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OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA 
 

IME: Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode 

SKRAJŠANO IME: Javni zavod Sotočje Medvode 

SEDEŽ: Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode 

ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 72524 

DAVČNA ŠTEVILKA: SI 43651348 

MATIČNA ŠTEVILKA: 2148528000 

POSLOVNI RAČUN: 01271- 6000000277 odprt pri Upravi za javna plačila 

TELEFON: 01 36 26 220 

SPLETNA STRAN: http://www.zavodsotocje.si  

E-NASLOV: info@zavodsotocje.si 

USTANOVITELJ: Občina Medvode 

 

 
SPLOŠNO O ZAVODU 
 
Na podlagi Sklepa o pripojitvi Javnega zavoda za kulturo in mladino Medvode k Javnemu 
zavodu za šport in turizem Medvode (Uradni list RS, št. 88/2015) ter Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode, št. 041-20/2015-5 z dne 
30.09.2015, je Javni zavod za kulturo in mladino Medvode (prevzeti zavod), dne 21.12.2015 
pripojen k Zavodu za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode (prevzemni zavod). 
 
ORGANI ZAVODA  
 
Organi zavoda so: 

- svet zavoda, 
- direktor, 
- strokovni sveti za posamezna področja. 

 
Svet zavoda je najvišji organ upravljanja zavoda. Sestavlja ga pet članov, in sicer: 

- štirje predstavniki ustanoviteljice (po eden iz področja športa, turizma, kulture in mladine) 
- en predstavnik delavcev zavoda. 

 
Za člane Sveta zavoda Zavoda Sotočje Medvode so bili v letu 2016 imenovani:  

- Katarina Galof – predsednica in predstavnica področja športa, 
- Branko Kraljevič – predstavnik področja kulture, 
- Josip Žagar – predstavnik področja mladine, 
- Gorazd Čebulc – predstavnik področja turizma, 
- Marko Dobnikar – predstavnik delavcev zavoda oz.  
- Ines Iskra – predstavnica delavcev zavoda od imenovanja direktorja zavoda dalje. 

 
Do imenovanja direktorja je bila vršilka dolžnosti direktorja zavoda Ines Iskra, od 1.11.2016 dalje 
je direktor mag. Gorazd Renko. 
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Javni zavod Sotočje Medvode je na podlagi zakonov in predpisov, ki so podlaga za izdelavo 
letnega poročila, pripravil Poslovno poročilo Javnega zavoda Sotočje Medvode za leto 2016 z 
Računovodskim poročilom za leto 2016. Poročilo je izdano v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 110/02, 127/06, 14/07, 64/08, 
109/08, 49/09, 38/10, 107/2010), Zakonom o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in 30/02), 
Pravilnikom o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov (Ur. l. RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 
120/07, 112/09, 58/10), Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 112/09, 58/10), Pravilnikom o 
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 
Poročilo je sprejel svet Javnega zavoda Sotočje Medvode na svoji 22. seji 27. 6. 2017. V skladu 
s 26. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Javni zavod za šport, turizem, kulturo in 
mladino Medvode« (Ur. l. RS, št. 88/15) se poslovno poročilo posreduje Občini Medvode, kot 
ustanoviteljici javnega zavoda.  
 
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 
 
Najpomembnejše zakonske podlage in predpisi, ki opredeljujejo delovanje in financiranje 
javnega zavoda Sotočje Medvode (v nadaljevanju: zavod): 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Javni zavod za šport, turizem, kulturo in mladino 

Medvode« (Ur. l. RS, št. 88/2015 z dne 20.11.2015), 
- Statut Javnega zavoda Sotočje Medvode, št. P 1.32.1.16 z dne 30. 3. 2016, 
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu »Javni zavod 

Sotočje Medvode«, št. P 1.67.1.16 z dne 7. 6. 2016, 
- Interni predpisi in akti javnega zavoda Sotočje Medvode, 
- Zakon o športu (ZSpo) (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP, 110/02 - ZGO-1, 15/03 - 

ZOPA), 
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (NPS) (Ur. l. RS, št. 24/00, (31/00 popr.)) in 

Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Ur. 
l. RS, št. 26/14). 

 Letni program športa v Občini Medvode za leto 2016, 

 Zakon o zavodih (ZZ) (Ur. l. RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni 
list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – 
ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 

 Zakon o spodbujanju razvoja turizma – ZSRT (Ur. l. RS, št. 2/04, 57/12), 

 Drugi zakoni, predpisi in odloki na državni in lokalni ravni, ki urejajo področje delovanja javnih 
zavodov in njihova delovna področja. 

 Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/2010); 

 Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 
47/11); 

 Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št 21/2013) 

 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in naslednji); 

 Zakon o računovodstvu (UL RS št 23/1999, spremembe UL, št. 30/2002-ZJF-C, 114/2006-
ZUE); 

 Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3 in naslednji) 

 Zakon o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11 (16/11 poprav.); 

 Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (UL 

 RS, št. 53/2007, spremembe UL RS, št. 65/2008, 33/2011-ZPFOLERD-1);  

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13 in naslednji);  

 Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS št. 57/2008, spremembe UL RS, št. 
86/2008, 3/2009, 16/2009, 23/2009, 33/2009, 48/2009, 91/2009, 8/2010 Odl.US: U-I-244/08-

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200570
http://www.ius-software.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202001120400|RS-97|9345|4794|O|
http://www.ius-software.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202002121800|RS-110|13084|5387|O|
http://www.ius-software.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202003021400|RS-15|2108|589|O|
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200570
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200230&stevilka=1253
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006114&stevilka=4831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200865&stevilka=2820
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201133&stevilka=1584
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200886&stevilka=3738
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20093&stevilka=101
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200916&stevilka=586
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200923&stevilka=988
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200933&stevilka=1518
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200948&stevilka=2396
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200991&stevilka=3987
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20108&stevilka=265
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14, 31/2010, 83/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010, 59/2011, 6/2012, 40/2012, 22/2013, 
22/2013, 22/2013, 46/2013); 

 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS št. 73/2005 in naslednji); 

 Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne 
razrede (UL RS št. 69/2008, spremembe UL RS, št. 73/2008, 6/2011); 

 Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave 
in v pravosodnih organih (UL RS, št. 58/2003, spremembe UL RS, št. 81/2003, 109/2003, 
43/2004 (58/2004 popr.), 138/2004, 35/2005, 60/2005, 72/2005, 112/2005, 49/2006, 
140/2006, 9/2007, 101/2007 Skl.US: U-I-330/05-10, U-I-331/05-9, U-I-337/05-9, 33/2008, 
66/2008, 88/2008, 8/2009, 63/2009, 73/2009, 11/2010, 42/2010, 82/2010, 17/2011, 14/2012, 
17/2012, 23/2012, 98/2012, 16/2013, 18/2013, 36/2013, 51/2013, 59/2013); 

 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UrL RS št. 96/2002, spremembe UL RS, 
št. 123/2006-ZFO-1, 7/2007 Odl.US: U-I-35/04-11, 53/2007, 65/2007 Odl.US: U-I-276/05-11, 
77/2007-UPB1, 56/2008, 94/2009 Odl.US: U-I-278/07-17, 4/2010, 20/2011, 100/2011 Odl.US: 
U-I-210/10-10);  

 Zakon o varstvu kulturne dediščine (UL RS št. 7/1999, spremembe, UL RS, št. 110/2002-
ZGO-1, 126/2003-ZVPOPKD, 63/2007 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 16/2008-ZVKD-
1);  

 Smernice varstva kulturne dediščine za strategijo prostorskega razvoja Občine Medvode, 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, april 2006; 

 
 
2. URESNIČEVANJE LETNIH CILJEV 
 
2.1. Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 
 
Javni zavod Sotočje Medvode (v nadaljevanju: zavod) je izvajal Letni program športa v Občini 
Medvode za leto 2016 na področjih športne vzgoje otrok in mladine, športne rekreacije, 
kakovostnega in vrhunskega športa in športa oseb s posebnimi potrebami, razvojnih programov 
na področju športa ter upravljanju, vzdrževanju in razvoju javne športne infrastrukture v občini 
Medvode. Z izvajanjem tega programa je zavod uresničeval programe in cilje Nacionalnega 
programa športa v Republiki Sloveniji. 
 
 
2.2. Ekonomično in gospodarno upravljanje z javno infrastrukturo 
 
Zavod je upravljal in vzdrževal Športno dvorano Medvode (v nadaljevanju: športno dvorano) in 
Nordijski center Bonovec Medvode (v nadaljevanju: nordijski center). Športna objekta oziroma 
površine je upravljal in vzdrževal na ekonomičen in racionalen način ter za namen javnega 
interesa na področju športa in javnih prireditev. Iskal in uvajal je varčnejše tehnološke rešitve, 
predvsem na področju energetske oskrbe športne dvorane in sicer prezračevanje, hlajenje in 
ogrevanje ter ekonomične porabe energije in vode v nordijskem centru. Izvajal se je stalen 
nadzor nad stroški dela oz. blaga in storitev.  
 
Zavod je ekonomično in na racionalen način upravljal Kulturni dom Medvode (v nadaljevanju: 
kulturni dom), Rojstno hišo Jakoba Aljaža (v nadaljevanju: RHJA) in Turistično informacijski 
center Medvode (v nadaljevanju TIC Medvode) ter prostore in nepremičnine kulturne dediščine v 
občini Medvode v lasti ustanoviteljice: 
 

- spomenik padlim talcem v Gramozni jami v Medvodah, 
- skupni grob padlih v NOV na pokopališču v Preski, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201031&stevilka=1407
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201083&stevilka=4495
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201089&stevilka=4769
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201089&stevilka=4773
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201089&stevilka=4774
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201159&stevilka=2794
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20126&stevilka=218
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1702
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201322&stevilka=806
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201322&stevilka=807
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201322&stevilka=808
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201346&stevilka=1767
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200873&stevilka=3278
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20116&stevilka=199
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200381&stevilka=3879
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003109&stevilka=4798
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200443&stevilka=2001
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200458
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004138&stevilka=5937
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200535&stevilka=1236
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200560&stevilka=2653
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200572&stevilka=3222
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005112&stevilka=4922
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200649&stevilka=2093
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006140&stevilka=6107
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20079&stevilka=390
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007101&stevilka=5027
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200833&stevilka=1276
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200866&stevilka=2865
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200888&stevilka=3801
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20098&stevilka=210
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200963&stevilka=2987
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200973&stevilka=3242
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201011&stevilka=450
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201042&stevilka=2177
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201082&stevilka=4379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201117&stevilka=759
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201214&stevilka=594
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201217&stevilka=685
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201223&stevilka=909
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201298&stevilka=3794
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201316&stevilka=557
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201318&stevilka=655
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201336&stevilka=1410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201351&stevilka=1976
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201359&stevilka=2362
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006123&stevilka=5268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20077&stevilka=249
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200753&stevilka=2830
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200765&stevilka=3565
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200777&stevilka=4066
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200856&stevilka=2344
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200994&stevilka=4052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20104&stevilka=129
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201120&stevilka=822
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011100&stevilka=4259
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003126&stevilka=5393
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200763&stevilka=3416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200816&stevilka=485
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- spomenik žrtvam 1 . svetovne vojne na pokopališču v Preski, 
- rojstna hiša Franca Rozmana – Staneta in doprsni kip Franca Rozmana-Staneta pred 

hišo v Spodnjih Pirničah 13, 
- spomenik padlim v NOV pred zadružnim domom v Zgornjih Pirničah, 
- spomenik žrtvam 1. svetovne vojne na pokopališču v Smledniku, 
- spomenik petim padlim talcem ob cesti Vikrče- Smlednik, 
- spomenik žrtvam 1. svetovne vojne na pokopališču Sori. 

 
Poleg objektov, ki mu jih je v upravljanje zaupala ustanoviteljica Občina Medvode, je zavod 
ekonomično in na racionalen način skrbel tudi za prostore, ki jih ima v najemu:  
 

- Klub Jedro, 
- Studio - vadnico. 

 
2.3. Varna uporaba objektov in površin 
 
Prednostna naloga pri upravljanju in vzdrževanju infrastrukture, je bila zagotavljanje varne 
uporabe vseh prostorov in površin. To je bilo realizirano z rednim usposabljanjem delavcev, 
uvajanjem novih tehnoloških sistemov in stalnim nadzorom nad izvajanjem zakonskih predpisov 
na tem področju. 
 
2.4. Kakovost storitev 
 
Tudi v letu 2016 so bili zagotovljeni materialni in kadrovski pogoji za nudenje kakovostnih 
storitev na vseh objektih in površinah vsem uporabnikom. Pogoji za uresničevanje načrtovanih 
storitev so dobro vzdrževanje športne, kulturne in ostale infrastrukture, stalno usposabljanje 
delavcev ter uvajanje primernih športnih, turističnih, kulturnih in mladinskih programov ter javnih 
prireditev, ki se izvajajo v športnih, kulturnih ter drugih objektih in površinah. 
 
2.5. Dostopnost storitev 
 
Vsem uporabnikom objektov in površin, in sicer predšolskim otrokom, učencem, dijakom, 
študentom, odraslim osebam, starostnikom, osebam s posebnimi potrebami, invalidom in 
športnikom so bile nudene najrazličnejše možnosti za uporabo infrastrukture in povečana 
dostopnost storitev zavoda in drugih izvajalcev programov športa, turizma, kulture in mladine. 
Večja dostopnost storitev se je zagotovila predvsem z razvojem novih oz. dodatnih ponudb 
programov športa, turizma, kulture in mladine, s primernimi cenami storitev v ustreznih časovnih 
terminih za vadbo posameznih starostnih kategorij in ponudbo javnih (občinskih) prireditev s 
cenovno dostopnimi programi. 
Dostopnost do storitev se je povečala tudi s programi športa in drugimi družbenimi programi 
(kulturnimi, izobraževalni, turističnimi, mladinskimi, socialnimi) zunanjih izvajalcev, ki so dopolnili 
in popestrili ponudbo dejavnosti v športnih in drugih objektih in površinah. 
 
2.6. Trženje storitev in programov 
 
Različne oblike trženja storitev in programov v športnih, kulturnih in drugih objektih in površinah 
v upravljanju zavoda Sotočje so se razvijale na podlagi marketinškega programa trženja. Trženje 
se je razvijalo v sodelovanju z Občino Medvode, športnimi, turističnimi in kulturnimi društvi ter 
drugimi uporabniki, podjetji in zasebnimi ponudniki storitev. Iskale so se nove inovativne 
prodajne poti do kupcev storitev. S sredstvi, ki smo jih pridobili s trženjem storitev, se je pokrival 
del stroškov upravljanja in vzdrževanja infrastrukture ter izvajanja programov zavoda. 
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2.7. Razvoj javne infrastrukture v upravljanju zavoda 
 
Zavod je v skladu s svojimi pristojnostmi in usmeritvami Občine Medvode sodeloval pri pripravi 
strokovne podlage za razvoj športne infrastrukture in javne infrastrukture na področju kulture, 
kulturne dediščine in mladine, ki mu jo je prenesla v upravljanje ustanoviteljica, sodeloval pri 
pripravi investicijskih projektov ter v skladu s pooblastili izvajal nadzor nad izvedbo del v javno 
športno in drugo infrastrukturo, ki jo ima v upravljanju. Zavod je sledil sodobnim svetovnim 
trendom na področju razvoja športne in druge infrastrukture ter iskal nove povezave med javnim 
interesom na področju športa, turizma, kulture in mladine ter zasebnim interesom oz. 
gospodarstvom za sodelovanje. 
 
2.8. Razvoj javne službe na področju turizma 
 
Zavod je v okviru svojih pristojnosti izvajal strokovno službo na področju turizma z nadgradnjo 
delovanja in ponudbe ter predvsem selitve TIC-a Medvode na lokacijo glavne železniške 
postaje. Razvijal je sodobne pristope komunikacije in promocije programov, dogodkov in 
kulturno turističnih znamenitosti občine, in sicer predvsem z rednim osveževanjem spletne strani 
in drugih informacijsko komunikacijskih aplikacij. Razvijali so se novi produkti, ki so se celostno 
povezali in predstavljali turistično, kulturno in športno ponudbo Medvod. 
 
V sklopu letnih ciljev so se realizirali tudi dolgoročni cilji zavoda na lokalnem nivoju, ki so 
predvsem: 
- Biti prepoznaven ter odgovoren upravitelj in vzdrževalec javnih športnih objektov in površin v 

občini Medvode. 
- Izvajati Nacionalni program športa v RS in ga dopolnjevati z lastnimi programi športa. 
- Posodabljati in razširjati ponudbo javnih športnih objektov in površin za potrebe vrhunskega 

in kakovostnega športa, športne rekreacije, športa otrok in mladine, oseb s posebnimi 
potrebami ter športnega turizma. 

- Spodbujati razvoj ponudbe programov športa za otroke, mladino in odrasle na področju 
športne rekreacije, 

- Spodbujati celostni razvoj športa in športne infrastrukture v občini Medvode, 
- Razvijati trženje javnih športnih objektov in površin ter programov športa z namenom 

pridobivanja lastnih sredstev in s tem posredno zmanjševati potrebo po javnih sredstvih za 
izvajanje zastavljenih ciljev, 

- Opravljati športno, turistično, kulturno in mladinsko informacijsko dejavnost, 
- Spodbujati razvoj celovite športne, turistične, kulturne in mladinske ponudbe, 
- Oblikovati in tržiti celovito športno, turistično, kulturno in mladinsko ponudbo, 
- Skrbeti za razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih športu, turizmu, kulturi in mladini, 
- Osveščati in spodbujati prebivalstvo k pozitivnemu odnosu do športa, turizma, kulture in 

mladinskih programov. 
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3. DEJAVNOST 
 

Zavod je v skladu s sprejetimi spremembami ter z novima odlokom o ustanovitvi in statutom 
zavoda ažuriral svoje interne akte ter jih usklajeval tudi z novo zakonodajo in občinskimi 
predpisi.  
 
3.1. Javni interes na področju športa 
 
Zavod je zagotavljal pogoje za uresničevanje javnega interesa Občine Medvode na področju 
športa otrok in mladine ter rednega obratovanja in vzdrževanja javne športne infrastrukture. Ta 
interes se je zagotavljal na podlagi odloka o ustanovitvi javnega zavoda in statuta zavoda ter 
prejetih namenskih sredstev iz proračuna občine. Pri uresničevanju javnega interesa na 
področju športa je zavod organiziral in vodil nacionalne programe športa otrok in mladine ter 
organiziral svojo dejavnost tako, da je zagotavljal varnost, kakovost in dostopnost storitev v 
javnih športnih objektih in površinah, ki jih upravlja. S programi funkcionalnega usposabljanja in 
licenciranja delavcev ter stalnim nadzorom nad izvajanjem zakonskih predpisov je zavod vsem 
uporabnikom zagotovil varno uporabo športnih prostorov in površin. Z dobrim vzdrževanjem 
športne infrastrukture ter uvajanjem športnih programov smo zagotovili kakovostne storitve, ki so 
povečale število uporabnikov in obiskovalcev. Odlična športna infrastruktura in kakovostne 
storitve so povečale dostopnost do športa vsem uporabnikom, predvsem otrokom in mladini.  
 
3.2.  Javni interes na področju turizma in javnih prireditev 
 
Zavod je zagotavljal pogoje za uresničevanje javnega interesa Občine Medvode na področju 
turizma in javnih prireditev in preko te dejavnosti omogočal večjo prepoznavnost občine in 
izvajalcev turističnih programov. V ta namen je opravljal turistično-informacijsko dejavnost v 
občini, vodi turistično-informacijski center, spodbujal razvoj celovite turistične ponudbe v občini, 
oblikoval in tržil celovito turistično ponudbo, skrbel za razvoj in vzdrževanje javnih površin, 
namenjenih turistom, ki mu jih je Občina Medvode predala v upravljanje, organiziral in izvajal 
turistične prireditve, ozaveščal in spodbujal prebivalstvo k pozitivnemu odnosu do turistov in 
turizma nasploh, spremljal izvajanje turističnih programov in projektov v občini, nudil strokovno in 
organizacijsko pomoč izvajalcem turističnih programov in projektov v občini, načrtoval, izvajal in 
spremljal izobraževanje strokovnih delavcev turističnih dejavnosti, ki izvajajo turistično vodenje 
po občini, izvajal programe turističnega vodenja po Odloku o turističnem vodenju na turističnem 
območju Občine Medvode. Ta interes se je zagotavljal na podlagi odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda ter statuta zavoda. 
Število javnih prireditev smo še povečali oziroma že obstoječe poskušali dvigniti še na višji nivo 
ter poskrbeli za elemente, ki zagotavljajo pogoje za čim večjo upravičenost izvedbe, in sicer 
večje število obiskovalcev, bolj kvaliteten in dlje časa trajajoč program, večji obseg in 
intenzivnost oglaševanja prireditve, absolutna varnost in dobro počutje obiskovalcev, dobra 
medijska pokritost, možnost za nadgradnjo prireditve in njeno trženje. 
 
3.3. Javni interes na področju kulture 
 
Zavod upravlja javno infrastrukturo na področju kulture in kulturne dediščine, ki mu jo je prenesla 
v upravljanje ustanoviteljica, zagotavlja normalno delovanje objektov, ki jih ima v upravljanju, 
skrbi za zavarovanje in varnost objektov in opreme, posoja tehnično opremo in nudi tehnične 
storitve, daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnih programov na področju 
kulture, opravlja strokovna opravila za izvedbo javnega razpisa o sofinanciranju kulturnih 
dejavnosti in nadzira izvajanje kulturnih programov in projektov. Pomanjkanje krovnih strateških 
dokumentov na področju lokalne kulture, poslanstva in vizije, dolgoročnih ciljev ter njihova 
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implementacija, zahtevajo celostni pristop za ureditev področij. Eden od poglavitnih ciljev 
zavoda na področju kulture v letu 2016 je bil priprava osnutka strateškega dokumenta razvoja 
kulture na lokalnem nivoju. Lokalni program za kulturo bo skladno z zakonom ustrezna strateška 
podlaga za izvajanje kulturnih politik in iz njih izhajajočih ukrepov v naslednjem razvojnem 
obdobju, hkrati pa bo predstavljal skupni temelj za usklajeno in premišljeno delovanje vseh 
deležnikov na področju kulture in javnih politik v Občini Medvode. 
 
3.4. Javni interes na področju mladine 
 
Zavod vzpostavlja avtonomni mladinski prostor, ki deluje v lokalni skupnosti z namenom, da 
omogoča negovanje kulturnih, socialnih in drugih stikov med mladimi, spodbuja družbeno 
integracijo, aktivno participacijo in družbeno odgovornost, spodbuja prostovoljne aktivnosti in 
neformalno izobraževanje, uveljavlja mobilnost in mednarodno povezovanje, ponuja mentorsko 
pomoč mladim in promoviranje njihovih dosežkov, zagotavlja informiranost, organizira in izvaja 
različne interesne dejavnosti, s katerimi se mladim zagotavljajo dobrine na različnih področjih 
mladinske ustvarjalnosti. Vizija zavoda na področju mladine je bila vzpostaviti mladim dostopen, 
prijazen, zdrav in odprt mladinski center, ki ponuja kvalitetno prostorsko in tehnično 
infrastrukturo ter ustrezne dejavnosti in projekte, ki mlade motivira za delo v lokalnem okolju in 
jim omogoča razvoj na njihovi življenjski in profesionalni poti. Zavod je mladim dnevno ponujal 
dnevni center za mlade in mladostnike Bivak, izobraževalne in socialno preventivne projekte, 
jezikovne in druge tečaje, okrogle mize, delavnice, predavanja, koncerte, plesne predstave, 
likovne in fotografske razstave, potopisna predavanja, učno pomoč itd. 
 
3.5. Uresničevanje dolgoročnih ciljev na področju športa in športne infrastrukture 
 
Zavod je v skladu z Letnim programom športa v Občini Medvode in srednjeročnim Načrtom 
razvojnih programov Občine Medvode, v sodelovanju z Občino Medvode, športnimi društvi, 
šolami in vrtci ter drugimi izvajalci, dolgoročno uresničeval Nacionalni program športa v 
Republiki Sloveniji, ki predstavlja temeljni okvir vseh programov športa v Občini Medvode. Zavod 
je eden izmed izvajalcev programov športne vzgoje otrok in mladine oz. športa mladih, s katerimi 
uresničuje dolgoročne usmeritve Nacionalnega programa športa v RS ter tako povečuje število 
uporabnikov javnih športnih objektov in površin ter udeležencev programov športa v občini. 
 
3.6. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu 
 
Glede na povečan obseg dela, nova delovna področja zavoda ter glede na podlago izkustvenih 
kadrovskih standardov in normativov, ki veljajo za javne zavode za področje športa, turizma, 
kulture in mladine, upravljanje športne, kulturne in druge infrastrukture, se je občini predložil nov 
kadrovski načrt zavoda, ki zagotavlja primerne kadrovske pogoje za delo in razvoj zavoda. V 
skladu s potrebami se je pripravljal in izvajal redni program rednega izobraževanja ter 
funkcionalnega usposabljanja uslužbencev zavoda. 
   
3.7. Organizacija dejavnosti 
 
Izvedena je bila revizija delovanja zavoda, v smislu preverjanja posameznih dejavnosti zavoda, 
ki jih določa odlok o ustanovitvi javnega zavoda z vidika izvajanja javne službe na vseh 
področjih ter upravljanja z javno infrastrukturo. Zaradi pripojitve zavodov je bila opravljena 
analiza realizacije stroškov, predvsem računovodstva, čiščenja, oglaševanja in oblikovanja 
reklamnega oziroma propagandnega gradiva. 
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4.  ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE 
 
4.1. Upravljanje in vzdrževanje Športne dvorane Medvode 
 
Zavod je upravljal športno dvorano, ki mu jo je v upravljanje dodelila ustanoviteljica Občina 
Medvode, s Pogodbo o prenosu premoženja v upravljanje, št. 416-1/06, z dne 15. 9. 2006. 
 
4.2. Program rednega in investicijskega vzdrževanja Športne dvorane Medvode 
 
Program rednega in investicijskega vzdrževanja športne dvorane je bil izveden v skladu s 
finančnim načrtom zavoda ter namenskimi sredstvi v proračunu Občine Medvode. 
 
Tekoče in investicijsko vzdrževanje je obsegalo predvsem: 
- vzdrževanje, servis in letne preglede aktivne požarne zaščite v dvorani, 
- periodično čiščenje vseh zaščitnih talnih plošč za veliko in malo dvorano, 
- servis in vzdrževanje razsvetljave v veliki dvorani, 
- servis in redno vzdrževanje dvigala, 
- vzdrževanje, servis in letne preglede športnih orodij in opreme, 
- beljenje in sanacijo sten in stenskih oblog v avlah/ hodnikih v dvorane, 
- vzdrževanje, servis in nadgradnjo računalnikov, internetnih in komunikacijskih sistemov za 

potrebe dela strokovnih služb, prireditev in obratovanja dvorane. 
 
Zavod je v letu 2016 v sklopu rednega vzdrževanja izvedel beljenje prostorov po določenem 
prioritetnem vrstnem redu, nadgrajeval in vzdrževal informacijsko tehnologijo za delovanje in 
upravljanje objekta, redno vzdrževal in posodabljal tehnološko opremo športne dvorane ter 
vzdrževal in izvajal redne meritve oz. kontrole aktivne požarne in varnostne zaščite. Redno se je 
vzdrževal sistem elektroinštalacij ter osvetlitev športnih in spremljajočih prostorov z namenom 
zmanjšanja stroškov porabe električne energije. 
 
V skladu s predpisi smo opravili: 

- revizijo požarnega reda dvorane, 
- zamenjali filtre v klimatih, 
- opravili meritev strelovodnih naprav, 
- opravili kontrolo delovanja in popravilo razsvetljave v veliki dvorani, 
- opravili kontrolo delovanja in popravilo varnostne razsvetljave v celi dvorani (mesečna 

kontrola delovanja varnostnih svetilk), 
- čiščenje odtokov žlebov na strehi dvorane, 
- tesnenje strehe nad malo dvorano, 
- brušenje in lakiranje parketa v mali športni dvorani,  
- opravili predpisane periodične preglede in servise požarno varnostnih naprav, sistemov 

in opreme, ki so nameščeni v dvorani, 
- dvakrat letno smo opravili servis sistema klimatskih naprav in kotlov za ogrevanje, in 

sicer pred poletno in zimsko sezono,  
- zamenjava filtrov v klimatskih komorah se je opravljala pogosteje, in sicer ob zaznavi 

programa za nadzor in krmiljenje klimatskih naprav,  
- dokupili / montirali smo novo fitnes in vadbeno opremo, 
- delovno obleko in obutev za vzdrževalno osebje dvorane,  
- zmogljivejši sesalec za tepihe, 
- za potrebe množičnih javnih prireditev smo kupili prireditveni oder dimenzij 30m2, 
- projektor in platno (240 x 240),  



POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016 

 11 

- z Občino Medvode smo pristopili k reševanju parkirnega režima, s tem, da smo poiskali 
lokacijo oziroma ob dvorani uredili občasna dodatna parkirišča za potrebe obiskovalcev 
množičnih prireditev v dvorani.  

 
4.3. Upravljanje in vzdrževanje Nordijskega centra Bonovec Medvode 
 
Zavod je upravljal z Nordijskim centrom Bonovec Medvode, ki mu ga je v upravljanje dodelila 
ustanoviteljica Občina Medvode, s Pogodbo o prenosu Športno rekreacijskega centra Preska v 
upravljanje, št. 670-2/2011, z dne 3. 1. 2011. 
Upravljanje s športno površino na prostem je od zavoda zahtevalo organizacijsko prilagoditev 
delovanja in poslovanja, predvsem potrebo po zagotavljanju primerne kadrovske, finančne in 
materialne osnove za delovanje nordijskega centra. 
Za pripravo in vzdrževanje nordijskega centra v času zimske sezone oz. za vzdrževanje 
celotnega kompleksa skozi celo leto, je zavod v skladu s pogodbenimi določil, sklenjenimi z 
Občino Medvode, sodeloval z Nordijskim športnim društvom Medvode, ki je že do sedaj z občino 
in zavodom tesno sodelovalo pri izgradnji in upravljanju nordijskega centra. 
V prvem delu sezone se je v skladu s finančnim načrtom pripravil zagon športnih površin, in 
sicer: 

- postavitev poligona,  
- pregled in zagon strojne mehanizacije,  
- servis tlačne črpalke, 
- popravilo cilindra pri hidravliki pluga, 
- pregled električne napeljave razsvetljave, 
- zasneževanje in  
- upravljanje s teptalnim strojem.  

 
Preizkusil se je do sedaj nadgrajen sistem vodenja in upravljanja centra, in sicer: 

- razpored dela,  
- nadzor dela,  
- nadzor nad delovanjem vseh sistemov,  
- promocija in trženje objekta ter storitev,  
- organizacija finančnega poslovanja,  
- prodaja vozovnic in  
- nadzor nad uporabniki.  

 
Nov sistem prodaje vozovnic je s strani gotovinskega poslovanja preglednejši in hitrejši, glede 
prodaje pa zanesljivejši in prijaznejši do obiskovalcev in usklajen z veljavno zakonodajo, seveda 
tudi z davčnim potrjevanjem računov. Organizirala se je služba za obratovanje teptalca snega, ki 
je redno delovala v nordijskem centru in po predhodnih naročilih tudi na drugih lokacijah znotraj 
občine in bližnji okolici. 
 
4.4. Program rednega in investicijskega vzdrževanja Nordijskega centra Bonovec 
Medvode 
 
Po programu rednega in investicijskega vzdrževanja, ki je potreben za nemoteno delovanje 
nordijskega centra v zimski sezoni, se je pristopilo k zaključku ureditve dodatnih črpališč vode za 
zasneževanje na zadnjem delu poligona in redno vzdrževanje strojev in opreme za pripravo in 
urejanje nordijskega centra. Ena večjih investicij je bila sanacija glavne električne omarice v 
neposredni bližini tekaškega poligona. Z Občino Medvode se je pristopilo k reševanju 
problematike ustreznega parkirišča za čas zimske sezone oz. obratovanja nordijskega centra. 
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5.  TURISTIČNI OBJEKTI 
 
Zavod je upravljal Turistično informacijski center Medvode, ki mu ga je v upravljanje dodelila 
ustanoviteljica Občina Medvode, s Pogodbo o prenosu Turistično - informacijskega centra v 
upravljanje, št. 670-1/2014-1, z dne 30. 12. 2013. 
Zavod je v skladu z razpoložljivimi sredstvi oz. z namenskimi proračunskimi sredstvi delno 
obnovil notranjost novih prostorov TIC-a na glavni železniški postaji in jih prilagodil primarni 
dejavnosti: 

- izboljšali smo internetno povezavo s športno dvorano, tako je zagotovljen hitrejši prenos 
podatkov gotovinske blagajne, ki je povezana z glavno blagajno na sedežu zavoda, 

- Naredil se je nov izbor prodajnih artiklov (turističnih spominkov in drugih izdelkov domače 
obrti), ki se prodaja v TIC Medvode. V tem sklopu se pripravlja nabor protokolarnih daril 
oz. spominkov, ki bodo lahko predstavljali občino Medvode,  

- nadaljevala se je nadgradnja spletne strani, na novo registrirani spletni domeni 
zavodsotocje.si in medvode.info, kjer se je predstavljala osrednja informacijska in 
turistična spletna stran občine Medvode oz. združevala in posredovala vse dogodke in 
prireditve v Medvodah. S tem se je realizirala pravočasnost zbiranja in posredovanja 
informacij ter s tem boljša prepoznavnost občine v Sloveniji in tudi preko meja, 

- obratovalni čas TIC-a Medvode smo prilagodili obisku in povpraševanju. Ta je v svoji 
osnovi namenjen tako obiskovalcem oz. turistom iz Slovenije in tujine kot tudi občanom 
Medvod, ki lahko na enem mestu dobijo vse informacije o ponudbi in dogodkih v občini, 

- z raziskavo turističnega trga in anketami med občani se je raziskalo in analiziralo, kaj vse 
se lahko še ponudi v sklopu TIC Medvode, kakšni so še potenciali razvoja naravnih in 
kulturnih znamenitosti v občini in odzive vključilo v kratkoročne oz. dolgoročne načrte 
zavoda in občine na področju turizma in prireditev,  

- Turistično gradivo in promocijski material v tiskani obliki smo redno objavljali v elektronski 
obliki na spletni strani zavoda, facebook strani Medvode info ter v tiskani izdaji na javnih 
mestih po občini. 

 
 
 
6.  PROSTORI IN NEPREMIČNINE KULTURE IN KULTURNE DEDIŠČINE 
 
Zavod je na področju kulture in kulturne dediščine v letu 2016 upravljal s sledečimi objekti: 

- Kulturni dom Medvode, Cesta ob Sori 13, 1215 Medvode, 
- Rojstna hiša Jakoba Aljaža v Zavrhu pod Šmarno goro, 
- prostori in nepremičnine kulturne dediščine v občini Medvode v lasti ustanoviteljice: 

o spomenik padlim talcem v Gramozni jami v Medvodah, 
o skupni grob padlih v NOV na pokopališču v Preski, 
o spomenik žrtvam 1 . svetovne vojne na pokopališču v Preski, 
o rojstna hiša Franca Rozmana – Staneta in doprsni kip Franca Rozmana-Staneta 

pred hišo v Spodnjih Pirničah 13, 
o spomenik padlim v NOV pred zadružnim domom v Zgornjih Pirničah, 
o spomenik žrtvam 1. svetovne vojne na pokopališču v Smledniku, 
o spomenik petim padlim talcem ob cesti Vikrče- Smlednik, 
o spomenik žrtvam 1. svetovne vojne na pokopališču Sori. 

 
Zavod je z objekti upravljal kot skrben gospodar, skrbel za požarno in varnostno zaščito, 

zavarovanje objektov, za urejenost, košnjo trave, striženje žive meje, čiščenje, pletje, obnovo črk 

na spomenikih in izvajal druge vzdrževalne naloge. 
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6.1. Upravljanje in vzdrževanje prostorov in nepremičnin kulture in kulturne dediščine 
 
Zavod je v letu 2016: 

- izvedel popravilo vseh treh peči v kulturnem domu, na eni peči je bil zamenjal 
elektromagnetni ventil, na peči v pritličju je bila zamenjana elektronika, na peči v kleti je 
bila zamenjana črpalka, 

- pred kurilno sezono, so bili opravljeni pregledi vseh peči in zakonsko določene 
dimnikarske storitve, 

- v Rojstno hišo jakoba Aljaža je bil dobavljen plin, 
- opravljeno je bilo beljenje in čiščenje kletnih prostorov kulturnega doma, 
- namestil varnostno ograjo in vrata med kulturnim domom in kmetijsko zadrugo. 

 
V skladu z investicijskim finančnim načrtom je investiral v osnovno avdio in vizualno opremo za 
prostore kluba Jedro, Rojstne hiše Jakoba Aljaža in kulturnega doma Medvode in sicer: 

- projektor in platno (240 x 240),  
- mešalna miza (X32) s potovalnim kovčkom,  
- zvočniki in receiver,  
- alarmni sistem v Rojstni hiši Jakoba Aljaža. 

 
Zavod je predvsem želel oživeti dogajanje v kulturnem domu, tudi s pomočjo ureditve kavarne v 

avli doma, kjer so bila opravljena številna obnovitvena in investicijska dela (gradbena, 

inštalacijska, obrtniška):  

- zamenjava dotrajanih in nevarnih električnih vodov v avli, 

- sanacija razpokanih teraco tal v avli, na zunanjem stopnišču in na terasi (brušenje, 

krpanje in izdelava novega teraca na večjih razpokaninah) 

- sanacija varnostne ograje na terasi, 

- popravilo nadstreška (maska, strop), 

- odstranitev stropnih elementov in kanalov za prezračevanje (tudi zunaj na fasadi), 

- demontaža obstoječih lesenih oblog prezračevanja in prezračevalnih kanalov, 

- rušenje zidane stene na prehodu, 

- zidarska dela (zametavanje instalacijskih kanalov po polaganju inštalacij), 

- zamenjava dela pločevinaste strešne kritine nad teraso po odstranitvi prezračevalnega 

kanala, 

- vgraditev varnostnega sistema, 

- vgraditev ozvočenja, 

- vgradnja novih stropnih luči,  

- stropna nadgradnja vetrolova in vhodnega nadstreška, 

- bandažiranje mavčnih površin, 

- zamenjava lesene obloge stene dvorane, 

- vgradnja lesenih polic v avli, 

- vgradnja dvokrilnih vrat z oblogo (zvočno izolativna, vhod v gledališko dvorano), 

- ostranjevanje peskanih nalepk na steklenih površinah (zunanji obok vhodne avle), 

- slikopleskarska dela, 

- inštalacijska dela (menjava starih elektro kablov, vtičnic, stikal in doz, prestavitev tablojev 

in cevi,vezava dimerjev za svetilke…), 

- izdelava in montaža fiksne predelne steklene stene (220x250), 



POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016 

 14 

- sanacija točilnega pulta, 

- obnovitev stare svetlobne table in nakup novih (samostoječe 3D črke- Kulturni dom 

Medvode in svetlobna kaseta- Kavarna Sotočje), 

- nakup inventarja (stoli, mize, fotelji, dekorativni material, gostinski inventar…) 

 

Ideja o prenovi avle kulturnega doma je obstajala že nekaj let in so jo podpirali tako kulturna 

društva kot občani. Z ureditvijo interne kavarne in ustrezne programske politike je kulturni dom 

dobil potencial osrednjega kulturnega javnega prostora za organizacijo gledaliških, glasbenih in 

kulturno umetniških prireditev, občinskih proslav in drugih manjših prireditev, opravlja pa lahko 

tudi tržne dejavnosti oddajanja dvorane, organizacijo predavanj, seminarjev, itd. Predvsem pa je 

avla s prepotrebno sanacijo postala varna uporabnikom. 

 
Poleg objektov, ki mu jih je v upravljanje zaupala ustanoviteljica Občina Medvode, je zavod 
ekonomično in na racionalen način skrbel tudi za prostore, ki jih ima v najemu:  
 

- Studio-vadnica, Cesta ob Sori 13, produkcijski prostori, vadnica glasbenih skupin in 
studio za vaje DJ-ev, 

- Klub Jedro, Cesta ob Sori 15, klubski prostori namenjeni predavanjem, koncertom, 
delavnicam, galeriji, šolskim plesom... 

 
 
 
7.  PROGRAMI IN NALOGE 
 
7.1. PROGRAMI IN NALOGE ZAVODA NA PODROČJU ŠPORTA 
 
7.1.1. Letni program športa v Občini Medvode 
 
V sklopu priprave in izvajanja Letnega programa športa v Občini Medvode za leto 2016 smo 
med drugim posvetili pozornost trem področjem, in sicer: 
(1) Analizi izvajanja Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Medvode (Ur. l. RS, 
št. 38/2012) v praksi (prednosti in pomanjkljivosti) ter v skladu z novim Nacionalnim programom 
športa v RS in Zakonom o športu (v pripravi) pripravili osnutek novega pravilnika o sofinanciranju 
programov športa, 
(2) Javni razpis za programe športa v Občini Medvode, 
(3) Pravilnik o priznanjih športnikom, športnim delavcem in športnim društvom v občini Medvode 
(Uradni list RS št. 21/09). 
 
Glede na množičnost programov športa, ki z leta v leto kakovostno napredujejo tako v smislu 
udeleževanja športnikov na višjih nivojih tekmovanj, kakor tudi z boljšimi in vidnejšimi dosežki na 
tekmovanjih, se je tudi zavod zavzemal in s strokovnega stališča zagovarjal povečanje sredstev, 
namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini Medvode v naslednjih letih. Iskali in 
predlagali smo tudi boljše sistemske rešitve in možnosti sofinanciranja kakovostnega in 
vrhunskega športa v občini Medvode, ki poleg infrastrukture potrebuje tudi dodatno pomoč 
Občine Medvode, da se vsaj ohrani na tem nivoju oz. v prihodnje lahko napreduje na še višji 
nivo. 
 
7.1.2. Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 
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7.1.2.1. Programi športa otrok in mladine iz Nacionalnega programa športa v RS 
 
Zavod je v letu 2016 imel vlogo koordinatorja, organizatorja in izvajalca športnih programov otrok 
in mladine iz Nacionalnega programa športa v RS za predšolske in šoloobvezne otroke, ki 
obiskujejo vrtce ali osnovno šolo v občini Medvode.  
 
V te programe so vključeni Vrtec Medvode in 6 osnovnih šol s podružnicami (OŠ Medvode, OŠ 
Pirniče, OŠ Preska, POŠ Sora, POŠ Topol, OŠ Simona Jenka Smlednik, OŠ Vodice ter zavod 
VIZ Frana Milčinskega Smlednik. OŠ Vodice iz občine Vodice se vključuje v sistem izvedbe 
programa Športa otrok in mladice (v nadaljevanju: ŠOM) na podlagi sporazuma med Občinama 
Medvode in Vodice. 
 
Zavod je v letu 2016 organiziral in izvedel naslednje športne programe ŠOM-a:  

1. Naučimo se plavati, 

2. Mali sonček, 

3. Zlati sonček, 

4. Krpan, 

5. Šolska športna tekmovanja, 

5.1. Občinska šolska športna tekmovanja, 

5.2. Področna šolska športna tekmovanja, 

6. Državna šolska športna tekmovanja in 

7. Udeležba na množičnih prireditvah. 

 
Podlaga za sofinanciranje organizacije oziroma koordinacije ter izvajanja navedenih programov 
na občinski ravni z javnimi financami lokalne skupnosti je v Nacionalnem programu športa v RS. 
Izvajanje programov na področni in državni ravni koordinira in sofinancira Zavod za šport 
Republike Slovenije Planica. Ta med drugim določa, da lokalne skupnosti sofinancirajo stroške 
ekip in posameznikov, ki se uvrstijo na vsa nadaljnja tekmovanja. Obseg in višina sofinanciranja 
vseh teh programov se podrobno določita s programom športnih vsebin in tekmovanj za 
predšolske in šoloobvezne otroke, ki ga bo zavod pripravljal letno ter Letnim programom športa 
v občini Medvode, ki ga sprejema Občinski svet Občine Medvode. 
 
Program športnih vsebin in tekmovanj je osnova dela finančnega načrta zavoda, ki se nanaša 
na področje športa otrok in mladine. Finančna sredstva za izvajanje programov ŠOM-a se 
vsakoletno zagotavljajo iz proračuna Občine Medvode.  
 
7.1.2.2. Naučimo se plavati 

 
Osnovni namen programa Naučimo se plavati, je zagotoviti osnovno plavalno znanje otrok in je 
namenjen otrokom v vrtcih, učencem in v manjši meri tudi dijakom. Zavod je v mesecu januarju 
in februarju v sodelovanju s Plavalnim klubom Triglav Kranj organiziral deseturne plavalne 
tečaje, katerih se je udeležilo 185 prvošolcev iz osnovnih šol Občine Medvode.  

 
SKUPIN

A 
ZAČETEK ZAKLJUČEK ŠOLA SKUPAJ 

1 pon., 4. januar 2016 petek, 08. januar 2016 OŠ MEDVODE  
1.a +1.b 

43 

2 pon., 9. maj 2016 petek, 13. maj 2016 POŠ SORA (18)* 
OŠ Preska (27-1a) 

42 
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3 pon., 18. januar 2016 petek, 22. januar 2016 OŠ Preska (27 -
1b) 
POŠ Topol (10) 

34 

4 pon., 25. januar 2016 petek, 29. januar 2016 OŠ S. J. Smlednik  
1.a + 1.b 

28 

5 pon., 30. maj 2016 petek, 3. junij 2016 OŠ PIRNIČE* 
1.a + 1.b 

34 

Skupaj učencev in učenk 1. razredov: 181 

 

Vsi udeleženci tečaja so po Merilih za ocenjevanje plavanja v Sloveniji (Informator 1, 2015/2016) 

so uspešno opravili plavalne naloge in izboljšali svoje začetno oceno plavanja ter tako dosegli 

kriterij za znanje plavanja. Udeleženci so prejeli diplome. 

7.1.2.3. Mali sonček 

 
Gibalno – športni program Mali sonček se je prvič začel izvajati leta 2012 na državni ravni in je 
namenjen otrokom starosti od drugega do petega leta. Namen programa je obogatiti gibalne 
dejavnosti otrok v vrtcu s sodobnimi gibalno – športnimi vsebinami, pri čemer je poudarek na igri 
in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. V omenjeni program je bilo v letu 2016 
vključenih 599 otrok Vrtca Medvode. Otroci so ob uspešnem zaključku prejeli priznanja. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.2.4. Zlati sonček 

 
Program Zlati sonček je namenjen otrokom starim od šest do osem let (prva triada), ter je 
obogatitev otrokovega prostega časa s športnimi vsebinami v vseh letnih časih, pri čemer je 
poudarek na igri in sodelovanju otrok ter izvajanju programa v daljšem časovnem obdobju. 
Program je vabljiv in uresničljiv tudi za otroke z manjšimi sposobnostmi in znanji. V letu 2016 so 
se v program vključile OŠ Medvode, OŠ Preska s svojima podružnicama Sora in Topol, OŠ 
Pirniče in OŠ Simona Jenka Smlednik. 
 

Zlati sonček število 
priznanj 1. 
razred 

število 
priznanj 2. 
razred 

število 
priznanj  
3. razred 

Število 
vključenih 

OŠ PRESKA 
 

52 46 52 150 

POŠ SORA 18 21 13 52 

POŠ TOPOL 14 5 0 19 

OŠ 
MEDVODE 

0 0 45 45 

OŠ PIRNIČE 34 30 25 89 

OŠ S. J. 
SMLEDNIK 

37 37 37 111 

z.š. Program  št. otrok 

1 Modri sonček 106 

2 Zeleni sonček 160 

3 Oranžni sonček 135 

4 Rumeni sonček 198 

 Skupaj 599 
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Skupaj 161 139 172 466 

 

Vsi učenci in učenke, ki so uspešno zaključile program Zlati sonček so prejeli spominsko 

priznanje (diplomo). Učenci 3. razredov pa so prejeli Veliko zlato medaljo. 

 

7.1.2.5. Krpan 

 
Športni program Krpan je namenjen otrokom druge triade (od 4. do 6. razreda) osnovne šole, ki 
so praviloma stari od 9 do 11 let. Poudarek je na redni vadbi, ki z osvojitvijo in razvojem gibalnih 
sposobnosti bogati otrokov prosti čas. V športni program Krpan je bilo v letu 2016 vključenih 365 
otrok iz občine Medvode iz OŠ Medvode, OŠ Preska s podružničnima šolama Sora in Topol in 
OŠ Simona Jenka Smlednik (glej Tabelo). Učenci, ki so uspešno končali program, so prejeli 
spominska priznanja (diplome). 
 
 

Krpan število 
priznanj 4. 
razred 

število 
priznanj 5. 
razred 

število 
priznanj 6. 
razred 

Skupaj 
podeljenih 

 OŠ PRESKA 57 41 59 157 

POŠ SORA 14 13 0 27 

OŠ MEDVODE 0 0 0 0 

OŠ PRINIČE 0 0 0 0 

OŠ S. J. 
SMLEDNIK 

26 26 0 52 

Skupaj 97 80 59 236 

 

 

 

7.1.2.6. Šolska športna tekmovanja 

 
Šolska športna tekmovanja (v nadaljevanju: ŠŠT) in prireditve so pomemben del dodatne 
ponudbe, ki jo šole ponujajo učencem. Tekmovanja so nadgradnja rednega pouka, saj so 
povezovalni element med učenci, učitelji in starši ter med šolo, odgovornimi za šport na lokalni 
ravni, športnimi društvi in panožnimi zvezami. 
 
Šolska športna tekmovanja, razdelimo v naslednje tri sklope glede na vrsto tekmovanja: 

 

- 1.1. Občinska šolska športna tekmovanja 

- 1.2. Področna šolska športna tekmovanja 

- 1.3. Državna prvenstva oz. tekmovanja 

 

V letu 2016 so ŠŠT tekmovanja večinoma potekala v Športni dvorani Medvode, v telovadnicah 

občinskih osnovnih šol in na nekaterih drugih športnih objektih v občini in izven občine. 

Področna in državna tekmovanja so potekala na različnih športnih prizoriščih po celi Sloveniji.  

Šolske ekipe občine Medvode in Vodice se je v letu 2016 udeležilo 13 občinskih šolskih športnih 
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tekmovanjih, 9 področnih šolskih športnih tekmovanjih in 4 državnih šolskih športnih 

tekmovanjih. 

 

Raven šolskega športnega 

tekmovanja 

Število 

tekmovanj: 

OBČINSKO 13 

PODROČNO 9 

DRŽAVNO 4 

 26 

 

7.1.2.7. Podelitev šprtnih nagrad in priznanj- Večer športa 

 
Na tradicionalnem Večeru športa je bilo najuspešnejšim športnikom, ki so v letu 2015 dosegli 
izjemne športne dosežke, podeljeno 23 malih športnih plaket, 9 velikih športnih plaket in 1 
športno prizanje.  
 
Malo športno plaketo so prejeli naslednji športniki oziroma ekipe: 
 

1. Brina Vozelj 
2. Maja Plaznik 
3. Anja Plaznik 
4. Tine Hren 
5. Jaka Zupančič 
6. Plesna šola Urška 
7. Rok Hožič 
8. Ana Marija Šetina 
9. Miha Ivančič 
10. Jaka Ivančič 
11. Badminton klub Medvode Članska ekipa Mr. Pet Medvode  
12. Nika Polanič 
13. Katja Turinek 
14. Elma Rošić 
15. Neja Kršinar 
16. Tenis klub Medvode Članska moška ekipa 
17. Anja Pritekelj 
18. Matej Pritekelj 
19. Nina Žavbi Kunaver 
20. Anja žavbi Kunaver 
21. Košarkarski klub Medvode ekipa fantje U15 
22. Janez Debeljak 
 

Veliko športno plaketo, ki se podeljuje za osvojene medalje na uradnih evropskih ali svetovnih 
pokalih in prvenstvih oziroma za izjemne dosežke na področju športa so za svoje izvrstne 
športne dosežke prejeli naslednji športniki: 
 

1. Andrej Žavbi 
2. Lea Einfalt 
3. Blaž Cof 
4. Miha Ivanič 
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5. Peter John Stevens 
6. Košarkarski klub Medvode ekipa Fantje U13  

 
Za športnika in športnico leta 2015 Občine Medvode sta bila imenovana Peter John Stevens 
in Lea Einfalt, ki sta za svoje izvrstne dosežke v športu prejela občinsko priznanje v obliki 
denarne nagrade. 
 
Proračunska sredstva so se namenila za športna priznanja najuspešnejšim športnikom, 
dobitnikom priznanj in za denarni nagradi, dobitnikoma naslova Športnice in Športnika leta, ki se 
podeljuje na podlagi Pravilnika o priznanjih športnikom, športnim delavcem in športnim društvom 
v občini Medvode. Sredstva so bila namenjena tudi za organizacijo prireditve, in sicer za 
ozvočenje in scensko opremo, filmsko projekcijo športnih dosežkov v letu 2015, cvetlične 
aranžmaje, vodenje oz. povezovanje prireditve, nastopajoče in pogostitev prejemnikov priznanj 
in nagrad ter ostalih gostov.    
 
7.1.3. Športno rekreativni programi 
 
Zavod je za potrebe rekreacije v športni dvorani ponudil uporabo fitnesa, vadbo badmintona, 
namiznega tenisa in program športnih zabav za otroke. V športni dvorani sta bila med drugim v 
sodelovanju z zunanjimi izvajalci ponujena tudi prilagojen športni program za odrasle nad 65 let, 
in sicer joga za starejše in druga skupinska vadba: 

- ŠD EFI (večnamnski prostor, četrtek od 10h do 11h) 
- Zdravstveni dom Medvode (večnamnski prostor, sreda in petki) 
- Društvo joga v vsakdanjem življenju Popetre (mala dvorana, sreda od 18h do 19.30h) 
- Renata Gričar s.p. (plesna dvorana in mala dvorani, četrtki od 9h do 10h in nedelje 18h 

do 19h) 
Izbranim izvajalcem programov za starejše se je v dopoldanskem času omogočila uporaba 
prostih terminov za izvajanje programov vadbe za starejšo populacijo. S tem ukrepom smo želeli 
razširiti organizirano športno vadbo za vse večjo populacijo starejših, ki v tej dobi potrebujejo 
predvsem šport za zdravje. 
V športni dvorani sta v dopoldanskem času oz. v prostih terminih svoj program za osebe s 
posebnimi potrebami izvajala tudi Društvo Barka (dvakrat tedensko v plesni dvorani, torki in petki 
od 10h do 12h), neprofitna humanitarna organizacija in Prostovoljno gasilsko društvo Zbilje 
(enkrat tedensko v mali dvorani ali v fitnesu, sobota od 10h do 12h), ki s svojim podmladkom 
zadnjih pet let našo državo uspešno zastopa na gasilskih olimpiadah po svetu. 
 
7.1.4. Uporaba Športne dvorane Medvode 
 
V Občini Medvode deluje več kot 50 športnih društev, ki imajo registrirano primarno dejavnost 
šport oz. športno rekreacijo. Zavod je sodeloval s športnimi društvi in zvezami športnih društev v 
okviru zagotavljanja kakovostnih storitev športnih programov, upravljanja športne dvorane ter 
programov rednega in investicijskega vzdrževanja športne dvorane.  Zavod je športne prostore v 
športni dvorani primarno namenjal Osnovni šoli Medvode za izvajanje vzgojno izobraževalnega 
procesa, predvsem v dopoldanskem času v veliki športni dvorani in mali športni dvorani. Šola je 
uporabljala 2/3 velike športne dvorane in malo športno dvorano ter kabinet za učitelje športne 
vzgoje, garderobe ter skladišče za športno opremo in rekvizite. Druge prostore so v 
dopoldanskem času uporabljali tudi drugi uporabniki. 
V popoldanskem času je bila športna dvorana primarno namenjena izvajalcem letnega 
programa športa v občini Medvode, ki jih sofinancira Občina Medvode in sicer je imelo v letu 
2016 z zavodom sklenjeno letno pogodbo o uporabi športne dvorane 37 izvajalcev. V ostalih 
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prostih terminih je bila športna dvorana namenjena drugim društvom, zainteresiranim skupinam 
posameznikov, podjetjem itd. 
Popoldanski urniki uporabe prostorov v športni dvorani so se prilagajali programom športa otrok 
in mladine, organizirani vadbi - treningom športnih društev in ostalih uporabnikov. Temu 
primerno se je prilagodil tudi cenik storitev zavoda za sezono 2016 / 2017, ki je začel veljati s 1. 
septembrom 2016 in velja do 31. avgusta 2017.  
 
7.1.5. Športne in druge prireditve na področju kulture, turizma, vzgoje in izobraževanja 
 
Zavod je z društvi in zvezami, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami, javnimi zavodi ter 
drugimi organizatorji športnih prireditev organiziral in izvedel športne prireditve in tekmovanja v 
različnih športnih panogah, za različne starostne kategorije in nivoje tekmovanj. V letu 2016 je 
bilo v dvorani organiziranih 129 športnih prireditev. Večje športne prireditve oz. ligaška 
tekmovanja: 
 
Športne prireditve:     Organizator: 
 
- Državno prvenstvo v plesih    Libero dance 
- Ljubljana open     PŠ Urška in Mirandance    
- Euro fit fest (mednarodna fitnes konvencija) Fitnes zveza Slovenije, Marko Geršak 
- Revija ritmične gimnastike    ŠD Špička   
- Košarkarske tekme članov III. SKL   Košarkarski klub Medvode 
- Košarkarske tekme mladinci II. SKL  Košarkarski klub Medvode  
- Košarkarske tekme kadetov II. SKL  Košarkarski klub Medvode  
- Košarkarske tekme pionirji I. SKL    Košarkarski klub Medvode  
- Košarkarske tekme ml. pionirji SKL  Košarkarski klub Medvode  
- DP v badmintonu (različne kategorije)   Badminton klub Medvode    
- Mednarodni članski turnir v badmintonu  Badminton klub Medvode    
- Mednarodni mladinski turnir v badmintonu  Badminton klub Medvode    
- A in B turnir v badmintonu za člane   Badminton klub Medvode    
- 1. in 2. badmintonske lige za člane   Badminton klub Medvode    
- Rekreativni turnir v badmintonu   Badminton klub Medvode 
- Turnirji v futsalu (malem nogometu)  Nogometni klub Jezero Medvode 
- 5. Medvoški tek     Športno društvo Efi 
- Mednarodno prvenstvo v bodybuildingu   Maksimum open 
- Poletne priprave v baletu    Zavod Baletna šola Stevens 
 
V športni dvorani so se izvedla tudi občinska, področna in državna šolska športna tekmovanja 
za osnovnošolske otroke in dijake srednjih šol, in sicer v malem nogometu, badmintonu, košarki, 
odbojki, med dvema ognjema in namiznem tenisu. Poleg navedenih tekmovanj so se 
organizirala še druga športna in športno rekreativna tekmovanja v različnih športnih panogah; 
atletika, namizni tenis… V dvorani je v letu 2016 potekalo 24 športno obarvanih rojstnodnevnih 
zabav za otroke (najem večnamenskega prostora ali male športne dvorane z ponujenimi 
športnimi rekviziti in opremo (sestavljive mehke blazine, žoge, stožci, valji, medicinke…) ter 
postavitvijo inventarja za pogostitev v avli (stoli, mize, koši za smeti, stojalo zobešalniki…) 
 
V sodelovanju z Občino Medvode in drugimi izvajalci smo organizirali številne kulturne, 
turistične, vzgojno izobraževalne, dobrodelne in družabno zabavne prireditve s koncerti 
glasbenih izvajalcev ter drugim spremljajočim programom. V letu 2016 je bilo v dvorani 
organiziranih 24 kulturnih, zabavnih in družabnih prireditev. Večje kulturne in zabavne družabne 
prireditve: 
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Kulturne in družabno zabavne prireditve: Organizator: 
 
- Večer športa     Zavod in Občina Medvode 
- Gregorjevo po domače z Modrijani  Zavod ob desetletnici obratovanja dvorane 
- Dvodnevno pustovanje   Zavod 
- Silvestrovanje    Zavod 
- Valeta OŠ Medvode    OŠ Medvode 
- Pozdrav pomladi    OŠ Medvode 
- Miklavžev sejem    OŠ Medvode     
- Novoletni koncert godbe Medvode  Kulturno društvo Godba Medvode 
- Prihod dedka Mraza    SD stranka 
- Slovenec leta- Ambasador dobre volje Nedeljski dnevnik d.d. 
- 70- letnica LDM    Lovska družina Medvode 
 
 
Tržne družabno zabavne prireditve: Organizator: 
 
- Muzikal Cvetje v jeseni   Gorazd Slak  
- Narodnostni kulturni večeri in  Kulturno in športno društvo "Sandžak" v Sloveniji 
  dobrodelne prireditve   Društvo bosansko - hercegovskega in slovenskega 

prijateljstva Ljiljan 
Hrvaško kulturno umetniško društvo "Komušina" 
Škofja Loka 

- Spomladanski shod Jehovovih prič  Jehovove priče   
- Jesenski shod Jehovovih prič   Jehovove priče   
- Koncert dalmatinskih klap   Koncert skupina d.o.o. 
- OTV Valentino - 4x letno   Mirsad Letić 
- Razstava bonsajev    Društvo bonsajev Slovenije 
- LTH prednovoletna zabava za odrasle LTH castings d.o.o. 
- LTH ustvarjalne delavnice za otroke LTH castings d.o.o. 
- Preventivni zdravniški pregledi  Igase d.o.o. 
- Plesne produkcije    ŠKD Latino bit 
- Največji Halloween na Gorenjskem S- dogodek 
 
Poleg navedenih prireditev je v dvorani potekalo še več seminarjev in posvetov različnih 
tematskih sklopov, srečanj in zabav podjetji ter koncertov ipd. 
 
Seznam tekmovanj in prireditev se je čez leto sproti dopolnjeval, ker smo se skozi tekoče leto 
dogovarjali za nove termine prireditev in tekmovanj. Nekatere od navedenih ter še predvidenih 
športnih prireditev se uvrščajo med uveljavljena tekmovanja v posameznih športnih panogah v 
Sloveniji in tudi v svetu ter pritegnejo pozornost medijev, športne javnosti in obiskovalcev, zato  
je zavod aktivno sodeloval z organizatorji in jim nudil najugodnejše možnosti za izvedbo teh 
tekmovanj v športni dvorani. Športne, kulturne in družabne prireditve v športni dvorani so postale 
tradicionalne, kar je bilo opazno tudi pri obisku, ki je bil ob vsaki prireditvi večji.  
 
7.2. PROGRAMI IN NALOGE ZAVODA NA PODROČJU TURIZMA 
 
Zavod je na področju turizma skrbel predvsem za celostno promocijo občine in dogodkov v njej 
ter s tem omogočal razvoj turističnih potencialov, povezovanje izvajalcev in ponudnikov turizma 
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v občini in nudenju strokovne pomoči za doseganje zastavljenih ciljev. Vsebinske naloge zavoda 
na področju turizma in prireditev, ki jih je izvajal delavec s posebnimi znanji in sposobnostmi IV: 
 
7.2.1. Delovne naloge v sklopu vodenja in dela v Turistično-informacijskem centru 
Medvode 
– informiranje turistov in občanov o dogodkih in prireditvah, nočitvenih kapacitetah, gostinski 

ponudbi ter pridobivanje informacij za potrebe informiranja javnosti,  

– urejanje spletnega portala www.medvode.info (objavljanje dogodkov in prireditev, 

spreminjanje podatkov, dodajanje vsebin, informacije o novih ponudnikih, objava turističnih 

vsebin), 

– tedensko urejanje in pošiljanje elektronskih obvestil e-Medvode, 

– vodenja statistike obiska v TIC-u in nastanitvenih kapacitet ter prenočitev za potrebe Občine 

Medvode in STO, 

– sodelovanje s civilno sfero (društva, zveze društev, turistični in gostinski ponudniki v občini), 

– vodenje zalog in naročanje promocijskega gradiva (vrečke, katalogi, zgibanke idr.) 

– priprava novega promocijskega gradiva (zemljevidi, kolesarske in pešpoti, razglednice, 

turistični katalogi, promocijske zloženke in brošure), 

– naročanje in prodaja spominkov ter protokolarnih daril občine, 

– prodaja vstopnic za prireditve in sprejemanje prijav na različne dogodke, 

– izposoja koles, 

– urejanje fotografskega arhiva v občini za namen objave v promocijskih gradivih in medijih, 

– pridobivanje podatkov o dogodkih za tekoči mesec in na letni ravni, priprava koledarja 

prireditev za portal, informacijski pult v TIC-u in lokalni časopis Sotočje, 

– fotografiranje dogodkov in objava fotografij na spletni strani in za arhiv zavoda, 

– priprava člankov s turistično vsebino, 

– sodelovanje z drugimi TIC-i po Sloveniji in slovenskimi turističnimi organizacijami, 

– vodenje evidence obiskanosti TIC-a; 3.777 ljudi je v letu 2016 obiskalo TIC. 

 

 

 

http://www.medvode.info/
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7.2.2. Trženje turističnega vodenja in izletov po občini Medvode  
Na podlagi sprejetega odloka o vodniški službi in usposobljenih lokalnih turističnih vodnikov se 
je realiziralo trženje paketa izletov oz. turističnega vodenja po občini, v prvi vrsti so bili izleti 
ponujeni turistom oz. obiskovalcem Medvod in okoliških krajev. 
Nekateri izletiški aranžmaji so primerni za odraslo populacijo, nekateri so namenjeni družinam, 
nekaj pa jih je prilagojenih šolam. Za trženje turističnih aranžmajev (turistično vodenje po občini 
z dodatnimi storitvami) je zavod podaljšal licenco za organiziranje in prodajo turističnih 
aranžmajev, ki jo je izdala Turistično gostinska zbornica Slovenije. V letu 2016 smo v septembru 
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organizirali izobraževanje nove generacije lokalnih turističnih vodnikov. Izobraževanje je izvedla 
Darja Novinc. Tečajniki so opravili 14 dnevno teoretično in praktično izobraževanje, sledila sta 
pisni in praktični izpit. Slednji je bil izveden 15. oktobra v obliki celodnevnega izleta po občini 
Medvode. Izpit je uspešno opravilo vseh osem tečajnikov: Karin Kocjančič, Tajda jeraj, Špela 
Jenko, Daniela Jakič, Helena Janhar, Kaja Božič, Alenka Starman Alič in Jure Galičič. V 
zaključni fazi je oblikovanje nove ponudbe krajših turističnih izletov po vzoru aktualnih turističnih 
trendov, turistične točke pa bodo omejene na eno oz. dve uri. V prvi fazi bo pripravljenih 8 
turističnih točk, skupno število pa bo 15.  
Organizirali smo nekaj izletov po občini Medvode. Za obiskovalce iz Dobrne smo v oktobru 
organizirali voden ogled poti iz Topola proti sv. Jakobu, za skupino rekreativk iz Ljubljane v 
decembru ogled centra Medvod in Aljaževe domačije. Kratek ogled središča Medvod pa smo 
novembra opravili tudi z otroci Vrtca Medvode, enota Preska.  
 
7.2.3. Vzpostavitev domače blagovne znamke 
Eden glavnih projektov lanskega leta je bil zagotovo vzpostavitev blagovne znamke Od Jakoba 
do Jakoba. V poletnem času je po nekaj sestankih zunanji izvajalec pripravil vizualno podobo 
znamke, na uradu za intelektualno lastnino pa smo prijavili tudi registracijo znamke, ki bo uradno 
zaključena v začetku leta 2017. Hkrati je pripravljen pravilnik o uporabi blagovne znamke in 
vlogo za prijavo izdelkov. 
 
7.2.4. Organizacija turistično-kulturno-športno-zabavnih prireditev ali festivala Medvode 
Glede na to, da so tako turistična, kulturna in športna civilna sfera v občini Medvode precej 
razvejane in kvalitetne, smo ponudbo dogajanja in prireditev povezali v celoto, s festivalsko 
vsebino. Festival pod skupnim imenom »Medvode so fest« je združeval prireditve v sklopu 
praznovanja občinskega praznika (druga polovica junija in začetek julija). Z vzpostavitvijo 
letnega koledarja prireditev smo pestro ponudbo lahko časovno uskladili in prilagajali glede na 
zasičenost v posameznem delu leta. Zavod je v sodelovanju z zunanjimi izvajalci organiziral 
tradicionalne občinske prireditve, in sicer dan kulture, dan samostojnosti in enotnosti, dan 
državnosti, slavnostno sejo, jesenske serenade, pustovanje, silvestrovanje in večer športa. 
Poleg tega še večdnevno mednarodno sodelovanje pobratenih mest Sotočje evropskega sožitja 
ter srečanje županov Slovenije. Za vse dogodke v letu 2016 smo za grafično podobo in 
oblikovanje promocijskega materiala poskrbeli sami. 
 
Dvodnevno pustovanje v Medvodah 
Pustovanje je potekalo 6. in 7. februarja. Sobota je bila tradicionalno namenjena odrasli 
populaciji, za zabavo je skrbela skupina Calypso. V nedeljo smo priredili tradicionalno pustno 
rajanje za otroke, za zabavni program sta poskrbeli skupini Tak tik in Marcela IN. Sobotnega 
Plesa v maskah se je udeležilo okoli 700 ljudi, v nedeljo pa je v Športni dvorani Medvode rajalo 
več kot 1500 obiskovalcev. 
 
Medvode so fest 
Prireditve ob občinskem prazniku smo tudi v letu 2016 povezali pod ime Medvode so fest. V 
sodelovanju z občino Medvode smo organizirali in izvedli slavnostno sejo občinskega sveta, 
glavni del občinskega praznovanja pa je bila organizacija večdnevnega mednarodnega projekta 
Sotočje evropskega sožitja. 
 
Sotočje evropskega sožitja 
V sklopu občinskega praznika smo v sodelovanju z občinskim odborom za mednarodno 
sodelovanje poskrbeli za krovno organizacijo pet dnevnega mednarodnega projekta Sotočje 
evropskega sožitja. Večdnevnega druženja se je udeležilo okoli 60 obiskovalcev iz štirih držav: 
francoskega mesta Crest, italijanskega mesta Ponte San Nicolo, nemškega mesta Nidda in 
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srbskega mesta Zaječar. V zavodu Sotočje smo pripravili program pet dnevnega druženja, drugi 
dan obiska pa smo za tuje goste pripravili celodnevni izlet po občini Medvode. Ustavili smo se v 
Smledniku, se sprehodili do Kmetije Jeraj (degustacija domačega soka), ogledali smo si rojstno 
hišo Jakoba Aljaža in se zadržali pri Kmetiji Mis (degustacija mlečnih in mesnih izdelkov), v 
Žlebeh smo naredili postanek pri Kmetiji Malenšek (degustacija mlečnih izdelkov), na kosilu smo 
bili v Gostilni Belšak na Slavkovem domu, celodnevni izlet pa smo zaključili v Gostilni Dobnikar 
(degustacija domačih dobrot in koktajlov). 
Sodelovali smo tudi pri organizaciji in realizaciji dveh prireditev. Prva je bila prireditev ob dnevu 
državnosti ob Zbiljskem jezeru, druga pa kulturna prireditev Sotočje evropskega sožitja v 
Kulturnem domu Medvode. Na slednji je župan občine Medvode slavnostno podpisal listino o 
prijateljstvu s francoskim mestom Crest. Obe prireditvi sta bili izredno dobro obiskani.  
 
Veseli december v Medvodah 
V zavodu smo skupaj z odborom za prireditve zasnovali in izvedli pet prireditev pod skupnim 
imenom Veseli december v Medvodah. Prva prireditev je bila 9. decembra, ko smo v centru 
prižgali praznične luči, teden dni kasneje smo pripravili dogodek Medvode za mlade, kjer so 
nastopile številne mladinske skupine, tretji dogodek je bil tretje tekmovanje v kuhanju vina in 
čaja v soboto, 17. decembra, na četrtem dogodku smo za najmlajše organizirali gledališko igrico 
in obisk Dedka Mraza, zadnji dogodek pa je bilo tradicionalno silvestrovanje v Športni dvorani 
Medvode. Dva dogodka (prižig luči in tekmovanje v kuhanju vina in čaja) sta bila zelo dobro 
obiskana (na prižigu luči je bilo približno 350 obiskovalcev, na tekmovanju v kuhanju čaja in vina 
pa ocenjujemo da 600), pri dveh dogodkih (Medvode za mlade in obisk Dedka Mraza) pa je bilo 
obiskovalcev manj kot leto prej (na dogodku Medvode za mlade pod 100 obiskovalcev, na 
obisku Dedka Mraza pa okoli 150). Zelo dobro obiskano je bilo silvestrovanje, saj je bilo okoli 
500 obiskovalcev. 
Pri tekmovanju v kuhanju vina in čaja smo uvedli novost in sicer plačljivo spominsko skodelico, s 
katero so obiskovalci neomejeno lahko degustirali vino in čaj. Prodali smo 520 skodelic. 
 
 
 
7.2.5. Vodenje statistike plačevanja turistične takse 
Za ponudnike namestitev v občini vodimo statistiko plačevanja turistične takse pri prenočitvah 
obiskovalcev.  

Leto 2014   
Prihodov: 595  Nočitev: 1476  

Leto 2015 
Prihodov: 5362 Nočitev: 9252  Turistična taksa: 6.885€ 

Leto 2016 
Prihodov: 1982  Nočitev: 4361* Turistična taksa: 8.792€ 

 
* Za leto 2016 pri obračunu TT trije ponudniki (Kamp Smlednik, Veganfresh in Hostel Mostiček) 
niso oddali poročila o prenočitvah.  
  
7.2.6. Sodelovanje v projektih LUR in RDO 
Občina Medvode in z njo zavod že vrsto let sodeluje v projektih Ljubljanske urbane regije (LUR) 
in Regijske destinacijske organizacije (RDO). 
 
7.2.7. Koordinacija mednarodnih sodelovanj in izmenjav 
Občina Medvode se je v zadnjih letih uspešno povezala z nekaterimi sorodnimi mesti v tujini 
(francoski Crest, srbski Zajećar, italijanski Ponte San Nicolo in nemška Nidda). Številne 
aktivnosti in koordinacijo je v zadnjih dveh letih prevzel zavod in v letu 2016 uspešno izpeljal 
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večdnevno mednarodno srečanje z imenom Sotočje evropskega sožitja. V oktobru smo s 
predstavitvijo Medvod in izdelkov medvoških predelovalcev sodelovali na mednarodnem 
srečanju v italijanskem mestu Ponte San Nicolo.  
 
7.2.8. Sodelovanje na slovenskih in mednarodnih sejmih 
Medvode so se do sedaj udeleževale le sejma Turizem in prosti čas v Ljubljani. Strokovni 
sodelavec s področja turizma je načrtoval in uskladil udeležbo na sejmu in skrbi za morebitno 
prisotnost na drugih sejmih doma in tujini, ki so zanimivi za predstavitev ponudbe občine 
Medvode. V mesecu februarju se je zavod v sodelovanju z zainteresiranimi medvoškimi gostinci  
udeležil prvega Kulinart sejma v Celju, predvsem z namenom predstavitve izletniških 
aranžmajev. 
 
7.2.9. Promocijski material zavoda oz. občine 
V juniju smo zasnovali in realizirali izid novega promocijskega kataloga občine Medvode, ki je 
poleg slovenščine še v štirih tujih jezikih: angleščini, nemščini, francoščini in italijanščini. Konec 
leta nam je pošla zaloga promocijskih vrečk (ki jih skozi leto številnim društvom dajemo za 
promocijo občine Medvode) h koncu, zato smo naročili nove in pripravili nov dizajn, ki se ujema 
z novim CGP-jem tako Javnega zavoda Sotočje Medvode in tudi Občine Medvode.  
 
7.2.10. »Kam?« v Medvodah 
V marcu smo pričeli z izdajanje publikacije »Kam v Medvodah«, ki je zbornik dvomesečnega 
koledarja dogodkov in prireditev v občini, v njej pa je tudi kratko »poročilo« preteklega dela in 
sicer v sliki in besedi. V letu 2016 je izšlo pet številk, naklada posamezne številke pa je 4500 
izvodov. Publikacijo brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v občini Medvode (na cca. 4200 
naslovih), dostopna pa je tudi na številnih koncih v občini (TIC Medvode, Kulturni dom Medvode, 
Klub Jedro, Zdravstveni dom Medvode, Občina Medvode, Športna dvorana Medvode). Zaradi 
objave v publikaciji KAM so organizatorji primorani bolje in bolj dolgoročno načrtovati datume 
prireditev, dobre odzive na publikacijo pa dobivamo tako od organizatorjev dogodkov in 
prireditev kot potencialnih obiskovalcev.  
 
 
 
 
7.3. PROGRAMI IN NALOGE ZAVODA NA PODROČJU KULTURE IN KULTURNE 
DEDIŠČINE 
 
Zavod upravlja javno infrastrukturo na področju kulture in kulturne dediščine, ki mu jo je prenesla 

v upravljanje ustanoviteljica, zagotavlja normalno delovanje objektov, ki jih ima v upravljanju, 

skrbi za zavarovanje in varnost objektov in opreme, posoja tehnično opremo in nudi tehnične 

storitve, daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnih programov na področju 

kulture, opravlja strokovna opravila za izvedbo javnega razpisa o sofinanciranju kulturnih 

dejavnosti in nadzira izvajanje kulturnih programov in projektov. Zavod prav tako skrbi za 

urejenost zelenic, gredic, brežin in okolice prostorov in nepremičnin kulturne dediščine v lasti 

ustanoviteljice Občine Medvode razglašenih za kulturno dediščino.  

7.3.1. Organizacija in izvedba občinskih protokolarnih prireditev 

Zavod je v letu 2016 organiziral in izvedel:  

- prireditev ob kulturnem dnevu, 

- prireditev ob občinskem prazniku (slavnostna seja OS), 
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- dan državnosti, 
- prireditve ob dnevu samostojnosti in enotnosti. 

 

7.3.2. Izdelava strateških dokumentov na področju kulture 

Eden od poglavitnih ciljev zavoda na področju kulture je bila priprava osnutka strateškega 

dokumenta razvojnega načrtovanja lokalne skupnosti, ki bo postavil cilje in prioritete kulturne 

politike lokalnega programa za kulturo. Cilj ni bil dosežen, ker je bila strokovna sodelavka za 

področje kulture zaposlena v začetku leta 2017. 

 

7.3.3. Jesenske serenade 

Jesenske serenade so ciklus glasbenih večerov in so potekale vsako sredo v mesecu 

septembru. Soorganizator prireditve je bila Glasbena mladina ljubljanska. 

 

7.3.4. Gledališki abonma v Kulturnem domu Medvode 

V kulturnem domu smo občanom ponudili vrhunske gledališke predstave oz. gledališča iz 

celotne občine in države v obliki gledališkega abonmaja. Medvoški gledališki abonma smo 

sestavili iz domače produkcije (2 predstavi), gostovanj poklicnih gledališč (2) in izmenjave z 

zanimivimi ljubiteljskimi predstavami (2). Prodanih je bilo 160 abonmajev. Poleg prodanih 

abonmajev vsako predstavo prodajamo tudi za izven.  

 

Oktober CVETJE V JESENI  20:00 1.10.2016 

November 
LES SYLPHIDES in 
COPPELIA 19:30 17.11.2016 

December 
NAJSTAREJŠA 
OBRT 19:30 15.12.2016 

Februar 
KAKO POSTATI 
SLOVENEC 19:30 23.2.2017 

Marec ŠPEGANJE 19:30 16.3.2017 
April  TRIO 19:30 20.4.2017 

 

 

7.3.5. Moj kino 
V poletnih mesecih smo se pridružili projektu MOJ KINO, ki ga v desetih občinah v Sloveniji 
izvaja Kulturno društvo Drava. Projekt predvideva enkrat na mesec kino dan v posamezni občini, 
v tem dnevu se na enem mestu zvrsti 3-5 kino predstav aktualne ponudbe. Prvi kino dan je bil v 
kulturnem domu 21. septembra, obisk predstav pa je iz meseca v mesec boljši – v novembru je 
bila projekcija filma Pr'Hostar celo razprodana. V decembru je bila posebna projekcija 
organizirana za učence OŠ Preska – ogledali so si mladinski film Nika. Projekt predvideva en 
kino dan vsak mesec, do vključno meseca junija 2017. 
 

7.3.6. Galerija Kluba Jedro 
Galerija kluba Jedro je služila predvsem kot razstavišče mladih neuveljavljenih umetnikov in 
drugih zainteresiranih sodelujočih umetnikov iz Medvod in okolice. Galerija je tvorila tudi 
kreativno ozadje kluba Jedro. Razstave so se menjale enkrat mesečno in poizkušale uveljaviti 
mlade avtorje. Galerija kluba Jedro je uresničevala  nalogo organiziranja in izvajanja prireditve 
ter dejavnosti z mladimi in za mlade na naslednjih področjih: likovnem, informativnem, 
multimedijskem, intermedijskem, glasbenem, gledališkem, video, literarnem, filmskem, 
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fotografskem ter računalniškem področju. V prihodnosti želimo nadaljevati kvaliteten program na 
področju galerijskih razstav.  
 

 
 
7.4. PROGRAMI IN NALOGE ZAVODA NA PODROČJU MLADINE 
 
Osnovna mladinska dejavnost zavoda so bili programi, ki so izhajali iz vizije in poslanstva 
mladinskega dela. To so bili predvsem programi, ki so mladega človeka pravilno usmerjali, 
spodbujali, razvijali in mu pomagali na njegovi življenjski in strokovni poti.  
 
7.4.1. Bivak- Dnevni center za otroke in mladostnike 
V začetku leta se je dnevni center Bivak razširil iz dveh terminov na teden, na tri termine 
tedensko. Otrokom in mladostnikom, zlasti mladim z manj priložnostmi, je omogočena 
brezplačna učna pomoč iz matematike in fizike ter angleščine. V sklopu Bivaka je bil organiziran 
tudi Bivakov tabor, kjer mladi prespijo v klubu Jedro in se dva dni udeležujejo različnih 
ustvarjalnih delavnic, ki jih pripravijo mentorji dnevnega centra. Mladim so na voljo tudi 
računalniki z internetno povezavo. Organizirane so bile tudi organizacijske delavnice za izvedbo 
šolskih plesov (teden pred izvedbo plesa), ki se jih udeleži okrog 20 otrok. 
 
Tabela vsakotedenskih dejavnosti: 
 

Naziv programa 
Povprečno št. 
udeležencev 

Joga 15 

Bivak 10 

Gongi 12 

Hatha joga 12 

Tečaj španščine 15 

Magic the gathering 15 

Breakdance tečaj 5 

Vadnica 40 

Tečaj ruščine 17 

Tečaj italijanščine 20 

Tečaj angleščine 12 

Plesni tečaj jazz balet 12 

 
 
7.4.2. Dnevna soba - Dnevni center za mlade 
Namenjeno za mlade od 16. do 30. leta za druženje in zagotavljanju kvalitetnega preživljanja 
prostega časa. Dnevna soba je namenjena igranju različnih družabnih in športnih iger, gledanju 
filmov, športnih tekem, kuhanju, inštrukcijam, karaokam, tematskim večerom, izobraževalnim 
delavnicam in prostemu druženju.  Zavod je v klubu Jedro organiziral Dnevno sobo, ki je 
namenjena kvalitetnemu preživljanju prostega časa mladostnikov, starih od 18 do 29 let. Na 
januarski dnevni sobi je brezplačno nastopil DJ sAlex, na marčevski pa DJ Sneg. Povprečna 
udeležba na Dnevnih sobah je 20 mladih. 
 
7.4.3. Izobraževalne aktivnosti, delavnice, tečaji 
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V letu 2016 so izvedli različne sklope izobraževalnih in socialno preventivnih delavnic: trening 
socialnih veščin (izvaja CPM), kjer se je delavnic udeležilo 30 mladih na posamezni termin, 
gledališki tečaj, delavnice o studijski glasbeni produkciji, delavnica video produkcije, jezikovni 
tečaji s povprečno udeležbo 20 ljudi na termin, računalniška izobraževanja, avdiovizualne 
delavnice, sklop predavanj na temo zdravja »urice za zdravje« s povprečno 10 udeleženci, 
predavanja o »v rešitev usmerjenem pristopu« s povprečno 10 udeleženci, likovne in tekstilne 
ustvarjalne delavnice, delavnice o iskanju zaposlitve. Izobraževalne aktivnosti in delavnice 
spadajo med osnovno mladinsko dejavnost.  
 
Zavod je izvedel številne izobraževalne in socialno-preventivne dejavnosti za mlade kot so 
potopisna predavanja, ki se jih udeleži povprečno 30 ljudi, predavanje o motnjah hranjenja, šola 
za vzgojo staršev, ustvarjalno delavnico izdelkov iz usnja ipd. Zavod je v oktobru in novembru 
izpeljal 3 koncerte, med drugim Svarunovo noč, ki jo je obiskalo 300 ljudi. Svarunova noč tako 
ostaja trenutno največji klubski mladinski dogodek v Medvodah. Zavod prav tako pomaga pri 
predstavah KUD-a Fofite, dogodkih KUD-a Jarem, produkciji društva Bruno Groening, koncertih 
LPZ Medvode, redno sodeluje tudi z JSKD, med drugim pri izvedbi dogodka Srečanje mladih 
filmskih ustvarjalcev, ki vsako leto poteka v klubu Jedro.  
 
Uspešno je sodelovanje zavoda z osnovnimi šolami –  v sodelovanju z učenci 9. razredov,  so 
bili v klubu Jedro organizirani šolski plesi za vse medvoške osnovne šole. Posameznega plesa 
se udeleži okrog 150 otrok iz 7., 8. in 9. razredov medvoških osnovnih šol. 
 
Zavod je organiziral Urice za zdravje, ki so posvečene osveščanju mladih o zdravem načinu 
življenja (vodi jih Marjana Škrabar), izmenjevalnico otroških oblačil, počitniško varstvo, 
predavanja o metodologiji v rešitev usmerjenega pristopa za študente (v sodelovanju z zavodom 
Ribalon), potopisna predavanja, predstavitev knjige Sem to res Jaz? avtorice Katje Škrabar, 
tekstilno delavnico v izvedbi Sabine Spanjol, strateško igro Magic the Gathering, mladinsko 
gledališko predstavo Radio T.R.E.Š., v sodelovanju s ŠKD Gor je bil izveden mednarodni 
breakdance dogodek Pass The Jam, plesno predstavo Tribal Bizzare, baletno predstavo 
Baletnega društva Labod, vsak mesec je bila na galerijski steni kluba Jedro odprta nova 
razstava (v sodelovanju z zunanjim sodelavcem Zoranom Lesjakom), organiziran in izveden je 
bil nastop učencev Šole bobnov Klemna Marklja s 100 udeleženci in učencev MetalRock 
Akademije s 100 udeleženci. Poleg tega je zavod klub Jedro oddajal najemnikom za izvedbo 
mladinsko-kulturnih in športnih dejavnosti ter rojstnodnevnih zabav. 
  
V sodelovanju z JSKD je Zavod v kulturnem domu in klubu Jedro izvedel državno srečanje 
otroških gledaliških in lutkovnih skupin. V treh dneh je predstave obiskalo 2500 obiskovalcev, na 
odru pa se je zvrstilo kar 360 nastopajočih. 
 
7.4.4. Koncerti 
Koncerti v klubu Jedro so predstavljali pomemben segment lokalnega mladinskega programa, 
saj so omogočali mladim ustvarjalcem, da se predstavijo na odru, pomagajo pri organizaciji in 
izvedbi dogodkov, si pridobijo kompetenc na področju zvočne in svetlobne tehnike ter promocije 
dogodka. Povprečna udeležba na posameznem koncertu je 100 udeležencev. 
 
7.4.5. Glasbeni natečaj BOB (Battle of bands) 
Gre že za tradicionalni glasbeni natečaj, sestavljen iz dveh predizborov in finala. Publika na 
predizborih izglasuje zmagovalce, ki se nato pomerijo v finalu. Nagrada je sofinanciranje 
snemanja videospota s profesionalno ekipo. Dogodek omogoča lokalnim mladim neuveljavljenim 
glasbenim izvajalcem, da se predstavijo javnosti in si pridobijo kompetenc na področju javnega 
nastopanja. Možnost imajo tudi osvojiti nagrado, ki jim pomaga pri nadaljnjem delovanju in 
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promociji. Na posameznih dogodkih v sklopu glasbenega natečaja BOB je povprečno 80 
obiskovalcev. 
 
 
7.4.6. Šolski plesi  
Zavod je v sodelovanju z lokalnimi osnovnimi šolami organiziral šolske plese medvoških 
osnovnih šol. V letu 2016 je potekalo 5 plesov, projekt je služil vključevanju osnovnošolcev v 
delo zavoda. Učenci so delovali v vlogi organizatorja. Zavod jim je nudil tudi organizacijsko 
delavnico, kjer so si učenci razdelili vloge pri organizaciji in izvedbi plesa. Posameznih šolskih 
plesov se udeleži 150 osnovnošolcev iz 7., 8. in 9. razredov medvoških osnovnih šol.  
 
7.4.7. Studio vadnica 
Studio vadnica je prostor za vadbo in srečevanje mladih glasbenih skupin. Služi tudi kot 
produkcijski prostor za snemanje različnih avdio vsebin. V prostorih so se odvijale tudi delavnice 
igranja na inštrumente in različna avdio izobraževanja. Projekt Studio vadnica spada med 
osnovno mladinsko dejavnost zavoda in sicer med programe, ki spodbujajo mladinsko 
ustvarjalnost in kreativnost. V studio vadnici vadi 10 glasbenih skupin. 
 
7.4.8. EVS - projekt Evropska prostovoljna služba 
Zavod v letu 2016 ni gostil prostovoljce iz Evrope za prostovoljno delo v mladinskem centru, saj 
mu ministrstvo ni podaljšalo akreditacije za sprejem novih prostovoljcev. EU projekt Evropske 
prostovoljne službe, ki spada med osnovne in druge programe za mlade, je bil v letu 2016 
finačno omejen. 
 
7.4.9. Počitniško varstvo  
Potreba po celodnevnem varstvu otrok s kvalitetnim vzgojno-animacijskim programom nižjih 
razredov osnovne šole med poletnimi počitnicami, se je v tudi letu 2016 izkazala za povsem 
upravičeno. Projekt je bil ponovno dobro obiskan in vsekakor  spada med osnovne mladinske 
dejavnosti zavoda. 
 
Prvi termin poletnega počitniškega varstva v organizaciji Javnega Sotočje Medvode, je trajal od 
4. 7. 2016 do 8. 7. 2016 v klubu Jedro. Na prvem terminu je varstvo obiskovali 40 otrok, starih 
od 6 do 10 let. Otroci so v prvem terminu obiskali vodno mesto Atlantis v Ljubljani, kjer so imeli 
organizirane aktivnosti s področja vodnih športov. Obiskali so tudi ustvarjalne delavnice v 
Knjižnici Medvode. Termin se je zaključil z nastopom za starše, ki so ga otroci pripravili sami.  
Drugi termin je potekal od 11. 7. 2016 do 15. 7. 2016 v klubu Jedro Medvode. V sklopu drugega 
termina, smo izdelali ekološki zeliščarski vrtiček za klubom Jedro, obiskali čebelarsko delavnico 
na Ljubljanskem gradu ter se udeležili ustvarjalnih delavnic v Knjižnici Medvode. Tokrat se je 
varstva udeležilo 26 otrok, starih od 6 do 10 let.  
 
3. termin je potekal v klubu Jedro in sicer od 16. 8. 2016 do 19. 8. 2016, od 7:00 do 16:00. 
Varstva se je v 3. terminu udeležilo 33 otrok. Tema 3. termina so bile Olimpijske igre. Zavod je 
organiziral ustvarjalne delavnice (izdelava gradov iz papirja, izdelava olimpijske vasi, izdelava 
različnih zastav itd.), športne aktivnosti (otroška olimpijada na igrišču TVD Partizan Medvode, 
pohod po Medvodah, kolesarski izlet, poligon za rolanje). Otroci so otroci obiskali vodno mesto 
Atlantis v Ljubljani in se udeležili ustvarjalnih delavnic v Knjižnici Medvode.  
 
4. termin je potekal od 22. 8. 2016 do 26. 8. 2016, od 7:00 do 16:00 v klubu Jedro. Tokrat se je 
varstva udeležilo 40 otrok. Zavod je organiziral kolesarski izlet, vodne igre, športne aktivnosti na 
odprtem fitnesu v Preski. Zavod je v sklopu počitniškega varstva gostil 7 otrok iz logaškega 
azilnega doma. Otroci so bili iz Afganistana, Sirije in Iraka. Zavod je vzpostavil sodelovanje z 
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Zavodom CCC in KUD-om Zbilje, ki sta organizirala otroško predstavo na temo pravljic iz 
različnih koncev sveta. Otroci so se udeležili likovne delavnice v Knjižnici Medvode in priredili 
zaključno prireditev za starše.   
 
7.4.10. Dan mladosti čas norosti 2016 
Dan mladosti čas norosti je športno družabna prireditev, ki je mladim v Medvodah ponujala 
različne športne in družabne aktivnosti z zaključnim koncertom. Majska prireditev v letu 2016 je 
bila 4. po vrsti. Športnih aktivnosti se je udeležilo 80 udeležencev, koncert je bil slabo obiskan, 
saj se ga je udeležilo le 20 obiskovalcev. 
 
7.4.11. Certifikat mladim prijazna občina 
Rok Tomšič, vodja mladinskih programov, se je udeležil seminarja o certifikatu Mladim prijazna 
občina, ki ga je organizirala krovna mladinska organizacija Mreža MaMa. Udeležil se je tudi 
seminarja o strukturiranem dialogu med občino in mladimi. Laura Krančan, predstavnica Mreže 
MaMa, je obiskala prostore Javnega zavoda Sotočje ter se udeležila sestanka, kjer so ji bili 
predstavljeni mladinski programi. Preteklo delo Zavoda z EVS prostovoljci so pohvalili tudi 
predstavniki MOVIT-a, ki so se udeležili srečanja v prostorih kulturnega doma. 
 
7.4.12. Okrogla miza »Vključi se in sodeluj« 
Zavod je začel z organiziranjem okroglih miz »Vključi se in sodeluj« z namenom spodbujanja 
participacije mladih v programih Zavoda in na področju lokalne mladinske politike. V ta namen je 
objavil tudi razpis »Vključi se in sodeluj!«, s katerim je mlade Medvoščane, stare od 15 do 29 let, 
pozval k sodelovanju in sooblikovanju mladinskega področja v Medvodah. 
Zavod se je vključil v državni mladinski projekt Usposabljanje na področju marketinga in 
delovanja glasbenih skupin, ki ga organizira mreža Mama, izvaja pa Jože Habula, bobnar 
skupine Big Foot Mama. Projekt se bo izvajal v letu 2017. 
 
Tabela nekontinuiranih mladinskih dogodkov, po področjih, številu obiskovalcev in številu 
aktivnih mladih v letu 2016: 
 

datum naziv dogodka 
št. 

obiskovalcev 
št. aktivnih 

mladih 

SPMD 
/ 

DPČD KMD IMD 

16.1.2016 Potopisno predavanje: Irska 38 38 
  

1 

22.1.2016 Koncert: Pink Floyd Tribute 36 10 1 
  22.1.2016 Plesna predstava Latinobit 320 70 1 
  22.1.2016 Literarni večer 10 2 

 
1 

 30.1.2016 Dnevna soba 70 5 1 
  30.1.2016 Predstava Kopilot 35 5 

 
1 

 30.1.2016 Predavanje o uporabi orožja 90 1 1 
 

1 

4.2.2016 Dan kulture 150 5 
 

1 
 5.2.2016 Koncert: Lipstikk & Leathür 100 10 1 

  

6.2.2016 
Predavanje v rešitev usmerjen 

pristop 17 2 
  

1 

11.2.2016 Šolski ples 150 30 1 
  15.2.-

19.2.2016 Počitniško varstvo 15 3 1 
  20.2.2016 Predavanje JBI d.o.o. 75 1 1 
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21.2.2016 Predstava Ajde miška, to mi deli 60 
  

1 
 3.3.2016 Premiera Bog masakra 112 2 

 
1 

 4.3.2016 Bog masakra 31 2 
 

1 
 4.3.2016 Urice za zdravje 12 1 1 

  5.3.2016 Bog masakra 33 2 
 

1 
 5.3.2016 Dnevna soba 40 40 1 

  8.3.2016 Literarni večer KUD Fofite 12 3 
 

1 
 9.3.2016 Odprtje razstave Predrag Szilvassy 10 2 

 
1 

 11.3.2016 Bog masakra 41 2 
 

1 
 11.3.2016 Glasbeni natečaj BOB 1. predizbor 160 30 1 

  

12.3.2016 
Potopisno predavanje Doris 

Umberger 40 2 
  

1 

13.3.2016 Srečanje rejcev šikastega goveda 160 2 
  

1 

16.3.2016 Predstavitev knjige Sem to res jaz? 5 2 
  

1 

18.3.2016 Glasbeni natečaj BOB 2. predizbor 100 20 1 
  20.3.2016 Breakdance večer: Pass The Jam 50 30 1 
  23.3.2016 Odprtje kiparske razstave DVU 30 5 

 
1 

 23.3.2016 Španščina konverzacija 5 5 
  

1 

25.3.2016 Glasbeni natečaj BOB finale 180 30 1 
  29.3.2016 Predstava Moška copata 30 5 

   30.3.2016 Bog masakra 7 2 
 

1 
 31.3.2016 Bog masakra 2 2 

 
1 

 1.4.2016 Turnir v namiznem nogometu 15 15 1 
  2.4.2016 Najem RD zabava 30 2 1 
  3.4.2016 Občni zbor kmetijska zadruga 40 2 

  
1 

8.4.2016 Najem Zavod CCC 30 30 1 
  8.4.2016 Gledališka predstava Radio treš 10 5 

 
1 

 9.4.2016 Potopisno predavanje: Škotska 20 2 
  

1 

15.4.2016 Urice za zdravje 6 1 
  

1 

16.4.2016 Izmenjevalnica otroških oblek 20 4 1 
  16.4.2016 Dnevna soba: filmski večer 0 1 

  
1 

16.4.2016 Gledališka predstava Bil je Škerjanc 8 2 
 

1 
 21.4.2016 Šolski ples 150 30 1 

  23.4.2016 Šola bobnov Klemna Marklja 150 30 1 
  26.4.2016 Predstava KUD Fofite 7 2 

 
1 

 29.4.2016 Koncert: Tomcat & Silent Pray 70 10 1 
  

30.4.2016 
Koncert učencev Metalrock 

akademije 100 30 1 
  6.5.2016 Odprtje razstave Anje Matko 20 5 

 
1 

 

12.5.2016 
koncert glasbene šole Franca 

Šturma 100 20 
 

1 
 13.5.2016 Koncert: Stare device 50 10 1 
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18.5.2016 Teden vseživljenjskega učenja 100 50 
  

1 

20.5.2016 Urice za zdravje 5 5 
  

1 

28.5.2016 Dan mladosti, čas norosti 100 10 1 
  2.6.2016 šolski ples 150 10 1 
  3.6.2016 Plesna predstava Tribal Bizzare 100 40 

 
1 

 7.6.2016 srečanje otroških gledaliških skupin 800 100 
 

1 
 8.6.2016 srečanje otroških gledaliških skupin 800 100 

 
1 

 9.6.2016 srečanje otroških gledaliških skupin 800 100 
 

1 
 14.6.2016 baletni nastop BD labod 75 75 

 
1 

 26.6.2016 Proslava ob dnevu samostojnosti 200 50 
 

1 
 4.7.-8.7.2016 Počitniško varstvo 40 5 1   

11.7.-
15.7.2016 

Počitniško varstvo 26 5 1   

16.8.-
19.8.2016 

Počitniško varstvo 33 5 1   

22.8.-
26.8.2016 

Počitniško varstvo 40 5 1   

7.9.2016 Jesenske serenade 85 2  1  

14.9.2016 Jesenske serenade 60 2  1  

21.9.2016 Jesenske serenade 50 4  1  

22.9.2016 Predstavitev projekta Sotočje in 
sožitje 

10 2 1   

28.9.2016 Jesenske serenade 40 4  1  

29.9.2016 Potopisno predavanje 90 5   1 

6.10.2016 Odprtje Kavarne 100 1 1   

6.10.2016 Predstava Fofite 100 2  1  

7.10.2016 Metal Med Vodami 80 20 1   

7.10.2016 Predstava Fofite: Ob letu osorej 30 2  1  

14.10.2016 Potopisno predavanje Islandija 70 4   1 

20.10.2016 Fofite: Ob letu osorej 14 2  1  

21.10.2016 TZM: MOJA DEŽELA LEPA IN 
GOSTOLJUBNA 

70 5  1  

22.10.2016 Društvo Bruno Groening: 
predvajanje filmov 

16 3  1  

21.10.2016 Urice za zdravje 6 2   1 

26.10.2016 Moj Kino 75 2  1  

28.10.2016 Šolski ples 150 30 1   

2.11.- Počitniško varstvo 11 2 1   
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4.11.2016 

6.11.2016 Fofite: Ob letu osorej 15 2  1  

10.11.2016 Predavanje o motnjah hranjenja 5 2   1 

11.11.2016 Šola za vzgojo staršev 20 5   1 

11.11.2016 Koncert LPZ 200 10  1  

12.11.2016 Filmski večer Bruno Gröening 10 1  1  

15.11.2016 Otroški abonma KUD Fofite 170 10  1  

15.11.2016 Odprtje razstave Rože so večne 20 5  1  

17.11.2016 Abonma KD: baletna predstava 160 10  1  

18.11.2016 Koncert skupine King Foo 80 10 1   

25.11.2016 Urice za zdravje 10 2   1 

26.11.2016 Ustvarjalna delavnica - usnje 12 2   1 

26.11.2016 Svarunova noč 200 30 1   

 

1.12.2016 Srečanje filmskih ustvarjalcev 30 10 
 

1 
 2.12.2016 Šolski ples OŠ Preska 150 30 1 

  3.12.2016 Veganski večer 50 10 
  

1 

3.12.2016 
Društvo Bruno Groening: 

predvajanje filmov 23 5 
 

¸1 
 

8.12.2016 
Odprtje razstave grafične sekcije 

KUD Zbilje 15 5 
 

1 
 8.12.2016 Premiera: Špeganje KUD Fofite 130 5 

 
1 

 9.12.2016 Prižig luči 200 10 1 
  14.12.2016 KUD Fofite: Špeganje 40 5 

 
1 

 

14.12.2016 
Okrogla miza za mlade: vključi se 

in sodeluj 10 10   1 

15.12.2016 
Abonma KD Medvode: Najstarejša 

obrt 170 10 
 

1 
 16.12.2016 Medvode za mlade 80 10 1 

  16.12.2016 Urice za zdravje 5 1 
  

1 

 
 
Legenda: 

 
SPMD – socialno-preventivna mladinska dejavnost 
DPČD – družbeno-prostočasne dejavnosti 
KMD – kulturno-mladinska dejavnost 
IMD – izobraževalno mladinska dejavnost 
 
 

 
7.5. Programi trženja  
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7.5.1. Predstavitev in promocija 
Zavod je redno predstavljal in promoviral javno športno in kulturno ter drugo infrastrukturo, 
storitve in programe, ki jih organizira sam ali v sodelovanju z drugimi ponudniki, kot so športna 
društva, kulturna društva, turistična društva, koordinatorji mladinskih dejavnosti, zasebniki in 
drugi specializirani ponudniki storitev. Ponudba storitev in programov je bila redno predstavljena 
na spletni strani zavoda in v obliki promocijskih materialov, ki so jih prejeli obiskovalci ter 
potencialni kupci storitev v Sloveniji in tujini. Predstavitev storitev in programov je potekala tudi v 
okviru TIC Medvode in na sejemskih prireditvah v Sloveniji. TV Medvode in občinsko glasilo 
Sotočje sta ostala medijska partnerja zavoda. 
Spletna stran zavoda se je na že registrirani novi spletni domeni zavodsotocje.si nadgradila, 
posodobila in dopolnjevala, tako da je ponujala vse javne informacije o zavodu in njegovi 
dejavnosti ter športni, turistični in kulturni infrastrukturi v Občini Medvode.  
 
7.5.2. Marketinški programi 
Zavod je v skladu s predpisi, namembnostjo, časovnimi in prostorskimi kapacitetami 
infrastrukture tržil športne, turistične, kulturne, mladinske in druge storitvene programe. 
Nadgrajevale so se marketinške ponudbe storitev v posameznih objektih in površinah. 
Marketinški program smo razvijali v vseh objektih in površinah in bo prilagojen izbranim ciljnim 
skupinam uporabnikov oz. kupcev in potencialnim novim poslovnim partnerjem. 
 
7.6. Sodelovanje z društvi in drugimi izvajalci programov športa, turizma, kulture in 
mladine v Občini Medvode 
 
Zavod je v okviru javne službe na področju športa, turizma, kulture in mladine nudil strokovno 
pomoč športnim, turističnim in kulturnim društvom ter mladinskim organizacijam, predvsem na 
področju javnih razpisov za sofinanciranje programov športa, turizma, kulture in mladinskih 
dejavnosti na lokalni in državni ravni. 
Zavod je društvom pomagal pri organizaciji upravljanja športne, turistične in kulturne 
infrastrukture, izvedbi posameznih programov in prireditev ter pridobivanju sredstev na javnih 
razpisih. Nudena je bila tudi strokovna pomoč za urejanje pravno formalne organiziranosti 
posameznega društva oz. uskladitve internih aktov z zakonodajo na tem področju. V sklopu 
javne obravnave so bila različna društva s strani zavoda pozvana, da sodelujejo v procesu 
priprave posameznih predpisov na področju športa, turizma, kulture in mladinskih dejavnosti na 
lokalni ravni. 
 
7.7. Sodelovanje s športnimi organizacijami in drugimi izvajalci športa v Sloveniji 
 
Zavod je kot ustanovni član sodeloval pri delu Združenja športnih centrov Slovenije. Zastopal je 
svoje interese pri delu združenja na področju prilagajanja zakonodaje, določanja standardov in 
normativov vzdrževanja in upravljanja športne infrastrukture v RS, zaposlovanja, izobraževanja 
in trženja objektov in površin za šport in prosti čas. 
 
7.8. Upravljanje z voznim parkom zavoda 
 
Zavod je v skladu s pravilnikom o najemu vozil zavoda upravljal kombinirano vozilo, ki je 
primarno namenjeno potrebam športnih društev iz občine Medvode. Na podlagi pravilnika sta 
vodena razpored in evidenca najema vozila, v letu 2016 je bil kombi zaseden 159 dni. 
 
7.9. Strokovni sveti 
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V skladu s statutom zavoda so bili konec leta 2016 formirani vsi štirje strokovni sveti v skladu z 
akti zavoda in začeli opravljati svoje naloge. Sestava strokovnega sveta po posameznih 
področjih: 
 
7.9.1. ŠPORT 

7.9.2. TURIZEM 

7.9.3. KULTURA 

7.9.4. MLADINA 

 
 
8. GOSPODARNOST IN UČINKOVITOST POSLOVANJA 
 
Upravljanje z javno športno, kulturno in drugo infrastrukturo je bilo gospodarno. Občinska 
proračunska sredstva so bila porabljena namensko in v skladu s sklenjenimi pogodbami. Med 
letom smo z organizacijskimi metodami dela izboljševali organizacijo dela ter pogoje za 
obratovanje in vzdrževanje vseh objektov, ki jih imamo v upravljanju. Čez leto smo nadzorovali 
stroške in sprejemali ukrepe za racionalno porabo plina za ogrevanje dvorane in sanitarne vode, 
porabo električne energije za razsvetljavo in hlajenje, racionalno izvajanje čiščenja v dvorani in 
nordijskem centru ter ostalih storitev. 
Z učinkovito organizacijo dela smo zagotovili izvedbo vseh potrebnih vzdrževalnih del. Za 
izvajanje vzdrževalnih del in za pripravo dvorane za prireditve smo sodelovali tudi z zunanjimi 
izvajalci. Za pomoč pri organizaciji prireditev in programov smo najemali študente, ki so delali 
preko študentskega servisa in druge strokovne osebe, ki so delali preko podjemnih pogodb. 
 
Z rednim spremljanjem stroškov blaga in storitev so se sprejemali takojšni ukrepi za 
zagotavljanje najbolj gospodarne nabave potrebnega blaga in storitev. Za potrebe obratovanja, 
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vzdrževanja, izvedbe programov športa, turizma, kulture in mladine ter prireditev, dela uprave in 
strokovnih služb so se na trgu v skladu z internimi akti oz. navodili o postopkih oddaje javnih 
naročil male vrednosti in javnih naročil brez javnega razpisa, izbirale najprimernejše in 
najracionalnejše storitve in blago na tržišču. 
 
Stalni nadzor finančnega poslovanja med letom je zavodu omogočil porabo finančnih sredstev v 
sprejetih finančnih okvirih. Na podlagi teh podatkov so se nekatere postavke programa dela in 
finančnega načrta prilagajale dejanski potrebi, nekatere načrte nabave opreme ter rednega in 
investicijskega vzdrževanja, smo nadomestili z manjšo ali vsebinsko bolj racionalno izvedbo. 
 
 
9. NAČRT DELOVNIH MEST IN DELAVCI ZAVODA 
 
Normativna podlaga za zaposlovanje delavcev v zavodu sta Pravilnik o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu »Javni zavod sotočje Medvode« ter načrt delovnih 
mest v zavodu za leto 2016, ki je bil sprejet v sklopu programa in finančnega načrta zavoda za 
leto 2016. 
 
V zavodu je bilo v letu 2016 redno zaposlenih devet javnih uslužbencev in sicer: vršilka dolžnosti 
direktorja, vodja športnih programov, turistični informator I, vodja mladinskih dejavnosti, 
strokovni sodelavec s posebnimi znanji in sposobnostmi IV in štirje vzdrževalci športne 
infrastrukture. 1.11.2016 je bil v zavodu zaposlen direktor, namesto vodje športnih programov pa 
strokovna sodelavka I. 
Čiščenje športne dvorane in nordijskega centra se je izvajalo preko zunanjega izvajalca, in sicer 
podjetja ISS Servisystem d. o. o., ki je za to delo zagotovil enega delavca. Delavec je redno 
delal 40 ur tedensko v dopoldanskem času in opravljal dodatne ure v popoldanskem času ter na 
prireditvah ob sobotah in nedeljah. Čiščenje Kluba Jedro, Kulturnega doma Medvode in rojstne 
hiše Jakoba Aljaža je potekalo preko zunanjega izvajalca in sicer podjetja Dobrote Gorenjske, 
Mateja Novak s.p., ki je registrirano za tovrstno dejavnost. 
Računovodstvo in knjigovodstvo za potrebe zavoda se vodi in izvaja preko zunanjega izvajalca, 
in sicer podjetja Vizija računovodstvo d.d. 
Za pripravo dvorane za različne prireditve se je najemala dodatna delovna pomoč, in sicer 
študente, ki so delali preko študentskega servisa.  
Za izvedbo programov športa otrok in mladine smo sodelovali z zunanjimi vaditelji, športnimi 
delavci in sodniki, ki so za zavod opravljali začasno delo na teh programih. 
 
9.1. Strokovno izobraževanje in usposabljanje 
 
Zavod je v okviru načrta usposabljal delavce za boljše opravljanje delovnih nalog in nudenje 
kakovostnejših storitev uporabnikom športne dvorane in nordijskega centra. Usposabljanje je 
potekalo na področjih delovanja javnih zavodov, upravljanja in vzdrževanja športne 
infrastrukture, varnosti pri delu in požarne varnosti ter evakuacije iz objektov, pravil 
protokoloarnega vedenja, alternativi osebnemu avtomobilu na vsakdanjih in turističnih poteh, 
usposabljanu in izobraževanja kadra za delo v TIC-u na novi lokaciji- železniški postaji. 
 
 
 
10. FINANČNO POROČILO IN NADZOR 
 
Zavod je razpolagal s finančnimi sredstvi v skladu s svojim letnim načrtom. Dejavnost zavoda se 
je financirala iz naslednjih virov: prihodki od poslovanja, finančnih in drugih prihodkov. Zavod je 
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tako razpolagal s sredstvi iz občinskega proračuna, z lastnimi sredstvi iz dejavnosti (najemnine, 
uporabnine, storitve programov, sponzorska sredstva idr.) in drugimi prihodki.  
Plače delavcev zavoda so se obračunavale in izplačevale v skladu s pravilnikom o notranji 
organizaciji, sistemizaciji in plačah zavoda, pogodbah o zaposlitvi in veljavno zakonodajo. 
Podatki v finančnem poročilu za leto 2016 so pripravljeni po fakturiranih prihodkih in stroških 
(Računovodsko poročilo, preglednica 2 – izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov). 
Računovodsko poročilo za leto 2016 je priloga k temu poslovnemu poročilu. 
 
Javni zavod Sotočje Medvode vodi prihodke in odhodke, povezane z izvajanjem javne službe, 
ločeno od prihodkov in odhodkov doseženih z delovanjem na trgu. Stroške in prihodke 
evidentira v skladu z določili 45. in 57. člena pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 
Kot prihodki, povezani z izvajanjem javne službe se izkazujejo vsi prihodki, prejeti iz sredstev 
javnih financ, ter drugi prihodki povezani z izvajanjem javne službe. To so predvsem prihodki iz 
naslova donacij, in finančni prihodki. Prihodki doseženi na trgu predstavljajo prihodki iz naslova 
oddaje prostorov v uporabo in najem, prihodki iz naslova prodaje storitev v kavarni kulturnega 
doma in Kluba Jedro, prihodki od oglaševanja, prihodki  iz naslova uporabe fitnesa v športni 
dvorani  in tekaških prog Bonovec, prodaje  raznih spominkov in literature v TIC Medvode ter   
prihodki iz prodaje vstopnic od prireditev. 
Pri evidentiranju odhodkov se uporablja stroškovna mesta za posamezna področja, kot so 
splošni stroški in stroški posameznih dejavnosti ter stroški povezani s tržno dejavnostjo. Vendar 
pa v okviru posameznega stroškovnega mesta zavod še nima določenih sodil za delitev 
odhodkov na odhodke iz javne službe in odhodke iz tržne dejavnosti. Zato je v izkazu prihodkov 
in odhodkov po vrstah dejavnosti za razdelitev odhodkov upoštevano razmerje med prihodki od 
poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in prihodki iz tržne dejavnosti, 
razen v delu kjer lahko odhodke opredelimo neposredno. 
 
10.1. Prihodki 
 
Leto 2016 je zavod zaključili uspešno. Dosegel je za 824.137,92€ prihodkov ter ob odhodkih v 
višini 685.036,14 € ustvaril presežek prihodkov v višini 138.885,53 €. Če pogledamo ustvarjene 
prihodke po načelu denarnega toka ugotavljamo, da je delež prihodkov, ki jih je zagotovil 
ustanovitelj (Občina Medvode 76,20% oziroma 644.552,45€. Ostali prihodki v višini 201.928,56 
€ pa so posledica aktivnosti zavoda, od tega od prodaje blaga in storitev 41.908,91€ od 
najemnin 150.741,72€ in drugih dotacij 9.277,93 €. 
 
V finančnem planu za leto 2016 je bil plan prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu po 
denarnem toku 169.500,00 €, kar pomeni, da je zavod realiziral 71.685,47 € oz 42,3 % več 
lastnih prihodkov od predvidenih. 
 
Zavod je v primerjavi s preteklim letom dosegel 46,80 % višje celotne prihodke. Višji prihodki so 
iz naslova dotacij ustanovitelja Občine Medvode 37,8%, sorazmerno so se povečali tudi prihodki 
iz tržne dejavnosti. Zavod je leto pozitivno zaključil s presežkom 138.885,53 €. Povečali so se 
tudi stroški v primerjavi z letom 2015 in sicer predvsem iz naslova povečanja obsega delovanja s 
pripojitvijo zavoda KM Medvode. 
 
RAZLOG ZA POVEČANJE LASTNIH PRIHODKOV JE PREDVSEM V TEM, DA JE ŠPORTNA 
DVORANA MEDVODE V LETU 2016 GOSTILA VEČJE ŠTEVILO VELIKIH ŠPORTNIH IN 
DRUŽABNIH DOGODKOV IN SICER 129 ŠPORTNIH, 24 KULTURNIH/DRUŽABNIH IN 24 
ŠPORTNO OBARVANIH ROJSTNO DNEVNIH ZABAV. RAZLOG POVEČANJA LASTNIH 
PRIHODKOV JE TUDI V ODLIČNEM OBISKU PRENOVLJENEGA FITNES STUDIA V 
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DVORANI, POVIŠANEGA NAJEMA POSLOVNIH PROSTOROV (ZDRAVNIŠKE IN SEJNE 
SOBE) V DVORANI, POVIŠANE UDELEŽBE TEČAJNIKOV NA JEZIKOVNIH TEČAJIH V 
KLUBU JEDRO, RAZPRODANEM GLEDALIŠKEM ABONMAJU V KULTURNEM DOMU 
MEDVODE (MUZIKAL CVETJE V JESENI SI JE V DVORANI OGLEDALO 1200 
OBISKOVALCEV) , ODLIČNEM OBISKU JAVNIH DECEMBRSKIH PRIREDITEV IN S TEM 
POVIŠANEM TRŽENJU LASTNIH PRODUKTOV TER POVIŠANI PRODAJI VSTOPNIC V 
TIC-U MEDVODE V PRODAJNI MREŽI EVENTIM. 
 
10.2. Proračunska sredstva Občine Medvode 
 
Občina Medvode je iz proračunskih sredstev zavodu dodelila sredstva v skupni višini 642.500 
eur in sicer v proračunski postavki 8.1.1.23 Javni zavod Sotočje- poslovanje 580.900 eur 
(230.000 eur za stroške dela in 350.900 eur za programske ter materialne stroške) in v 
proračunski postavki 8.1.1.24 Javni zavod Sotočje- investicije in investicijsko vzdrževanje 61.600 
eur. Sredstva iz proračunske postavke 8.1.1.23 Javni zavod Sotočje- poslovanje je občina 
zavodu skozi leto nakazovala po dvanajstinah in sicer do 5. za tekoči mesec. 
 
10.3. Prihodki zavoda od prodaje storitev 
 
Zavod je v letu 2016 imel 228.635,37 € lastnih prihodkov.  
 
Opredelitve tržne dejavnosti v letu 2016: 
 

 Rojstni dnevi v Športni dvorani Medvode (SM 318) 

 Fitnes studio 

 Gostinske storitve na prireditvah (SM 413) 

 Prodaja vozovnic fizičnim osebam v NC Bonovec (SM 513) 

 Prodaja vozovnic pravnim osebam v NC Bonovec (SM 514) 

 Prodaja vstopnic v TIC Medvode (SM 614) 

 Prodaja blaga v TiC Medvode (SM 615) 

 Ostala kulturna dejavnost v Športni dvorani Medvode, Kulturnem domu Medvode in 

Rojstni hiši Jakoba Aljaža (zunanje gostujoče prireditve; Muzikal, Moj Kino, Koncert 

Dalmatinskih klap, Slovenec leta itd. (SM 716) 

 Kavarna Sotočje (storitve in prodaja blaga) (SM 718)  

 Kavarna v Klubu Jedro (storitve in prodaja blaga) (SM 820) 

 

  Preglednica 1: Pregled prihodkov po stroškovnih mestih   

Št. SM Naziv 2015 2016 

  
   

  

1. 100 ZAVOD 5.236,08 590.408,9 

2. 110 DOTACIJA OBČINE - ZAVOD 
 

580.900 

3. 113 VOZILO ZAVODA 3.629,01 5.183 

  
 

OSTALO 
 

4.325,9 

  
   

  

4. 200 ŠPORT MLADIH 5.102,72 5.662,69 
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  200 ŠPORT MLADIH 
 

3.610,24 

5. 210 DOTACIJA OBČINE - ŠPORT MLADIH 
 

2.052,45 

6. 211 SONZORSTVA, DOTACIJE, DONACIJE 442   

  
   

  

7. 300 ŠPORTNA DVORANA 3.989,34 378.567,9 

  300 ŠPORTNA DVORANA 
 

9.991,7 

8. 300 ODŠKODNINE IZ ZAVAROVANJ 902,67 135,46 

9. 310 DOTACIJA OBČINE - ŠPORTNA DVORANA 
 

228.900 

10. 313 VELIKA DVORANA - VADBA 31.253,53 35.158,52 

11. 314 MALA DVORANA - VADBA 9.456,70 10.498,23 

12. 315 PLESNA DVORANA - VADBA 17.885,04 11.544 

13. 316 VEČNAMENSKI PROSTOR - VADBA 5.962,61 7.753,22 

14. 317 FITNES 2.885,61 4.367,33 

15. 318 ROJSTNI DNEVI 585,92 1.044,1 

16. 319 NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV 2.569,12 2.819,92 

17. 320 REFUNDACIJA ČIŠČENJA OŠ 12.550,10 12.550,1 

18. 321 OPREMA - ŠPORTNA, PRIREDITVENA 
 

248 

19. 322 ŠPORTNE PRIREDITVE, TEKMOVANJA 23.269,43 28.997,09 

20. 323 DRUGE PRIREDITVE, KONCERTI 17.149,76 24.560,23 

  
   

  

21. 400 PRIREDITVE IN PROJEKTI 
 

614,75 

22. 410 DOTACIJA OBČINE - PRIREDITVE IN PROJEKTI 
 

  

23. 413 PRODAJA VSTOPNIC NA PRIREDITVAH 
 

  

24. 414 PRIREDITVE - GOSTINSTVO 460   

  
 

PRIREDITVE 
 

614,75 

25. 500 NORDIJSKI CENTER 9.789,50 4.168,78 

26. 510 DOTACIJA OBČINE - NORDIJSKI CENTER 
 

  

27. 513 PRODAJA VOZOVNIC  476 1.689,24 

28. 515 PRIPRAVA, UPORABA PROG - NC 2.627,68 63,1 

29. 516 PRIPRAVA PROG - SLO 
 

  

  
 

OSTALO 
 

2.416,44 

30. 600 TURIZEM 
 

171.290,07 

31. 610 DOTACIJA OBČINE - TURIZEM 
 

14.9000 

  614 TIC MEDVODE - PRODAJA vstopnic 
 

20.542,66 

32. 615 TIC MEDVODE - PRODAJA BLAGA 286,72 1.415,86 

33. 616 TIC MEDVODE - PRODAJA STORITEV 3.259,36 44,69 

  618 TIC MEDVODE - NAJEM KOLES 122,98 155,76 

  
 

OSTALO 
 

131,1 

  700 KULTURA 
 

121.161,28 

  710 DOTACIJA OBČINE - KULTURA 
 

102.000 

  713 KULTURNI DOM 
 

4.687,07 

  715 GLEDALIŠČE 
 

13.816,44 

  718 KAVARNA SOTOČJE 
 

657,77 
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  800 MLADINA 
 

132.047,43 

  810 DOTACIJA OBČINE - MLADINA 
 

101.000 

  811 SPONZORSTVO, DOTACIJE,DONACIJE 
 

204,3 

  812 JAVNI RAZPISI 
 

6946 

  813 KLJUB JEDRO 
 

2.998,93 

  815 IZOBRAŽEVANJE 
 

1827,81 

  817 POČITNIŠKO VARSTVO 
 

4646,98 

  818 VADNICA 
 

2313,19 

  820 KAVARNA 
 

12110,22 

  
 

OSTALO 
 

  

  900 KULTURNA DEDIŠČINA 
 

1116,12 
 

  910 DOTACIJA OBČINE -KULTURNA DEDIŠČINA 
 

0 

  913 ROJSTNA HIŠA JAKOBA ALJAŽA 
 

1.116,12 

Skupaj lastni prihodki 147.341,78 228.635,37 

Skupaj prihodki iz proračuna OM 225.974,46 582.952,45 

SKUPAJ sofinanciranje (OŠ Medvode in fundacija) 16.648,10 12.550,10 

Skupaj vsi prihodki 389.964,34 824.137,92 

 

 
10.4. Odhodki 
 
Zavod je v letu 2016 imel 685.036,14 € odhodkov.  
 

šport 
mladih  šp.dvorana  prireditve  bonovec  turizem kultura  mladina kult.dediš.  

200 300 400 500 600 700 800 900 

25.333,94 128.765,15 64.742,49 31.344,18 43.290,90 122.444,54 63.305,78 16.358,22 

 
Preglednica 2: Pregled stroškov po stroškovnih mestih po denarnem toku 
 
Navedeni skupni stroški po posameznih stroškovnih mestih in kontih so natančno opredeljeni v 
tabeli, ki je Priloga 2 tega dokumenta. 
 
 
10.5. Stroški dela 
 
Stroški za plače in drugi stroški prispevkov so znašali 170.874,3 EUR. Plače so se izplačevale v 
skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07, uradno prečiščeno 
besedilo, 17/08 in naslednji - v nadaljnjem besedilu ZSPJS), Kolektivno pogodbo za javni sektor 
(Uradni list RS, št. 57/08, v nadaljnjem besedilu KPJS), Uredbo o uvrstitvi delovnih mest v javnih 
agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (Uradni list RS, št. 69/08 in 
naslednji), Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, 51/08), 
Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju (Uradni list 
RS, 53/08), Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list 
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RS, 69/08), Uredbo o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence 
(Uradni list RS, 57/08), Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v 
javnem sektorju (Uradni list RS, 64/08 in naslednji), Pravilnikom o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu »Javni zavod Sotočje Medvode« št. P 1.67.1.16 in 
pogodbami o zaposlitvah delavcev zavoda. 
 

Preglednica 3: Pregled stroškov plač in prispevkov     

  
   

  

Št. Konto Naziv 2015 2016 

   464000 Plače zaposlenih 78.215,47 128.419,11 

2. 464001 Bruto plača - nadomestila do 30 dni 671,72 2.104,82 

3. 464004 Pokojninsko zavarovanje JU - Modra zavarovalnica d. d. 220,69 452,75 

4. 464100 Prispevki na plače 12.739,64 21.066,73 

5. 4644 Regres za letni dopust 1.998,15 6.302,16 

6. 464400 Prehrana zaposlenih 3.898,39 7.709,43 

7. 464500 Prevoz na delo 1.126,32 1.335,82 

  461811 Kilometrina zaposlenih službena  2.793,36 3.012,66 

8. 464502 jubilejne nagrade in odpravnine 
 

470,82 

Skupaj     101.663,74 170.874,30 

 
 
 
10.6. Stroški blaga 
 
Stroški blaga so znašali 139.516,69 EUR. 
 

Preglednica 4: Pregled stroškov blaga     

Št. Konto Naziv 2015 2016 

1. 460111 Drug pomožni material 1.726,57 2.651,22 

2. 460060 Ostali material 101,09 769,75 

3. 460200 Elektrika 42.411,32 35.838,51 

4. 460201 Stroški energije - plin za ogrevanje 24.843,65 36.575,62 

5. 460204 Voda, odpadki 9.043,29 16.916,86 

6. 460400 Odpis drobnega inventarja 2.432,73 12.255,57 

7. 460500 Strokovna literatura 34,51 863,02 

8. 46060 Pisarniški material 2.500,89 5.421,33 

9. 460900 Drugi materialni stroški za vzdrževanje 13.419,48 28.224,81 

Skupaj     96.513,53 139.516,69 

 
10.7. Stroški storitev 
 
Stroški storitev so znašali 347.028,12 EUR. Stroški storitev sicer večji del obsegajo dela 
zunanjih izvajalcev oz. sodelavcev. Zaradi večjega obsega prireditev so se povečali stroški 
čiščenja, oglaševanja ter storitev varovanja zgradb in prostorov. 
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Preglednica 5: Pregled stroškov storitev     

Št. Konto Naziv 2015 2016 

1. 461002 Storitve varovanje zgradb in prostorov 4.588,34 8.230,30 

2. 461013 Stroški izvajanja zup 
 

  

3. 46102 Telefon, gsm, internet 4.466,69 6.018,72 

4. 46103 Poštnina 1.151,19 1.976,46 

  461007 odvetniške in svetovalne storitve 
 

6.985,02 

5. 461100 Stroški storitev tekočega vzdrževanja in najemnin 34.079,43 63.398,20 

  461011 naročnina kabelska 
 

855,53 

6. 461200 Zavarovanja 12.868,30 13.650,92 

7. 461201 Provizija, vodenje računov 507,3 426,03 

8. 4613 Stroški drugih intelektualnih storitev 545,06 0 

9. 46133 Računovodske storitve 6.601,52 10.870,27 

10. 461403 najemnine in zakupnine 
 

8.477,66 

11. 461404 Drugi prevozni in transportni stroški 9.787,25 10.857,61 

12. 461600 Plačila za delo preko študentskega servisa 7.569,29 16.854,64 

13. 461300 Izobraževanje 112,52 3.258,56 

14. 461700 Reprezentanca - prehrana šport otrok in mladine 3.863,14 11.529,77 

  461601 podjemno delo 
 

3.871,05 

  46161 Dnevnice, nočnine 428   

16. 461900 Drugi stroški storitev 62.642,39 154.832,78 

17. 461901 Čiščene objekta 24.098,58 24.746,10 

18. 461950 Sofinanciranje strokovnega kadra v OŠ 
 

188,5 

19. 461952 Tekmovanja 
 

  

20. 461953 Prehrana in prevoz šolski šport     

Skupaj     173.309 347.028,12 

 
 

Preglednica 6: Pregled drugih odhodkov 

          

Št. Konto Naziv Leto 2015 2016 

      
 

  

1. 462300 Amortizacija 8.696,91 5.138,45 

2. 465100 Takse in pristojbine 275,16 244 

3. 4660 nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 
 

10.278,59 

4. 4679 Drugi finančni odhodki 237,05 218,64 

5. 4691 Odpisi terjatev 
 

10.937,35 

6. 4689 Drugi odhodki 1.003,88 800 

  
   

  

Skupaj     10.213,00 27.617,03 

 
 

Preglednica 7: Odhodki skupaj in presežek prihodkov nad odhodki     



POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016 

 44 

          

  
   

  

      Leto 2015        2016 

      
 

  

Skupaj vsi odhodki 381.866,65 685.036,14 

Presežek prihodkov nad odhodki 8.097,69 139.101,78 

Presežek prihodkov obračunskega obdobja 7.585,11 138.885,53 

 z upoštevanjem davka od dohodka     

 
 
10.8. Amortizacija in drugi stroški 
 
Pri obračunu amortizacije za leto 2016 je bil upoštevan Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 120/07 in 
spremembe). Zavod je v letu 2016 obračunal amortizacijo v višini 202.301,21 € in jo v višini 
197.162,76€ pokril v breme obveznosti za prejeta sredstva v upravljanje, v višini 5.138,45 
Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev konec leta 
znaša 4.151.139,19€. 
 
 
 
 
10.9. Nadzor 
 
Finančno poslovanje zavoda je potekalo na podlagi finančnega načrta, ki je sestavni del letnega 
programa zavoda. Letni program zavoda je sprejel svet zavoda in je bil posredovan 
ustanoviteljici zavoda, Občini Medvode. Med letom so finančno poslovanje zavoda spremljali 
notranji nadzor, svet zavoda in občinska uprava. 
 
 
 
11. ZAKLJUČEK 
 
Zavod je izvedel vse naloge iz letnega programa dela in kar nekaj dodatnih nalog oziroma 
projektov, ki so se zasnovali tekom tekočega leta; aktivna udeležba na mednarodnih 
sodelovanjih, soorganizacija večjih športnih in družabnih prireditev ter sodelovanje v lokalni 
akcijski skupini za mesto in vas (LAS). 
Za sodelovanje pri pripravi in organizaciji javnih prireditev, za kakovostne storitve v Športni 
dvorani Medvode, Nordijskem centru Bonovec, Kulturnem domu Medvode, Rojstni hiši Jakoba 
Aljaža in v TIC-u ter za turistično promocijo naše občine smo prejeli številne pohvale in zahvale 
domačih klubov in društev, drugih organizatorjev različnih družabnih srečanj in prireditev ter 
obiskovalcev iz Slovenije in tujine. Veseli nas, da se število zadovoljnih uporabnikov naših 
storitev povečuje, zlasti glas o organizaciji večjih javnih prireditev seže daleč izven meja naše 
občine.  
 
 
 
 
Številka: P 1.12.2.17 
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Datum: 8. 3. 2017 
 

 
Pripravila:  
Ines Iskra        mag. Gorazd Renko 
Strokovna sodelavka I      Direktor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prilogi: 

 Računovodsko poročilo Javnega zavoda Sotočje Medvode za leto 2016 

 Pregled stroškov po stroškovnih mestih 


