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Zavod za šport in turizem Medvode je na podlagi zakonov in predpisov, ki so podlaga za izdelavo letnega 
poročila pripravil Poslovno poročilo Zavoda za šport in turizem Medvode za leto 2015 z Računovodskim 
poročilom za leto 2015. 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   2. seji, dne 3.3.  2016. 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 Zavoda za šport 
in turizem Medvode (v nadaljevanju: zavod): 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport in turizem Medvode« (Ur. l. RS, št. 70/05 in 

43/13), 
- 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 Zavoda za šport in turizem Medvode, št. P 5.1.1.14 z dne 6. 2. 2014, 
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu »Zavod za šport in 

prireditve Medvode«, 
- Zakon o zavodih (ZZ) (Ur. l. RS, št. 12/91, 45I/1994 - Odl. US, 8/1996, 18/1998 - Odl. US, 36/2000-

ZPDZC in 127/2006-ZJZP), 
- 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). 

 
 

2. URESNIČEVANJE LETNIH CILJEV 
 
Zavod je s svojim delovanjem v letu 2015 uresničeval Letni program športa v Občini Medvode za leto 
2015, ki ga je sprejel občinski svet Občine Medvode na svoji 5. seji, dne 17. 3. 2015 ter Program in 
finančni načrt zavoda za leto 2015, ki je bil sprejet na 4. seji sveta zavoda, dne 4. 3. 2015. 
 
Zavod je upravljal javno športno infrastrukturo v občini Medvode, in sicer Športno dvorano Medvode, ki 
mu jo je v upravljanje dodelila Občina Medvode, s Pogodbo o prenosu premoženja v upravljanje, št. 416-
1/06, dne 15. 9. 2006, Nordijski center Bonovec Medvode, ki mu ga je v upravljanje dodelila Občina 
Medvode, s Pogodbo o prenosu Športno rekreacijskega centra Preska v upravljanje, št. 670-2/2011, z dne 
3. 1. 2011 ter TIC 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. 
 
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, 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200570
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200570
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200570
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200570
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200570
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
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- 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 turistično informacijsko dejavnost, 
- Spodbujati razvoj celovite turistične ponudbe, 
- Oblikovati in tržiti celovito turistično ponudbo, 
- Skrbeti za razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom, 
- Osveščati in spodbujati prebivalstvo k pozitivnemu odnosu do turistov in turizma. 

 
 

3. DEJAVNOST 
 
3.1. Uresničevanje letnih ciljev 
 
3.1.1. Nacionalni program športa v RS 
 
Nacionalni program športa v RS je zavod izvajal v okviru Letnega programa športa v Občini Medvode za 
leto 2015. Zavod je s športnimi društvi, šolami, vrtcem in drugimi izvajalci izvedel raznovrstne programe 
športa in športne prireditve. 
 
3.1.2. Upravljanje in vzdrževanje Športne dvorane Medvode 
 
3.1.2.1. Upravljanje 
 
Športna dvorana Medvode (v nadaljevanju dvorana), kot javna športna infrastruktura predstavlja centralni 
športni objekt v občini Medvode. Program rednega obratovanja dvorane je bil primarni del letnega 
programa in finančnega načrta zavoda.  
 
3.1.2.2. Tekoče in investicijsko vzdrževanje 
 
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, 
- obnova epoksi tal in pleskanje sten v fitnes studiu, 
- vzdrževanje, servis in letne preglede športnih orodij in opreme, 
- beljenje in sanacijo sten in stenskih oblog v vseh garderobah in v dveh hodnikih v dvorane, 
- vzdrževanje, servis in nadgradnjo računalnikov, internetnih in komunikacijskih sistemov za potrebe 

dela strokovnih služb, prireditev in obratovanja dvorane. 
 
V skladu s predpisi smo opravili revizijo požarnega reda dvorane in opravili predpisane periodične 
preglede in servise požarno varnostnih naprav, sistemov in opreme, ki so nameščeni v dvorani. V dvorani 
je treba v skladu s požarnim redom izvajati periodične preglede varnostne razsvetljave, dimnih senzorjev, 
ročnih javljalcev požara, zračnikov, gasilnih aparatov, hidrantov, elektroinštalacij, strelovodnih napeljav, 
dimovodov, loput za odvod dima, dvigal in opreme na električne motorje v veliki športni dvorani. 
Dvakrat letno se je opravil 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. V letu 2015 se je renoviral fitnes v dvorani, zamenjala 
so se stara tla z novo epoksi podlago, dokupila se je nova fitnes oprema, tekaška steza, dve spinning 
kolesi.  
Med poletnimi počitnicami se je opravila tudio renovacija dveh hodnikov in garderob, potrebno je bilo 
kitanje in beljenje, obarvali smo oranžno pročelje dvorane. 
Z Občino Medvode smo pristopili k reševanju parkirnega režima, s tem, da smo poiskali lokacijo in uredili 
občasna dodatna parkirišča za potrebe obiskovalcev dvorane.  
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3.1.3. Upravljanje in vzdrževanje Nordijskega centra Bonovec Medvode 
 
3.1.3.1. Upravljanje 
 
Nordijski center Bonovec Medvode (v nadaljevanju nordijski center), kot javna športna infrastruktura 
predstavlja centralni zimski športni objekt v občini Medvode. Program rednega obratovanja centra je bil v 
zimskem času primarni del letnega programa in finančnega načrta zavoda.  
Za pripravo in vzdrževanje nordijskega centra se je sklenila letna Pogodba o pripravi in vzdrževanju 
Nordijskega centra Bonovec Medvode, št. P 1.218.1.15, z dne 28. 12. 2015 z Nordijskim športnim 
društvom Medvode, ki je skrbelo za zasneževanje, pripravo prog, nadzor in skrb za varnost na progi, 
vodilo za gotovinsko blagajno idr. 
S sprejetim cenikom in splošnimi pogoji se je tržila uporaba prog in storitve izdelave prog v občini in izven 
nje. Istočasno se je nadgrajeval sistem vodenja in upravljanja centra, in sicer razpored dela, nadzor dela, 
nadzor nad delovanjem vseh sistemov, promocija in trženje objekta in storitev, priprava sezonskih 
cenikov, priprava in podpis pogodb in druge dokumentacije ter dovoljenj, organizacija finančnega 
poslovanja, prodaja in pobiranje kart. Na blagajni nordijskega centra smo uvedli nov sistem blagajne z 
davčnim potrjevanjem računov in nadzora vozovnic. Postavili smo elektronsko gotovinsko blagajno in 
sistem vozovnic na čipe, katere na progi nadzorujemo s čitalci za čipe. Uredili smo dokumentacijo oz. 
služnostne pogodbe za uporabo površin, ki so v lasti posameznih fizičnih oseb, Sklada kmetijskih zemljišč 
in gozdov RS in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije - kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, kjer 
potekajo proge za smučarski tek. 
 
V prvem delu sezone se je v skladu s finančnim načrtom pripravil zagon objekta, in sicer postavitev 
poligona, pregled in zagon strojne mehanizacije, zasneževanje in upravljanje s teptalnim strojem. V 
zaključku preteklega leta so se izvedli redni servisi in pregledi mehanizacije. 
 
Organizirala se je služba za obratovanje teptalca snega, ki je ob primernih vremenskih pogojih redno 
delovala v nordijskem centru in po potrebi, ob predhodnih naročilih tudi na drugih lokacijah. 
 
3.1.3.2. Tekoče in investicijsko vzdrževanje 
 
Tekoče in investicijsko vzdrževanje je obsegalo predvsem: 
- za potrebe zasneževanja in obveščanja o vremenskih razmerah v nordijskem centru se je primerno 

namestila vremenska postaja, 
- nadgradnja električne napeljave in pridobitev meritev o brezhibnosti električne napeljave ter strelovoda. 
- za potrebe blagajne in sistema nadzora vozovnic s čipi se je v kontejnerju ob progi postavila priključna 

električna omara. 
 
Ob koncu leta smo ob pripravi na novo sezono obnovili parkirne prostore v nordijskem centru. Postavila 
se je elektronska gotovinska blagajna s prodajo vozovnic s čipi in postavili so se senzorji za brezžičen 
nadzor veljavnosti vozovnic. S tem je vzpostavljen sodoben način prodaje in nadzora vozovnic oz. nadzor 
nad uporabniki na poligonu. 
 
Zavod je na podlagi uspešnega kandidiranja za sredstva Fundacije za šport pristopil k nadaljevanju 
izgradnje vodovodnega omrežja in hidrantov za zasneževanje v zadnjem delu poligona za tek na smučeh. 
 
3.1.4. Upravljanje Turistično informacijskega centra Medvode 
 
Zavod je upravljal Turistično informacijski center Medvode (v nadaljevanju TIC), 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. 
V TIC se je postavila gotovinska blagajna z davčnim potrjevanjem računov, ki je povezana z glavno 
blagajno na sedežu zavoda. Naredil se je izbor prodajnih artiklov (turističnih spominkov in drugih izdelkov 
domače obrti), ki se je prodajal v TIC. V tem sklopu se je pripravil tudi nabor protokolarnih daril oz. 
spominkov, ki bodo lahko predstavljali občino Medvode. Pripravili smo turistične oziroma izletniške 
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aranžmaje v novi celostni podobi, ki bodo ponujeni na turistični trg. Ena nalog je bila nadgradnja nove 
spletne strani, na že registrirani spletni domeni zstmedvode.si in medvode.info, ki predstavlja osrednjo 
informacijsko in turistično spletno stran občine Medvode oz. združuje in posreduje vse dogodke in 
prireditve v Medvodah. S tem se načrtuje povečana ažurnost zbiranja in posredovanja informacij ter s tem 
večja prepoznavnost občine v Sloveniji in tudi preko meja.  
Nadgradill se je facebook Medvode Info in sistem tedenskih elektronskih novic e-Medvode, ki tekoče 
oglašujeta dogodke in prireditve v občini in promocijsko oglašujeta kulinariko, izlete in kraje v občini 
Medvode. 
Obratovalni čas TIC smo prilagodili obisku in povpraševanju, predvsem pa se je podaljšal v popoldanski 
čas. V ta namen smo prilagoditi tudi kadrovsko strukturo in pogoje za delo v TIC. TIC je v svoji osnovi 
namenjen tako obiskovalcem oz. turistom iz Slovenije in tujine kot tudi občanom Medvod, kjer lahko na 
enem mestu dobijo vse informacije o ponudbi in dogodkih v občini. 
Turistično gradivo in promocijski material v tiskani obliki se je v prvi fazi objavil v elektronski obliki na 
spletni strani.  
 
V sklopu dejavnosti TIC so se v letu 2015 izvajale naslednje aktivnosti:  
 
Sejem TURIZEM IN PROSTI ČAS 
28. 1. – 31. 1. 2015 
Zavod za šport in turizem Medvode in Turistična zveza Medvode sta se skupaj pod okriljem Turistične 
zveze Slovenije predstavila na sejmu ALPE ADRIA – TURIZEM IN PROSTI ČAS. Razstavni prostor je bil 
v stekleni dvorani – dvorana C. Po evidenci Gospodarskega razstavišča se sejma udeleži povprečno 
15.000 obiskovalcev. Zavod je za priložnost predstavitve na sejmu pripravil zgibanko z datumi prireditev v 
letu 2015, za lepši izgled stojnice pa smo pripravili tudi 8 promocijskih panojev oz. predstavitvenih platen z 
motivi Medvod. 
Na sejmu so sodelovala vsa turistična društva s svojo promocijo, predstavitvijo prireditev, ki jih bodo 
organizirali v letu 2015. Novost je bila, da so društva poskrbela tudi za pogostitev, razporejena so bila po 
dnevih in prisotna od 10. do 19. ure. Društva so k sodelovanju povabila tudi gostince in lokalne 
pridelovalce ter izdelovalce. 
 
OBČINSKI PRAZNIK 
Junij in julij 2015 
V sodelovanju z občino Medvode in Zavodom za kulturo in mladino Medvode smo ustvarili novo blagovno 
znamko »Medvode so fest« in pod njeno okrilje umestili vse dogajanje v sklopu občinskega praznika. 
Izvedli smo tudi slavnostno sejo občinskega sveta, nudili podporo projektu »Od Aljaža do Aljaža«, ko je 
Miro Kregar pretekel pot od Zavrha do vrha Triglava in postavil rekord posebne vrste. V sodelovanju s 
Turistično zvezo Medvode smo izvedli projekt Moja dežela, lepa in gostoljubna. 
 
MEDNARODNO SODELOVANJE 
September, oktober 2015 
Kot ključni del promocije smo sodelovali pri dveh mednarodnih obiskih Občine Medvode – septembra v 
francoski Crest in v oktobru v nemško Niddo. Za obisk mesta Crest smo pripravili tudi novo promocijsko 
gradivo v francoščini ter k sodelovanju povabili tudi predstavnika ene izmed medvoških Gostiln Slovenija 
(Dušan Belšak), ki je skrbel za pokušino prave domače slovenske hrane. 
 
IZPOSOJA KOLES 
V TIC-u Medvode je turistom za izposojo namenjenih 6 koles. Izposoja je v poletnem času lepo stekla, 
ljudje, večinoma tujci, so se odločali za dnevne najeme, nekaj najemnikov si je kolo izpsodilo za več dni 
hkrati. 
 
Informiranje turistov in potencialnih gostov (osebno, po pošti, po telefonu in po e-pošti): 
Število turistov iz leta v leto narašča, v TIC-u se trudimo, da obiskovalce dodobra informiramo z želenimi 
informacijami in da na e-sporočila in povpraševanja odgovorimo v 24 urah oz. čim prej. V to aktivnost se 
šteje pomoč turističnim ponudnikom, ko različne skupine ali posamezniki povprašujejo o možnosti kosila 
ali degustacije in jim na TIC-u tudi svetujemo, posredujemo kontakte, menije, cenike ipd. 
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- informiranje turistov ter medijev in društev o dogodkih, nočitvenih kapacitetah, gostinski ponudbi 

ter pridobivanje informacij za potrebe informiranja javnosti, 

- urejanje spletnega portala www.zstmedvode.si, in elektronskih novic e-Medvode, objavljanje 

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

turističnih vsebin – kolesarske, pohodne idr., 

 

- Statistika obiskanosti TIC-a v letu 2015: 

Država Število gostov 

Slovenija 3176 

Češka 23 

Francija 43 

Italija 79 

Nemčija 41 

Nizozemska 34 

Španija 16 

Velika Britanija 69 

Izrael 4 

ZDA 6 

Turčija 4 

Avstralija 14 

ostale države 4 

Skupaj 3531 

 
 
- Glavne dejavnosti oziroma naloge TIC-a v letu 2015: 

- sodelovanje s TZ Medvode in njenimi društvi, 

- skrb in naročanje promocijskega gradiva, 

- naročanje ter prodaja spominkov in protokolarnih daril, 

- prodaja vstopnic, 

- urejanje fotografij znamenitosti in dogodkov v občini za namen objave v promocijskih gradivih, 

medijih in za arhiv, 

- pridobivanje podatkov o dogodkih za tekoči mesec ali na letni ravni, priprava koledarja prireditev 

za spletno stran in lokalni časopis Sotočje, 

- fotografiranje dogodkov in objava fotografij za spletno stran in arhiv zavoda, 

- priprava člankov s turistično vsebino, 

- koordinacija in pomoč pri turističnih razpisih, 

- redna udeležba na sejah OTG in TZM, 

- samostojna priprava novih promocijskih materialov (zemljevidi, kolesarske in pešpoti, razglednice, 

katalogi, zloženke), 

- urejanje TIC-a in okolice (zelenice), 

- vodenje evidence o turistični taksi. 

 
 
 
  

http://www.zstmedvode.si/
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3.1.5. Strokovna, organizacijska in marketinška dejavnost na področju športa  
 
Zavod je na podlagi notranje organizacije in sistemizacije delovnih mest ter z ustanovljenim strokovnim 
svetom zavoda izvajal dela in naloge za Občino Medvode, in sicer vodenje in izvajanje programov športa 
otrok in mladine iz Nacionalnega programa športa v RS, organiziral in izvedel podelitev občinskih športnih 
priznanj in nagrad, izvajal strokovne naloge pri javnem razpisu za programe športa in nadzoru nad 
izvedbo sofinanciranih programov ter o tem pripravil poročilo o letnem programu športa in izvajal druga 
strokovna dela na področju športa. 
Z Občino Medvode je zavod sodeloval pri pripravi Letnega programa športa v Občini Medvode za leto 
2015 in javnega razpisa za sofinanciranje programov športa za leto 2015, ki se je izvedel po Pravilniku o 
sofinanciranju programov športa v Občini Medvode (Ur. I. RS, št. 38/12). 
Za potrebe ministrstva pristojnega za šport v zavodu vnašamo in posodabljamo podatke Občine Medvode 
za področje programov športna, javnih financ (proračunskih sredstev) za področje šport in javne športne 
infrastrukture občini Medvode. 
 
Zavod je za potrebe upravljanja dvorane in trženja storitev pripravil Cenik storitev Zavoda za šport in 
turizem Medvode za sezono 2015 / 2016. V mesecu juniju je bil objavljen javni poziv za zbiranje rezervacij 
za uporabo dvorane v sezoni 2015 / 2016. Uporabnikom je bila na voljo velika športna dvorana s tremi 
vadbenimi tretjinami, mala športna dvorana, plesna dvorana, večnamenski prostor, fitnes in vsi 
spremljajoči prostori ter površine. Ponujali so se programi športne rekreacije in programi za otroke. 
V mesecu avgustu in septembru so bili usklajeni urniki športne dvorane za vse navedene prostore, in sicer 
za potrebe programov športa in nekaterih že prijavljenih prireditev in športnih tekmovanj. 
Poleg trženja dvorane za športno vadbo se je tržila tudi za prireditve, ki so bile v večini organizirane in 
izpeljane ob sobotah in nedeljah. 
Večina terminov športnih prireditev in tekmovanj športnih društev iz občine Medvode se je uskladila in 
določila v mesecu septembru oz. oktobru. Za druge športne, kulturne in družabno zabavne prireditve smo 
se dogovarjali čez leto na podlagi povpraševanja in še prostih terminov v športni dvorani. Datumi 
tradicionalnih občinskih prireditev, ki jih je organiziral zavod, so bili določeni in rezervirani že vnaprej. 
 
Pregled večjih športnih, kulturnih in družabno-zabavnih prireditev v dvorani: 
 
Športne prireditve:                 Organizator:   
 _______________ 

 
- Državno prvenstvo v plesih   PK Bolero 
- Revija v ritmični gimnastiki   ŠD Špička 
- Mednarodno prvenstvo v bodybuildingu   Maxximum Open     
- Košarkarske tekme članov III. SKL  KK Medvode  
- Košarkarske tekme mladinci II. SKL – ZAHOD 1 KK Medvode  
- Košarkarske tekme kadetov II. SKL – ZAHOD 1 KK Medvode  
- Košarkarske tekme pionirji I. SKL – ZAHOD KK Medvode  
- Košarkarske tekme ml. pionirji I. SKL – ZAHOD KK Medvode  
- Turnirji v futsalu za selekcije od U8 do U15  NK Jezero Medvode 
- A turnir v badmintonu za člane    Badminton 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    
- 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    
- 4. Medvoški tek     Športno društvo Efi    

 
V dvorani so se izvedla tudi šolska, občinska in področna ter državna šolska športna tekmovanja za 
osnovnošolske in srednješolske otroke, in sicer v malem nogometu, badmintonu, košarki, odbojki, med 
dvema ognjema in namiznem tenisu ter druga športna tekmovanja. 
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Kulturne in družabno-zabavne prireditve:   Organizator:    _________ 
 
- Mednarodni poslovni seminarji/kongresi   N-21 d. o. o.  
- Veliki koncert dalmatinskih klap s Terezo Kesovijo  Koncert skupina d.o.o.   
- Dvodnevno pustovanje     zavod      
- Večer športa       zavod in Občina Medvode     
- Spomladanski shod Jehovovih prič    Jehovove priče-Krščanska verska skupnost  
- Valeta OŠ Medvode     OŠ Medvode     
- Dan varne vožnje     Vrtec Medvode     
- Lutkovne predstave     Vrtec Medvode     
- Jesenski shod Jehovovih prič     Jehovove priče-Krščanska verska skupnost  
- Miklavžev sejem     OŠ Medvode     
- Narodnostni kulturni večeri in dobrodelne prireditve  Kulturno in športno društvo "sandžak" v Sloveniji 

Društvo bosansko - hercegovskega in slovenskega 
prijateljstva Ljiljan 
OTV Valentino 
Hrvaško kulturno umetniško društvo "komušina" Škofja 
Loka 

- Prednovoletna zabava podjetja    LTH ulitki d. o. o.  
- Slavje novomašnika     Boris Rozman    

- Novoletni koncert godbe Medvode   Kulturno društvo Godba Medvode 
- Silvestrovanje      zavod  

 
Izvajala so se tudi različna usposabljanja in seminarji za uslužbence Vrtca Medvode in Zdravstvenega 
doma Medvode ter druge manjše prireditve in dogodki. 
 
3.1.5.1. Sodelovanje z društvi, občinsko športno in turistično zvezo, osnovnimi šolami in vrtcem iz 
občine Medvode 
 
Zavod je sodeloval s športnimi društvi v okviru zagotavljanja pogojev za uporabo dvorane za vadbo in 
tekmovanja oz. športne prireditve. 
Društvu Barka - neprofitni humanitarni organizaciji je omogočil izvedbo športne vadbe za osebe s 
posebnimi potrebami. Program je potekal v plesni dvorani, in sicer dvakrat na teden oziroma štiri ure na 
teden v dopoldanskem času. 
 
Zavod je v dvorani zagotovil pogoje za izvedbo programov predšolske športne vzgoje za vse otroke iz 
medvoških vrtcev. Programe je izvajal Vrtec Medvode. Program je potekal večinoma v mali športni 
dvorani, in sicer dvanajst ur tedensko, v dopoldanskem času. 
 
V vnaprej dogovorjenih prostih dopoldanskih terminih ob sobotah je v veliki ali mali dvorani potekala 
vadba članov PGD Zbilje, ki se pripravljajo na gasilsko olimpiado. Zavod društvu terminov ni obračunaval. 
 
Velika in mala športna dvorana sta bili primarno namenjeni za potrebe rednega pouka športne vzgoje in 
interesnih dejavnosti učencev OŠ Medvode. V skladu s šolskim učnim načrtom sta se uporabljala tudi 
plesna dvorana in fitnes. V sklopu šolskega programa so se v dvorani izvedle šolske prireditve in valeta. 
OŠ Medvode je na podlagi sklenjene pogodbe z zavodom o uporabi dvorane in v skladu z normativi in 
standardi ministrstva pristojnega za šolstvo, zavodu mesečno refundirala stroške čiščenja prostorov, ki jih 
uporablja. Ministrstvo pristojno za šolstvo je OŠ Medvode odobrilo pripadajoča sredstva za čiščenje 
površin, ki se na podlagi šolskih normativov in standardov šoli priznajo. 
 
3.1.5.2. Programi zavoda in trženje 
 
Zavod je poleg trženja vadbenih prostorov za športne, kulturne in družabno zabavne dogodke ponujal tudi 
storitve športno rekreativne vadbe badmintona, namiznega tenisa in fitnesa. Za otroke je v dvorani 
pripravljal programe rojstnodnevnih zabav.  
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V dvorani sta bila v sodelovanju z zunanjimi izvajalci, in sicer Društvom za jogo v vsakdanjem življenju 
ponujena prilagojena športna programa za odrasle nad 65 let, in sicer joga za starejše in vadba z 
raztezanjem.  
 
Zavod je v skladu s pravilnikom o najemu vozil upravljal lastno kombinirano vozilo, ki je primarno 
namenjeno za potrebe športnih društev iz občine Medvode, ki ga uporabijo za prevoze svojih članov oz. 
športnikov na tekmovanja, priprave in vadbo. Vozilo so uporabljali tudi Občina Medvode, osnovne šole iz 
Medvod, kategorizirani športniki iz občine Medvode in zavod. 
Na podlagi pravilnika je bil voden razpored in evidenca najema vozila. Najem vozila je bil v skladu s 
cenikom. Zavod je lahko iz najemnine delno kril stroške rednega letnega servisa, rednega vzdrževanja, 
zavarovanja in registracije. Najemniki vozila so krili svoje stroške goriva. Vozilo je bilo v letu 2015 
uporabljeno preko 220 dni od tega tudi na daljših vožnjah v tujini; Danska, Bolgarija; Madžarska, Hrvaška, 
Avstrija itd. 
 
Na področju turizma se je z zaposlitvijo turističnega informatorja v mesecu juniju dejavnost zavoda še 
razširila. Pristopili smo k zasnovi projekta lastne blagovne znamke »Od Jakoba do Jakoba«, ki bo 
povezovala medvoške in okoliške pridelovalce in predelovalce hrane, poiskali smo ustrezne rešitve pri 
projektu izbiranja lokacij za civilne poroke v občini, vzpostavili temelje projekta izgradnje kopališča v 
Rakovniku, aktivno sooblikovali program in tehnično zasnovo slavnostne občinske seje, uspešno pripravili 
dokumentacijo za pridobitev licence za organiziranje in prodajo turističnih aranžmajev, v mednarodne 
projekte, na katerih je sodelovala občina Medvode smo vključevali medvoške gostince, pripravljali 
strokovno gradivo za potrebe prijave na javne razpise Fundacije za šport (kolesarska in pešpot v 
Pirničah), vzpostavili stik s Slovenskimi železnicami z namenom dogovora o medsebojem sodelovanju oz. 
selitvi TIC-a na železniško postajo in sproti pripravljali promocijska gradiva za različne dogodke po 
Sloveniji in tujini. 
 
3.1.5.3. Marketinška dejavnost 
 
Pripravile so se marketinške ponudbe za oglaševanje v veliki športni dvorani, ki so se najprej ponudile 
podjetjem iz Medvod in poslovnim partnerjem, ki sodelujejo z zavodom. V drugi polovici leta 2015 smo 
pridobili štiri nove sponzorje, dva sta za leto dni podaljšala sodelovanje.  
Z Badminton klubom Medvode in Košarkarskim klubom Medvode, ki v dvorani organizirata večino športnih 
prireditev oz. ligaških tekmovanj je sklenjena pogodba o možnosti oglaševanja svojih sponzorjev na 
oglasnih panojih na zahodni strani velike športne dvorane. 
 
3.1.5.4. Informatika in založništvo 
 
V skladu z razširjeno dejavnostjo zavoda se je dopolnila nova spletna stran zavoda. Ta se stalno 
posodablja in nadgrajuje, tako da so na njej objavljene vse dejavnosti zavoda in javnega področja športa 
in turizma v Medvodah.  
 
3.1.5.5. Sodelovanje z Združenjem športnih centrov Slovenije 
 
Zavod je član Združenja športnih centrov Slovenije, ki združuje vse javne zavode na področju športa v 
Sloveniji in druge organizacije, ki upravljajo javno in zasebno infrastrukturo za šport in prosti čas. Zavod je 
v združenju sodeloval pri pripravi normativov in standardov za upravljanje športne infrastrukture ter pri 
pogajanjih z ministrstvom pristojnim za šport za določanje klasifikacij delovnih mest v javnih zavodih za 
šport ter drugih področjih, ki urejajo normative in standarde izgradnje in upravljanje javne športne 
infrastrukture. 
 
3.1.5.6. Strokovni svet 
 
V skladu s Statutom zavoda sta delovala oba strokovna sveta zavoda in v skladu z akti zavoda opravljala 
svoje naloge. 
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Strokovni svet zavoda je kot kolegijski organ zavoda obravnaval vprašanja s področja strokovnega dela 
zavoda in dajal direktorju, svetu zavoda in ustanovitelju zavoda mnenja, predloge in pobude za reševanje 
teh vprašanj. V skladu s Pravilnikom o priznanjih športnikom, športnim delavcem in športnim društvom v 
občini Medvode je bil izveden javni poziv in izbor dobitnikov priznanj in nagrad za leto 2014, ki ga je 
opravil strokovni svet. Strokovni svet za turizem je aktivno sodeloval pri pripravi novega pravilnika o 
sofinanciranju turističnih dejavnosti v občini Medvode. 
 
3.1.6. Programi športa otrok in mladine iz Nacionalnega programa športa v RS 
 
Zavod je v letu 2015 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 2015 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.  
 
3.1.6.1. 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.  

 
SKUPINA ZAČETEK ZAKLJUČEK ŠOLA SKUPAJ 

1 pon., 5. januar 2015 petek, 09. januar 2015 OŠ MEDVODE  

1.a +1.b 

42 
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2 pon., 12. januar 2015 petek, 16. januar 2015 POŠ SORA (21) 

POŠ TOPOL (3+2) 

26 

3 pon., 19. januar 2015 petek, 23. januar 2015 OŠ Preska  

1. b + 1.a 

46 

4 pon., 26. januar 2015 petek, 30. januar 2015 OŠ S.J. Smlednik  

1.a + 1.b 

38 

5 pon., 2. februar 2015 petek, 6. februar 2015 OŠ PIRNIČE 

1.a + 1.b 

33 

   Skupaj 185 
 

Vsi udeleženci tečaja so po Merilih za ocenjevanje plavanja v Sloveniji (Informator 1, 2014/2015) so 

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

znanje plavanja. Udeleženci so prejeli diplome. 

 
3.1.6.2. 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 2015 vključenih 669 otrok Vrtca Medvode. Otroci so 
ob uspešnem zaključku prejeli priznanja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.6.3. 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 2015 so se v program vključile OŠ Medvode, OŠ Preska s svojima podružnicama Sora in Topol, 

OŠ Pirniče in OŠ Simona Jenka Smlednik. 

 

Z.Š. Šola 1. Razred 2. Razred 3. Razred 
Število 

vključenih 

1. OŠ MEDVODE 44 45 42 131 

2. OŠ PRESKA,  

POŠ SORA in POŠ TOPOL 
65 65 54 184 

3. OŠ PIRNIČE 33 27 24 84 

4. OŠ SIMONA JENKA 

SMLEDNIK 
38 37 28 103 

 Skupaj:  180 174 148 502 

 

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. 

z.š. Program  št. otrok 

1 Modri sonček 135 

2 Zeleni sonček 156 

3 Oranžni sonček 177 

4 Rumeni sonček 201 

 Skupaj 669 
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3.1.6.4. 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 2015 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). 

 

Z.Š. Šola 4. Razred 5. Razred 6. Razred 
Število 

vključenih 

1. OŠ MEDVODE 26 31 41 98 

2. OŠ PRESKA,  

POŠ SORA in POŠ TOPOL 
55 36 40 131 

3. OŠ SIMONA JENKA 

SMLEDNIK  
26 27 21 74 

 Skupaj:  107 94 102 303 

 

 

 

3.1.6.5. 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 2015 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.  

 

Izvedeno je bilo 13 občinskih šolskih športnih tekmovanjih, 13 področnih šolskih športnih tekmovanjih in 4 

državnih šolskih športnih tekmovanjih. 

 

Raven šolskega športnega 

tekmovanja 

Število 

tekmovanj: 

OBČINSKO 13 

PODROČNO 15 

DRŽAVNO 4 

OBČINSKA ŠOLSKA TEKMOVANJA 

V okviru zavoda je bilo organizirano skupaj 13 občinskih prvenstev, katerih so se učenci in učenke iz 

osnovnih šol občine Medvode in iz OŠ Vodice udeležili naslednjih tekmovanj: 
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ATLETIKA 

Občinsko prvenstvo v atletiki je potekalo v sredo 6.5.2015 na stadionu Policijske akademije v Tacnu. 

Nastopilo je preko 350 učenk in učencev iz osnovnih šol Preska, Medvode, Vodice, Simon Jenko 

Smlednik in Pirniče, ki se so pomerili v treh starostnih kategorijah oziroma na Velikem atletskem pokalu (8 

disciplin), malem atletskem pokalu (6 disciplin) in v troboju (3 discipline). Podeljenih je bilo 42 kompletov 

medalj. Osvojene medalje po šolah: 

 

 OŠ Medvode OŠ Preska OŠ Pirniče OŠ S.J. Smlednik OŠ Vodice 

Zlata 2 22 3 3 7 

Srebrna 6 14 4 8 5 

Bronasta 9 9 5 4 10 

Skupaj: 17 45 12 15 22 

 

KOŠARKA – mlajši učenci 

Občinsko prvenstvo v košarki za mlajše dečke je potekalo v sredo 18. in v četrtek 19.2.2015 v Športni 

dvorani Medvode. Nastopile so ekipe OŠ PRESKA, OŠ MEDVODE, OŠ PIRNIČE, OŠ SIMON JENKO 

SMLEDNIK in OŠ VODICE. Občinsko prvenstvo v košarki za mlajše dečke v šolskem letu 2014/15 je 

osvojila ekipa OŠ MEDVODE, druga je bila ekipa OŠ Preska. Obe ekipi sta se uvrstili naprej na področno 

prvenstvo in za nagrado prejeli košarkarsko žogo. 

ODBOJKA – mlajše učenke 

Občinsko prvenstvo v mali odbojki za mlajše učenke je potekalo v ponedeljek 16. marca 2015 v Športni 

dvorani Medvode. Udeležilo so se ga štiri ekipe in sicer šolske reprezentance OŠ Vodice, OŠ Preska, OŠ 

Medvode in OŠ Simona Jenka Smlednik. Prvo mesto na tekmovanju so zasedle učenke OŠ Preska, ki so 

za nagrado prejele odbojkarsko žogo.  

ODBOJKA – mlajši učenci 

Občinsko prvenstvo v odbojki za starejše učence je potekalo v torek 24.3. in četrtek  26.3. 2015 v Športni 

dvorani Medvode. Udeležile so se ga šolske reprezentance OŠ Medvode, OŠ Pirniče, OŠ Preska, OŠ 

Simona Jenka Smlednik in OŠ Vodice. Zmagovalec občinskega prvenstva v odbojki za mlajše dečke je 

ekipa OŠ PRESKA, ki se je skupaj z drugouvrščeno ekipo OŠ VODICE uvrstila naprej na področno 

prvenstvo. Prvouvrščeni ekipi sta za nagrado prejeli žogo.  

MALI NOGOMET – mlajši učenci 

Občinsko prvenstvo v malem nogometu za mlajše dečke je potekalo v četrtek, 16. aprila in torek 21. aprila 

na zunanjem igrišču OŠ Preska. Udeležile so se ga šolske reprezentance OŠ Medvode, OŠ Pirniče, OŠ 

Preska, OŠ Simona Jenka Smlednik, OŠ Vodice. Zmagovalec občinskega prvenstva v malem nogometu 

za starejše dečke je ekipa OŠ VODICE. Naprej na področno prvenstvo sta se uvrstili ekipi OŠ VODICE in 

OŠ PIRNIČE. 

BADMINTON– posamezno za najmlajši 

Na OP v badmintonu za najmlajše deklice in dečke je nastopilo 33 tekmovalcev iz OŠ Simon Jenko 

Smlednik, OŠ Pirniče, OŠ Preska, OŠ Vodice in OŠ Medvode. Tekmovanje v soorganizaciji Zavoda za 

šport in turizem Medvode ter izvajalca Badminton kluba Medvode, je za vse kategorije potekalo istočasno 

na štirih igriščih. OŠ Medvode je osvojila dve medalji, OŠ Pirniče tri, OŠ Preska pet in OŠ Simon Jenko 

Smlednik dve medalji. 

MED DVEMA OGNJEMA- deklice 

Na občinskem prvenstvu v igri Med dvema ognjema za deklice, ki je potekalo v sredo 8. aprila so 

nastopile ekipe iz OŠ Medvode, OŠ Vodice, OŠ Simon Jenko Smlednik, OŠ Pirniče in OŠ Preska. Vsaka 

je odigrala štiri tekme po 2 x 6 minut. Zmagovalka občinskega prvenstva v igri Med dvema ognjema za 
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leto 2015 je ekipa OŠ Preska. Pri istem številu točk je v razvrstitvi upoštevan izid medsebojnega obračuna 

dveh ekip. Prve tri uvrščene ekipe so za nagrado prejele vorteks. 

MED DVEMA OGNJEMA- dečki 

Na občinskem prvenstvu v igri Med dvema ognjema za dečke, ki je potekalo v četrtek 9. aprila so 

nastopile ekipe iz OŠ Medvode, OŠ Vodice, OŠ Simon Jenko Smlednik, OŠ Pirniče in OŠ Preska. Vsaka 

je odigrala štiri tekme po 2 x 6 minut. Zmagovalka občinskega prvenstva v igri Med dvema ognjema za 

leto 2015 je ekipa OŠ Pirniče. Tri prvouvrščene ekipe so za nagrado prejelo odbojkarsko žogo. 

ODBOJKA NA MIVKI 

Občinsko prvenstvo v odbojki na mivki za starejše dečke in deklice je potekalo v sredo 10. junija na 

Zbiljski dobravi. Nastopile so ekipe OŠ Preska; OŠ Pirniče in OŠ Simon Jenko Smlednik. Zmagovalec 

občinskega prvenstva v odbojki za starejše deklice je ekipa OŠ PRESKA, ki se je uvrstila naprej na 

področno prvenstvo. Prvouvrščena ekipa je za nagrado prejela žogo. Zmagovalec občinskega prvenstva v 

odbojki za starejše dečke je ekipa OŠ PRESKA, ki se je uvrstila naprej na področno prvenstvo. 

Prvouvrščena ekipa je za nagrado prejela žogo.  

KOŠARKA – starejši učenci  

Sodelujoče ekipe na Občinskem prvenstvu v košarki za starejše dečke dne, 3.11.2015 so bile: OŠ Preska, 

OŠ Pirniče, OŠ Vodice in OŠ Medvode. Občinsko prvenstvo v košarki za starejše dečke v šolskem letu 

2015/16 je osvojila ekipa OŠ Preska. Ta se je skupaj z drugo uvrščeno ekipo OŠ Medvode uvrstila na 

področno prvenstvo. Prvouvrščena ekipa je za nagrado prejela košarkarsko žogo.  

ODBOJKA – starejše učenke 

Občinsko prvenstvo v odbojki za starejše učenke je potekalo v sredo 2. decembra 2015, v Športni dvorani 

Medvode. Udeležilo so se ga štri ekipe in sicer šolske reprezentance OŠ Vodice, OŠ Preska, OŠ 

Medvode in OŠ Simona Jenka Smlednik. Prvo mesto na tekmovanju so zasedle učenke OŠ Simona 

Jenka Smlednik, ki so za nagrado prejele odbojkarsko žogo. Skupaj z drugouvrščeno ekipo OŠ Preska so 

se uvrstile naprej na področno tekmovanje. 

ODBOJKA – starejši učenci 

Občinsko prvenstvo v odbojki za starejše učence je potekalo v torek 08.12.2015 v Športni dvorani 

Medvode in petek,  11.12. 2015 na OŠ Preska. Udeležile so se ga šolske reprezentance OŠ Medvode, 

OŠ Pirniče, OŠ Preska, OŠ Simona Jenka Smlednik in OŠ Vodice. Zmagovalec občinskega prvenstva v 

odbojki za starejše dečke je ekipa OŠ PIRNIČE, ki se je skupaj z drugouvrščeno ekipo OŠ MEDVODE 

uvrstila naprej na področno prvenstvo. Prvouvrščena ekipa je za nagrado prejela odbojkarsko žogo. 

DVORANSKI NOGOMET – starejši učenci 

Občinsko prvenstvo v dvoranskem nogometu je v sredo 25. novembra in torek 1. decembra v Športni 

dvorani Medvode. Udeležile so se ga šolske reprezentance OŠ Medvode, OŠ Pirniče, OŠ Preska, OŠ 

Simona Jenka Smlednik, OŠ Vodice in VIZ Smlednik. Zmagovalec občinskega prvenstva v malem 

nogometu za starejše dečke v šolskem let 2015-2016 je ekipa OŠ VODICE. Naprej na področno 

prvenstvo sta se uvrstili ekipi OŠ VODICE in OŠ PRESKA 

PODROČNA TEKMOVANJA  

Področna tekmovanja so organizirana v okviru področnega centra Domžale oz. Zavoda za šport in 

rekreacijo Domžale (v nadaljevanju področni center). V letu 2015 je področni center organiziral 15 

področnih šolskih tekmovanj, ki so se je udeležile ekipe šol, ki so zmagale na tekmovanjih občinskega 

prvenstva Medvod ter v nekaterih primerih tudi drugouvrščena ekipa. 

KOŠARKA – starejši učenci 

Na področno prvenstvo v košarki sta se uvrstili ekipi OŠ Medvode in OŠ Preska. OŠ Preska je tekme v 

predtekmovanju odigrala v torek 6.1.2015 na OŠ Marije Vere v Kamniku in sicer proti ekipi Marije Vere in 
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ekipi iz Mengša. OŠ Medvode pa je tekme v predtekmovanju odigrala v četrtek 8.1.2015 na domačem 

igrišču v Športni dvorani Medvode in sicer proti ekipi iz Doba in ekipi Frana Albrehta. Rezultatov PC 

Domžale še ni posredoval! 

ODBOJKA – starejše učenke 

Na področno prvenstvo v odbojki za učenke letnik 2000 in mlajše se je uvrstila ekipa OŠ Preska. 

Tekmovanje je potekalo v ponedeljek 12.1.2015  na OŠ Frana Albrehta. Ekipa OŠ Preska se je pomerila z 

ekipami; Domžale, Trzin, Toma Brejca in Frana Albrehta. Rezultate PC Domžale še ni posredoval! 

ATLETIKA 

Področno prvenstvo v atletiki v izvedbi Področnega centra Domžale je potekalo v ponedeljek 25.5.2015 

na stadionu v Domžalah. Nastopilo je 130 učenk in učencev iz OŠ MEDVODE, OŠ PRESKA, OŠ SIMON 

JENKO SMLEDNIK, OŠ PRINIČE in OŠ VODICE. 

ODBOJKA– starejši učenci 

Področno tekmovanje v odbojki za učence letnik 2000 in mlajše je potekalo v petek 16.1.2015 na OŠ 

Trzin. Nastopila je ekipa iz OŠ Preska, ki je prvo tekmo s Trzinom izgubila z 0:2 in enako tudi proti drugi 

ekipi iz Stranje. V drugem delu tekmovanja, ki je potekalo v ponedeljek 19.1.2015 na OŠ Rodica pa je 

nastopila ekipa OŠ Simona Jenka Smlednik. Prvo tekmo z Rodico je izgubila z 0:2, z enakim rezultatom je 

izgubila tudi drugo tekmo z ekipo Toma Brejca. OŠ SIMON JENKO SMLEDNIK, OŠ PRESKA sta osvojili 

5. mesto 

ODBOJKA– starejše učenke 

Na področno prvenstvo v odbojki za učenke letnik 2000 in mlajše se je uvrstila ekipa OŠ Preska. 

Tekmovanje je potekalo v ponedeljek, 17.1.2015 na OŠ Frana Albrehta. Ekipa OŠ Preska se je pomerila z 

ekipami; Domžale, kjer je izgubila z 0:2, s Trzinom, kjer je izgubila z 1:2, z ekipo Toma Brejca, kjer je 

zmagala z 2:1 in z ekipo Frana Albrehta, kjer je izgubila z 0:2. OŠ Preska je osvojila 4. Mesto. 

MALA ODBOJKA– mlajše učenke 

Področno prvenstvo v mali odbojki za mlajše učenke in učence je potekalo v ponedeljek 11.5.2015 na OŠ 

Frana Albrehta v Kamniku. Med učenci je nastopila ekipa OŠ Vodice, ki je proti ekipama Preserje in Toma 

Brejca izgubila z 1:2, proti ekipi Dob je izgubila z 0:2. Med dekleti je nastopila ekipa OŠ Preska, ki je proti 

ekipama Frana Albrehta in Preserje izgubila z 1:2, proti ekipi Domžale je izgubila z 1:2 in proti ekipi Marije 

Vere z 2:0. Učenke OŠ PRESKA so osvojile 5.mesto. 

SMUČANJE IN DESKANJE 

Področno prvenstvo Gorenjske v veleslalomu in deskanju na snegu za OŠ PC Gorenjska in PC Domžal je 

v organizaciji Zavoda za šport RS Planica in Športne zveze Tržič potekalo v torek 20.1.2015 na Krvavcu. 

Zavod je organiziral prevoz in malico za 25 posameznikov iz OŠ Preska. Nika Murovec je osvojila drugo 

mesto med kategoriziranimi deklicami letnik 2001 in mlajše, ekipa mlajših deklic in dečkov je osvojila tretje 

mesto med ekipami.  

NOGOMET 

Področno prvenstvo v malem nogometu za učence letnik 2000 in mlajše je potekalo v sredo 21.1.2015 na 

OŠ Frana Albrehta. Nastopila je ekipa OŠ Pirniče, ki je prvo tekmo igrala z ekipo gostitelja in izgubila s 

3:1, z enakim izidom je izgubila tudi drugo tekmo proti ekipi iz Domžal. OŠ Preska je nastopila v petek 23. 

januarja v dvorani pri OŠ Komenda, prvo tekmo je igrala z ekipo gostiteljico in jo premagala s 4:1, drugo 

tekmo proti ekipi Jurija Vege pa je zmagala z rezultatom 4:2. OŠ PRESKA je osvojila 4. mesto 

KOŠARKA – starejši učenci 

Na področno prvenstvo v košarki sta se uvrstili ekipi OŠ Medvode in OŠ Preska. Slednja je tekme v 

predtekmovanju odigrala v torek 6.1.2015 na OŠ Marije Vere v Kamniku in sicer proti ekipi Marije Vere in 

ekipi iz Mengša. OŠ Medvode pa je tekme v predtekmovanju odigrala v četrtek 8.1.2015 na domačem 
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igrišču v Športni dvorani Medvode in sicer proti ekipi iz Doba, kjer je izgubila z 9 proti 42 in ekipi Frana 

Albrehta, kjer je izgubila s 14 proti 35. OŠ Preska in OŠ Medvode sta si delili osvojeno 5. Mesto. 

NAMIZNI TENIS  

Področno prvenstvo v namiznem tenisu je potekalo v četrtek 19.2.2015 na OŠ Dragomelj. Nastopilo je 

deset učencev iz OŠ Simon Jenko Smlednik in dva iz OŠ Vodice. Neža Pogačar (OŠ VODICE) je osvojila 

drugo mesto, Maša Bahar (OŠ SIMON JENKO SMLEDNIK) pa tretje med deklicami, 2.-5. razred, 5 učenk 

in učencev se je uvrstilo med 5. -8. mestom. 

PLAVANJE 

Področno prvenstvo v plavanju za osnovnošolce iz PC Gorenjska in PC Domžale je potekalo 2.4.2015 v 

Kranju. Nastopila je Ana Škulj iz OŠ Medvode. 

NOGOMET 

Področno prvenstvo v nogometu za učence letnik 2002 in mlajše je potekalo v petek 12.6.2015 v 

Športnem parku Domžale. Nastopili sta ekipi OŠ Pirniče in OŠ Vodice. OŠ Pirniče je prvo tekmo z 9:2 

izgubila proti ekipi Dob, drugo pa remizirala z ekipo Frana Albrehta. OŠ Vodice je prvo tekmo s 5:3 

izgubila proti ekipi Marije Vere, drugo pa s 5:6 izgubila proti ekipi Dragomelj. OŠ Vodice je osvojila 5. 

mesto in OŠ Pirniče pa 6. mesto. 

ODBOJKA NA MIVKI 

Na področno prvenstvo v odbojki na mivki za učenke in učenke letnik 2001 in mlajše sta se uvrstili ekipi 

OŠ Preska. Učenci so prvi dve tekmi izgubili in sicer z 0:2 proti ekipama Frana Albrehta in Preserje, tretjo 

tekmo pa je Preska z 2:0 premagala ekipo Frana Albrehta. Učenci OŠ Preska so osvojili 3. Mesto. Učenke 

OŠ Preska so izgubile vse tri tekme z 0:2 in sicer proti ekipam Stranje, Preserje in Toma Brejca ter na 

koncu zasedle 4.mesto. 

EKIPNO ATLETSKO PRVENSTVO 

Področno ekipno atletsko prvenstvo je potekalo v sredo, 16. Septembra 2015 v Športnem parku Kranj, ki 

so se ga udeležile ekipa deklet iz OŠ Preska. Po zaključenih tekmovalnih disciplinah: tek na 60 m, tek na 

300 m, tek na 1000 m, štafeta 4 x 100 m, skok v daljino, skok v višino, suvanje krogle (3 kg) in met 

vortexa (125 -130g), je ekipa starejših deklic iz OŠ Preska osvojila 10. mesto s 13679 točkami in se tako 

uvrstila na finalno oz. državno ekipno prvenstvo.  

KOŠARKA – starejši učenci 

Na področno prvenstvo v košarki sta se uvrstili ekipi OŠ Medvode in OŠ Preska. OŠ Medvode je tekmo v 

predtekmovanju odigrala v ponedeljek, 21.12.2015 na OŠ Marije Vere v Kamniku proti ekipi  oš Domžale 

in OŠ Marije Vere. OŠ Preska je tekmo v predtekmovanju odigrala v sredo, 23.12.2015 na OŠ Venclja 

Perka v Domžalah proti ekipi OŠ Venclja Perka in OŠ Toma Brejca.  

 

 

3.1.7. Kategorizirani športniki iz občine Medvode v letu 2015 
 
Na podlagi doseženih rezultatov in kriterijev je OKS – ZŠZ dodelil status kategoriziranih športnikov, ki so 
občani Medvod, kot je prikazano v preglednici: 
 
Obdobje Svetovni 

razred 
Mednarodni 
razred 

Perspektivni 
razred 

Državni 
razred 

Mladinski 
razred 

Skupaj 
 

1. obdobje leta 2015 1 4 3 15 7 30 

2. obdobje leta 2015 1 4 3 18 7 33 

3. obdobje leta 2015 1 4 2 19 6 32 
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Preglednica 1: Pregled kategoriziranih športnikov iz občine Medvode v letu 2015 

 
3.1.8. Programi prireditev in projektov 
 
Zavod je v letu 2015 organiziral občinske javne prireditve, in sicer dvodnevno Pustovanje, Večer športa 
(podelitev športnih priznanj in nagrad), Medvode so fest, Veseli december v Medvodah (sklop treh 
prireditev) ter Silvestrovanje, ki sicer organizacijsko in finančno sodi v dve koledarski leti. 
S temi programi prireditev je zavod uresničeval javni interes Občine Medvode na področju javnih 
prireditev in promocije občine v sklopu dejavnosti kulture in turizma. Prireditve smo dvignili na višji nivo in 
s tem poskrbeli za elemente, ki zagotavljajo večjo upravičenost in smotrnost izvedbe, in sicer: 
(1) večje število obiskovalcev na prireditvah,  
(2) bolj kvaliteten in dlje časa trajajoč ter povezan program,  
(3) večji obseg in intenzivnost promoviranja prireditve,  
(4) absolutna varnost in dobro počutje obiskovalcev na prireditvah,  
(5) dobra medijska pokritost prireditev in s tem večjo prepoznavnost ter promocijo občine,  
(6) možnost za nadgradnjo prireditve in njihovo trženje v prihodnjih letih. 
 
Prireditvi pustovanje in silvestrovanje sta potekali vsaka po osem efektivnih ur. Vseskozi je potekal 
povezan glasbeni in zabavni program. Gostinska ponudba je bila primerna za tovrstne prireditve. Na 
dvodnevnem pustovanju je bilo okoli 2500 obiskovalcev, na silvestrovanju jih ocenjujemo okoli 1000. 
Ker v zavodu nimamo primernega strokovnega kadra za organiziranje in izvajanje kulturnih, turističnih ali 
družabno zabavnih prireditev smo sodelovali z zunanjim izvajalcem, ki je bil vodja prireditev, in sicer z 
Boštjanom Luštrikom, ki ima dolgoletne izkušnje na tem področju.  
 
3.1.8.1. PODELITEV ŠPORTNIH PRIZNANJ IN NAGRAD - VEČER ŠPORTA 
 
Na tradicionalnem Večeru športa je bilo najuspešnejšim športnikom, ki so v letu 2014 dosegli izjemne 
športne dosežke, podeljeno 32 malih športnih plaket, 9 velikih športnih plaket in 1 športno prizanje.  
 
Malo športno plaketo so prejeli naslednji športniki oziroma ekipe: 
 

- JURE STEPIŠNIK (cestno kolesarstvo) 
- ELMA ROŠIĆ (taekwondo) 
- JANI TRČEK (avto moto sport – really) 
- MAJA PLAZNIK (atletika –tek) 
- ANJA PLAZNIK (atletika –tek) 
- ANJA ŽAVBI KUNAVER (tek na smučeh) 
- NINA ŽAVBI KUNAVER (tek na smučeh) 
- ANA LUCIJA JEZERŠEK (tek na smučeh) 
- ZALA JENKO (tek na smučeh) 
- NORDIJSKO ŠPORTNO DRUŠTVO MEDVODE (tek na smučeh) 
- TJAŠA TRAMPUŠ (tek na smučeh) 
- TJAŠA JERŠE (tenis) 
- NIKA POLANIČ (badminton) 
- KEK JAMNIK (badminton) 
- KATJA TURINEK (badminton) 
- SIMON SKOK (badminton) 
- JAKA IVANČIČ (badminton) 
- MIHA IVANIČ (badminton) 
- IGOR ŠUŠTERŠIČ (badminton) 
- MIHA IVANČIČ (badminton) 
- ANA MARIJA ŠETINA (badminton) 
- KAJA OKRŠLAR (badminton) 
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- TILEN KALAN (hokej) 
- ŠPELA KERN (cestno kolesarstvo) 
- PETER JOHN STEVENS (plavanje) 
- ANAMARI PAVLIČ (plavanje) 
- ANA ŠKULJ (plavanje) 
- ZALA MOHAR SALKIČ (plavanje) 
- MIHA MIHOVEC (tek na smučeh) 
- JANEZ LAMPIČ (tek na smučeh) 
- KATARINA KADIVEC (taekwondo) 
- ROK HOŽIČ (taekwondo) 
-  

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: 

- ANJA PRITEKELJ (ples -LA in STA) 
- MATEJ PRITEKELJ (ples -LA in STA)  
- LEA EINFALT (gorski tej in tek na smučeh) 
- IZIDOR ŠUŠTERŠIČ (deskanje na snegu) 
- ROK FLANDER (deskanje na snegu) 
- PLESNA ŠOLA URŠKA, otroška mala skupina (ples) 
- MATJAŽ BELŠAK (strongman) 
- ANAMARIJA LAMPIČ (tek na smučeh) 
- BLAŽ COF (kajak kanu na divjih vodah) 

 
Športno priznanje, ki se podeljuje športnim delavcem za izjemno uspešno, strokovno, trenersko oziroma 
organizacijsko delo v športu je prijel priznanje: 

- VIKTOR BREZOVŠEK (tek na smučeh –  trenerstvo in organizacija) 
 
Za športnika in športnico leta 2014 Občine Medvode sta bila imenovana Blaž Cof 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 2014, cvetlične aranžmaje, vodenje oz. povezovanje prireditve, 
nastopajoče in pogostitev prejemnikov priznanj in nagrad ter ostalih gostov.    
 
3.1.8.2. VESELI DECEMBER V MEDVODAH  
 
Prireditve v sklopu Veselega decembra v Medvodah so potekale od 11. do 19. decembra na mestnem 
trgu pred občinsko stavbo in v mrzlih decembrskih večerih razveseljevale občane, ki so se lahko pogreli 
ob kuhanem vinu in čaju, na koncu pa so se lahko pomerili na tradicionalnem tekmovanju kuhanega vina 
in domačega čaja. Na prireditvah so bile na voljo tudi praznično okrašene stojnice, na katerih je bilo moč 
kupiti darila ali kaj za pod zob. Na svoj račun so prišli tudi otroci, ki jih je z obiskom počastil Dedek Mraz v 
spremstvu konjev, lahko so sodelovali na plesni delavnici ali pa zapeli na reviji otroških pevskih zborov. 
Sklop prireditev je obiskalo približno 500 obiskovalcev.  
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4. GOSPODARNOST IN UČINKOVITOST POSLOVANJA 
 
Upravljanje z javno športno 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 dvorane in nordijskega centra. 
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 pogodb o podjemnem delu.  
 
Z rednim spremljanjem stroškov blaga in storitev so se sprejemali takojšni ukrepi za zagotavljanje najbolj 
gospodarne nabave potrebnega blaga in storitev. Za potrebe obratovanja, vzdrževanja, izvedbe 
programov športa in prireditev ter 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. 
 
 

5. 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 »Zavod za šport in prireditve Medvode« ter načrt delovnih mest v zavodu 
za leto 2015, ki je bil sprejet v sklopu programa in finančnega načrta zavoda za leto 2015. 
 
V zavodu je bilo v letu 2015 redno zaposlenih pet javnih uslužbencev in sicer vodja športnih programov, 
turistični informator I, dva vzdrževalca športne infrastrukture ter direktor zavoda.  
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. 
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.  
Ker v zavodu nimamo sistemiziranega delovnega mesta oz. strokovnega kadra za organiziranje in 
izvajanje kulturnih, turističnih ali družabno-zabavnih prireditev smo za ta dela sodelovali z zunanjim 
izvajalcem, ki je nastopal tudi formalno kot vodja prireditev, in sicer z Boštjanom Luštrikom, ki ima že 
večletne delovne izkušnje na tem področju.  
Za delo v TIC Medvode se je glede na obratovalni čas in obseg delovnih nalog potrebovalo rednega 
strokovna delavca. Ker občina z rednim financiranjem zavoda ni zagotovila sredstev za plače oz. 
zaposlitve ustreznega kadra se je za opravljanje delavnih nalog v TIC Medvode sodelovalo z zunanjimi 
izvajalci, s samostojnimi podjetniki preko sklenjenih pogodb o poslovnem sodelovanju. 
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. 
 
Občina Medvode je zavodu v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ izdala sklep o soglasju, na 
podlagi katerega lahko zavod prevzame obveznosti za plačilo stroškov zaradi opravljanja dela dijakov in 
študentov ter drugih oblik dela v letu 2015. 
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5.1. 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. 
 
 

6. 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 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 2015 so pripravljeni po fakturiranih prihodkih in stroških 
(Računovodsko poročilo, priloga 4 – izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov). 
Računovodsko poročilo za leto 2015 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, prihodki od oglaševanja, 
prihodki  iz naslova uporabe fitnesa v športni dvorani  in tekaških prog Bonovec ter 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. 
 
6.1. Prihodki 
 
Leto 2015 je zavod zaključil uspešno. Dosegel je za 389.964,34€ prihodkov ter ob odhodkih v višini 
381.866,65 € ustvaril presežek prihodkov v višini 7.585,11 €. 
V letu 2015 je zavod realiziral 389.964,34 EUR prihodkov. Če pogledamo ustvarjene prihodke po načelu 
denarnega toka ugotavljamo, da je delež prihodkov, ki jih je zagotovila ustanoviteljica Občina Medvode 
58% oziroma 225.974,46 €. Ostali prihodki v višini 149.751,97 € oziroma 42% pa so posledica aktivnosti 
zavoda, od tega od prodaje blaga in storitev 6.326,79 € od najemnin 133.001,33€ in drugih dotacij 
10.423,85 €. 
 
Zavod je v primerjavi s preteklim letom dosegel 5 % nižje celotne prihodke. Nižji prihodki so iz naslova 
dotacij ustanoviteljice Občine Medvode in sicer za 14%, vendar je zavod prihodke iz naslova tržne 
dejavnosti povečal za  5%  ter  leto  pozitivno zaključil  s presežkom 7.585,11 €.  Zavodu so se povečali 
tudi stroški v primerjavi z letom 2014  in sicer predvsem iz naslova delnih plač in obveznosti, ki so nastale 
z zaposlitvijo turističnega informatorja I ter s prevzemom Zavoda za kulturo in mladino Medvode. 
 
Lastni prihodki iz poslovanja so se v primerjavi z letom 2014 povečali za 7.739,49 EUR kar pomeni 5%. 
Razlog za povečanje lastnih prihodkov je predvsem v tem, da je Športna dvorana Medvode v letu 2015 
obratovala večje število dni oziroma gostila več velikih športnih in družabnih dogodkov. 



POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2015 

 23 

 
Proračunska sredstva Občine Medvode 
 
Občina Medvode je iz proračunskih sredstev zavodu za delovanje in za programe športa ter prireditev 
namenila 225.974,46 EUR. Od tega skupnega zneska je bilo 175.000,00 EUR namenjenih za plače 
zaposlenih ter materialne stroške in redno vzdrževanje športne dvorane, nordijskega centra in TIC-a, 
25.000,00 EUR za programe ŠOM (Športa otrok in mladine iz Nacionalnega programa športa v RS) ter 
20.000,00 EUR za programe in projekte; pustovanje, Veseli december 2015 in Večer športa in 5.974,46 
EUR za obnovo fitnesa v dvorani. 
 
Prihodki zavoda od prodaje storitev 
 
Zavod je tržil športno dvorano za športno in drugo dejavnost ter nordijski center.  
Trženje športne dvorane je razdeljeno po površinah, storitvi oz. namenu koriščenja in kupcu storitev. 
Površine so (1) velika športna dvorana, (2) mala športna dvorana, (3) plesna dvorana, (4) večnamenski 
prostor, (5) fitnes, (6) pisarna idr. Storitve oz. namen koriščenja so (1) vadba, (2) športna prireditev – 
tekmovanja, (3) druge prireditve, (4) programi športnih zabav za otroke, najem igrišč za badminton in 
namizni tenis idr. 

   

Št. SM Naziv 
Leto 2015 

(v EUR) 

1. 100 ZAVOD 5.236,08 

2. 110 DOTACIJA OBČINE - ZAVOD  

3. 113 VOZILO ZAVODA 3.629,01 

4. 
200 ŠPORT MLADIH 

5.102,72 
 

5. 210 DOTACIJA OBČINE - ŠPORT MLADIH  

6. 211 SPONZORSTVA, DOTACIJE, DONACIJE 442,00 

7. 300 ŠPORTNA DVORANA 3.989,34 

8. 300 ODŠKODNINE IZ ZAVAROVANJ 902,67 

9. 310 DOTACIJA OBČINE - ŠPORTNA DVORANA  

10. 313 VELIKA DVORANA - VADBA 31.253,53 

11. 314 MALA DVORANA - VADBA 9.456,70 

12. 315 PLESNA DVORANA - VADBA 17.885,04 

13. 316 VEČNAMENSKI PROSTOR - VADBA 5.962,61 

14. 317 FITNES 2.885,61 

15. 318 ROJSTNI DNEVI 585,92 

16. 319 NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV 2.569,12 

17. 320 REFUNDACIJA ČIŠČENJA OŠ 12.550,10 

18. 321 OPREMA - ŠPORTNA, PRIREDITVENA  

19. 322 ŠPORTNE PRIREDITVE, TEKMOVANJA 23.269,43 

20. 323 DRUGE PRIREDITVE, KONCERTI 17.149,76 

21. 400 PRIREDITVE IN PROJEKTI  

22. 410 DOTACIJA OBČINE - PRIREDITVE IN PROJEKTI  

23. 413 PRODAJA VSTOPNIC NA PRIREDITVAH  

24. 414 PRIREDITVE - GOSTINSTVO 460,00 

25. 500 NORDIJSKI CENTER 9.789,50 

26. 510 FUNDACIJA SOFINANCIRANJE        4.098 

27. 513 PRODAJA VOZOVNIC  476,00 

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

29. 516 PRIPRAVA PROG - SLO  

30. 600 TURIZEM  

31. 610 DOTACIJA OBČINE - TURIZEM  
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32. 615 TIC MEDVODE - PRODAJA BLAGA 286,72 

33. 616 TIC MEDVODE - PRODAJA STORITEV 3.259,36 

 
618 TIC MEDVODE – NAJEM KOLES 122,98 

Skupaj 
lastni 

prihodki  

 

147.341,78 

Skupaj prihodki iz proračuna OM 225.974,46 

SKUPAJ sofinanciranje (OŠ Medvode in fundacija) 16.648,10 

Skupaj vsi prihodki 389.964,34 

  

 

Preglednica 1: Pregled prihodkov po stroškovnih mestih 
 
 
 
 
6.2. Odhodki 
 
Zavod je v letu 2015 imel 381.866,65 € odhodkov. 
 
 
Stroški dela 
 
Stroški za plače in drugi stroški prispevkov so znašali 107.202,14 EUR. Povišanje sredstev gre na račun 
nove zaposlitve turističnega informatorja I od meseca junija 2015 in dela plač delavcev pripojenega 
zavoda od presečnega dneva pripojitve zavodov 21.12.2015 do 31.12.2015. 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 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 »Zavod za šport in prireditve 
Medvode« št. OP 1.01.03. in pogodbami o zaposlitvah delavcev zavoda. 
 

Št. Konto 
Naziv 
  

Leto 2014 2015 

(v EUR) (v EUR) 

   464000 Plače zaposlenih 76.841,19 78.215,47 

2. 464001 Bruto plača - nadomestila do 30 dni 889,75 671,72 

3. 464004 Pokojninsko zavarovanje JU - Modra zavarovalnica d. d. 384,07 220,69 

4. 464100 Prispevki na plače 12.550,45 12.739,64 

5. 4644 Regres za letni dopust 2.006,80 1.998,15 

6. 464400 Prehrana zaposlenih 3.446,77 3.898,39 

7. 464500 Prevoz na delo 1.358,66 1.126,32 

8. 461811 Kilometrina zaposlenih službena  2.656,57 2.793,36 

Skupaj 100.134,26 107.202,14* 

 
Preglednica 2: Pregled stroškov plač in prispevkov 

 Že vključena plača za Jureta Galičiča, ki se je financirala 
skladno s klepom sveta zavoda 2015 
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Stroški blaga 
 
Stroški blaga so znašali 96.513,53 EUR in so se v primerjavi z letom 2014 povečali. Povečali so se 
materialni stroški, ker smo vzpostavljali nove sisteme gotovinskih blagajn z davčnim potrjevanjem 
računov, stroški elektrike za nordijski center so višji zaradi umetnega zasneževanja, enako so stroški višji 
v športni dvorani, predvsem zaradi neugodnih vremenskih razmer in daljšega obratovanja dvorane ter 
zaradi večjega števila prireditev. 
 

Št. Konto Naziv 
Leto 2014 2015 

(v EUR) (v EUR) 

1. 460111 Drug pomožni material 1.225,63 1.726,57 

2. 460060 Ostali material   101,09 

3. 460200 Elektrika 25.449,51 42.411,32 

4. 460201 Stroški energije - plin za ogrevanje 20.827,39 24.843,65 

5. 460204 Voda, odpadki 4.221,10 9.043,29 

6. 460400 Odpis drobnega inventarja 8.501,51 2.432,73 

7. 460500 Strokovna literatura 32,94 34,51 

8. 46060 Pisarniški material 2.408,94 2.500,89 

9. 460900 Drugi materialni stroški za vzdrževanje 29.246,10 13.419,48 

Skupaj 91.913,12 96.513,53 

 

Preglednica 3: Pregled stroškov blaga 
   

Stroški storitev 
 
Stroški storitev so znašali 173.476,38 EUR in so se v primerjavi z letom 2014 zmanjšali, predvsem zaradi 
manjšega obsega investicijskega vzdrževanja. Stroški storitev sicer večji del obsegajo dela zunanjih 
izvajalcev oz. sodelavcev. Zaradi večjega obsega prireditev so se povečali stroški storitev varovanja 
zgradb in prostorov. 
 

Št. Konto Naziv Leto 2014 2015 

      (v EUR) (v EUR) 

1. 461002 Storitve varovanje zgradb in prostorov 703,07 4.588,34 

2. 461013 Stroški izvajanja zup    

3. 46102 Telefon, gsm, internet 3.799,15 4.466,69 

4. 46103 Poštnina 514,42 1.151,19 

5. 461100 Stroški storitev tekočega vzdrževanja in najemnin 30.571,45 34.079,43 

6. 461200 Zavarovanja 11.360,49 12.868,30 

7. 461201 Provizija, vodenje računov 241,59 507,30 

8. 4613 Stroški drugih intelektualnih storitev   545,06 

9. 46133 Računovodske storitve 8.894,52 6.601,52 

10. 461300 Podjemno delo 967,35  

11. 461404 Drugi prevozni in transportni stroški 9.974,29 9.787,25 

12. 461600 Plačila za delo preko študentskega servisa 13.792,33 7.569,29 

13. 461300 Izobraževanje 696,20 112,52 

14. 46180 Reprezentanca - prehrana šport otrok in mladine 4.460,68 3.863,14 

15. 46161 Dnevnice, nočnine 101,56 428 

16. 461900 Drugi stroški storitev 76.173,69 62.642,39 

17. 461901 Čiščene objekta 14.144,25 24.098,58 

18. 461950 Sofinanciranje strokovnega kadra v OŠ 903,50  

19. 461952 Tekmovanja    

20. 461953 Prehrana in prevoz šolski šport    

Skupaj 177.298,54 173.476,38 
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Preglednica 5: Pregled stroškov storitev 

   

 
Št. Konto Naziv Leto 2014 2015 

      (v EUR) (v EUR) 

1. 462300 Amortizacija 9.021,02 8.696,91 

2. 465100 Takse in pristojbine 176,00 275,16 

3. 4670 Odhodki za obresti    

4. 4679 Drugi finančni odhodki 848,99 237,05 

5. 4691 Odpisi terjatev 1.600,00  

6. 4689 Drugi odhodki   1.003,88 

Skupaj 11.646,01 10.213,00 

 

Preglednica 4: Pregled drugih odhodkov 
   

 

      Leto 2014 2015 

      (v EUR) (v EUR) 

Skupaj vsi odhodki 380.991,93 381.866,65 

Presežek prihodkov nad odhodki 27.468,63 8.097,69 

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka 

26.077,08 7.585,11 

 

Preglednica 5: Odhodki skupaj in presežek prihodkov nad odhodki 
   

 
 
Amortizacija in drugi stroški 
 
Spremembo stalnih sredstev predstavlja popravek vrednosti zaradi amortizacije ter pridobitve in odtujitve 
sredstev v letu 2015. Stalna sredstva po nabavni vrednosti konec leta znašajo 6.627.551,92 €, od tega: 
• stavbe 5.808.688,83 € ter 
• oprema in premoženjske pravice  818.863,09 €. 
Pri obračunu amortizacije za leto 2015 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 2015 obračunal amortizacija v višini 175.613,84 € in jo v višini 166.916,93€ pokril v breme 
obveznosti za prejeta sredstva v upravljanje, v višini 8.696,91 € pa v breme stroškov. Neodpisana 
vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev konec leta znaša 4.264.414,63 €. 
Amortizacija se od sredstev prejetih v upravljanje (dvorana, parkirišče z zemljišči, nordijski center in 
oprema) evidentira tako, da zmanjšuje obveznost za sredstva prejeta v upravljanje in ne predstavlja 
stroška upravljavca le teh. 
 
6.3. 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. 
 
 
 

7. ZAKLJUČEK 
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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 aktivno sodelovanje v času pripojitve Zavoda za Šport in turizem 
Medvode z Zavodom za kulturo in mladino Medvode. 
Za sodelovanje pri pripravi in organizaciji javnih prireditev, za kakovostne storitve v športni dvorani 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.  
 
 
 
Številka: P 1.14.2.16 
Datum: 3. 3. 2016 

Ines Iskra 
v. d. direktorja 


