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JAVNI ZAVOD SOTOČJE MEDVODE 
Ostrovrharjeva ulica 4 
1215 Medvode 
 
 
 

ZAPISNIK 
42. seje Sveta Javnega zavoda Sotočje Medvode 

 
Seja je potekala v ČETRTEK, 27. 2. 2020 ob 19.00 uri v sejni sobi Športne dvorane Medvode, 
Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode. 
 
Prisotni: 
Člani sveta zavoda: Katarina Galof, Gorazd Čebulc, Tadej Mrak, Uroš Medar in Ines Iskra. 
 
Drugi prisotni: 
Martina Kutnar, pomočnica vodje Oddelka za splošne, premoženjsko-pravne in družbene zadeve 
Občina Medvode In Aleš Kalan, direktor zavoda. 
 
Dnevni red: 

1. Ugotovitev navzočnosti in potrditev dnevnega reda, 
2. Potrditev zapisnika 41. seje sveta Javnega zavoda Sotočje, 
3. Letno poročilo Javnega zavoda Sotočje Medvode za leto 2019, 
4. Predlog za člana strokovnega sveta za kulturo, 
5. Osnutek investicijskega, kadrovskega in programskega načrta dela za leto 2020, 
6. Razno.  

 
K točki 1. 
Sejo sveta zavoda je vodila Katarina Galof, predsednica sveta zavoda. Zapisnik seje sveta zavoda je 
pisala Ines Iskra. Svet zavoda je bil sklepčen. Katarina Galof je uvodoma članom sveta zavoda 
predlagala dnevni red, na katerega člani niso imeli pripomb. 
 
Sklep 173/20 
Predlagatelj:  Katarina Galof 
Sprejme se dnevni red 42. seje sveta zavoda 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. 
Pregledal se je zapisnik 41. seje, ki so ga člani predhodno že prejeli v pregled po elektronski pošti. Ker 
nanj ni bilo pripomb, so člani sprejeli naslednji sklep: 
 
Sklep 174/20 
Predlagatelj:  Katarina Galof 
Sprejme se zapisnik 41. 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 3. 
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Aleš Kalan je predstavil Letno poročilo Javnega zavoda Sotočje Medvode za leto 2019, ki so ga člani 
sveta predhodno že prejeli v pregled po elektronski pošti. Podrobneje je obrazložil finančni del 
poročila. Na podlagi Pogodbe o financiranju v letu 2019 št. 410-0334/2018-2 ter Programa in 
Finančnega načrta Javnega zavoda Sotočje Medvode za leto 2019 je imel zavod s strani 
ustanoviteljice Občine Medvode odobrenih 50.000 EUR za investicije in nakup opreme na proračunski 
postavki 8.1.1.24 (v nadaljevanju p. p. investicije), druga sredstva je zavod črpal iz presežka preteklih 
let, občinske proračunske postavke p. p. 8.1.218, LAS projektov (v nadaljevanju LAS) in financiranja 
prek programa ESE (v nadaljevanju ESE). Zavod je za leto 2019 ugotovil presežek prihodkov nad 
odhodki v višini 4.741,36 EUR, v primerjavi s preteklim letom je dosegel za 3 % nižje celotne prihodke. 
Zavod na dan 31. 12. 2019 izkazuje aktivne časovne razmejitve v višini 33.000,00 EUR. Znesek 
5.000,00 EUR so delni stroški drsališča, ki jih bo zavod dobil refundirane po koncu sezone drsanja, 
28.000,00 EUR so sredstva, ki bodo nakazana za projekt E-nostavno na kolo v letu 2020. S strani 
Občine Medvode je Zavod v letu 2019 prejel v upravljanje otroško igrišče in grbinasti poligon ter 
vlaganja s strani občine v Rojstno hišo Jakoba Aljaža in Kulturni dom Medvode. Vrednost prejetih 
investicij v upravljanje je 95.500,03 EUR. 
Iz naslova kolektivnega dogovora in rednih napredovanj so se povečali stroški plač, kar pa je bilo že 
predvideno v letnem načrtu za leto 2019. V letu 2019 je zavod kot izvajalec sankcij z Upravo republike 
Slovenije za probacijo na podlagi Sporazuma o urejanju medsebojnih pravic in obveznosti v zvezi z 
izvrševanjem dela v splošno korist podpisal 5 tripartitnih dogovorov. Pet napotenih oseb je opravilo 
preko 2.500 ur dela v splošno korist. Zavod je v letu 2019 izvedel investicije in nakup opreme v višini 
133.721,87 EUR. Kalan je poročal, da predviden program v Rojstni hiši Jakoba Aljaža ni bil realiziran, 
ker notranja prenova s strani Občine Medvode še ni bila končana. Zaradi neugodnih vremenskih 
pogojev tudi ni bila dokončana vgradnja betonskih plošč vzdolž obale na kopališču Sora.  
Uroš Medar je opozoril, da se na strani 12 pri »upravljanju turistične infrastrukture« besedna zveza 

»vsak dan« zamenja z »vsak delovni dan« in pohvalil izvedbo programa »Medvoški kulturni dan in ta 

veseli dan kulture«. Glede na dejstvo, da gre za finančno nezahteven program, je predlagal, da se ga 

razširi na še kakšen dan več. Gorazda Čebulca je zanimalo, ali je v navedenem številu obiskovalcev, 

všteto tudi število ljudi, ki prag TIC-a prestopijo dvakrat na dan zgolj zaradi vožnje z vlakom na 

delovno mesto in iz njega. Katarino Galof je zanimalo, kdo je skrbel za varnost na drsališču. Kalan je 

pojasnil, da je drsanje na lastno odgovornost ter, da bodo v novi sezoni ob prireditvah, ko je na 

drsališču gneča, zagotovili osebo, ki bo bedela nad dogajanjem. Člani sveta so predlagali, da se ob 

drsališču postavijo opozorilne table, da so rokavice in čelada obvezna oprema ter krajša pravila oz. 

priporočila obnašanja na ledu.  Martina Kutnar je opozorila, da na strani 57 pri menjavi razsvetljave v 

Športni dvorani Medvode manjka podatek pri alineji »priključna moč (prej/sedaj)«. Povedala je, da je 

svet zavoda JZ Sotočje eden najbolj dejavnih in aktivnih svetov, ki vodstvu redno zastavlja kritična 

vprašanja glede programov in financiranja ter od njega zahteva natančna poročila in strateško 

načrtovanje. Člani sveta zavoda so pohvalili delovanje zavoda, dobro organizacijo številnih prireditev 

in uspešno izpeljanih projektov. Glede na obsežnost delovanja zavoda in zakonske spremembe iz 

naslova upravljanja in dajanja premoženja v najem, priporočajo, da se v letu 2020 pripravi ustrezen 

ključ za delitev stroškov na tržno in javno službo ter ustrezna sodila, ki bodo v skladu z novimi 

pravilniki. 

 
Sklep 175/20 
Predlagatelj:  Katarina Galof 
Svet zavoda sprejme Letno poročilo Javnega zavoda Sotočje za leto 2019. 
Glasovanje: Prisotnih je bilo pet (5) članov sveta. 

Za je glasovalo pet (5) članov sveta. 
Sklep je sprejet. 
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K točki 4. 
Aleš Kalan je poročal, da je bil 14. januarja objavljen Poziv za zbiranje kandidatur za člana 
strokovnega sveta za kulturo. Zavod je prejel eno prijavo, in sicer prejemnice pletenice za posebne 
dosežke v letu 2019, gospe Zvonke T. Simčič, ki jo je predlagal predsednik strokovnega sveta za 
kulturo v JZ Sotočje. Glede na strokovno znanje in izkušnje kandidatke, je Kalan predlagal, da se za 
četrto članico strokovnega sveta za kulturo izbere Zvonko T. Simčič. 
 
Sklep 176/20 
Predlagatelj:  Katarina Galof 
V strokovni svet za kulturo Javnega zavoda Sotočje Medvode se imenuje kandidatka: Zvonka 
Tončka Simčič, Žlebe 23, SI-1215 Medvode. 
Glasovanje: Prisotnih je bilo pet (5) članov sveta. 

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

K točki 5. 
Aleš Kalan je obrazložil Osnutek investicijskega, kadrovskega in programskega načrta dela za leto 
2020. Poudaril je, da program še ni dokončno pripravljen, predvsem zaradi novega zakona o javnih 
financah, zaradi katerega bo moral zavod drugače opredeliti tržno in javno dejavnost. Kalan je naštel 
vse večje investicije, ki so planirane v letu 2020, posebej je izpostavil problematiko balinišča. Poleg 
potrebne sanacije strešne kritine, je nujno potrebno čimprej sanirati dotok greznice v reko Soro. 
Povedal je, da bo omenjeno problematiko najprej predstavil županu in občinski upravi. 
 
Sklep 177/20 
Predlagatelj:  Katarina Galof 
Svet zavoda se je seznanil z Osnutkom investicijskega, kadrovskega in programskega načrta dela za 
leto 2020. 
Glasovanje: Prisotnih je bilo pet (5) članov sveta. 

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

 
 
K točki 6. 
Pod točko razno so člani sveta zavoda obravnavali Končno poročilo nadzornega odbora o 
opravljenem nadzoru Poslovanja Zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode v letu 2017 
in 2018. Člani sveta zavoda so bili enotnega mnenja, da bi moral nadzorni odbor v višji meri 
upoštevati odzivno poročilo zavoda na osnutek poročila o opravljenem nadzoru. V odzivnem 
poročilu, ki ga je pripravilo vodstvo zavoda, skupaj s pravno-kadrovsko službo so namreč navedena 
vsa pojasnila iz katerih je razvidno, da je zavod deloval gospodarno in skrbno. 
 
Seja se je končala ob 22.10 uri. 
 
 
Medvode, 28.2.2020 
 
 
Zapisala:  
Ines Iskra      Katarina Galof    
Strokovna sodelavka I    Predsednica sveta zavoda 


