
stran 1 od 2 

 

JAVNI ZAVOD SOTOČJE MEDVODE 
STROKOVNI SVET ZA ŠPORT 
Ostrovrharjeva ulica 4 
1215 Medvode 
 
 
 

ZAPISNIK 
 
11. korespondenčne seje strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Sotočje 

Medvode 
 
11. korespondenčna seja strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Sotočje 
Medvode, je potekala po elektronski pošti od torka 23. marca do petka 26. marca 
2021 do 13. ure. 
 
Sodelujoči: 
Člani sveta zavoda: Aleš Gros, Maja Kersnik in Tadej Jurman. 
 
Predlagani dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda, 
2. Potrditev zapisnika 10. seje strokovnega sveta za šport, 
3. Predlog vsebinskega in finančnega plana na področju športa v letu 2021, 
4. Strategija razvoja športa v Občini Medvode do leta 2024, 
5. Strategija razvoja Javnega zavoda Sotočje 2021-2025 (področje športa), 
6. Predstavitev projekta Olimpijska bakla na poti v Tokio, 

 
K točki 1 
Sklep SS 35/21 
Sprejme se predlagani dnevni red 11. korespondenčne seje strokovnega sveta 
za šport Javnega zavoda Sotočje Medvode. 
 
Glasovanje:   3 x DA      
 
K točki 2 
Sklep SS 36/21 
Sprejme se zapisnik 10. seje strokovnega sveta za šport Javnega zavoda 
Sotočje Medvode. 
 
Glasovanje:   3 x DA      
 
K točki 3 
Sklep SS 37/21 
Strokovni svet za šport Javnega zavoda Sotočje Medvode soglaša s predlogom 
Vsebinskega in finančnega plana Javnega zavoda Sotočje na področju športa v 
letu 2021. 
 
Glasovanje:   3 x DA      
 
K točki 4 
Sklep SS 38/21 
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Strokovni svet za šport Javnega zavoda Sotočje Medvode soglaša s predlogom 
Strategije razvoja športa v Občini Medvode do leta 2024. 
 
Glasovanje:   3 x DA      
 
 
K točki 5 
Sklep SS 39/21 
Strokovni svet za šport Javnega zavoda Sotočje Medvode soglaša s predlogom 
Strategije razvoja Javnega zavoda Sotočje 2021-2025 (področje športa). 
 
Glasovanje:   3 x DA      
 
K točki 6 
Strokovni svet za šport Javnega zavoda Sotočje Medvode je bil v elektronski pošti 
seznanjen z novim projektom Olimpijska bakla na poti v Tokio. Vseslovenski projekt 
Olimpijska bakla na poti v Tokio je koordiniran in voden s strani OKS-ZŠZ, vanj pa bo 
vključenih vseh 212 slovenskih občin. Slovenska bakla bo med aprilom in junijem 
obiskala vse slovenske občine, povezala mlade tekače, rekreativne športnike in 
druge občane, predvsem pa bomo s štafetno predajo skupaj širili olimpijske vrednote 
miru, prijateljstva, strpnosti in upanja. Slovenski športniki so doslej osvojili 74 
olimpijskih kolajn in v prav toliko dneh bo slovenska bakla obiskala vse občine. V naši 
se bo ustavila v petek 7. maja, glavno prizorišče pa bo prireditveni prostor ob tržnici. 
Po naši občini bo predaja bakle predvidoma potekala na trasi Katarina- center. 
 
 
Pravila glasovanja: 

Člani strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Sotočje Medvode so glasovali na 
sledeč način: 

-       v elektronski pošti so pod vsako točko dnevnega reda obkrožili/odebelili besedi 
DA ali NE ter odgovor poslali v vednost VSEM članom sveta. 

 
V roku do petka 26. marca 2021 do 13. ure so glasovali trije (3) člani sveta 
zavoda, dva (2) nista glasovala. 
 
 
 
Medvode, 26. 3. 2021 
   
 
 
Zapisala:      Aleš Gros  
Ines Iskra      Predsednik SS za šport 
Strokovna sodelavka I  
 
 
 


