju poslovne prostore delimo še z Območno izpostavo Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti OI JSKD Dravograd), Kustudiatom za kulturno zgodovino Koroškega 
pokrajinskega muzeja ter Glasbeno šolo Radlje. Športni oddelek domuje v prostorih 
dvorane ŠPiC D (Koroška cesta 51, Dravograd), turistični del v Infopisarni v trgu (Trg 4. 
julija 50, Dravograd), mladinske dejavnosti pa se opravljajo v prostorih Mladinskega 
centra Dravograd (Koroška cesta 50, Dravograd), ki jih je zavod v letu 2016 prenovil in 
prevzel tudi vse stroške upravljanja. 
 
Poslanstvo 
 
Javni zavod Dravit Dravograd opravlja integrirano dejavnost, ki posega na nekatera 
temeljna področja družbenega življenja. V skladu s tem je tudi naš programski načrt 
zasnovan tako, da upošteva vsa področja delovanja, vsa naša temeljna načela in prispeva 
h kolikor toliko uravnovešenem upoštevanju potreb občine na vseh  naslovnih štirih 
področjih. Tako je namen in poslanstvo Javnega zavoda Dravit Dravograd učinkovitejša 
organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti na področju športa, turizma, kulture in 
mladinskih dejavnosti v Občini Dravograd, s ciljem boljše prepoznavnosti in boljše 
kvalitete družbenega življenja občank in občanov  Občine Dravograd.  
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Vizija 
 
JZ Dravit Dravograd je zavod z učinkovitim servisom občankam in občanom, društvom 
in  pravnim osebam, vsem zainteresiranim obiskovalcem in uporabnikom njegovih  
storitev ter ustanoviteljici, Občini Dravograd.  
 
Zagotavlja delež lastnih sredstev iz gospodarske dejavnosti na približno 25-tih odstotkih 
vseh prihodkov  ter vlaga v izboljšanje in povečanje osnovnih sredstev na vseh področjih 
delovanja. V ponudbi ima  tudi sklop paketnih programov svojih produktov, ki  jih 
ponuja v povezovanju s sorodnimi organizacijami na širšem območju.   
 
Postal je  vodilni povezovalec in informacijski center za opredeljena štiri nosilna 
področja v občini ter širi partnerstva v Zgornji dravski  dolini in v obmejnem pasu s 
sosednjo Avstrijo. Ima partnerske stike tudi z drugimi sorodnimi organizacijami v 
širšem koroškem območju.  
 
Naloge in aktivnosti 
 
Zavod, glede na namen zaradi katerega je ustanovljen, opravlja naslednje naloge in 
aktivnosti: 
- upravlja z javno infrastrukturo na področju turizma, kulture, športa in mladinske 

dejavnosti,  ki mu jo v upravljanje prenese ustanoviteljica in jo daje v najem ali zakup 
drugim  izvajalcem v skladu z zakonodajo; 

- sodeluje pri načrtovanju in izgradnji javne infrastrukture s področja turizma, 
kulture, športa in mladinske dejavnosti; 

- zagotavlja normalno delovanje vseh objektov, ki jih ima v upravljanju, kakor tudi 
ostalih pripadajočih občinskih objektov;  

- skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost delovanja objektov in 
naprav; 

- posoja tehnično opremo in nudi tehnične storitve drugim za potrebe turizma, 
kulture, športa, mladinskih dejavnosti ter opravlja trgovino na drobno z umetniškimi 
izdelki, turističnimi spominki in športnimi proizvodi; 

- izvaja in spremlja izvajanje občinskih in nacionalnih programov s področij turizma, 
kulture, športa in mladinske dejavnosti ; 

- daje pobude in predloge ustanovitelju, skrbi za celovit razvoj predmetnih področij v 
občini:  

- pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za ustanovitelja s področja dejavnosti 
zavoda, sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in drugimi;  

- daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnih programov turizma, 
športa, kulture, in mladinske dejavnosti; 

- sodeluje pri organiziranju in izvajanju vzgoje in raznih dejavnosti za otroke, mladino, 
invalide, pri prireditvah neprofitnega značaja in raznih rekreativnih prireditvah; 

- sodeluje pri organiziranju in izvajanju drugih dejavnosti, tudi pri organiziranju 
komercialnih programov, v skladu z zakonom, v skladu z namembnostjo posameznih 
prostorov in naprav ter glede na proste časovne in prostorske kapacitete; 

- spremlja in analizira razmere na področju športa, kulture, turizma in mladinskih 
dejavnosti; 
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- spremlja, spodbuja, organizira, promovira in izvaja kulturne, športne in turistične  
prireditve in tekmovanja; 

- prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje, predavanja, kongrese, plese in 
druge prireditve komercialne narave; 

- opravlja druge dejavnosti za katere je registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za 
njihovo izvajanje; 

- pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij s področja delovanja v knjižni in neknjižni 
obliki; 

- načrtuje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za delo na predmetnih 
področjih, zbira in daje podatke za potrebe informatike.  

- posoja in prodaja likovna in druga dela ter izdelke s področja delovanja ter 
organizira avkcije. 

 
Če je to ekonomsko smotrno, lahko Zavod za izvajanje posameznih storitev iz svoje 
dejavnosti sklene pogodbe s ponudniki storitev na trgu. Za pogodbeno oddajanje 
posamezne dejavnosti v celoti pa mora Zavod pridobiti soglasje ustanovitelja.  
 
Da bi optimalno izrabil svoje kapacitete, lahko Zavod opravlja na področju svojega 
delovanja tudi gospodarsko dejavnost, pri čemer je prihodek take dejavnosti izrecno 
namenjen razvoju in izvajanju osnovnih dejavnosti Zavoda. Javni zavod lahko spremeni 
ali razširi dejavnost. Za spremembo ali razširitev dejavnosti je Zavod dolžan pridobiti 
soglasje ustanoviteljice. 
 
Sredstva za izvajanje dejavnosti javni zavod tako pridobiva:  
– iz proračuna Občine Dravograd; 
– iz državnega proračuna; 
– s pridobivanjem sredstev iz naslova razpisov ministrstev in EU;  
– s plačili uporabnikov storitev; 
– z najemninami;  
– iz opravljanja gospodarskih oziroma tržnih dejavnosti v javnem zavodu;  
– s pridobivanjem subvencij in donacij; 
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda. 
 
Skladno s tem je JZ Dravit ob koncu leta 2015 opravil razširitev dejavnosti podjetja tako, 
da je iz osnovnih dejavnosti zavoda, v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji 
dejavnosti (Ur. list RS, št. 69/07 in 17/08), izbrisal dejavnost: 55.203 - oddajanje 
zasebnih sob gostom in  na novo med osnovne dejavnosti zavoda dodal dejavnosti: 
55.100- dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov.  
 
V skladu s tem so bile  izvedene tudi vse potrebne spremembe v Odloku o ustanovitvi 
Javnega zavoda »Dravit« (Uradni list RS, št. 117/08, 38/09, 8/10 in 60/15)  ter v Statutu 
Javnega zavoda Dravit Dravograd. Vse preostale dejavnosti, ki jih zavod izvaja, ima 
opredeljene že v  Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda »Dravit« ter v Statutu Javnega 
zavoda Dravit Dravograd. 
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1.3  KADRI 
 

Stanje zaposlenosti v letu 2021 

 
V JZ Dravit Dravograd je bilo dne 1.1. 2021 zaposlenih 9 oseb. Zaposleni so pokrivali 
naslednja področja: 
-     vodenje zavoda 1 oseba,  
-     splošna opravila 2 osebi,  
-     vzdrževanja 2 osebi,  
-     program športa 2 osebi,  
-     program turizma 1 oseba in 
-     program kulture 1 oseba.  
 
Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest je bila ob koncu leta 2021 skladno z 
Aktom o sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Dravit Dravograd ter njegovimi 

spremembami, naslednja: 
1. DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA - Žarko Tomšič, dipl. nov.; 
2. POSLOVNI SEKRETAR V - Franja Rubhof, družboslovno naravoslovna tehnica; 
3. HIŠNIK V – Primož Kanduč, gimnazijski maturant; 
4. ČISTILKA II –Anica Berdnik, tekstilna konfekcionarka; 
5. VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE III - Slobodan Baćac, avtomehanik; 
6. ORGANIZATOR ŠPORTNIH PROGRAMOV II - Darko Žižek, strojni tehnik; 
7. TEHNIK V - Jernej Grudnik, poslovni sekretar; 
8. TURISTIČNI ANIMATOR I - Katja Čevnik, dipl. komunikologinja; 
9. ORGANIZATOR KULTURNEGA PROGRAMA - Jožef Kramer, gostinski tehnik. 
10. ORGANIZATOR TURISTIČNEGA VODENJA I – Barbara Gosnik, 
 
Za izvajanje nalog s področja mladinskih programov smo  izvajali pogodbeno delo preko  
Društva varno aktivnih poti iz Dravograda. 
 
Kadrovski načrt za leto 2021 in njegova izvedba 
 
Po Aktu o sistematizaciji delovnih mest v JZ Dravit Dravograd iz leta 2010 je bilo za 
nemoteno delovanje in opravljanje nalog predvidenih 9 delovnih mest. V začetku letu 
2020 je bilo v Javnem zavodu Dravit Dravograd od teh 9-tih sistematiziranih delovnih 
mest šele drugo leto zasedenih vseh 9 delovnih mest. Pri tem velja poudariti, da so bile 
za vodenje in upravljanje dvorane ŠPIC D prvotno predvidene tri zaposlitve, mi pa smo 
na tem področju na novo zaposlili le dva, čistilko in hišnika, ostala dela in dežurstva pa 
pokrivali z delavci iz drugih razporeditev. 
 
Dejavnost Mladinskega centra Dravograd smo želeli izvajati preko programa Javnih del, 
vendar nam je  Zavod za zaposlovanje RS, z iztekom leta 2017, žal prenehal sofinancirati 
ta program in s tem je tudi prenehala zaposlitev prej vključene delavke. Delovanje 
Društvo Mladinski center Dravograd, s katerim smo  v preteklosti skupaj pripravljali in 
izvajali  aktivnosti v centru, je namreč v letu 2016 ob menjavi vodstvenih struktur 
društva povsem zamrlo. V JZ Dravit smo s pomočjo programa javnih del, kljub temu 
nadaljevali s programom izvajanja aktivnosti za mlade ter tudi s trženjem prostorov 
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mladinskega centra, zato smo od maja 2016 naprej tudi neposredno krili vse 
obratovalne stroške v MCD. V letu 2018 nismo dobili zaposlitve preko programa javnih 
del, zato smo delovanje pogodbeno organizirali v sodelovanju z društvom Varno 
aktivnih poti iz Dravograda. Ker je bilo sodelovanje uspešno, kar se je pokazalo tudi v 
večjem številu izvedenih programov in znatno povečani uporabi prostorov v MCD, smo 
enako pogodben izvajaje programa mladih obnovili tudi v letu 2021. 
 
JZ Dravit Dravograd je v preteklih šestih letih svojega delovanja doživel razvoj in 
spremembe tako v  prevzemu številnih novih objektov in prostorov v upravljanje s 
strani ustanovitelja, novih programov, povečanje števila prireditev in predvsem v 
povečani ponudbi raznovrstnih storitev. Zato je bila za novo obdobje predvidena 
izdelava nove sistematizacije delovnih mest, saj obstoječa za kar nekaj delovnih mest in 
delovnih nalog ni bila več ustrezna.  Tako smo v letu 2017 predvidevali  premestitev 
enega delavca na novo delovno mesto Tehnični delavec V, za delo hišnika pa smo  
zaposlili novega mlajšega sodelavca v drugi polovici leta 2017. Ker s sodelavci večkrat 
opravljamo tudi zelo težka fizična dela (priprave prireditvenih prostorov, urejanje 
športnih in otroških igrišč, gradbena dela…), kar 5  sodelavcev pa je starejših od 50 in od 
tega štirje nad 55 let, smo nujno potrebovali novo, mlajšo moč. Vse te spremembe 
izvedene v letu 2017, so se tudi ob delovanju v preteklem letu pokazale za pravilne in 
učinkovite. 
 
Žal je potem  prvič v delovanju zavoda prišlo tudi do dolgotrajnejšega izostanka enega 
zaposlenega, ki je bil celotno leto 2020 in devet mesecev v letu 2021 na bolniški 
odsotnosti. Z nekaj nadurnega dela, osebnim angažiranjem zaposlenih ter  zaposlitvijo 
mladega delavca preko študentskega dela v letu 2020 smo kljub vsemu uspeli opraviti 
vso predvideno delo in naloge za delovno mesto odsotnega delavca. Izven sistemizacije 
se namreč po Kadrovskem načrtu lahko sklene delovno razmerje za določen čas, javno 
delo in opravljanje pripravništva ali druge podobne oblike teoretičnega in praktičnega 
usposabljanja.  
 
Zaradi negotovosti glede dolgotrajne odsotnosti delavca na bolniški in predvsem 
povečanega števila novih turističnih programov in investicij ter s tem povečanega 
obsega del na področju turizma in trženja novih turističnih produktov, smo sistemizirali 
novo delovno mesto »Organizator turističnega vodenja I« in od septembra 2021 zaposlili 
na to mesto novo sodelavko. Ta sprememba sistematizacije ni imel finančnih posledic in 
ni presegla v kadrovskem načrtu za leto 2021, predvidenega obsega sredstev za plače 
delavcev. Omenjeni delavec je bil v letu 2021 10 mesecev v bolniški in iz letnega 
prihranka predvidenih sredstev za njegove plače, so se porabljala sredstva za plačo novo 
zaposlene na delovnem mestu »Organizator turističnega vodenja I«.   
 
Sredstva za načrtovane zaposlitve zagotavlja občina ustanoviteljica (83,6 %) in so bila 
predvidena v proračunu za 2021 ter JZ Dravit Dravograd od prodaje blaga in storitev na 
trgu (16,4 %).  
 
V letu 2021 sta v skladu z zakonodajo na podlagi ocen delovne uspešnosti, za dva plačna 
razreda napredovala dva delavca. 
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Tabelarni pregled zaposlenosti v 2021 
 
 
 
 
NAZIV DELOVNEGA MESTA in 
DOSEŽEN PLAČNI RAZRED 
 

ŠTEVILO 
DELOVNIH MEST 

PO 
SISTEMIZACIJI 

ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH 

NA DAN 
31.12.2020 

PREDLOG 
DOVOLJENEGA 

ŠTEVILA 
ZAPOSLENIH 

NA DAN 31.12. 
2020 

PREDLOG 
ŠTEVILA 

ZAPOSLENIH 
V 2021 

SKUPAJ 10 9 9 10 
1. DIREKTOR  
44 

B017810-36 
1 

1 1 1 

2. POSLOVNI SEKRETAR V 
25 

JO25010 
1 

1 1 1 

3. HIŠNIK V 
22 

J034025 
1 

1 1 
 

1 

4. ČISTILKA II 
16 

J032001 
1 

1 1 1 

5. VZDRŽEVALEC ŠPORTNE 
INFRASTRUKTURE III 
21 * 

I014010 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

6. ORGANIZATOR ŠPORTNIH 
PROGRAMOV II 
30 

I015027 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

7. TEHNIK V 
22  

JO15040   1 
 

8. TURISTIČNI ANIMATOR I 
33 

I017139 
1 

1 1 1 

9. ORGANIZATOR 
KULTURNEGA PROGRAMA 
27 

G0250281  
1 

 
1 

 
1 

10. ORGANIZATOR 
TURISTIČNEGA VODENJA I 
32 

I017053 

1 

 
1 

 
1 

 
1 

KOORDINATOR MLADINSKIH 
PROGRAMOV 
/ 

 
 

1 preko  
pogodbe z 
društvom 

 1 preko  
pogodbe z 
društvom 

 
* Delavec v dolgotrajni bolniški odsotnosti. 
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1.4  PREDSTAVITEV VODSTVA 
 
 
JZ Dravit Dravograd trenutno vodi direktor Žarko Tomšič, ki je bil na to funkcijo po 
izboru na javnem razpisu prvič imenovan s strani Sveta JZ Dravit s 1.8. 2011,  ter potem 
za drugo mandatno obdobje petih let s 1.8. 2016 in še za tretje zaporedno mandatno 
obdobje s 1.8. 2021. Torej je direktor v letu 2021 opravljal svoje enajsto leto vodenja 
zavoda, oziroma prvo leto v tretjem mandatnem obdobju  2016 -2021. 
 
Z razpisom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 61/2021, dne 16.4. 2021, je Svet JZ 
Dravit pristopil k izbiri direktorja za obdobje 2011 - 2026. Na razpis so prispele 4 
ponudbe in komisija sveta je med njimi izbrala aktualnega direktorja Žarka Tomšiča. To 
izbiro komisije je najprej potrdil svet zavoda na svoji I. izredni seji, dne 25.5. 2021, svoje 
soglasje k imenovanju pa je na svoji 17. redni seji, dne 23.6. 2021 podal še svet Občine 
Dravograd. 
 
Žarko Tomšič je univ. dipl. novinar s 33-letnimi delovnimi izkušnjami tako v 
podjetništvu kot pri delovanju v državnih službah. Večino svoje delovne kariere je 
deloval kot razvojni delavec. Od leta 1987 pa do 2002 je bil kot soustanovitelj in 
solastnik zaposlen v ravenskem podjetju NOV'NA, studio podeželja, d.o.o. V tem času je 
sodeloval pri mnogih razvojnih projektih koroške regije in po različnih območjih 
Slovenije. Tako je med drugim soustvarjal in soorganiziral prvo lokalno razvojno 
organizacijo pri nas - ALP Peca, Koroško razvojno organizacijo RRA Koroška, prvi 
Koroški regionalni razvojni program, Okvirni program čezmejnega sodelovanja SLO-
AUT… Kot soavtor je bil aktivno udeležen pri kreiranju poznanih koroških turističnih 
produktov kot so: Park kralja Matjaža, Gradovi kralja Matjaža, Podzemlje Pece, Srečanje 
državnikov pod Najevsko lipo, Cesta mošta in Andrejevanje z izbiro Moštne kraljice, 
Gorsko-kolesarski park,… Nato je pet let  deloval kot višji svetovalec na Agenciji za 
podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), zadnja tri leta pred prevzemom direktorske 
funkcije v Dravitu pa je kot samostojni podjetnik opravljal marketinško svetovalno delo 
za mariborsko podjetje PROsigma. 
 
Skladno z vsebinsko organizacijo Zavoda pa so za notranje usmerjanje in organiziranje 
dela kot vodje posameznih področij imenovani: 
-  Darko Žižek za področje športa,  
-  Jože Kramer za področje kulture, 
-  Katja Čevnik za področje Turizma. 
 
 
1.5  PREDSTAVITEV POMEMBNEJŠIH ORGANOV ZAVODA 
 
 
Organa zavoda, ki skrbita za upravljanje in vodenje dejavnosti sta Svet zavoda in 
direktor Zavoda. 
 
Do oktobra 2015 je Zavod upravljal svet zavoda, ki je imel 11 članov: 6 predstavnikov 
ustanovitelja, 1 predstavnik delavcev zavoda in 4 predstavniki zainteresirane javnosti. 
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Od oktobra 2015, pa je bila na osnovi sprememb Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Dravit, sprejetim s strani Sveta Občine Dravograd, 
opravljena prenova Sveta zavoda JZ Dravit. Tako po novem Zavod upravlja svet zavoda, 
ki ima 7 članov: 
- štirje (4) predstavniki ustanovitelja, 
- en (1) predstavnik delavcev zavoda, 
- dva (2) predstavnika zainteresirane javnosti. 
 
Spremenjen je bil tudi mandat članov sveta, ki vseh sedmih novih članov sveta Zavoda 
začne teči z dnem konstitutivne seje sveta in traja do prve naslednje konstitutivne seje 
sveta. Novi svet zavoda se mora sestati najkasneje v 30 dneh po zaključenem postopku 
volitev v občinski svet in imenovanju članov sveta s strani ustanovitelja. Mandat 
predstavnikov ustanovitelja, ki so hkrati člani občinskega sveta je vezan na njihov 
mandat v občinskem svetu. 
  
Skladno s temi spremembami je bil 16.1. 2019 na 1. seji imenovan nov svet za 
mandatno obdobje 2018 - 2022, v naslednji sestavi: 
- Robert PREGLAU, predstavnik ZKD Dravograd, 
- Milorad MARKOVIČ, predstavnik ŠZ Dravograd, 
- Jože KRAMER, predstavnik zaposlenih delavcev, 
- Metka JEROMELJ, predstavnica občinskega sveta, 
- Marjeta PODGORŠEK REK, predstavnica občinskega sveta, 
- Milena MENDAŠ, predstavnica občinskega sveta, 
- Ivan KOTNIK, predstavnik občinskega sveta. 
 
Na prvi konstitutivni seji je Svet JZ Dravit izvolil za predsednika Sveta zavoda Dravit 
Ivana Kotnika in za namestnico predsednika sveta Metko Jeromelj.  
 
V takšni sestavi je Svet JZ Dravit deloval celotno leto 2021, v katerem so bile izvedene 
štiri redne seje in ena izredna seja. 
 
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti: 
- sprejme statut s soglasjem ustanovitelja in druge splošne akte javnega zavoda, ki jih 

določata zakon in akt o ustanovitvi; 
- na predlog direktorja sprejme letni program dela in finančni načrt, ki ju mora 

predložiti v potrditev ustanovitelju; 
- na predlog direktorja sprejme letno poročilo o delovanju Zavoda, ki ga mora 

predložiti v potrditev županu/nji; 
- na predlog direktorja sprejme strateški načrt Zavoda; 
- predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti; 
- daje ustanovitelju in direktorju Zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih; 
- odloča o varstvu pravic delavcev kot drugostopenjski organ; 
- sprejema akt o organizaciji dela s soglasjem ustanovitelja; 
- daje soglasje k cenam storitev in najemninam; 
- imenuje in razrešuje direktorja Zavoda s soglasjem ustanoviteljice; 
- ocenjuje delo direktorja in odloča o dodelitvi dela plače za delovno uspešnost s 

soglasjem ustanovitelja; 
- sklepa pogodbo o zaposlitvi direktorja; 
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- opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem Zavoda; 
- predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor; 
- imenuje komisije oziroma druga delovna telesa; 
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in tem odlokom. 
 
Javni zavod vodi direktor Zavoda, ki opravlja poslovodno funkcijo in funkcijo vodenja 
strokovnega dela.  

  
Za direktorja Zavoda je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih, z zakonom določenih 
pogojev, izpolnjuje tudi sledeče pogoje: 
- najmanj visokošolska strokovna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj, od tega tri leta 

na vodilnih ali vodstvenih mestih; 
- poznavanje dejavnosti s področja Zavoda; 
- sposobnost organiziranja in vodenja timskega dela; 
- nižja raven znanja enega tujega jezika. 

 
Kandidat mora predložiti program dela in razvoja zavoda za njegovo mandatno obdobje, 
življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev. 

  
Direktor je dolžan o svojih ugotovitvah obveščati Svet zavoda ter sprejemati ukrepe za 
odpravo pomanjkljivosti. Direktor je za svoje delo odgovoren Svetu zavoda in 
ustanovitelju. Sicer pa ima direktor naslednje odgovornosti in pristojnosti: 

- organizira in vodi delo in poslovanje Zavoda; 
- predstavlja in zastopa Zavod; 
- odgovarja za zakonitost dela Zavoda; 
- vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela Zavoda, organizira 

strokovni nadzor in izdaja strokovna navodila; 
- pripravi statut zavoda ter ga posreduje v sprejem Svetu zavoda; 
- pripravlja strateški načrt ter ga posreduje v sprejem Svetu zavoda; 
- pripravlja letni program dela in finančni načrt ter ju da v sprejem Svetu zavoda; 
- pripravlja letno poročilo ter ga posreduje v sprejem Svetu zavoda; 
- pripravi akt o organizaciji dela ter ga da v sprejem Svetu zavoda;  
- posreduje potrjene in sprejete načrte in prejšnjih alinej ustanovitelju oziroma 

županu/nji; 
- poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na 

delovanje Zavoda; 
- sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest; 
- sprejema kadrovski načrt; 
- izvršuje sklepe Sveta zavoda; 
- sprejema sklepe o objavi delovnih mest, sklepa delovna razmerja, razporeja delavce, 

sklepa o prenehanju delovnega razmerja in odloča o vseh drugih delovno-pravnih 
razmerjih, za katere je pristojen po zakonu in kolektivni pogodbi; 

- skrbi za tekoče informiranje delavcev o bistvenih dogodkih iz poslovanja Zavoda; 
- sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, ki ga mora 

predložiti v potrditev županu/nji; 
- sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem Zavoda; 
- izvršuje druge naloge in pristojnosti glede na zakon, kolektivno pogodbo, akt o 

ustanovitvi, ta statut in druge splošne akte Zavoda. 
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POMEMBNEJŠI DOGODKI IN MEJNIKI V 2022 
 
 
29. januar 2020 
PODELITEV ŠPORTNIKA LETA  OBČINE 
DRAVOGRAD 2020 
Dvorec Bukovje, 16 udeležencev  
(pod posebnimi omejitvenimi ukrepi za 

preprečevanje širjenja virusa KOVID – 19). 
 

 
13. – 16. februar  
SPLETNI PUSTNI KARNEVAL 2021  
Svetovni splet, KTV Dravograd,30 sodelujočih mask. 
 
9. marec 2021 
POTRDITEV IN SPREJEM POSLOVNEGA IN FINANČNEGA POROČILA JZ DRAVIT ZA 
LETO 2020 
Dvorana ŠPiC D, 1.seja/2021 Sveta JZ Dravit. 
. 
4. junij 2021 
HUMANITARNA AKCIJA »DEŽELAK 
JUNAK«  
Na obnovljenem mostu,90 obiskovalcev.                                                                                              
 

 
 
5. junij 2021 
SREČANJE PRAPORŠČAKOV SLOVENIJE 
Dvorec Bukovje, 90 udeležencev.  
 

 

 
14. junij 2021 
VALETA OSNOVNE ŠOLE NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD 
Dvorana ŠPiC D, 100 udeležencev. 
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21. junij 2021 
KRESNA NOČ Z DITKO IN FERIJEM 
Grajska bajta,  250 obiskovalcev. 
 

 
25. junij 2021 
PRAZNOVANJE 30 LET SAMOSTOJNOSTI SLOVENIJE 
Dvorec Bukovje, 180 udeležencev. 
 
29. junij 2021 
ODKRITJE SPOMINSKE PLOŠČE OB 30 
LETNICI OBRANITVE MEDNARODNEGA 
MEJNEGA PREHODA VIČ 
Mejni prehod Vič, 110 udeležencev. 
 
 

 
2. julij 2021 
KONCERT HAMO & TRIBUTE TO LOVE  IZ4KANI  
Prireditveni prostor Lukna, 110 obiskovalcev. 
(pod posebnimi omejitvenimi ukrepi za preprečevanje širjenja virusa KOVID – 19). 
 
3. julij 2021 
STAND UP PREDSTAVA »SLOVENEC IN 
POL« 
Prireditveni prostor Lukna,  
300 obiskovalcev. 
 

 
 

4. julij 2021 
ULIČNA RAZSTAVA »DRAVOGRAD 
NEKOČ IN DANES« 
Pred cerkvijo sv. Vida,  30 udeležencev. 
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22. julij 2021 
SLOVENSKA OLIMPIJSKA BAKLA V 
DRAVOGRADU 
Športni center Dravograd, 120 
udeležencev. 
 

 
 

22. julij 2021 
OTVORITEV STRELSKEGA KINA – 
zaključek projekta LAS MDD 
Lovska koča Libeliče, 60 udeležencev. 

 
3. september 2021 
20. OBLETNICA KOROŠKE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE  
Dvorec Bukovje, 90 udeležencev. 
 
10. september 2021 
21. MEDNARODNI FESTIVAL 
DRAVOGRAD-SUHA 
Cerkev sv. Vida, 50 obiskovalcev. 
 
 

 
 

12. september 2021 
25. SREČANJE DIATONIKOV IN 
FESTIVAL PRAŽENGA KROMPIRJA 
Ribiški dom, 70 obiskovalcev. 

 
 

23. september 2021 
RAZGLASITEV SLOVENSKE GAZELE 2021 
Dvorec Bukovje, 40 udeležencev. 
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7.-10. oktober 2021 
28. LOKOVNO SREČANJE EX TEMPORE 
DRAVOGRAD  

Dvorec Bukovje, 20 udeležencev,  
45 obiskovalcev. 

 
 

25. oktober 2021                                                         
SEJA SVETA KOROŠKE REGIJE 
Dvorec Bukovje, 22 udeležencev. 

 
 

30. oktober - 1. november 2021 
28. LOKOVNO SREČANJE EX TEMPORE 
DRAVOGRAD  

Dvorec Bukovje,  
45 obiskovalcev. 

 
8. november 2021 
POTRDITEV IN SPREJEM PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA JZ DRAVIT 
DRAVOGRAD za 2022 
Dvorec Bukovje, 4. seja/2021 Sveta JZ Dravit. 
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2.  POSEBNI DEL 

 
2.1  ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE  
        ZAVODA 
 
 
1. Zakon o zavodih (Ur. list RS, št. 12/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 

18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP). 
2. Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E). 
3. Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno 

besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 in 40/2012-ZUJF). 
4. Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 

2016 (ZUPPJS17) (Uradni list RS, št. 98/2016). 
5. Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-

2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 
14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10). 

6. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 2017. 
7. Kolektivna pogodba za javni sektor, 2008.  
8. Aneksi h kolektivni pogodbi za javni sektor, 2017. 
9. Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, 2017. 
10. Zakon o računovodstvu (Ur. list RS, št. 23/1999, 30/2002 – ZJF-C in 114/2006-ZUE). 
11. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 
120/2007, 124/2008, 58/2010, 104/2010, 104/2011, 86/2016, 80/2019 in  

       153/2021). 
12. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Dravit Dravograd (Ur. list RS št. 117/2008, 

38/2009, 8/2010, 60/15 in 2/16). 
13. Statut javnega zavoda Dravit Dravograd, Zavoda za šport, turizem, kulturo in 

mladinske dejavnosti. 
14. Akt o  sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Dravit Dravograd in njegove 

kasnejše spremembe. 
15. Strateški načrt Javnega zavoda Dravit. 
16. Zakon o športu, 2016. 
17. Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023. 
18. Letni programi športa Občine Dravograd v letu 2021. 
19. Nacionalni program za kulturo, 2014. 
20. Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 2016. 
21. Lokalni kulturni program Občine Dravograd, 2016. 
22. Zakon o spodbujanju razvoja turizma, 2016. 
23. Akcijski načrt razvoja in trženja turizma Slovenije 2019 -2023.  
24. Strategija razvoja Pohorja, 2020;  
25. Vizija Destinacije Pohorje 365 do leta 2027, 2021 
26. Strategija razvoja in trženja ponudbe destinacije Pohorje 2021-2027, 2021; 
27. Projekt NaKult, Interreg Slovenija – Avstrija, 2018-2021. 
28. Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2021-2027. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199445&stevilka=1735/I
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199818&stevilka=746
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200036&stevilka=1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006127&stevilka=5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3411
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2817
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3014
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3015
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4891
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201013&stevilka=520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201059&stevilka=3273
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201085&stevilka=4554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010107&stevilka=5583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201135&stevilka=1743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200827&stevilka=997
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008100&stevilka=4250
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201014&stevilka=587
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201084&stevilka=4523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3780
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3657
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2930
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29. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih 
posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). 

 
2.2  KRATEK OPIS GOSPODARSKIH, MONETARNIH, FISKALNIH IN DRUGIH VPLIVOV NA  
        DELOVANJE ZAVODA 
 
 
Dejavnost JZ Dravit je vezana pretežno na relativno omejen občinski prostor ter 
družbene dejavnosti občine. 
 
Skladno s tem smo se pri sestavi finančnega načrta in programa dela v letu 2021 ravnali 
po Navodilu Občine Dravograd za pripravo proračuna ter Izhodiščih za pripravo 
kadrovskih načrtov javnih zavodov, katerih ustanoviteljica in soustanoviteljica je Občina 
Dravograd. Hkrati smo se pri tem ravnali tudi po  navodilih glede spremembe 
Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava.  Po teh dokumentih je prodaja blaga in storitev na trgu 
opredeljena kot neke vrste dopolnilna dejavnost, ki jo zavodi smejo opravljati, vendar 
smo v omejenem obsegu, le v nekaj procentih. Odstotek denarnih sredstev pridobljenih z 
lastno tržno dejavnostjo je v nekaj zadnjih letih ostajal nekako na istem nivoju in se je 
ustalil pri 23-25 odstotkih. Z omejitvami in prepovedi med zdravstveno krizo pa se je ta 
delež znižal skoraj na polovico. 
 
Glede na to, da zavod zadovoljuje precej širok spekter interesov športnikov, kulturnikov, 
mladih, društvenih organizacij in združenj, neposrednega okolja ter občine kot 
ustanovitelja, so vplivi na delovanje in poslovanje zavoda številčni. Zato se mora zavod 
tekoče in poglobljeno prilagajati spreminjajočim se okoliščinam, zakonskim 
spremembam in potrebam vseh uporabnikov. 
 
Leto 2021 je bilo dvanajsto leto aktivnega delovanja Zavoda, ki je v tem času povsem 
konsolidiral in ustalil svoje delovanje tako na področju upravljanja Zavoda kot tudi 
vodenja in izvajanja posameznih programov. Glede na to, da je Zavod sredi leta 2010 
prejel v upravljanje tudi Dvorec Bukovje, je bila veliko dela in sredstev v začetnih letih 
namenjenih predvsem  urejanju in opremljanju dvorca ter za izdelavo konzervatorskega 
načrta. Ta je bil dokončan ob koncu leta 2012 in s tem nam je bila dana tudi možnost za 
kandidiranje na primernih razpisih za obnovo dvorca in za izvajanje primernih 
programov. Pomembnejši mejnik za zavod pa je bil tudi prevzem dvorane ŠPiC D v 
upravljanje v začetku leta 2013. 
 
Tako se je Zavod v zadnjih letih lahko že veliko bolj ukvarjal tudi  s promocijo in 
sprotnemu trženjem različne ponudbe, predvsem pa tiste, ki jo je možno izvajati v 
Dvorcu Bukovje ter dvorani ŠPiC D in Športnem centru. To je dalo rezultate, saj je Dvorec 
Bukovje postal »živa hiša« s vsakodnevnim dogajanjem in številnim obiskom, dvorana 
ŠPiC D pa je med slovenskimi kulturnimi ponudniki in izvajalci postala znana, kot zelo 
primerna športna dvorana za izvedbo večjih kulturno zabavnih dogodkov. Zelo 
negativno pa je na možnost trženja športnih produktov zavoda vplivalo zaprtje Hotela 
Dravograd v septembru 2019. 
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Zagotovo predstavlja pomemben vpliv na izvajanje dejavnosti pritok finančnih 
sredstev, ki se je zaradi splošnih družbeno gospodarskih razmer v prejšnjih letih 
zmanjšal, v zadnjem času pa se je situacija vidno izboljševala skoraj na vseh področjih. 
To je seveda veljalo do polovice marca 2020, ko je izvajanje ukrepov za omejitev 
epidemije COVID 19, dotlej pozitivno naraščajočo krivuljo zopet obrnilo močno navzdol. 
V letih 2020 in 2021 je bil pritok sredstev s strani ustanovitelja reden, po drugi strani pa 
zaradi striktnega izvajanja ukrepov proti COVIDU 19, zelo omejen pri tržnih dejavnostih 
oziroma lastnih prihodkih. 
 
Ob negativnih posledicah, ki jih je epidemija COVID 19 povzročila tudi v gospodarstvu, je 
razumljivo da Zavod ni mogel pridobiti pomembnejših donatorskih ali sponzorskih 
prispevkov pravnih oseb, čeprav pokriva spekter dejavnosti, ki bi bile v normalnih 
razmerah zainteresiranim organizacijam zelo zanimive za tovrstne marketinške vložke.  
 
Kakšnih drugih monetarnih, fiskalnih ali drugih vplivov na samo delovanje Zavoda ni 
bilo. Zato pa se je toliko bolj občutilo dejstvo, da Občina Dravograd kot ustanoviteljica 
zavoda, tako kot večina drugih občin,  trenutno deluje v težavnih finančnih razmerah in 
je le to vsaj posredno vplivalo tudi na naše financiranje.  
 
Ob vsem navedenem lahko vseeno zaključimo, da je JZ Dravit deloval uspešno in s svojim 
ekonomsko varčnim delovanjem ni dodatno obremenjeval proračuna ustanoviteljice, 
ampak je Zavod tako že enajsto leto zapored  posloval brez izgube oz. z malim 
dobičkom.   
 
 
2.3  PROGRAMSKE IN RAZVOJNE USMERITVE JZ DRAVIT DRAVOGRAD ZA MANDATNO  
       OBDOBJE 2016 - 2021 
 
 
Avgusta 2016 je direktor Žarko Tomšič prevzel vodenje zavoda v svojem drugem 
mandatnem obdobju, zato smo ob tej priložnosti tudi pripravili nekaj vodilnih izhodišč 
za delo in razvoj JZ Dravit Dravograd v petletnem obdobju 2016 - 2021. 
 
Avgusta 2021 pa je direktor Žarko Tomšič prevzel vodenje zavoda še v svojem tretjem 
mandatnem obdobju in spet smo pripravili nekaj osnovnih izhodišč za delo in razvoj 
JZ Dravit Dravograd v petletnem obdobju(2021 - 2026. Ta programska izhodišča so 
nastala ob aktivnem sodelovanju vseh zaposlenih delavcev zavoda. Tako lahko rečemo, 
da je dokument v veliki meri tudi timska vizija dela in razvoja zavoda v prihodnosti ter 
vsebuje s tem tudi zavezanost vseh zaposlenih za njegovo uresničevanje.   
 
Skladno z določenimi družbeno-ekonomskimi spremembami na lokalnem in državnem 
nivoju ter s tem potrebi po ustrezni posodobitvi strateškega načrta, smo v zavodu v 
sklopu Programskega in finančnega načrta za leto 2019 pripravili posodobljene 
programske in razvojne usmeritve ter po posameznih štirih področjih sestavili 
srednjeročni plan potrebnih investicij in aktivnosti zavoda do konca leta 2023. Po 
tem načrtu in principu bomo nadaljevali tudi v prvih dveh letih novega mandatnega 
obdobja, z določenimi aktualnimi dopolnitvami in nadgradnjami.  Torej bo začetna 
točka našega novega programa nadaljevanje realizacije srednjeročno opredeljenih 
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aktivnosti in investicij (iz leta 2019) v letih 2022 in 2023 z upoštevanjem ter 
prilagajanjem delovanja zahtevam epidemiološkim ukrepov, ki bodo očitno še nekaj časa 
trajali. Za drugo polovico mandatnega obdobja pa bomo na osnovi evalvacije v tem 
programu navedenih nalog in aktivnosti ter takratnih aktualnih potreb, pripravili nov 
izvedbeni plan delovanja za obdobje do konca mandata, torej  za obdobje 2024-
2026. 
 

Osnovni programsko razvojni cilji v naslednjem petletnem obdobju pa so: 

- Da se zavod razvije v učinkovit servis občank in občanov, pravnih oseb, ustanoviteljice 

ter vseh zainteresiranih obiskovalcev in uporabnikov naših storitev s področja družbenih 

dejavnosti.  

- Da zavod postane vodilni povezovalec in informacijski center za opredeljena štiri 

področja v občini. 

- Da zavod razširi partnersko sodelovanje s sorodnimi institucijami po Koroški in 

postane povezovalec na  omenjenih tematskih področjih v obmejnem pasu s sosednjo 

Avstrijo ter da naveže nove in utrdi obstoječe partnerske stike tudi z drugimi sorodnimi 

organizacijami v širšem območju Evropske unije.  

- Da bo vlagal v izboljšanje in povečanje osnovnih sredstev na vseh področjih delovanja 

ter pripravil nove paketne programe svojih produktov in jih ponudil v povezavi s 

posameznimi nosilci in organizacijami v občini in na širšem območju.   

- Da poveča delež lastnih sredstev iz tržne dejavnosti na eno tretjino celotnega 

proračuna do konca mandata. 

- Da bomo dosegli povišanje osnovnih plač vseh zaposlenih. 

- Da bo ena izmed glavnih nalog direktorja skrb za pridobivanje zadostnih finančnih 

virov in pri tem aktivnejše delo na področju pridobivanja donacij,  tako v domačem 

okolju, kakor s povezovanjem s fundacijami, ki se zavzemajo za katerega od naših ciljev. 

To ostaja zaenkrat po našem mnenju še pomemben neizkoriščen potencial.  

 
Skrb za pridobivanje zadostnih finančnih virov je ena izmed glavnih nalog direktorja ter 
vodij področij. Zato bo potrebno skrbno izvajati sklenjene pogodbene obveznosti z 
ustanoviteljem. Za naše programe bo potrebno redno prijavljanje na morebitne ustrezne 
razpise v okviru državnih institucij, v okviru EU in drugih finančnih  ponudb. Aktivno 
delo na področju donacij,  tako v domačem okolju, kakor s povezovanjem s fundacijami, 
ki se zavzemajo za katerega od naših ciljev, se nam zdi še pomemben neizkoriščen 
potencial.  
 
V splošnem in finančnem poslovanju zavoda kot prvo to pomeni, da se bomo trudili 
ohranjati celotni proračun zavoda na nivoju zadnjih treh let, to je okrog 700.000,00 
EUR letno. V sklopu tega proračuna smo v prvem petletnem obdobju uspevali 
vsakoletno povečevati delež lastnih tržnih sredstev v proračunu zavoda z 8 % na 24 
%. V drugem petletnem obdobju se je ta delež ustalil med 23-24 %, seveda z izjemo 
večine dveh zadnjih leta, ko je bilo to trženje zaradi zdravstvenih ukrepov skoraj povsem 
onemogočeno. V naslednjem obdobju zato ciljamo najprej na ponovno konsolidacijo 
tržnega deleža na 25 % v letu 2022. V nadaljnjih treh letih pa spet postopno letno 
povečanje do ciljne ene tretjine (33 %) lastnih tržnih sredstev v celotnem proračunu. 
Vsekakor pa bo tudi v tem obdobju cilj poslovanje z minimalnim dobičkom, kar 
pomeni sprotno vlaganje v povečanje obsega osnovnih sredstev in njihovo redno 
vzdrževanje. 
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Poglaviten cilj naslednjega petletnega obdobja bo tudi vzdrževati sedanji nivo 
stroškov poslovanja, ki smo jih uspevali v zadnjih nekaj letih zelo racionalizirati ter ta 
prihranek še naprej usmerjati v investicije, ki prinašajo in omogočajo lažje delo, boljšo 
tehnološko opremljenost in rezultirajo z večjim tržnim deležem. Načrtujemo pa izvesti 
še nekaj investicij, ki se bodo dolgoročno povrnile z zmanjšanjem stroškov. 
 
Naš cilj v tem obdobju je tudi postati vodilni povezovalec in informacijski center v občini 
za vsa naša štiri ključna področja ter postaviti solidne temelje za širjenje partnerstev v 
zgornji dravski  dolini in v obmejnem pasu s sosednjo Avstrijo. Hkrati pa želimo 
navezovati nove in utrditi obstoječe partnerske stike tudi z drugimi sorodnimi 
organizacijami v širšem območju Evropske unije.  
 
JZ Dravit Dravograd, različna društva in združenja pa tudi ustanove na območju Občine 
Dravograd so že sedaj dokaj aktivne na različnih področjih ponudbe. Dobro prakso je 
potrebno ohraniti, nadgrajevati ter dopolnjevati in krovni javni zavod utrditi kot 
povezovalca, usklajevalca ter promotorja ponudbe. V povezavi z vsemi akterji ter 
občani in občankami bo moral zavod iskati inovativne pristope k ponudbi in promociji. 
Obenem pa med vsemi deležniki gojiti zavest in znanje o tem, da lahko le združeni in s 
povezovanjem uspemo bolje in kvalitetnejše uresničiti vsak svoje zastavljene naloge in 
cilje. Samo z mreženjem, tako v domačem okolju, kakor tudi v širšem prostoru doma in 
preko meje, bomo lahko vsi skupaj napredovali v smeri dviga kvalitete, povečanja obiska 
in s tem tudi prepoznavnosti na pestrem svetovnem zemljevidu. 
 
V naslednjem petletnem obdobju se bodo postopno upokojili štirje delavci, kar 
predstavlja 40 % zaposlenih in bo potrebno na kadrovskem področju posebno 
pozornost nameniti graditvi vsaj enakovredne ekipe. 
 
V tem petletnem obdobju lahko tako vsi zaposleni v zavodu  s svojim znanjem, 
izkušnjami in vizijo pripomoremo k temu, da JZ Dravit Dravograd: 
- napreduje po poti vse učinkovitejšega servisa za lokalno prebivalstvo, prijaznega do 

uporabnikov in zaposlenih; 
- zavzame svojo vlogo povezovalca in spodbujevalca inovativnih pristopov in rešitev 

na različnih nivojih družbenega življenja občine; 
- postane zakladnica in promotor kulture in znanja ter  varuh lokalne snovne in 

nesnovne dediščine; 
- zaživi kot aktivni animator kulturnega, športnega, izobraževalnega in razvedrilnega 

življenja na medgeneracijski ravni; 
- se uveljavi kot spodbujevalec športa in aktivnega načina življenja za najmlajše, 

najstarejše in vse tiste vmes, s ponudbo prostorov in organiziranjem skupnih 
dejavnosti; 

- postane dejavni prostor za uresničevanj idej in zanimanj mladih ter njihovega 
povezovanja na ravni občine, regije in mednarodnega prostora; 

- aktivno in uspešno promovira turistično ponudbo občine, njenih naravnih in 
kulturnih danosti ter ponudbe njenih prebivalcev; 

- z večanjem deleža lastnih tržnih prihodkov razbremeni ustanovitelja pri investiranju 
v infrastrukturo in projekte na prenesenih področjih. 
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2.4  DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 
 
 
Naši dolgoročni cilji izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja oziroma iz 
področnih strategij ter veljavnih nacionalnih programov za posamezna področja 
delovanja.  
 
Dolgoročni cilji v obdobju do leta 2026 so naslednji: 
 
o Nadgraditi vlogo JZ DRAVIT kot osrednjega ponudnika učinkovitega servisa  

občanom s področja družbenih dejavnosti. 
o Vzpostaviti kulturni, športno-rekreativni in socialni prostor v lokalnem okolju z 

namenom izboljšanja kakovosti življenja vseh generacij. 
o Sprotno vlaganje v osnovna sredstva in njihovo redno vzdrževanje. 
o Ponovno letno dvigovati delež prihodkov iz tržne dejavnosti in do konca leta 2026 

doseči približno 33 odstotkov od skupnega proračuna zavoda. 
 
Najpomembnejši dolgoročni cilj Zavoda je zagotavljanje trajne dejavnosti in javnega 
interesa na področjih športa, turizma, kulture in mladinskih dejavnosti. Javni zavod ima 
v dolgoročnih ciljih predvsem nalogo izvajanja vseh štirih dejavnosti v javnem interesu, 
predvsem pa bo imel v naslednjih letih nalogo poiskati dodatne vire financiranja, s 
katerimi bo lahko še oplemenitil razvoj.  
 
Po posameznih glavnih področjih so dolgoročni cilji naslednji: 
 
Področje športa 
- Zagotovljen je trajnostni razvoja športa, prostega časa ter infrastrukture. 
- Raba in koriščenje vseh športnih objektov je vsestransko popolnjeno, organizirano 

ter racionalno in stroškovno vzdržno. 
- Rekreativna dejavnost je omogočena vsem generacijam. 
- Na turističnem trgu smo prepoznani tudi kot športno-rekreativna destinacija s 

primerno ponudbo za družine ter za priprave športnikov. 
 
Področje turizma 
- S preživljanjem prostega časa v Dravogradu obiskovalec občuti koristi na osebni 

ravni:  
zadovoljstvo, izpolnitev, samospoznanje, navdih, sprostitev, dobro počutje in učenje 
ter  
nova spoznanja.  

- Turistična organiziranost in trženje poteka preko tematskih integralnih turističnih   
produktov v okviru združenj oz. blagovnih znamk Koroška - zakladnica presenečenj, 
Park Karavanke, Destinacija Pohorje in Dravska kolesarska pot. 

- Dravograd ima prepoznavno kolesarsko in pohodniško ponudbo ter ponudbo za 
pripravo športnikov. 

- Dvorec Bukovje je razpoznaven koroški reprezentančni objekt ter stičišče kulturno- 
- umetniškega in družabnega dogajanja v Dravogradu in na Koroškem. 
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Področje kulture 
- Občina Dravograd je prepoznana kot dobra prirediteljica tematskih kulturnih  

dogodkov, tako za širše množice kot za zahtevnejše obiskovalce. 
- V organiziranje in ponudbo dogodkov in prireditev so sorazmerno vključene vse  

odgovorne institucije in ljubiteljska kulturna društva. 
- Dvorec Bukovje je razpoznaven koroški reprezentančni objekt ter stičišče kulturno- 

umetniškega in družabnega dogajanja v Dravogradu in na Koroškem. Svoje prostore  
nudi za kulturno udejstvovanje, druženje, ustvarjanje, izobraževanje oziroma za  
vsakogar nekaj. 

 
Področje mladinskih dejavnosti 
- Občina Dravograd je mladim prijazna občina z izdelano strategijo razvoja mladih. 
- Med mladimi uveljaviti medgeneracijsko sodelovanje. 
- Spodbuditi mlade, da uveljavijo kvalitetno znanje in svež inovativen pristop za 

razvoj,  
napredek in izboljšanje aktivnosti na področju mladinskih dejavnosti. 

- Skrbno in preudarno upravljanje in gospodarjenje z objekti, ki so namenjeni 
izvajanju  
mladinske dejavnosti. 

2.5  LETNI CILJ ZAVODA 
 
 
Cilji, ki so bili zastavljeni v letnem planu dela oziroma v obrazložitvi finančnega načrta 
 
V splošnem poslovanju Zavoda so bile kot prioritetna naloge v letu 2021 opredeljene 
naslednje: 
- povečati priliv lastnih tržnih prihodkov ali pa ga vsaj zadržati na nivoju iz prejšnjih 

let (okrog 23 %); 
- še bolj racionalizirati obstoječe stroške; 
- morebitne prihranke usmeriti v investicije, ki prinašajo razvoj in tržni delež, 
- izvesti še nekaj investicij, ki se bodo dolgoročno krepko povrnile z zmanjšanjem 

stroškov ter izboljšanjem delovnih pogojev. 
 
Po posameznih področjih pa so bili poglavitni letni cilji naslednji. 
 
Področje športa 
- Izvedba potrebnih vzdrževalno ureditvenih del na športnih in otroških igriščih. 
- Redno in kakovostno vzdrževati  glavno igrišče in igrišče z umetno travo.  
- Delna zamenjava zaščitne ograje okrog stadiona. 
- Zagotavljanje organiziranega upravljanja in stroškovno vzdržnega delovanja dvorane 

ŠPiC D. 
- Popravila kegljišča (menjava nosilne plošče in menjava položnic), da se pridobi 

certifikat za tekmovalno uporabo kegljišča za naslednja tri leta. 
- Spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje skozi šport ter organizirati prilagojeno  
       ponudbo športnih aktivnosti za najmlajše in najstarejše občane. 
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- Nabava in namestitev multifunkcijskega plezalno-igralnega kompleta na otroškem 
igrišču pri OMV. 

- Nabava in namestitev treh trampolinov na otroških igriščih. 
- Priprava investicijskega projekta za postavitev pump track poligona (tlačilne steze) 

za kolesarjenje in rolkanje in kandidiranje za to na primernem razpisu v 2021). 
- Organiziranje vsaj 10 tradicionalnih športno rekreativnih  prireditev in tekmovanj. 
- Soorganiziranje Poletnega košarkarskega tabora (skupaj s KK Koroška Dravograd).  
- Izvedba vsaj 3 športnih prireditev širšega značaja. 
- Izvajanje trženja športno-rekreativnih paketov ponudb v sodelovanju z NK 

Dravograd: paket celovite ponudbe za priprave profesionalnih športnih ekip, paket 
»Športna in rekreativna vadba v dvorani«, paket »Dnevni nogometni treningi«.  

- Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa. 
 
Področje turizma 
- Sprotno urejati in tržiti Dvorec Bukovje. 
- Ciljati na  zahtevnejše goste, ki iščejo raznolike in zadovoljujoče izkušnje, drugačne 

od masovnega turizma in netrajnostnih konceptov.  
- Vključevanje in navezovanje na priznane turistične blagovne znamke: Koroška – 

zakladnica presenečenj, Geopark Karavanke, Dravska kolesarska pot, Turistična 
destinacija Pohorje (aktivnejše trženje prenočišč in dodatnih programov 
interpretacije naravnih danosti in kulturne dediščine, mobilna e-vodenja, 
rezervacijski sistem,...). 

- Izvesti skupno ponudbo trženja športne infrastrukture v sodelovanju s klubi in 
agencijami. 

- Izvesti vsaj tri promocijsko predstavitvene akcije ponudbe Dravograda letno.  
- Oblikovati in izvesti vsaj dve širše prepoznavni turistično zabavni prireditvi. 
- Dokončanje postavitve poročno-prireditvenega paviljona v parku. 
- Razširitev dvorne kavarnice in ureditev razdelilne kuhinje (investicijski projekt se 

izvaja s sofinanciranjem iz razpisa LAS Mislinjske doline). 
- Priprava investicijskega projekta »Bukovska ledenica -  revitalizacija edinstvenega 

objekta na Slovenskem« (Kandidiranje za ta investicijski projekt je predvideno v 
okviru razpisa LAS Mislinjske doline v letu 2021). 

- Začetna ureditvena dela za postavitev spominskega vojaškega muzeja (material za 
nadstrešek, prenos zapornice, temeljna plošča za postavitev stražarnice, razširitev 
vrat v magazin). 

- Notranja sanacija in očiščenje kapelice Marija sedem žalosti. 
- Zagotoviti delovanje Turistično informacijske pisarne (TIC). 
 
Področje kulture 
- Organizacija občinskih proslav skladno s Pravilnikom o protokolarnih obveznostih 

Občine Dravograd. 
- Organiziranje in nadgradnja tradicionalnih kulturnih prireditev (Mednarodni festival 

oktetov, Festival malih sestavov, Jesenske serenade, Ex tempore – slikarska kolonija).  
- Organiziranje vsaj petih  tržno zanimivih kulturno-družabnih dogodkov in gostovanj 

znanih izvajalcev. 
- Nadaljnje povezovanje posameznih prireditev v vsebinsko smiselne  tematske sklope 

in pakete - integralni kulturni projekti. 
- So-organizacija dogodkov domačih društev in skupin. 
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- Uskladitev terminov dogodkov med kulturnimi ustanovami v regiji. 
- Organizacija in izvedba vsaj ene razstave  mesečno. 
- Dokup ustrezne tehnične opreme za primerne izvedbe prireditev. 
- Izdajanje programa prireditev in dogodkov v Občini Dravograd "STIČIŠČE", 10 

številk letno. 
- Izvedba odkup starin za ureditev salonov v dvorcu skladno z večletnim planom. 
- Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih 

dejavnosti ter stalno spremljanje državnih in evropskih razpisov za uresničevanje 
javnega interesa na kulturnem področju. 

 
Področje mladinskih dejavnosti 
- V delo MCD vključevati tudi akcije in aktivnosti medgeneracijskega sodelovanja, s  

povezovanjem  »energije mlajših z izkušnjami starejših«. 
- Organiziranje različnih izobraževalnih delavnic in seminarjev in takšnih dogodkov, ki 

združujejo in povezujejo več področij mladinskih dejavnosti. 
- Sodelovanje v nacionalnih projektih: Evropski teden mobilnosti, Šola zdravja, 1000 

gibov, Slovenija v gibanju 356, Otrokom prijazna UNICEF-ova mesta, Simbioza med 
generacijami... 

- Povezovanje z drugimi organizacijami v lokalnem okolju in regiji: Center za socialno delo 

Dravograd, Zdravstveni dom Dravograd, Zavod za zaposlovanje Dravograd, OŠ Neznanih 

talcev Dravograd, OŠ Šentjanž, Klub koroških študentov, MKC Slovenj Gradec, Center za 

izobraževanje starejših – MOCIS, Ljudska univerza Ravne na Koroškem, Koroška 

demokratična postaja. 

- Vključevanje mladih v organiziranje in izvedbo prireditev, ki jih JZ Dravit pripravlja 
predvsem za otroke in mladino. 

- Zagotavljanje stroškovno vzdržnega delovanja Mladinskega centra. 
- Tržna oddaja prostorov Mladinskega centra. 
 
 
2.6  AKTIVNOSTI, DOSEŽKI IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV  
 
 
Aktivnosti in dosežki po posameznih dejavnostih 
 
V tem delu letne cilje, ki smo si jih zastavili v finančnem načrtu in programu dela, 
primerjajo z uresničenimi. Glede na dejstvo, da je bil Zavod v letu 2021 že celo desetletje 
v polnem delovanju, smo večino stroškov predhodno že lahko dodobra predvideli. Za 
zagotavljanje dolgoročno varčnejšega poslovanja in za doseganje zadanih tržnih ciljev pa 
je bilo potrebno v letu 2021 nekaj več investirati v: 
- preureditev in opremljanje še neurejenih prostorov v Dvorcu Bukovje; 
- izboljšanje poročno prireditvene infrastrukture v Bukovju ter urejanje dvorišča in 

parka; 
- dodatno opremljanje večnamenske dvorane ŠPiC D; 
- obnavljanje in popravila na športnih ter otroških igriščih; 
- nabavo opreme za izobraževalno dejavnost in ozvočenje. 
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Poslovno leto 2021 je seveda zaznamovala epidemija virusa COVID -19 in s tem 
izvajanje ukrepov za njeno omejevanje. V primeru delovanja JZ Dravit Dravograd je 
to pomenilo: 
-  125 dni popolne ukinitve izvajanja družbenih dejavnosti in aktivnosti ter vse tržne 
ponudbe; 
-  102 dni delovanja in izvajanja ponudb z zelo omejenimi pogoji. 
-  138 dni delovanja in izvajanja ponudb pod delnimi omejitvenimi pogoji. 
 
Ti podatki seveda pomenijo, da je, kot leto poprej, daleč največji vpliv na finančno 
poslovanje Zavoda v letu 2021 imelo izvajanje ukrepov za preprečevanje širjenja 
virusa COVID – 19. Zaradi tega v obdobju več kot štirih mesecev nismo mogli izvajati 
nobenih tržnih dejavnosti in nismo imeli skoraj nič lastnih tržnih prihodkov, v obdobju 
treh mesecev in pol pa je bilo to zelo omejeno (večino na PCT pogoj in največ 30-50 
udeležencev oz. koristnikov). Edino v obdobju poletnih štirih mesecev in pol smo ob 
blažjih omejitvah lahko kolikor toliko izvajali tržne dejavnosti. 
 
Tako je Zavod samostojno ter v povezavi z občino ali drugimi organizacijami izvedel 
manj kot polovico predvidenega programa. Skupno smo organizirali  ali sodelovali z 
drugimi pri  255 prireditvah in dogodkih (v letu 2020 jih je bilo 303), na katerih se je 
zvrstilo okrog  8350 obiskovalcev oz. uporabnikov naših storitev (10700 v letu 2020). 
Zaradi ukrepov, pa je bilo odpovedanih in neizvedenih okrog 130 že dogovorjenih 
dogodkov ali načrtovanih tradicionalnih vsakoletnih športnih, kulturnih, in družabnih 
prireditev. Zelo visoka bi bila tudi številka neizvedenih tržnih dogodkov, ki bi jih izvajali 
sprotno (zasebna slavja, izobraževanja, poslovni dogodki, skupinski turistični izleti, 
športni treningi in tekme …), za katere zaradi ukrepov seveda ni smelo biti zanimanja. 
 
Samo za lažjo predstavitev naj omenimo, da se je število teh dogodkov letno stalno 
povečevalo (za 30 do 40 dogodkov letno) in smo v predkoronskem letu 2019 beležili 
blizu 500 različnih dogodkov s približno 41500 obiskovalci oz. koristniki.  
 
Nekatere najodmevnejše in posebne prireditve ter dogodki, ki smo jih vseeno uspeli 
izvesti, so izpostavljeni na začetnih straneh tega poročila, kot priloga poročilu pa je 
dodana evidenca izvedenih prireditev in dogodkov v letu 2021. V zvezi s to prilogo je 
potrebno poudariti, da je število dogodkov vseeno kar visoko, predvsem zaradi velikega 
števila vodenih ogledov malih turističnih skupin (od 2 do 8) po dvorcu Bukovje v času 
poletnega zrahljanja omejitev in koriščenja turističnih bonov. Pri tem je potrebno 
poudariti, da do prodaje za turistične bone za leto 2021 kot javni zavod nismo bili 
upravičeni! Kljub temu smo v dvorcu v obdobju omejeno sproščenega delovanja beležili 
54 nočitev (v letu 2020 72 nočitev). Vpliv koriščenja bonov se je v našem primeru 
najbolj poznal pri opravljenih vodenih ogledih dvorca predvsem tistih turistov, ki so 
bivali pri ponudnikih na Koroškem. Ti so se oglasili pri nas, ker  so videli našo promocijo 
ali ker so jim to priporočili njihovi gostitelji. Tako smo imeli v poletnem obdobju 90 
vodenih ogledov za manjše skupine (od 2 do 8), skupno 250 turistov (v letu 2020 80 
vodenih ogledov, 305 turistov). Nevezano na te koristnike bonov, pa smo gostili tudi 23 
večjih skupin  s skupno 681 udeleženci (v letu 2020 8 skupin,170 udeležencev).  
 
V prilogi navedene podatke velja dopolniti še s športnimi in rekreacijskimi vadbami v 
Športnem centru. Tam dvorano ŠPiC D letno koristi 36 različnih skupin rednih 
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uporabnikov v skupnem številu okrog 16.000 uporabnikov. Kegljišče letno beleži okrog 
1700 rekreacijskih uporabnikov in 40 tekmovalcev. Na nogometnih igriščih pa redno 
vadi 7 selekcij po 5 x tedensko (dnevno 160 vadečih), kar na letnem nivoju pomeni 
25.600 uporabnikov. Te številke uporabnikov so bile v letu 2021 nižje za približno 35 %, 
skladno z izvajanjem omejitvenih ukrepov, zaradi katerih so bile vsi ti športni objekti 
brez izjeme zaprti  štiri mesecev in pol.  
 
Seveda pa smo zaradi protivirusnih ukrepov  po drugi strani tudi kar nekaj privarčevali 
pri stroških poslovanja. Vendar moramo tu poudariti, da lahko izpad dohodka 
izračunamo le za vnaprej znane dogodke, ne pa tudi za tiste ki jih sprotno pridobivamo 
in bi bili v obdobju popolne zaprtosti (februar, marec, april) ter delnih omejitev (junij, 
julij, avgust, december) kar pogosti.  
 
V omenjenih 125 dnevih popolnega zaprtja objektov in dejavnosti, ki jih izvajamo 
zaposleni, nismo vsi ves čas delali,  Zavod pa tudi ni bil nikoli povsem zaprt. Zaradi 
potrebnega nadzora ali  sodelovanja z izvajalci posameznih del je bil ves čas vsaj eden 
prisoten oz. dežuren v objektih.  Pri planiranju in izvajanju del smo se posluževali oz. 
koristili večino organizacijskih možnosti poslovanja zavoda v teh kriznih razmerah. Vseh 
9 zaposlenih je do maja 2021 koristilo preostanek dopusta iz leta 2020 ter viške ur za 
tekoče leto.  5 delavcev je bilo v tem času večkrat na čakanju za obdobja od 1 do 3 
tednov, 4 delavci smo občasno opravljali delo z doma. Ob tem pa še pojasnilo, da javni 
zavod  kot posredni uporabnik proračuna in izplačila plač iz občinskega proračuna, po 
veljavnih protikoronskih ukrepih ni upravičen do nadomestila za izplačila za čakanje na 
delo. 
 
Zaradi nezmožnosti izvajanja večine rednega programa v prvih štirih mesecih smo 
delovni čas dogovorno porazdelili predvsem za: opravljanje del in naloge za izvajanje 
ukrepov omejevanja širjenja virusa COVID -19, opravljanje rednih vzdrževalno 
ureditvenih del na zunanjih igriščih in objektih,  za nujna administrativna opravila ter za 
nekaj predvidenih in priložnostnih investicijskih del.   
 
Torej smo svoje delo v času zaprtja dejavnosti prvenstveno usmerili v ureditveno  
vzdrževalna dela v in na objektih, saj je bil ta čas mirovanja najprimernejši. Zato smo   
imeli predvsem v prvi in zadnji četrtini leta tudi kar precej investicijskih vlaganj in 
nakupov v osnovna sredstva, ki smo jih po planu sorazmerno financirali iz 
investicijskih sredstev proračuna, lastnih tržnih sredstev ter odškodnin. Med ta dela in 
investicije spadajo: 
- zaključna dela na paviljonu; 
- urejanje parka in zeliščnega vrta;   
- notranja gradbeno pripravljalna dela za ureditev dvorne kavarne z razdelilno 

kuhinjo in dveh apartmajskih salonov (v okviru projekta LAS »Pukštajn nekoč in 
danes); 

- pomoč zunanjemu izvajalcu pri urejanju apartmaja, kavarne in razdelilne kuhinje; 
- izvedba potrebnih sezonskih popravil na zunanjih športnih objektih in napravah ter 

otroških igriščih; 
- razkuževanje objektov in igral na igriščih; 
- zamenjava košarkarskih tabel na igriščih Robindvor in Trbonje; 
- pomoč zunanjemu izvajalcu pri zamenjavi poškodovanega parketa v dvorani ŠPiC D; 
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- pomoč zunanjemu izvajalcu pri popravilu strehe v ŠPiC D; 
- pleskanje dvorane ŠPiC D in Špic bara ter nanos zaščitnega premaza: 
- pleskanje slačilnic v ŠC; 
- postavitev zaščitne ograje na igrišču na Meži; 
- vgradnja treh trampolinov na otroških igriščih;  
- zamenjava poškodovane zaščitne ograje na stadionu v ŠC Dravograd; 
- redno razkuževanje notranjih površin, ki se jih pogosto dotika; 
- generalno čiščenje in razkuževanje tribun v ŠPiC D,   
- redno vzdrževanje travne površine in umetne trave na igriščih v ŠC. 
 
V dvorcu Bukovje so v letu 2021 v pritličju potekala izvedbena deli ureditve Razstavno-
informacijskega centra v sklopu Parka Karavanke, za kar so bila pridobljena tudi 
sredstva EU. Nekaj zaposlenih smo aktivno sodelovali pri pripravi naslednjih 
predstavitvenih vsebin: prezentacija geološke dediščine, interpretacija biotske in 
geološke raznovrstnosti z animacijsko-intepretacijskimi elementi in informacijami o 
Geoparku Karavanke, mineralu dravitu, zlatu reke Drave ter biotske pestrosti 
Dravograjskega jezera in reke Drave. Otvoritev centra je predvidena v letos spomladi.  
 
Na področju turizma in promocije smo v preteklem letu: 
- v okviru novoustanovljenega Partnerstva za Pohorje sodelovali pri oblikovanju 

zasnove Strategije turistične destinacije Pohorje (TDP); 
- pripravili  predlog za nabor projektov za RRA Koroška v namene priprave 

Regionalnega razvojnega programa za programsko obdobje 2021-2027; 
- izdelali in objavili promocijski oglas za avstrijski katalog turističnih ponudb Alpe 

Adria Magazin; 
- pripravili promocijsko predstavitev za spletni katalog znamenitosti in doživetij 

SLOVENIA GUIDE, ki izide aprila 2021; 
- pripravili predstavitev za spletno stran www.apartmaji-slovenija.com;   
- pripravili promocijsko predstavitev za spletni portal Doživetja na MojaObčina.si, 
- pripravili nekaj osnutkov turističnih spominkov (kovnica spominskega kovanca, 

majice s tiskom na temo črne ovce, dvorne razglednice, koledar Bukovska flora z 
razglednicami). 

 
Kot poseben uspeh je potrebno izpostaviti, da smo si z  dobrim partnerskim 
sodelovanjem zagotovili organizacijo maturantskega plesa ravenske gimnazije v dvorani 
ŠPiC D še za naslednjih nekaj let ter pridobili še Srednješolski center Ravne, ki od 
lanskega leta tudi organizira svoj  maturantski ples v naši dvorani! 
 
V sodelovanju z Društvom aktivnih poti smo kljub zdravstvenim omejitvam uspešno 
nadgradili delovanje v prostorih Mladinskega centra Dravograd. Kolikor je bilo 
dopuščeno, oziroma ko so bile sproščene aktivnosti, smo tam izvajali redne programe, ki 
so se izkazali za aktualne in so bili dobro obiskani. Vsak delovni dan je bil MCD odprt od 
8:00 do 14:00. V času uradnih ur nudimo aktualne informacije za mlade, k nam prihajajo 
učenci osnovne šole, ki čakajo na organizirane prevoze, izven šolske aktivnosti. Učencem 
nudimo tudi inštrukcije matematike in fizike ali pomoč pri pisanju domačih nalog. 
Dvorano smo namenjali za razna predavanja, ki jih izvajajo društva iz Dravograda in 
Zdravstveni dom, za delavnice MOCISA, Društva Ajda in za raznovrstne vadbe. Med 
vikendi je MCD odprt v soboto zvečer in v nedeljo popoldan. Vikendi so rezervirani za 

http://www.apartmaji-slovenija.com/
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uradne ure Kluba koroških študentov in njihove programe, tečaj country plesa, oddajo 
prostora za rojstno dnevne zabave brez animacij ali z animacijami.  Naš redni program je 
zajemal tudi aktivnosti na prostem, pri katerih smo sodelovali  z Rdečim križem, z 
Društvom diabetikov Polžki, z Društvom invalidov Dravograd in Vrtcem Dravograd.  
Skupaj z društvom smo pripravili prijava na razpis Erasmus+  s projektom 
Opolnomočenje mladinskega sektorja in za to tudi pridobili sredstva. Ob koncu leta 
pa smo pristopili k pripravi skupnega regijskega projekta »Koroška mreža 
podpornega okolja za mlade KOR-NET«  ter z njim kandidirali na razpis norveškega 
sklada. JZ Dravit Dravograd je bil izbran za vodilnega nosilce tega regijskega projekta. 
 
Kar se tiče tekočega poslovanja, smo v  času omejenega delovanja na začetku leta 
pripravili in uvedli v delovanje kar nekaj aktov: Pravilnik o popisu, Pravilnik o 
videonadzoru, Navodilo za oddajo evidenčnih naročil, Pravilnik o blagajniškem 
poslovanju, Navodilo o gibanju knjigovodskih listin in Pravilnik o računovodstvu. 
 
Aktivnosti in dosežki so bili torej močno zmanjšani in omejeni zaradi nezmožnosti 
izvajanja naših dejavnosti, ki  so vsa padala pod izvajanje strogih ukrepov za 
omejevanje širjenja virusa. Zaradi tega JZ Dravit tudi v 2021 ni mogel delovati 
programsko raznovrstno, zato pa smo se toliko bolj  trudili delovati ekonomsko varčno. 
Drugih posebnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa v letu 
2021 ni bilo. To potrjuje tudi uspešen končni finančni rezultat saj je Zavod posloval 
vzdržno in uravnoteženo z enakostjo med prihodki in odhodki. 
 
 
Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklih let 
  
Ta ocena je močno zaznamovana in opredeljena z znanimi razlogi in posledicami 
epidemije COVID -19 ter gre seveda v negativno smer. 
 
Skupno smo ustvarili 554.261,96 € sredstev prihodkov in odhodkov, kar predstavlja 85,3 % 
planiranih sredstev za leto 2021. Od tega je bilo iz občinskega proračuna 
478.474,54 € dotacij, oziroma 97,5 %, planiranih proračunskih sredstev. Čistih tržnih 
sredstev smo pridobili 50.659,54 € ter ob tem še za 25.127,00 € sredstev za razne 
prijavljene projekte, donacije in odškodnine, kar predstavlja 47,6 % skupno planiranih 
lastnih sredstev. 
 
V strukturi virov dohodkov so zneski in deleži naslednji: občinski proračun 
478.474,54 € oz. 85,34 %, tržna sredstva 50.659,54 € oz. 9,13 %  in druga lastna 
sredstva 25.127,00 € oz. 5,53 %.    
 
V primerjavi z letom 2020, ki ga je prav tako zaznamovala pandemija z zdravstveno 
krizo, smo lani skupno pridobili 23.374,00 € več. 
 
JZ  Dravit je do leta 2016 pet let konstantno povečeval  lastne prihodke od prodaje blaga 
in storitev na trgu, skladno z izvedenimi investicijami in tako povečanimi možnostmi 
trženja. Tako smo imeli v letu 2011 ustvarjenih  za 8,1 % lastnih tržnih prihodkov  od 
vseh prihodkov Zavoda. Leta 2012 se je ta delež  povečal na 12,5 %,  potem na 17,9 %, v 
letu 2014 na 22 %,  v letu 2015 na 24 % in približno na tem nivoju od 22 do 24 
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odstotkov smo potem ostajali v  naslednjih štirih letih. Ponoven manjši porast tega 
deleža smo pričakovali v letu 2020, vendar nam je to preprečila Covid-19 kriza, zaradi 
katere smo v 2020 dosegli 11,6 % delež tržnih sredstev v celotnem proračunu, v 
letu 2021 pa je ta delež znašal 14,7 %.  
 
Seveda je ta padec nastal zaradi štiri in pol mesečnega popolnega zaprtja dejavnosti ter 
delovanja v preostanku leta  pod zaostrenimi omejitvenimi pogoji. Za čas do polovice 
meseca marca 2020 lahko rečemo, da se je izboljšanje gospodarskega stanja pozitivno 
odražalo na vseh segmentih družbenega delovanja in tako tudi v delovanju našega 
zavoda. Naše poslovanje je šlo do pojava virusa nekoliko nad planom, saj smo v prvih 
dveh mesecih leta 2020 ustvarili več kot četrtino letnega plana (26,3 %) lastnih 
prihodkov iz tržne dejavnosti. Na koncu leta 2021 pa smo od planiranih 156.055,00 € 

ustvarili 75.787,00 € tržnih sredstev, kar predstavlja 48,5 % plana. 
 
Do 12. marca 2020 smo še bolj kot vsako leto poprej, povečali število in raznovrstnost 
dogodkov in prireditev, ki jih organiziramo sami oziroma v zadnjem času vse pogosteje 
tudi v sodelovanju z drugimi. To se je dogajalo predvsem zato, ker se je znatno povečala 
tudi prepoznavnost in tržna zanimivost dvorca Bukovje in Dvorane ŠPiC D v širšem 
regijskem in državnem okolju ter tudi zato, ker so drugi v nas prepoznavali zanesljivega 
partnerja. Z izvajanjem protikoronskih ukrepov v naslednjih 22 mesecih, se je seveda 
tudi ta trend prekinil. 
 
Kljub Covid-19 krizi pa se je v primerjavi s preteklimi leti tudi v 2021 ohranil trend 
vsakoletnega  povečevanja vrednosti dolgoročno opredmetenih sredstev, ki so v našem 
upravljanju,  oziroma trend višanja stvarnega premoženje Občine Dravograd.  
 
 
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja  
 
V letu 2021 smo imeli za 56.969,18 investicijskih vlaganj v opremo in objekte. Iz 
občinskega proračuna smo prejeli 47.389,11 €.  33.000,00 € je bilo namenjenih za 
investicije po planu,  11.987,72 € za izgradnjo nadstreška v Bukovju in 11.981,46 €  za 
povečanje oblikovanje vira za nabavo osnovnih sredstev.  Znesek investicijskih vlaganj je 
nekoliko višji od lanskih, ko smo za to namenili 51.384,31 €.  
 
Vsa ta vlaganja so namenjena predvsem zagotavljanju dolgoročno varčnejšega in 
občanom prijaznejšega delovanja ter zagotavljanju možnosti pridobitnega trženja v 
Dvorcu Bukovje, dvorani ŠPiC D in Športnem centru. Lahko rečem, da je bila večina 
dosedanjih investicijskih vlaganj premišljenih in racionalnih ter da so te  investicije 
znatno prispevale k izboljšanju možnosti trženja, učinkovitejšemu delu zavoda, 
prijaznejšim delovnim pogojem zaposlenih in izboljšani uporabnosti objektov ter igrišč. 
To pa so tudi področja, kjer smo predlagali nadaljnje investicije tudi v programu za leto 
2022. 
 
Na kulturno turističnem področju so bila investicijska sredstva tudi preteklo leto 
namenjena odkupu starinske opreme za ureditev salonov, s čimer pridobivamo 
edinstveno in zelo atraktivno celotno nadstropje dvorca kot  približek ambientu, ki ga je 
dvorec premogel v svojem najsvetlejšem obdobju v leti 1875 do 1925, ko je bil to eden 
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najdragocenejše opremljenih dvorcev v Sloveniji.  To opremljanje je namenjene za 
nadgradnjo vsebinske ponudbe trženja dvorca, za zadovoljivo izvajanje kulturnih in 
družabnih prireditev ter promocijskih in protokolarnih  dogodkov na visokem nivoju. Po 
drugi strani pa se s tem znatno viša in plemeniti stvarno premoženje Občine Dravograd, 
še posebej zato, ker je bilo kar precej vrednih predmetov in eksponatov v salonih 
darovanih s strani številnih dobrotnikov. Dokončan je bil tudi svojstven poročno 
prireditveni paviljon, narejen po naročilu. Investicijska sredstva pa smo namenili tudi za 
gradnjo nadstreška za magacinom, kjer bo ločeno od opremljen sedanji spominski muzej 
osamosvojitvene vojne  91 ter prikazana vojaška zgodovina dvorca. 
 
Na področju športa je bilo nabavljene nekaj nove opreme: trije vkopni trampolini, 
manjša igrala, košarkarske table in zaščitne mreže na zunanjih igriščih. V dvorani ŠPiC D 
smo nadaljevali  in pred koncem leta tudi zaključili z obročnim odplačevanjem LED 
reflektorjev, ki so bili nameščeni ob koncu leta 2017.  To je investicija, s katerim smo 
zmanjšali povprečni mesečni strošek električne energije v dvorani za približno 40 %. 
 
Torej je bilo za izboljšanje učinkovitosti in gospodarnosti tudi v letu 2021 izvedenih 
nekaj investicij s katerimi na eni strani zmanjšujemo obstoječe stroške, ki jih je zavod 
skupaj z objekti v upravljanju prevzel ter po drugi strani prispevajo k izboljšanju tržnega 
delovanja zavoda. Zaposleni ter še nekateri domačini pa smo prostovoljno prispevali 
svoje delo pri notranjih ureditvenih delih.  
 
Skladno z zapiranjem dejavnosti zaradi protikoronskih ukrepov  smo v letu 2021 
napram letu poprej, imeli za približno 25.000,00 € (4,5 %) več stroškov, vendar pa v 
primerjavi z  leti normalnega poslovanja pred korona krizo še vedno za približno   
75.000,00 € (13,5 %) manj vseh stroškov. Pri tem so bili stroški nižji prav na vseh 
področjih, največ na področjih kulture in turizma, kjer so bile odpovedani skoraj vsi 
dogodki ali pa organizirani v zelo omejenih obsegih, ter na področjih upravljanja z 
dvorano ŠPiC D in dvorcem Bukovje. Seveda smo v primerjavi z leti pred nastopom 
korone zaradi številnih odpovedi ponovno privarčevali oziroma precej zmanjšali stroške 
pri energetskih in komunalnih stroških upravljanja zgradb in so bili ti na nivoju tistih iz 
leta 2020. Višji so bili samo za 2.500,00 €, predvsem zaradi povišanja cen energentov 
pred koncem leta 2021.  
 
Za izvajanje javne službe je bilo porabljenih 503.602,42 € stroškov, za izvajanje tržne 
dejavnosti pa je bilo porabljenih za  50.659,54 €  stroškov. 
 
Pregled dohodkov v primerjavi s planom zaradi znanih razlogov dolgotrajnega 
zapiranja dejavnosti in omejevalnih ukrepov seveda prav tako kaže veliko razliko, 
predvsem pri tržnih poslih. Od planiranih 159.055,00 €  smo dejansko ustvarili 75.787,00 
€  poslovnih prihodkov, kar predstavlja 47,6 % plana. Glede na to, da štiri in pol mesecev 
trženje sploh ni bilo možno, preostale mesece v letu pa močno omejeno, lahko rečemo, da je ta 
poslovni dosežek kar dober. 
 
Nad tem doseženim procentom plana (47,6), kar lahko štejemo za uspešno,  smo iztržili 
pri  trženju dvorane ŠPiC D in pri prihodkih od vstopnic. Blizu tema, s približno 40 %, pa 
smo bili  pri iztržkih na kotizacijah, od  nočitev in izletov ter najemnin in dogodkov v 
dvorcu Bukovje. V primeru trženja ŠPiC D gre to predvsem na račun športnih dogodkov, 
in rekreacije, ki so se lahko izvajali pod pogoji PCT. V primeru dvorca Bukovje, pa se je 
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izkazal predvsem učinek vavčerjev in s tem povezan večji obisk  domačih turistov na 
Koroškem, ki so si z zanimanjem prišli ogledat ponudbo dvorca.  To nenazadnje  
dokazuje, da so se pričele investicije in vložena dela v obnovo dvorca odražati tudi tržno 
in ne samo z zmanjševanje stroškov poslovanja.  
 
Smo pa zato po drugi strani zaprtje dejavnosti in nezmožnost koriščenja objektov 
izkoristili za temeljite sanacije, ureditve in nadgradnje večine teh prostorov, ki jih 
imamo v opravljanju. Ta dela smo v veliki meri opravili sami zaposleni in s tem tudi 
nekaj prispevali k varčevanju.  
 
Poseben učinek poslovanja smo z organiziranjem delovanje preko pogodbe z Društvom 
varno aktivnih poti iz Dravograda, dosegli pri delovanju Mladinskega centra Dravograd. 
Za delovanje centra smo namreč prvič pridobili sredstva iz dveletnega državnega 
razpisa za delovanje mladinskih centrov, in sicer 7.000,00 € za leto 2021 ter iz 
mednarodnga programa Erasmus + 6.200,00 €  (4.160,00 € v letu 2021). 
 
Zaradi prevzema upravljanja nove večnamenske dvorane v Dravogradu smo v letu 2013 
zaposlili dva nova sodelavca, čistilko in hišnika. Na občini je za delovanje te dvorane bila 
predvidena zaposlitev treh oseb. Mi pa smo tudi v letu 2021 ostali pri enako organizirani 
zaposlenosti, kljub dolgotrajni bolniški odsotnosti vzdrževalca športne infrastrukture 
(od oktobra 2019 do oktobra 2021). Torej smo pri privarčevali eno plačo, saj smo 
njegova dela prerazporedili med  zaposlena hišnika in organizatorja športnih 
programov, pomembni delež opravljanja teh nalog pa je prispeval tudi delavec, ki je 
zaposlen kot tehnik.  
 
Na dan 31.12.2021 je bilo v JZ Dravit Dravograd redno zaposlenih deset  delavcev, s tem, 
da je bil prej omenjeni delavec od oktobra do decembra 2021, zaposlen za polovični 
delovni čas. Zaradi zaprtja objektov in omejevalnih pogojev pa v letu 2021 nismo 
zaposlovali ali koristili nobenega preko javnih del ali študentskega dela, kot smo v 
prejšnjih letih.  
 
 
Pojasnila na področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi 
 
Na splošno zaradi razglasitve epidemija virusa COVID -19 in z več kot štirimesečnim  
popolnim zaprtjem ter izvajanjem ukrepov za njeno omejevanje v preostalem delu leta,  
nobeden od letnih programskih in poslovnih ciljev ni mogel biti dosežen. To je za nas 
pomenilo kar 125 dni popolne ukinitve izvajanja družbenih dejavnosti in aktivnosti ter 
vse tržne ponudbe in  240 dni delovanja in izvajanja ponudb pod različnimi 
omejitvenimi pogoji. 
 
 
Delovanje sistema notranjega finančnega nadzora 
 
Nadzor in transparentnost finančnega poslovanja je zagotovljena preko sej Sveta JZ 
Dravit, poročanja  občinskemu svetu in delovnim telesom ustanovitelja ter sprotne 
kontrole odgovornih oseb in računovodske službe, saj računovodstvo za zavod  
opravljajo v finančni službi Občine Dravograd. 
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Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi 
absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja 
ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem 
procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv 
določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, 
učinkovito in gospodarno. 
 
Poleg tega imamo za zagotavljanje ustreznega finančno poslovnega delovanja sprejete 
naslednje dokumente: Pravilnik o računovodstvu JZ Dravit, Pravilnik o blagajniškem 
poslovanju, Pravilnik o popisu, Navodilo za oddajo evidenčnih naročil, Navodilo o 
gibanju knjigovodskih listin in Navodilo za upravljanje s tveganji. 
 

Notranje revidiranje zagotavljamo  v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno 
delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ ter načrtujemo revizijo v skladu z 
zakonom na vsaka 3 leta.  Tako je bila v letu 2020 izveden postopek notranje revizije 
poslovanja Dravita za leti 2019 in 2020, ki je je bil opravljen na podlagi elektronsko 
pridobljene dokumentacije na sedežu družbe izvajalca notranje revizije. V letu 2019 pa 
je redni notranji nadzor opravil Nadzorni odbor Občine Dravograd, in sicer za poslovno 
leto 2018. 
 
V letu 2021 so  bile izvedene štiri redne seji sveta JZ Dravit in ena izredna seja zaradi 
izbire novega direktorja. Na prvi izmed rednih sej se je obravnavalo in sprejemalo 
končno programsko in finančno poročilo za leto 2020, na tretji pa polletno finančno 
poročilo za leto 2021.  
 
Za leto 2021 je poslovodni organ izpolnil samoocenitveni vprašalnik o delovanju sistema 
notranjega finančnega nadzora ter na podlagi tega pripravil Izjavo o oceni notranjega 
nadzora javnih financ. 
 
 
Ocena učinkov poslovanja zavoda na druga področja  
 
Zavod je imel v začetnih letih poslovanja opravka predvsem z notranjo organizacijo, 
urejanjem prenosov objektov in sredstev v upravljanje, postavitvijo ter ureditvijo 
notranjih razmerij in z izvajanjem lastnih ključnih investicij. Zato posebnih učinkov 
delovanja Zavoda na te dejavnike še ni bilo zaznati. V zadnjih letih pa že lahko govorimo 
tudi o vedno večjih vplivih na skoraj vsa različna področja družbenega delovanja. 
 
Zavod skladno s svojim poslanstvom tudi pomaga in podpira delovanje kulturnih in 
športnih društev iz občine z nudenjem  organizacijske, promocijske in materialne 
pomoči pri organizaciji njihovega delovanja in izvedbi njihovih prireditev. Predvsem pa 
upravlja in sodeluje z društvi  pri delovanju dveh Občinskih zvez teh društev. Obenem 
tudi operativno izvaja tri občinske letne javne razpise za zbiranje ponudb programov s 
področij kulture, športa in turizma. 
 
Predvsem je v zadnjih letih zaznati precejšnje zadovoljstvo občanov in društev z 
združevanjem manjših prireditev, izboljšano organiziranostjo in kakovostnejšo izvedbo 
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raznih družabnih in kulturnih dogodkov. Zelo pa se je tudi izboljšalo medsebojno 
sodelovanje z raznimi ustanovami in organizacijami v kraju, s katerimi smo kakorkoli 
povezani pri našem delovanju kot so to: Upravna enota Dravograd, Policijska postaja 
Dravograd, Osnovni šoli in Vrtec Dravograd, Center za socialno delo Dravograd Gasilska 
društva v občini, Društvo Ajda Koroška, Rdeči križ, Zavod za gozdove, Združenje 
slovenskih častnikov Občine Dravograd,  
 
Dvorec Bukovje je že postal uveljavljeno protokolarno mesto, kjer svoje pomembnejše 
dogodke vse pogosteje izvajajo koroške in državne organizacije in institucije: RRA 
Koroška, Svet koroške regije, Koroška gospodarska zbornica, Območne obrtno 
podjetniške zbornice in posamezna ministrstva. 
 
Zavod v svoje različne dogodke prednostno in sorazmerno vključuje tudi podjetnike, 
podjetja, kmetije z dejavnostjo in različna združenja iz domačega okolja za izvajanje 
gostinske in druge ponudbe ter jim s tem daje možnosti za dodatne zaslužke. 
 
Tudi domača in okoliška podjetja in raznovrstne ustanove že sprejemajo Dvorec Bukovje 
kot možnost za učinkovito predstavljanje njihovih dejavnosti in kot priložnost za njihovo 
promocijo. Športne površine in dvorano pa tudi vse več podjetij koristi za izvedbo 
različnih rekreacijskih aktivnosti v okviru svojih načrtov ohranjanja zdravja. V letu 2018 
smo se vključili v skupino za promocijo zdravja v Občini Dravograd in smo aktivno 
sodelovali v njenem delovanju tudi v letu 2021, še posebej pri usklajenem skupnem 
izvajanju ukrepov za preprečevanje okužb s COVID – 19. 
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3.  FINANČNI DEL   
 
 
3.1 POSLOVNI REZULTAT ZA LETO 2021 
 
  V EUR 

   

PRIHODKI 2021 
strukturni 

delež 2020 

Dotacije občine-materialni stroški 271.589,86 49,00% 234.403,01 

Za plače 206.884,68 37,33% 201.906,36 
SKUPAJ PRIHODKI OBČINSKEGA 
PRORAČUNA 478.474,54 86,33% 436.309,37 

Donacije pravnih in fizičnih oseb 781,99 
 
 0 

Prihodki za javno delo (občina, zavod) 0 
 

 7.595,02 

Prihodki  COVID-19 9.277,83 1,67% 7.687,88 

Prihodki javnih skladov 7.500,00 1,35% 0 

Erazmus + 4.160,00 0,75% 0 
Drugi prihodki in prihodki in naslova 
odškodnin 3.408,06 0,61% 17.926,92 

Obresti od avista sredstev 0 
 

0 
SKUPAJ NETRŽNI PRIHODKI 503.602,42 90,86% 469.519,45 

    

Prihodki od prodaje storitev na trgu 50.659,54 9,14% 61.368,53 

SKUPAJ TRŽNI PRIHODKI 50.659,54 9,14 % 61.368,53 

PRIHODKI SKUPAJ 554.261,96 100% 530.887,98 

     

Presežek prihodkov nad odhodki 0  0 

Presežek odhodkov nad prihodki 0  0 

davek od dohodka pravnih oseb 47,43  46,15 

NETO PRESEŽEK PRIHODKOV 0  0 

NETO PRESEŽEK ODHODKOV    
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Opis 
Realizacija  

2020 
Realizacija  

2021 
Indeks    3 : 2 

1 2 3 4 

SKUPAJ ODHODKI 530.887,98 554.261,96 104,39 

STROŠKI MATERIALA 68.016,12 69.685,38 102,45 

STROŠKI IZDELAVNEGA MATERIALA 1.962,93 179,98 9,17 

STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA 0,00 0,00 0,00 

STROŠKI ENERGIJE 50.160,25 53.688,00 107,03 

STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ZA 
OSNOVNA SREDSTVA IN MATERIAL ZA 
VZDRŽEVANJE OS SREDSTEV 

771,25 0,00 0,00 

ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN 
EMBALAŽE 

19,67 0,00 0,00 

STROŠKI STROKOVNE LITERATURE 553,28 568,40 102,73 

STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA 1.432,14 2.367,72 165,33 

DRUGI STROŠKI MATERIALA 13.116,60 12.881,28 98,21 

STROŠKI STORITEV 251.994,90 258.510,65 102,59 

STROŠKI STORITEV   V ZVEZI Z 
OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI 

23.207,35 32.522,66 140,14 

STROŠKI STORITEV TEKOČEGA IN 
INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA TER 
NAJEMNIN 

164.844,30 158.915,06 96,40 

STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ TER 
PLAČILNEGA IN BANČNEGA PROMETA 

10.555,81 15.183,29 143,84 

STROŠKI STORITEV ( IZOBRAŽEVALNIH, 
SVETOVALNIH, ZDRAVSTVENIH,..) 

1.359,68 1.586,79 116,70 

STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH 
STORITEV 

7.442,53 7.978,36 107,20 

POVRAČILA STROŠKOV  V ZVEZI Z DELOM ( 
DNEVNICE, NOČITVE, POTNI STROŠKI..) 

1.507,60 903,84 59,95 

STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB, KI NE 
OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI,SKUPAJ Z 
DAJATVAMI BREMENIJO IZPLAČEVALCA 

0,00 466,68 0,00 

STROŠKI DRUGIH STORITEV 43.077,63 40.953,97 95,07 

AMORTIZACIJA 0,00 1.353,34 0,00 

AMORTIZACIJA- OPREME V DVORANI V 
LASTI DRAVITA 

0 0,00 0,00 

AMORTIZACIJA ZA DROBNI INVENTAR 0 1.353,34 0,00 

POPRAVEK VREDNOSTI AMORTIZACIJE 0 0 0,00 

STROŠKI DELA 201.906,36 222.877,99 110,39 

STROŠKI PLAČ 150.888,13 161.835,01 107,25 

REGRES ZA LETNI DOPUST 8.574,64 9.800,00 114,29 

POVRAČILA ZAPOSLENIM 9.986,23 13.983,45 140,03 

KDD PREMIJE 3445,8 3.752,72 108,91 

PRISPEVKI IZPLAČEVALCA OD PLAČ- NA 
DOHODEK 

26.421,07 2.731,43 10,34 

DRUGI STROŠKI DELA 2.590,49 30.775,38 1188,01 
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Opis 
Realizacija  

2020 
Realizacija  

2021 
Indeks    3 : 2 

1 2 3 4 

DRUGI STROŠKI 292,44 253,1 86,55 

TAKSE IN PRISTOJBINE 0 0 0,00 

NAGRADA DIJAKOM IN ŠTUDENTOM NA 
DELOVNI PRAKSI Z DAJATVAMI 

0 0 0,00 

OSTALI STROŠKI 292,44 253,1 86,55 

STROŠKI PRODANIH ZALOG 6.711,57 1.423,29 21,02 

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA BLAGA 
IN MATERIALA 

6.711,57 1.423,29 21,02 

ODHODKI FINANCIRANJA     0,00 

ZAMUDNE OBRESTI     0,00 

DRUGI ODHODKI 1.966,59 158,21 8,04 

DRUGI ODHODKI 1.966,59 158,21 8,04 

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI     0,00 

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI     0,00 

 
 

UGOTOVITEV REZULTATA 2020 2021  
Presežek prihodkov nad odhodki 0 0  
davek od dohodka pravnih oseb 46,15 47,43  
NETO PRESEŽEK PRIHODKOV 0 0  

 
 
Javni zavod Dravit je v poslovnem letu 2021 s svojim delovanjem ustvaril skupno 
554.261,96 € prihodkov, od tega 478.474,54 € prihodkov iz naslova dotacij iz 
občinskega proračuna, 784,45 € donacije pravnih in fizičnih oseb,  7.500,00 €  prihodki 
za delo v splošno korist in sofinanciranje programov mladinskega dela, prihodki 
Erazmus+ 4.160,00 € , 3.408,06 €  iz naslova odškodnin in 9.277,83 € prihodkov COVID-
19,  kar znaša  skupaj 503.604,88 € ali 90,86 % dejavnosti opravljanja javne službe 
(nepridobitni del) in 50.657,08 € prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu ali 9,14 
% tržne dejavnosti. 
 
Svojo tržno dejavnost Zavod dosega z oddajanjem prostorov v najem v Dvorcu Bukovje 
in oddajo dvorane ter učilnic  v uporabo v tem dvorcu, z oddajo dvorane ŠPiC-D v 
uporabo, s ponudbo oglaševanja v programu prireditev Stičišče in  med prireditvami, ki 
jih izvajajo,  s poročnimi obredi in drugimi  storitvami za občane ter s prodajo 
spominkov v Info pisarni in obratovanjem ŠPiC BARa v dvorani.  
 
Skupno je v letu 2021 Zavod posloval s  554.261,96 € prihodkov in 554.261,96 € 
odhodkov tako, da je ustvaril  0 €  presežka prihodkov nad odhodki, davek od 
dohodka pravnih oseb v leto 2021 je znašal 47,43 €. 
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3.2 PREGLED PRIHODKOV V PRIMERJAVI S PLANOM 
 
 

  PLAN 2021 
Realizacija 
31.12.2021 

index v % 

  1 2 index 2:1% 

A. PRIHODKI 649.511,00 554.261,96 85,34 

I. POSLOVNI PRIHODKI 159.055,00 75.787,42 47,65 

1. Prihodki od najemnin (dvorec Bukovje, opreme) 10.000,00 3.861,38 38,61 

2. Prihodki od najema igrišč, športni center 9.000,00 1.072,94 11,92 

3. Prihodki od prodaje aranžmajev, spominkov, knjig 2.000,00   0,00 

4. Prihodki od obresti 0   0,00 

5. Prihodki od vstopnic 5.000,00 2.961,64 59,23 

6. Prihodki od storitev (reklame v programu prireditev ) 2.000,00 225,00 11,25 

7. Prihodki od poročnih obredov, otroških zabav 6.000,00 1.229,50 20,49 

8. Prihodki od kotizacij 8.000,00 3.192,35 39,90 

9. Prihodki za javno delo  in delo v splošno korist 11.055,00 7.500,00 67,84 

10. Prihodki od nočitev, izletov, kavarne 7.000,00 2.757,28 39,39 

11. Prihodki od drugih storitev 7.000,00 1.627,44 23,25 

12. Prihodki od najemnin za večnamensko dvorano 50.000,00 33.553,56 67,11 

13. Prihodki od  prodaje - ŠPIC BAR 33.000,00 175,99 0,53 

14. Prihodki od odškodnine 6.000,00 3.408,06 56,80 

15. Prihodki donacij 3.000,00 784,45 26,15 

16. Prihodki COVID-19   9.277,83 0,00 

17. Erasmus + 0,00 4.160,00   

II. PRIHODKI S STRANI USTANOVITELJA 490.456,00 478.474,54 97,56 

1. Občina Dravograd -redna dejavnost 490.456,00 478.474,54 97,56 

 
   

 
   

 

*  V zgornji tabeli niso prikazani prihodki s strani ustanovitelja za investicije v višini  
33.000,00 € (plan).  Prihodki za investicije 2021 56.969,18 € s strani ustanovitelja.  
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3.3 PREGLED STROŠKOV PO PROJEKTIH 
 
 
Projekt turizma 
 

    plan 2021 realizacija 2021 

1.1. TURIZEM 55.000,00 31.103,64 

1.1.1. Promocijske prireditve 33.000,00 12.407,00 

1.1.2. Promocijski programi in material 14.500,00 12.889,55 

1.1.3. Stroški info pisarne 2.500,00 2.512,68 

1.1.4. Osnovna sredstva po NRP 5.000,00 0 

1.1.5 Dvorec Pukštanj nekoč in danes  3.294,41 
 

* V tabeli niso prikazani prihodki s strani ustanovitelja za investicije v višini 5.430,00 € 
 
 
Projekt šport 
 

    plan 2021 realizacija 2021 

1.2.  ŠPORT 55.000,00 47,253,36 

1.2.1. Upravljanje  in vzdrževanje objektov 16.000,00 33.703,73 

1.2.2. Upravljanje in vzdrževanje ŠC Dravograd 25.000,00 13.385,38 

1.2.3. Osnovna sredstva po NRP 8.000,00 0 

1.2.4. Organizacija športnih prireditev 6.000,00 164,25 
 
* V tabeli niso prikazani prihodki s strani ustanovitelja za investicije v višini 7.665,53 €  
 
 
 

Projekt mladinski center 
 

    plan 2021 realizacija 2021 

1.3.  MLADINSKI CENTER (MD) 15.000,00 24.398,10 

1.3.1. Mladinski programi 12.000,00 16.350,00 

1.3.2. Drugi stroški mladi 3.000,00 3.888,10 

1.3.4. Erazmus +  4.160,00 
 
 
 
Projekt Kultura 
 

    plan 2021 realizacija 2021 

1.4.  KULTURA 37.000,00 18.156,35 

1.4.1. Občinske prireditve 14.500,00 7.302,93 

1.4.2. Program zveze kulturnih društev 7.500,00 6.452,00 

1.4.3. Program prireditev - Stičišče 10.000,00 4.401,42 

1.4.4. Osnovna sredstva 5.000,00 0 
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Projekt zavod 
 

    plan 2021 realizacija 2021 

1.5.  ZAVOD 278.511,00 262.702,78 

1.5.1. Plače in dodatki 170.500,00 157.804,79 

1.5.2. Delovna uspešnost 2.000,00  3.574,27 

1.5.3. Prispevki za socialno varnost 27.790,00 27.690,28 

1.5.4. Regres za LD 8.575,00 9.800,00 

1.5.5. Prehrana in prevoz 13.400,00 12.303,45 

1.5.6. KDD premije 3.446,00 3.752,72 

1.5.7. Stroški sveta zavoda 1.500,00 2.610,06 

1.5.8. Pogodbeno delo 0 0 

1.5.9. Obvez .praksa študentov in dijakov 500,00 0 

1.5.10 Jubilejna nagrada 0 0 

1.5.11 Javna dela 14.800,00 0 

1.5.13 Strelski kino  368,01 

1.6.1. Stroški materiala 7.000,00 12.585,84 

1.6.2. Stroški storitev 16.000,00 27.906,05 

1.6.3. Stroški izobraževanj 3.000,00 903,84 

1.7.1. Nakup osnovnih sredstev 10.000,00 3.403,47 

 
* V tabeli niso prikazani prihodki s strani ustanovitelja za investicije v višini 11.474,31 €. 
 
 

Projekt Dvorec Bukovje 
 

    plan 2021 realizacija 2021 

1.8  DVOREC BUKOVJE 39.00,00 22.209,58 

1.8.1. Uprav.  in vzdrževane dvorca in parka  22.000,00 18.301,90 

1.8.2. 
Osnovna sredstva in DI-tekoče 
vzdrževanje 7000,00 3.907,68 

1.8.3. Odkup starin 10.000,00 0 
 
*V tabeli niso prikazani prihodki s strani ustanovitelja za investicije v višini 22.819,26 €. 

 
 
Dvorana ŠPiC D 

 

    plan 2021 realizacija 2021 

1.9  DVORANA ŠIPC-D 170.000,00 146.507,91 

1.9.1. Stroški materiala 12.000,00 7.683,02 

1.9.1.2. Športna oprema in pripomočki 3.000,00  

1.9.2. Stroški storitev 55.000,00 48.665,95 

1.9.3. Osnovna sredstva 0 0 

1.9.4. Najem dvorane 100.000,00 90.158,94 
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Špic-BAR 
 

    plan 2021 
realizacija 

2021 

1.10  ŠIPC-BAR 33.000,00 1.930,24 

1.10.1. Stroški materiala 16.000,00 1.639,36 

1.10.2. Stroški storitev 17.000,00 290,88 
 
 
Pregled prihodkov in odhodkov po dejavnosti 
 

    Po dejanskih prihodkih Po deležu prihodka 

Dejavnost Odhodki tržna javna tržna javna 

Turizem            31.103,64                 225,00      0,04% 0,00% 

Šport 47.253,36            1.072,94      0,19% 0,00% 

Mladinski center            24.398,10              11.660,00    0,00% 2,10% 

Kultura            18.156,35             2.961,64      0,53% 0,00% 

Zavod        262.702,78       478.474,54    0,00% 86,33% 

Dvorec            22.209,58           12.478,63            13.467,88    2,25% 2,43% 

Dvorana       146.507,91    33.745,34      6,09% 0,00% 

Špic bar              1.930,24                 175,99      0,03% 0,00% 

Skupaj        554.261,96    50.659,54    503.602,42    9,14% 90,86% 
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3.4  STANJE SREDSTEV IN OBVEZNOSTI 
 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

Opredmetena dolgoročna sredstva 

 
Amortizacija opreme je obračunana v skladu z Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih in opredmetenih sredstev (Ur. list RS 45/05, 114/06-4831, 138/ 06, 
120/07, 112,09 in 58/10).  Znesek amortizacije 230.741,79 € je bil evidentiran na kotu 
skupine 9800-sredstva v upravljanju, kar pomeni zmanjševanje navedenih sredstev.  
Amortizacija se je obračunavala od prvega dne naslednjega meseca po datumu nabave. 
 
Zavod je pridobil v  letu 2021 v upravljanje od občine za 431.393,72 € dolgoročnih 
opredmetenih sredstev.  Sredstva  v višini  54.189,34 € se nanašajo na dejavnost športa 
(igrala  in ureditev igrišč v  Šentjanžu, Trbonjah, Črnečah, Libeličah  in Dravogradu), in 
72.750,25 € za dejavnost  dvorca (oprema). Dodana pa so še sredstva dveh izvedenih 
projektov v letu 2021 »Bobrčkova pot«  126.124,54 € in »Pukštanj nekoč in danes  
178.329,59 €. 
 
 
B. KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AČR 
 
1. Denarna sredstva                              
 
 Zap. 
št. Postavka 2021 2020 

1. Denarna sredstva na računih UJP 22.141,29 32.420,53 

2. Gotovina  v blagajni 0 0 

  skupaj 22.141,29 32.420,53 

 
 
2.   Kratkoročne  terjatve  
Na dan 31.12.2021 ima Zavod odprte naslednje terjatve: 
 
Zap. 
št. Postavka  2021 2020 

1. Terjatve do kupcev 15.478,64 12.010,71 

2.  Terjatve iz naslova  predplačil 0 0 

3. Terjatev do uporabnikov EKN 5.459,45 1.416,26 

4. Druge kratkoročne terjatve 9.586,11 14.188,80 

5.  Aktivne časovne razmejitve 811,23 15.307,46 

  Skupaj 31.335,43 42.923,23 

 
Terjatve do kupcev so sestavljene iz neporavnanih računov za najemnine, izdanih v 
decembru.  
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C. ZALOGE 

 
Zavod  ima za Špic Bar blago v zalogah v višini 1.201,79 €, ostalega materiala in blaga 
nima evidentiranega v zalogah, za spominke nabavljene za prodajo v Info pisarni so bili v 
celoti oblikovani stroški, od prodane količine pa se oblikujejo prihodki, ki so razvidni po 
blagajniški dokumentaciji.  Zavod vodi količinsko evidenco. 
 
Droben inventar do vrednosti  500 € in dobo uporabnosti do 1 leta Zavod knjiži med 
odhodke v 100% znesku, evidenca je vodena količinsko. Tista sredstva, ki pa presegajo 
naveden limit, pa so evidentirana med opredmetenimi osnovnimi sredstvi.  
 

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR 

 
1.   Kratkoročne obveznosti 

 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih se nanašajo na obračunane plače za mesec 
december, katerih izplačilo je v januarju 2022. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
izhajajo iz neplačanih obveznosti do dobaviteljev.  
 
 
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  
 
1. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje  
 
Zavod izkazuje kot dolgoročne vire  sredstva v upravljanju, in sicer: 
 
konto 9800-sredstva v upravljanju na 01.01.2020                 3.644.446,13 € 

 -  davek od dohodka pravnih oseb 2020                     46,15 € 

 -  amortizacija in odpisi leta 2021 230.741,79 € 

 -  nakazilo presežka iz preteklih let                                                                         0,00 € 

-   prejeta sredstva v upravljanje  431.393,72 € 

-   drugo (izločitve, vključitve)                                                              518,18 € 

 -  presežek prihodkov nad odhodki 0,00 € 

 -  davek od dohodka pravnih oseb 2021                                               47,43 € 
 

 
konto 9800-sredstva v upravljanju na 31.12.2021                  3.845.522,66 € 

 
 
V skladu z navodili revizijskega poročila se je del dotacije v višini 11.981,46 € namenil 
za povečanje oblikovanje vira za nabavo osnovnih sredstev.  
 
2. Presežek prihodkov nad odhodki  
 
Javni Zavod izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 0 €. 
Fiskalno pravilo pri presežku prihodkov nad odhodki po denarnem toku  - 93,153. 
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4.  ZAKLJUČNI DEL 
 
 
Letno poročilo je bilo pripravljeno s strani direktorja Zavoda, Žarka TOMŠIČA ter 
računovodske službe Občine Dravograd, dne 25.02. 2022. 
 
 
 
 

Direktor JZ Dravit Dravograd 
Žarko TOMŠIČ 

                                                                                                                                      

                                                                       
      
 
 

PRILOGE 
 
-   RAČUNOVODSKE PRILOGE 
-   EVIDENCA PRIREDITEV IN DOGODKOV 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Poročilo o poslovanju JZ DRAVIT Dravograd za leto 2021                                                             stran 48 
 

 

 
 


