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JAVNI ZAVOD SOTOČJE MEDVODE 
Ostrovrharjeva ulica 4 
1215 Medvode 
 
 
 

ZAPISNIK 
1. konstitutivne seje Sveta Javnega zavoda Sotočje Medvode 

 
Seja je potekala v četrtek 28.1.2021 ob 18.00 uri preko spleta v aplikaciji Zoom. 
 
Prisotni: 
Člani sveta zavoda: Uroš Medar, Matej Osolnik, Vanja Ločniškar, Darja Osovnikar 
Podgoršek in Ines Iskra. 
Ostali: Aleš Kalan, direktor zavoda. 
Odsotni: Martina Kutnar, pomočnica vodje Oddelka za splošne, premoženjsko-
pravne in družbene zadeve Občina Medvode. 
 
Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda, 
2. Izvolitev predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda, 
3. Razno.  

 
Sejo sveta zavoda je do izvolitve predsednika vodil Aleš Kalan, direktor zavoda. 
Zapisnik seje sveta zavoda je pisala Ines Iskra. Svet zavoda je bil sklepčen. Aleš 
Kalan je uvodoma članom sveta zavoda predlagal dnevni red, ker nanj ni bilo 
pripomb je svet zavoda soglasno, s petimi (5) glasovi za potrdil predlagani dnevni 
red. 
 
K točki 1. 
Sklep 1/21 
Predlagatelj:  Aleš Kalan 
Sprejme se predlagani dnevni red 1. konstitutivne seje sveta Javnega zavoda 
Sotočje Medvode. 
Glasovanje: Prisotnih je bilo pet (5) članov sveta. 

Za je glasovalo pet (5) članov sveta. 
Sklep je sprejet. 

 
K točki 2. 
Aleš Kalan je svet zavoda seznanil s predpisi oziroma akti, ki urejajo in opredeljujejo 
delo zavoda ter z delovnimi področji oz. dosedanjim delom zavoda. V nadaljevanju 
se je na kratko predstavilo vseh pet članov sveta zavoda. Aleš Kalan je skladno z 18. 
členom statuta predlagal javno glasovanje. Člani sveta so izmed sebe izglasovali 
predsednika in namestnika predsednika ter sprejeli sledeča sklepa: 
 
Sklep 2/21 
Predlagatelj:  Aleš Kalan 
Za predsednika sveta Javnega zavoda Sotočje Medvode za mandatno obdobje 
sveta zavoda se imenuje Mateja Osolnika. 
Glasovanje: Prisotnih je bilo pet (5) članov sveta. 
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Za je glasovalo pet (5) članov sveta. 
Sklep je sprejet. 
 

Sklep 3/21 
Predlagatelj:  Aleš Kalan 
Za namestnico predsednika sveta Javnega zavoda Sotočje Medvode za 
mandatno obdobje sveta zavoda se imenuje Darja Osovnikar Podgoršek. 
Glasovanje: Prisotnih je bilo pet (5) članov sveta. 

Za je glasovalo pet (5) članov sveta. 
Sklep je sprejet. 

 
K točki 3. 
Pod točko razno je Vanjo Ločniškar zanimalo, kako poteka izstop iz strokovnega 
sveta za turizem. Kalan je odgovoril, da odstop predlaga direktor, kot tudi novega 
člana. Matej Osolnik je povedal, da bo prednostna naloga zavoda v naslednjih 
mesecih sprejetje strategij iz področja športa, turizma in kulture. Ines Iskra je 
povedala, da je bila športna strategija že v mesecu novembru 2020 posredovana na 
občinsko upravo, pa odgovora zavod še ni prejel. Uroš Medar je izpostavil 
problematiko nedejavnosti občinske kulturne zveze. Dodal je, da je na področju 
kulture, poleg strategije potrebno pripraviti tudi nov občinski pravilnik o sofinanciranju 
kulturnih dejavnosti. Direktor je člane sveta seznanil z obveznim usposabljanjem s 
področja kulture. Člani sveta se dogovorijo, da je smiselno na naslednjo sejo, ko bo 
na dnevnem redu obravnava poročila za lansko leto ter plan dela za letošnje leto, 
povabiti tudi sestavo prejšnjega sveta zavoda. Prihodnja seja bo sklicana okoli 17. 
februarja. 
 
Seja se je zaključila ob 19.00 uri. 
 
 
Medvode, 29.1.2021 
 
 
Zapisala:  
Ines Iskra 
Strokovna sodelavka I               Matej Osolnik  
        Predsednik sveta zavoda 
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