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avod izvedel vse naloge iz letnega programa dela in kar 

nekaj dodatnih nalog oziroma projektov. 
Zavod je zagotovljal materialne in kadrovske pogoje za nudenje kakovostnih storitev 

na vseh objektih in površinah vsem uporabnikom. Realiziral je idejo o prenovi avle 

kulturnega doma, ki 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 

(opravljena so bila številna obnovitvena in investicijska dela; gradbena, inštalacijska, 

obrtniška) postala varna uporabnikom. 

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. 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. 
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 dvorani, povišanega najema poslovnih prostorov (zdravniške in sejne 
sobe) v dvorani, odlične udeležbe tečajnikov na jezikovnih tečajih v Klubu Jedro, 
razprodanem gledališkem abonmaju v Kulturnem domu Medvode, odličnem obisku 
javnih decembrskih prireditev in s tem povišanem trženju lastnih produktov ter 
povišani prodaji vstopnic v TIC-u Medvode v prodajni mreži Eventim. 
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