
Javni zavod Sotočje Medvode 
Ostrovrharjeva ulica 4 
1215 Medvode 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSLOVNO POROČILO 
JAVNEGA ZAVODA SOTOČJE MEDVODE 

ZA LETO 2017 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2017 
 

 2 

 
 
KAZALO 

 
1. PREDSTAVITEV ZAVODA ............................................................................................................ 5 

2. ZAKONSKE IN PRAVNE OPREDELITVE ..................................................................................... 7 

3. UPRAVLJANJE Z INFRASTRUKTURO ZAVODA ........................................................................ 9 

3.1. Športna infrastruktura ..................................................................................................................... 9 

3.2. Turistična infrastruktura............................................................................................................... 10 

3.3. Kulturna infrastruktura ................................................................................................................. 11 

3.4. Mladinska infrastruktura ............................................................................................................. 11 

4. JAVNI INTERES IN VIZIJA ZAVODA PO PODROČJIH ............................................................ 12 

4.1. Javni interes na področju športa ............................................................................................... 12 

4.2. Javni interes na področju turizma ............................................................................................. 12 

4.3. Javni interes na področju kulture .............................................................................................. 13 

4.4. Javni interes na področju mladine ............................................................................................ 13 

5. PROGRAMI IN NALOGE ZAVODA PO PODROČJIH ............................................................ 14 

5.1. Programi in naloge Zavoda na področju športa ................................................................... 14 

5.1.1. Nacionalni programi športa v Republiki Sloveniji ......................................................... 14 

5.1.2. Letni program športa v Občini Medvode ....................................................................... 14 

5.1.3. Poročilo Letnega programa športa v Občini Medvode za leto 2017 ..................... 15 

5.1.4. Programi športa otrok in mladine iz Nacionalnega programa športa v RS ........... 16 

5.1.5. Športne prireditve v Športni dvorani Medvode v letu 2017:.................................... 19 

5.1.6. Športne in druge prireditve na področju kulture, turizma, vzgoje in izobraževanja
 20 

5.1.7. Športno rekreativni programi ............................................................................................ 22 

5.1.8. Sodelovanje s športnimi organizacijami in drugimi izvajalci športa v Sloveniji .... 23 

5.1.9. Festival Medvode v gibanju ............................................................................................... 23 

5.1.10. Miniolimpijada ....................................................................................................................... 24 

5.1.11. Večer športa ........................................................................................................................... 24 

5.1.12. Druge prireditve in projekti ................................................................................................ 25 

5.1.13. Investicije na področju športa ........................................................................................... 25 



POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2017 
 

 3 

5.2. Programi in naloge Zavoda na področju turizma ................................................................. 30 

5.2.1. Projekti na področju turizma ............................................................................................. 31 

5.2.2. Projekti LAS ............................................................................................................................ 35 

5.2.3. Investicije na področju turizma ......................................................................................... 35 

5.3. Programi in naloge Zavoda na področju kulture .................................................................. 36 

5.3.1. Strateški dokumenti na področju kulture ....................................................................... 36 

5.3.2. Kulturni programi .................................................................................................................. 37 

5.3.3. Tržna dejavnost ..................................................................................................................... 46 

5.3.4. Investicije ................................................................................................................................ 47 

5.4. Programi in naloge Zavoda na področju mladine ................................................................ 47 

5.4.1. Strateški dokumenti  in razpisi na področju mladine .................................................. 48 

5.4.2. Socialno preventivne mladinske dejavnosti .................................................................. 49 

5.4.3. Izobraževalne mladinske dejavnosti ............................................................................... 50 

5.4.4. Mladinsko kulturna dejavnost ........................................................................................... 51 

5.4.5. Prostočasne družbene mladinske dejavnosti ............................................................... 52 

5.4.6. Programi, ki spodbujajo zdrav način življenja mladih ................................................. 53 

5.4.7. Programi, ki spodbujajo participacijo mladih ................................................................. 53 

5.4.8. Investicije na področju mladine ........................................................................................ 54 

6. NAČRT DELOVNIH MEST IN DELAVCI ZAVODA ................................................................. 55 

7. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017 ..................................................................... 56 

7.1. Uvod ................................................................................................................................................. 56 

7.2. Računovodske informacije ......................................................................................................... 57 

7.3. Splošno ............................................................................................................................................ 57 

7.4. Sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne 
službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu ................................................................... 57 

7.4.1. Dolgoročne rezervacije ....................................................................................................... 58 

7.4.2. Presežek prihodkov nad odhodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in 
odhodkov ................................................................................................................................................ 58 

7.4.3. Metoda vrednotenja zalog gotovih izdelkov ter zalog nedokončane proizvodnje
 58 



POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2017 
 

 4 

7.4.4. Podatki o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepih za njihovo poravnavo 
oziroma razlog neplačila...................................................................................................................... 58 

7.4.5. Podatki o neporavnanih obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v 
plačilo ter o vzrokih neplačila ............................................................................................................ 59 

7.4.6. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, 
neopredmetena sredstva ter dolgoročne finančne naložbe (finančne naložbe in posojila)
 59 

7.4.7. Naložbe prostih denarnih sredstev.................................................................................. 60 

7.4.8. Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev ............................................ 60 

7.4.9. Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izven bilančne 
evidence .................................................................................................................................................. 60 

7.4.10. Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih 
sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo z opravljanje dejavnosti
 60 

7.4.11. Drugo, kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja in 
premoženjskega stanja ....................................................................................................................... 60 

7.4.12. Povzetek poslovanja ............................................................................................................ 61 

7.4.13. Izračun  po 77. členu  ZIPRS1718 (fiskalno pravilo) ..................................................... 61 

7.5. Pojasnila k računovodskemu poročilu ..................................................................................... 61 

7.5.1. Proračunska sredstva Občine Medvode ........................................................................ 61 

7.5.2. Prihodki Zavoda od prodaje storitev ............................................................................... 62 

7.5.3. Odhodki ................................................................................................................................... 63 

7.5.4. Stroški dela ............................................................................................................................. 63 

7.5.5. Stroški materiala ................................................................................................................... 64 

7.5.6. Stroški storitev ...................................................................................................................... 64 

7.5.7. Investicije ................................................................................................................................ 66 

7.5.8. Nadzor ..................................................................................................................................... 67 

7.5.9. Zaključek ................................................................................................................................. 67 

 
 
 
 
 
 



POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2017 
 

 5 

1. PREDSTAVITEV ZAVODA 
 
Osebna izkaznica Zavoda 
IME: Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode 
SKRAJŠANO IME: Javni zavod Sotočje Medvode 
SEDEŽ: Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode 
ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 72524 
DAVČNA ŠTEVILKA: SI 43651348 
MATIČNA ŠTEVILKA: 2148528000 
POSLOVNI RAČUN: 01271- 6000000277 odprt pri Upravi za javna plačila 
TELEFON: 01 36 26 220 
SPLETNA STRAN: http://www.zavodsotocje.si  
E-NASLOV: info@zavodsotocje.si 
USTANOVITELJ: Občina Medvode 
 
Splošno o Zavodu 
Na podlagi Sklepa o pripojitvi Javnega zavoda za kulturo in mladino Medvode k 
Javnemu zavodu za šport in turizem Medvode (Uradni list RS, št. 88/2015) ter Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode, 
št. 041-20/2015-5 z dne 30.09.2015, je Javni zavod za kulturo in mladino Medvode 
(prevzeti zavod), dne 21.12. 2015 pripojen k Zavodu za šport, turizem, kulturo in 
mladino Medvode (prevzemni zavod). 
 
Organi Zavoda so: 

- svet zavoda, 
- direktor, 
- strokovni sveti za posamezna področja. 

 
Svet zavoda je najvišji organ upravljanja Zavoda. Sestavlja ga pet članov, in sicer: 

- štirje predstavniki ustanoviteljice (po eden s področja športa, turizma, kulture in 
mladine) 

- en predstavnik delavcev Zavoda. 
 
Za člane Sveta Zavoda Sotočje Medvode so bili v letu 2016 imenovani:  

- Katarina Galof – predsednica in predstavnica področja športa, 
- Branko Kraljevič – predstavnik področja kulture, 
- Gorazd Čebulc – predstavnik področja turizma, 
- Josip Žagar – predstavnik področja mladine do 13. 4. 2017 
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- Tadej Mrak – predstavnik področja mladine od 11. 10. 2017 dalje 
- Ines Iskra – predstavnica delavcev Zavoda  

 
Do imenovanja v. d. direktorja je bil direktor zavoda mag. Gorazd Renko, od 28. 11. 
2017 dalje je v. d. direktorja Aleš Kalan. 
 
Strokovni sveti 
Člani strokovnega sveta za področje športa: Maja Kersnik, Špela Kolarič, Aleš Gros, 
Peter Paul Arnež, Tadej Jurman. 
Člani strokovnega sveta za področje turizma: Toni Dobnikar, Nevenka Grabec, Vanja 
Ločniškar, Darja Novinc, Andreja B. Čerin. 
Člani strokovnega sveta za področje kulture: Janez Meglič, Gregor Rozman, Franc 
Cegnar, Peter Gaber, Stanko Okoliš. 
Člani strokovnega sveta za področje mladine: Darja Šuster, Kaja Kosec, Žiga Janez 
Mrak, Urška Sešek, Blaž Čukajne. 
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2. ZAKONSKE IN PRAVNE OPREDELITVE 
 
Javni zavod Sotočje Medvode je na podlagi zakonov in predpisov, ki so podlaga za 
izdelavo letnega poročila, pripravil Poslovno poročilo Javnega zavoda Sotočje 
Medvode za leto 2017 z Računovodskim poročilom za leto 2017. 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 29. seji 15. 2. 2018. 
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.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Najpomembnejše zakonske podlage in predpisi, ki opredeljujejo delovanje in 
financiranje javnega zavoda Sotočje Medvode (v nadaljevanju: Zavod): 
 
- 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 Javnega zavoda Sotočje Medvode, št. P 1.32.1.16 z dne 30. 3. 2016; 
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu 

»Javni zavod Sotočje Medvode«, št. P 1.67.1.16 z dne 7. 6. 2016; 
- Interni predpisi in akti javnega zavoda Sotočje Medvode; 
- 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); 

− Letni program športa v Občini Medvode za leto 2016; 
− Zakon o zavodih (ZZ) (Ur. l. RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, 

Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 
– ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP); 

− Zakon o spodbujanju razvoja turizma – ZSRT (Ur. l. RS, št. 2/04, 57/12); 
− Drugi zakoni, predpisi in odloki na državni in lokalni ravni, ki urejajo področje 

delovanja javnih zavodov in njihova delovna področja; 
− Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/2010); 

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
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200570
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201042
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− Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list 
RS, št. 47/11); 

− Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št 21/2013); 
− Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in naslednji); 
− Zakon o računovodstvu (UL RS št 23/1999, spremembe UL, št. 30/2002-ZJF-C, 

114/2006-ZUE); 
− Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3 in naslednji); 
− Zakon o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11 (16/11 poprav.); 
− Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih 

dejavnosti (UL RS, št. 53/2007, spremembe UL RS, št. 65/2008, 33/2011-
ZPFOLERD-1);  

− Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13 in 
naslednji);  

− Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS št. 57/2008, spremembe UL RS, 
št. 86/2008, 3/2009, 16/2009, 23/2009, 33/2009, 48/2009, 91/2009, 8/2010 
Odl.US: U-I-244/08-14, 31/2010, 83/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010, 59/2011, 
6/2012, 40/2012, 22/2013, 22/2013, 22/2013, 46/2013); 

− Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS št. 73/2005 in 
naslednji); 

− Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih 
v plačne razrede (UL RS št. 69/2008, spremembe UL RS, št. 73/2008, 6/2011); 

− Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji na delovnih mestih in nazivih v organih 
javne uprave in v pravosodnih organih (UL RS, št. 58/2003, spremembe UL RS, št. 
81/2003, 109/2003, 43/2004 (58/2004 popr.), 138/2004, 35/2005, 60/2005, 
72/2005, 112/2005, 49/2006, 140/2006, 9/2007, 101/2007 Skl.US: U-I-330/05-
10, U-I-331/05-9, U-I-337/05-9, 33/2008, 66/2008, 88/2008, 8/2009, 63/2009, 
73/2009, 11/2010, 42/2010, 82/2010, 17/2011, 14/2012, 17/2012, 23/2012, 
98/2012, 16/2013, 18/2013, 36/2013, 51/2013, 59/2013); 

− Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UrL RS št. 96/2002, 
spremembe UL RS, št. 123/2006-ZFO-1, 7/2007 Odl.US: U-I-35/04-11, 53/2007, 
65/2007 Odl.US: U-I-276/05-11, 77/2007-UPB1, 56/2008, 94/2009 Odl.US: U-I-
278/07-17, 4/2010, 20/2011, 100/2011 Odl.US: U-I-210/10-10);  

− Zakon o varstvu kulturne dediščine (UL RS št. 7/1999, spremembe, UL RS, št. 
110/2002-ZGO-1, 126/2003-ZVPOPKD, 63/2007 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-
13, 16/2008-ZVKD-1);  

− Smernice varstva kulturne dediščine za strategijo prostorskega razvoja Občine 
Medvode, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, 
april 2006. 

 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200230&stevilka=1253
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006114&stevilka=4831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200865&stevilka=2820
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201133&stevilka=1584
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200886&stevilka=3738
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20093&stevilka=101
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200916&stevilka=586
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201351&stevilka=1976
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201359&stevilka=2362
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006123&stevilka=5268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20077&stevilka=249
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200753&stevilka=2830
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200765&stevilka=3565
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200777&stevilka=4066
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200856&stevilka=2344
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200994&stevilka=4052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20104&stevilka=129
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201120&stevilka=822
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011100&stevilka=4259
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003126&stevilka=5393
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200763&stevilka=3416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200816&stevilka=485
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3. UPRAVLJANJE Z INFRASTRUKTURO ZAVODA 
 
Tudi v letu 2017 so bili zagotovljeni materialni in kadrovski pogoji za nudenje 
kakovostnih storitev na vseh objektih in površinah vsem uporabnikom. Pogoji za 
uresničevanje načrtovanih storitev so dobro vzdrževanje infrastrukture, stalno 
usposabljanje delavcev ter uvajanje primernih športnih, turističnih, kulturnih in 
mladinskih programov ter javnih prireditev, ki se izvajajo v športnih, kulturnih ter 
drugih objektih in površinah. 
 

3.1. Športna infrastruktura 
 
 
Športna dvorana Medvode 
 
Poglavitni del dejavnosti na področju športa je Zavod namenil upravljanju s Športno 
dvorano Medvode, ki mu jo je v upravljanje dodelila ustanoviteljica Občina Medvode 
s Pogodbo o prenosu premoženja v upravljanje, št. 416-1/06, z dne 15. 9. 2006, ter 
koordinaciji in vodenju priprav, upravljanja in izvajanja programov in prireditev v 
dvorani. Športna dvorana je obratovala oziroma bila polno zasedena vsak delavnik 
med 6. in 23. uro (OŠ Medvode do 16. ure, najemniki za redno športno dejavnost; 
različne oblike vadb, ples, nogomet, judo, aerobika, karate, taekwondo, košarka, 
odbojka, tenis, atletika, joga, fitnes, pilates…) in vse vikende (najemniki za športne in 
druge prireditve) z izjemo redkih (4-5). 
 
Zavod je sodeloval s športnimi društvi in zvezami športnih društev (teh je v Občini 
Medvode registriranih več kot 50) v okviru zagotavljanja kakovostnih storitev 
športnih programov, upravljanja športne dvorane ter programov rednega in 
investicijskega vzdrževanja športne dvorane. Zavod je športne prostore v športni 
dvorani primarno namenjal Osnovni šoli Medvode za izvajanje vzgojno 
izobraževalnega procesa, predvsem v dopoldanskem času v veliki športni dvorani in 
mali športni dvorani. Šola je uporabljala 2/3 velike športne dvorane in malo športno 
dvorano ter kabinet za učitelje športne vzgoje, garderobe ter skladišče za športno 
opremo in rekvizite. Druge prostore so v dopoldanskem času uporabljali tudi drugi 
uporabniki. V popoldanskem času je bila športna dvorana primarno namenjena 
izvajalcem letnega programa športa v občini Medvode, ki jih sofinancira Občina 
Medvode in sicer je imelo v letu 2017 z Zavodom sklenjeno letno pogodbo o uporabi 
športne dvorane 35 izvajalcev. V ostalih prostih terminih je bila športna dvorana 
namenjena drugim društvom, zainteresiranim skupinam posameznikov, podjetjem 
itd. Popoldanski urniki uporabe prostorov v športni dvorani so se prilagajali 
programom športa otrok in mladine, organizirani vadbi - treningom športnih društev 



POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2017 
 

 10 

in ostalih uporabnikov. Temu primerno se je prilagodil tudi cenik storitev Zavoda za 
sezono 2017/2018, ki je začel veljati s 1. septembrom 2017 in velja do 31. avgusta 
2018.  
 
Nordijski center Bonovec 
 
Zavod je upravljal z Nordijskim centrom Bonovec Medvode (v nadaljevanju; NCB), ki 
mu ga je v upravljanje dodelila ustanoviteljica Občina Medvode s Pogodbo o prenosu 
Športno rekreacijskega centra Preska v upravljanje, št. 670-2/2011, z dne 3. 1. 2011. 
Upravljanje s športno površino na prostem je, odvisno od vremenskih pogojev, od 
Zavoda zahtevalo zagotavljanje primerne kadrovske, finančne in materialne osnove 
za delovanje nordijskega centra. Za pripravo in vzdrževanje nordijskega centra v času 
zimske sezone oz. za vzdrževanje celotnega kompleksa skozi celo leto je Zavod v 
skladu s pogodbenimi določili, sklenjenimi z Občino Medvode, sodeloval z Nordijskim 
športnim društvom Medvode, ki je že do sedaj z Občino in Zavodom tesno 
sodelovalo pri izgradnji in upravljanju nordijskega centra, poleg tega ima najboljše 
izkušnje ne le s strokovnega področja te športne panoge temveč tudi veščin 
umetnega zasneževanja, urejanja smučin, izvajanja tečajev in priprave smuči. 
 
Upravljanje z voznim parkom Zavoda 
 
Zavod je v skladu s pravilnikom o najemu vozil Zavoda upravljal kombinirano vozilo 
Ford transit custom, ki je primarno namenjeno potrebam športnih društev in klubov  
iz občine Medvode. Na podlagi pravilnika sta vodena razpored in evidenca najema 
vozila, v letu 2017 je bil kombi zaseden 121 dni, v letu 2016 pa 159 dni. Razlog osipa 
rezervacij je, da je Badminton klub Medvode v lanskem letu uporabljal tudi 
kombinirano vozilo Badmintonske zveze Slovenije. 
 

3.2. Turistična infrastruktura 
 
TIC Medvode 
 
Zavod je uspešno upravljal s Turistično informacijskim centrom Medvode (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. 
Obratovalni čas TIC Medvode je prilagojen obisku in povpraševanju. TIC Medvode je v 
svoji osnovi namenjen tako obiskovalcem oz. turistom iz Slovenije in tujine kot tudi 
občanom Medvod, ki lahko na enem mestu dobijo vse informacije o ponudbi in 
dogodkih v občini. 
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Kopališče v Goričanah 

Zavod je od začetka leta 2017 upravljal s prostorom ob jezu v Goričanah, kjer v 
dogovoru z Občino postopno ureja prostor za kopališče. V letu 2017 je Zavod 
poskrbel za štirikratno merjenje kvalitete kopalne vode (vsa štiri merjenja so 
pokazala, da je voda primerna za kopanje), poskrbel za čiščenje obale, ureditev 
platoja nad obalo, sajenje trave, postavitev klopi in stojala za kolesa.  
 

3.3. Kulturna infrastruktura 
 
Zavod je ekonomično in na racionalen način upravljal s Kulturnim domom Medvode 
(v nadaljevanju: Kulturni dom), Rojstno hišo Jakoba Aljaža (v nadaljevanju: RHJA) ter 
prostori in nepremičninami kulturne dediščine v občini Medvode, ki so v lasti 
ustanoviteljice: 
 

- spomenik padlim talcem v Gramozni jami v Medvodah, 
- skupni grob padlih v NOV na pokopališču v Preski, 
- spomenik žrtvam 1. svetovne vojne na pokopališču v Preski, 
- Rojstna hiša Franca Rozmana – Staneta in doprsni kip Franca Rozmana -Staneta 

pred hišo v Spodnjih Pirničah 13, 
- spomenik padlim v NOV pred zadružnim domom v Zgornjih Pirničah, 
- spomenik žrtvam 1. svetovne vojne na pokopališču v Smledniku, 
- spomenik petim padlim talcem ob cesti Vikrče - Smlednik, 
- spomenik žrtvam 1. svetovne vojne na pokopališču Sori. 

 

3.4. Mladinska infrastruktura 
 
Zavod je ekonomično in racionalno skrbel za prostore, ki jih ima v najemu in v katerih 
se izvajajo mladinski programi: 

- Studio - vadnica, Cesta ob Sori 13 (produkcijski prostori, vadnica glasbenih 
skupin in studio za vaje DJ-ev) 

- Klub Jedro, Cesta ob Sori 15 (klubski prostori namenjeni predavanjem, 
koncertom, delavnicam, galeriji, šolskim plesom, jezikovnim tečajem, 
dnevnemu centru, počitniškemu varstvu in osrednji prostor mladinskega 
dogajanja v Medvodah). 
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4.  JAVNI INTERES IN VIZIJA ZAVODA PO PODROČJIH 
 

4.1. Javni interes na področju športa 
 
Zavod je zagotavljal pogoje za uresničevanje javnega interesa Občine Medvode na 
področjih športne vzgoje otrok in mladine, športne rekreacije, kakovostnega in 
vrhunskega športa in športa oseb s posebnimi potrebami, razvojnih programov na 
področju športa ter upravljanju, vzdrževanju in razvoju javne športne infrastrukture v 
občini Medvode. Ta interes se je zagotavljal na podlagi odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda in statuta Zavoda ter prejetih namenskih sredstev iz proračuna občine. Pri 
uresničevanju javnega interesa na področju športa je Zavod organiziral in vodil 
nacionalne programe športa otrok in mladine ter organiziral svojo dejavnost tako, da 
je zagotavljal varnost, kakovost in dostopnost storitev v javnih športnih objektih in 
površinah, ki jih upravlja.  
 

4.2. Javni interes na področju turizma  
 
Zavod je zagotavljal pogoje za uresničevanje javnega interesa Občine Medvode na 
področju turizma in javnih prireditev in preko te dejavnosti omogočal večjo 
prepoznavnost občine in izvajalcev turističnih programov. V ta namen je opravljal 
turistično-informacijsko dejavnost v občini, vodil turistično-informacijski center, 
spodbujal razvoj celovite turistične ponudbe v občini, oblikoval in tržil celovito 
turistično ponudbo, skrbel za razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih 
turistom, ki mu jih je Občina Medvode predala v upravljanje, organiziral in izvajal 
turistične prireditve, ozaveščal in spodbujal prebivalstvo k pozitivnemu odnosu do 
turistov in turizma nasploh, spremljal izvajanje turističnih programov in projektov v 
občini, nudil strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem turističnih programov in 
projektov v občini, načrtoval, izvajal in spremljal izobraževanje strokovnih delavcev 
turističnih dejavnosti, ki izvajajo turistično vodenje po občini, izvajal programe 
turističnega vodenja po Odloku o turističnem vodenju na turističnem območju Občine 
Medvode. Ta interes se je zagotavljal na podlagi odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
ter statuta zavoda. 
Število javnih prireditev smo še povečali oziroma že obstoječe poskušali dvigniti še 
na višji nivo ter poskrbeli za elemente, ki zagotavljajo pogoje za čim večjo 
upravičenost izvedbe, in sicer večje število obiskovalcev, bolj kvaliteten in dlje časa 
trajajoč program, večji obseg in intenzivnost oglaševanja prireditve, absolutna varnost 
in dobro počutje obiskovalcev, dobra medijska pokritost, možnost za nadgradnjo 
prireditve in njeno trženje. 
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4.3. Javni interes na področju kulture 
 
Vizija Zavoda na področju kulture sledi tako nacionalnim usmeritvam, kot tudi 
prepoznavi potreb v lokalnem okolju. Pomembno je prepoznavanje interesa lokalne 
skupnosti in sledenje nacionalnim smernicam po kakovosti, izvirnosti, raznolikosti, 
dostopnosti, verodostojnosti ter svobodi izražanja, kar je ključnega pomena za 
spodbujanje razvoja, posledično praviloma pa tudi za vsestransko povečanje razvitosti 
regije in države. Tem usmeritvam je sledila realizacija zastavljenega plana dela za leto 
2017, ki je vključevala nadgradnjo obstoječih programov, uvedbo novih programov in 
strateško planiranje kontinuiranih programov, ki sicer zahtevajo daljši čas uvajanja, a 
rezultirajo v uspešno dolgoročno izvajanje, tesnejše sodelovanje z izvajalci kulturnih 
dejavnosti in povezovanje udeležencev ter lokalni razvoj. 
 
Leto 2017 je na področju kulture predstavljalo tudi pomembno obdobje uvajanja 
novo zaposlene strokovne sodelavke, ki je poleg rednih tekočih obveznosti že 
prevzela tudi pomembne naloge, kot je priprava predloga strategije razvoja kulture v 
občini Medvode.  
 
Posebno pozornost je Zavod namenil vsebinski, finančni in logistični ureditvi kulturnih 
programov, upravljanju z infrastrukturo s področja kulture, vzpostavitvi povezovanja 
in sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami, kvalitetni nadgradnji obstoječih 
programov, premišljenemu pristopu in realizaciji k oblikovanju programov ter 
sodelovanju z ustanoviteljico in premišljeni vzpostavitvi kvalitetnega procesa dela. 
 

4.4. Javni interes na področju mladine 
 
Zavod vzpostavlja avtonomni mladinski prostor, ki deluje v lokalni skupnosti z 
namenom, da omogoča negovanje kulturnih, socialnih in drugih stikov med mladimi, 
spodbuja družbeno integracijo, aktivno participacijo in družbeno odgovornost, 
spodbuja prostovoljne aktivnosti in neformalno izobraževanje, uveljavlja mobilnost in 
mednarodno povezovanje, ponuja mentorsko pomoč mladim in promoviranje 
njihovih dosežkov, zagotavlja informiranost, organizira in izvaja različne interesne 
dejavnosti, s katerimi se mladim zagotavljajo dobrine na različnih področjih mladinske 
ustvarjalnosti. Vizija Zavoda na področju mladine je vzpostaviti mladim dostopen, 
prijazen, zdrav in odprt mladinski center, ki ponuja kvalitetno prostorsko in tehnično 
infrastrukturo ter ustrezne dejavnosti in projekte, ki mlade motivirajo za delo v 
lokalnem okolju in jim omogočajo razvoj na njihovi življenjski in profesionalni poti. 
Zavod je mladim dnevno ponujal dnevni center za mlade in mladostnike Bivak, 
izobraževalne in socialno preventivne projekte, jezikovne in druge tečaje, okrogle 
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mize, delavnice, predavanja, koncerte, plesne predstave, likovne in fotografske 
razstave, potopisna predavanja, učno pomoč itd. 
 
 

5. PROGRAMI IN NALOGE ZAVODA PO PODROČJIH 
 

5.1. Programi in naloge Zavoda na področju športa 
 

5.1.1. Nacionalni programi športa v Republiki Sloveniji 

 
Zavod je v skladu z Letnim programom športa v Občini Medvode in srednjeročnim 
Načrtom razvojnih programov Občine Medvode v sodelovanju z Občino Medvode, 
športnimi društvi, šolami in vrtci ter drugimi izvajalci dolgoročno uresničeval 
Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: NPŠ), ki predstavlja 
temeljni okvir vseh programov športa v Občini Medvode. Zavod je eden izmed 
izvajalcev programov športne vzgoje otrok in mladine oz. športa mladih, s katerimi 
uresničuje dolgoročne usmeritve NPŠ v RS ter tako povečuje število uporabnikov 
javnih športnih objektov in površin ter udeležencev programov športa v občini. 
Izvedene so bile vse naloge in projekti, ki zajemajo koordinacijo, organiziranje, 
pripravljanje, vodenje in izvajanje programov športa predšolskih otrok, športa v 
osnovnih šolah, športa za mladino, plavanja za otroke in mladino, športne rekreacije, 
izpopolnjevanja za strokovne delavce v vrtcih in v šolah, rekreativnega športa, 
kakovostnega in vrhunskega športa, športa invalidov ter drugih vrst športa oz. 
športne rekreacije ter pripravljanje programov drugega strokovnega dela. Zavod je 
uspešno organiziral (občinska) ali soorganiziral (področna in državna) 33 šolskih 
športnih tekmovanj. V državnih/nacionalnih projektih Mali sonček, Zlati sonček, Krpan 
in Naučimo se plavati pa zabeležil skupaj 1.389 udeležencev (osnovnošolci in 
predšolski otroci). 
 

5.1.2. Letni program športa v Občini Medvode 

 
V sklopu priprave in izvajanja Letnega programa športa v Občini Medvode za leto 
2017 smo med drugim posvetili pozornost trem področjem, in sicer: 
(1) Analizi izvajanja Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Medvode 
(Ur. l. RS, št. 38/2012) v praksi (prednosti in pomanjkljivosti) ter v skladu z novim 
Nacionalnim programom športa v RS in Zakonom o športu (v pripravi) pripravili 
osnutek novega pravilnika o sofinanciranju programov športa, 
(2) Javni razpis za programe športa v Občini Medvode, 
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(3) Pravilnik o priznanjih športnikom, športnim delavcem in športnim društvom v 
občini Medvode (Uradni list RS št. 21/09). 
Glede na množičnost programov športa, ki iz leta v leto kakovostno napredujejo tako 
v smislu udeleževanja športnikov na višjih nivojih tekmovanj kakor tudi z boljšimi in 
vidnejšimi dosežki na tekmovanjih, se je tudi Zavod zavzemal in s strokovnega 
stališča zagovarjal povečanje sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov 
športa v Občini Medvode v naslednjih letih. Predlagane so bile tudi boljše sistemske 
rešitve in možnosti sofinanciranja kakovostnega in vrhunskega športa v občini 
Medvode, ki poleg infrastrukture potrebuje tudi dodatno pomoč Občine Medvode, da 
se vsaj ohrani na tem nivoju oz. v prihodnje lahko napreduje na še višji nivo. 
 

5.1.3. Poročilo Letnega programa športa v Občini Medvode za leto 2017 

  
Na podlagi sklepa št. 670-1/2012 z dne 3. 4. 2012, ki ga je sprejel Občinski svet 
Občine Medvode, se je Zavod za leto 2017 pripravil vsebinsko poročilo letnega 
programa športa v Občini Medvode (v nadaljevanju: OM). 
Letni program športa v Občini Medvode (v nadaljevanju: LPŠ) opredeljuje razporejanje 
proračunskih sredstev, ki jih Občina Medvode (v nadaljevanju: OM) s posebnim 
odlokom nameni izvajanju nalog in ciljev programov športa, ki so v javnem interesu 
in se zato financirajo oziroma sofinancirajo iz javnih sredstev. Pomemben del LPŠ-ja 
izvedejo športna društva, zveze športnih društev in drugi izvajalci, kot so gospodarske 
družbe ali samostojni podjetniki, ki so za to dejavnost registrirani in imajo sedež v 
občini Medvode. 
V letu 2017 so bila razdeljena sredstva LPŠ OM namensko porabljena, prijavljeni 
športni programi so bili izvedeni uspešno in kakovostno. Sredstva LPŠ OM so se v letu 
2017 nekoliko povečala  in sicer v višini 5.000,00 EUR ter bila sorazmerno 
porazdeljena po posameznih programih.  
OM in Zavod si želi in prizadeva dvigniti šport na višji nivo in hkrati omogočiti čim 
večjemu številu občanov cenovno dostopno ali brezplačno udeležbo v različnih 
programih športa, ki jih izvajajo društva v OM. Zato bi bilo smiselno, da bi se v 
prihodnje športu namenila višja sredstva, saj je šport pozitivno vodilo vsakega 
posameznika, ki pripomore k zdravi, uravnoteženi in učinkovitejši družbi in hkrati tudi 
k bolj zdravemu načinu življenja posameznika. 
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5.1.4. Programi športa otrok in mladine iz Nacionalnega programa športa v 
RS 

 
Zavod je v letu 2017 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 mladime (v nadaljevanju: ŠOM) 
na podlagi sporazuma med Občinama Medvode in Vodice. 
Zavod je v letu 2017 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, 
5.3. Državna šolska športna tekmovanja in 

6. Udeležba na množičnih prireditvah. 
 

Program Število vključenih udeležencev 

Mali sonček 566 
Zlati sonček 407 
Krpan 231 
Naučimo se plavati 185 

Skupaj 1.389 

 
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.  
  
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 
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vsebinami, pri čemer je poudarek na igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena 
otroku. V omenjeni program je bilo v letu 2017 vključenih 566 otrok Vrtca Medvode. 
Otroci so ob uspešnem zaključku prejeli priznanja. 
 

Mali sonček število otrok in 
podeljenih priznanj 

MODRI 112 

ZELENI 138 

ORANŽNI 165 

RUMENI 151 

Skupaj 566 

 
 
Zlati sonček 
 
Program Zlati sonček je namenjen otrokom starim od šest do osem let (prva triada) 
kot 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 2017 so se v program vključile OŠ Preska s svojo podružnico OŠ Sora, OŠ 
Pirniče in OŠ Simona Jenka Smlednik. 
 

Zlati sonček število 
priznanj 
1. 
razred 

število 
priznanj 2. 
razred 

število 
priznanj  
3. razred 

Število 
vključenih 
učencev in 
učenk 

OŠ PRESKA 35 50 45 130 

POŠ SORA 23 18 20 61 

OŠ PIRNIČE 41 35 29 105 

OŠ S. J. SMLEDNIK 37 37 37 111 

Skupaj 136 140 131 407 

 
Vsi učenci in učenke, ki so uspešno zaključili program Zlati sonček, so prejeli 
spominsko priznanje (diplomo). Učenci 3. razredov pa so prejeli Veliko zlato medaljo. 
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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 2017 vključenih 231 otrok iz občine Medvode 
iz OŠ Preska s podružnično šolo Sora, OŠ Pirniče in OŠ Simona Jenka Smlednik (glej 
Tabelo). Učenci, ki so uspešno končali program, so prejeli spominska priznanja 
(diplome). 
 

Krpan število 
priznanj 4. 

razred 

število 
priznanj 5. 

razred 

število 
priznanj 6. 

razred 

Skupaj 
podeljenih 

priznanj 
 OŠ PRESKA 55 42 26 123 

POŠ SORA 10 14 0 24 

OŠ PRINIČE 23 0 0 23 

OŠ S. J. SMLEDNIK 36 25 0 61 

Skupaj 124 81 26 231 

 
 
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 2017 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.  
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Šolske ekipe občine Medvode in Vodice se je v letu 2017 udeležilo 17 občinskih 
šolskih športnih tekmovanjih, 13 področnih šolskih športnih tekmovanjih in 3 državnih 
šolskih športnih tekmovanjih. 
 

Nivo šolskih športnih tekmovanj Število tekmovanj 

Občinsko 17 

Področno 13 

Državno 3 

Skupaj 33 

 

5.1.5. Športne prireditve v Športni dvorani Medvode v letu 2017: 

 
- 17 šolskih športnih tekmovanj v veliki dvorani - skupno cca.. 1500 udeležencev 
- 44 ligaških košarkarski tekem selekcij U13, U15, U17, U19 in člani 
- 3 dvodnevni mednarodni nogometni turnirji (organizator NK Jezero Medvode) - 

skupno cca.. 2000 udeležencev 
- 2 atletska mitinga (organizator Atletski klub Medvode) - skupno cca.. 500 

udeležencev 
- 9 dni badmintonskih turnirjev (državna prvenstva in mednarodni turnirji v 

organizaciji Badminton Kluba Medvode) - skupno cca.. 3000 udeležencev + 
gledalci cca.. 3000 

- Športno dobrodelna fitnes konvencija Eurofitfest 2017 (2 dni) - skupno cca.. 
2000 udeležencev + gledalci cca.. 1000 

- Božična plesna produkcija (PŠ Bolero) - skupno cca.. 600 udeležencev + 
gledalci 2000 

- Božična plesna produkcija (PŠ Urška Medvode) - skupno cca. 200 udeležencev 
+ gledalci 500 

- 2 Badmintonska seminarja Badmintonske zveze Slovenije - skupno cca. 100 
udeležencev 

- 2 Športni predavanji (področje psihologije in zdrave prehrane) znotraj festivala 
Medvode v gibanju - skupno cca. 60 udeležencev 

- Mavrični bojevniki, športna vadba v okviru strokovne konference Zavoda za 
pomoč otrokom z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo ADHD - skupno cca. 
100 udeležencev 

- Maxximum open 2017 - mednarodno prvenstvo v bodybuildingu - skupno cca. 
100 udeležencev + gledalci 1000 
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- Plesna avdicija Športno kulturnega društva Latino BIT - skupno cca. 100 
udeležencev 

- 29 dni športnih priprav Badminton kluba Medvode - skupno cca. 580 
udeležencev 

- Športne igre zaposlenih v Savskih elektrarnah d. o. o. (2 dni) - skupno cca. 80 
udeležencev 

- Miniolimpijada 2017 - skupno cca. 800 udeležencev 
- Zaključna športna prireditev Vrtca Medvode (Pesmi in plesi ljudstev sveta) - 

skupno cca. 580 udeležencev + gledalci 1000 
- smemanje videospota PŠ Urška - skupno cca. 20 udeležencev 
- 44 športnih rojstnodnevnih otroških zabav - skupno cca. 900 udeležencev 
- Zaključna produkcija ŠD Špička (revija ritmične gimnastike) - skupno cca. 600 

udeležencev + gledalci cca. 1000. 
 

V športni dvorani so se v dopoldanskem času izvedla tudi občinska, področna in 
državna šolska športna tekmovanja za osnovnošolske otroke in dijake srednjih šol in 
sicer v malem nogometu, badmintonu, košarki, odbojki, med dvema ognjema in 
namiznem tenisu. Poleg navedenih tekmovanj so se organizirala še druga športna in 
športno rekreativna tekmovanja v različnih športnih panogah; atletika, namizni tenis… 
V dvorani je v letu 2017 potekalo 44 športno obarvanih rojstnodnevnih zabav za 
otroke (najem večnamenskega prostora ali male športne dvorane z ponujenimi 
športnimi rekviziti in opremo (sestavljive mehke blazine, žoge, stožci, valji, 
medicinke…) ter postavitvijo inventarja za pogostitev v avli (stoli, mize, koši za smeti, 
stojalo z obešalniki…) 
 

5.1.6. Športne in druge prireditve na področju kulture, turizma, vzgoje in 
izobraževanja 

 
Zavod je z društvi in zvezami, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami, javnimi 
zavodi ter drugimi organizatorji športnih prireditev organiziral in izvedel športne 
prireditve in tekmovanja v različnih športnih panogah za različne starostne kategorije 
in nivoje tekmovanj. V letu 2017 je v dvorani potekalo: 
 

• 86 velikih športnih tekmovanj/turnirjev/prireditev in  
• 28 družabnih (pri čemer so vštete vse občinske prireditve, silvestrovanje, 

pustovanje in tudi prireditve Osnovne šole Medvode) 
 
V sodelovanju z Občino Medvode in drugimi izvajalci smo organizirali številne 
kulturne, turistične, vzgojno izobraževalne, dobrodelne in družabno zabavne 
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prireditve s koncerti glasbenih izvajalcev ter drugim spremljajočim programom. V letu 
2017 je bilo v dvorani organiziranih 26 kulturnih, zabavnih in družabnih prireditev.  
Večje kulturne in zabavne družabne prireditve: 
 

- Dvodnevno tradicionalno občinsko Pustovanje - 2500-3000 obiskovalcev 
- Tradicionalno občinsko Silvestrovanje  - 800 obiskovalcev 
- Kulturna proslava OŠ Medvode - 500 obiskovalcev 
- Valeta OŠ Medvode - 400 obiskovalcev 
- Miklavžev sejem OŠ Medvode - 1500 obiskovalcev 
- Pevska revija JSKD OŠ Medvode - 1500 obiskovalcev 
- Spomladanski shod Jehovovih prič - 1700 obiskovalcev 
- Jesenski shod Jehovovih prič - 1700 obiskovalcev 
- 3 dnevi OTV Valentino - 5000 obiskovalcev 
- 70 - letnica Kmetijske zadruge Medvode - 300 obiskovalcev 
- Folklorni večer društva bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva 

Lljiljan - 2000 obiskovalcev 
- Folklorni večer društva hrvaško-slovenskega prijateljstva Komušina - 1000 

obiskovalcev 
- Folklorni večer društva srbsko-slovenskega prijateljstva Sanđak - 700 

obiskovalcev 
- Štiridnevna mednarodna razstava ptic Slovenije - 2000 obiskovalcev 
- LTH Castings - športne igre zaposlenih - 1200 obiskovalcev 
- Muzikal Mamma mia! - 1600 obiskovalcev 
- Muzikal Vesna - 800 obiskovalcev 
- LTH Castings - prednovoletno srečanje otrok zaposlenih - 1500 obiskovalcev 
- LTH Castings - prednovoletno srečanje zaposlenih - 1000 obiskovalcev 
- Dalmatinski večer v Medvodah - 1400 obiskovalcev 
- Prednovoletni koncert Godbe Medvode - 1000 obiskovalcev 
- Prednovoletno srečanje zaposlenih v zavodih Občine Medvode - 160 

obiskovalcev 
- 8 Brezplačnih preventivnih pregledov občanov Medvod (Igase d. o. o.) - 800 

obiskovalcev 
- Zaključna predstavitev festivala Sto čutov - 500 obiskovalcev 
- Jubilejna rojstnodnevna zabava (2x) - 200 obiskovalcev 
- Strokovno srečanje inšpektorjev Slovenije - 80 obiskovalcev 
- Strokovno srečanje članic SOS (Skupnosti občin Slovenije) - 100 obiskovalcev 
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5.1.7. Športno rekreativni programi  

 
Zavod je za potrebe rekreacije v športni dvorani ponudil uporabo fitnesa, vadbo 
badmintona, namiznega tenisa in program športnih zabav za otroke. V športni 
dvorani sta bila med drugim v sodelovanju z zunanjimi izvajalci ponujena tudi 
prilagojena športna programa za odrasle nad 65 let in sicer joga za starejše in 
skupinska vadba: 
 

- ŠD EFI (večnamenski prostor, četrtek od 10h do 11h) 
- Zdravstveni dom Medvode (večnamenski prostor, sreda in petki) 
- Društvo joga v vsakdanjem življenju Popetre (mala dvorana, sreda od 18h do 

19:30) 
- Boštjan Peroša (plesna dvorana, petek 20-21h, brezplačna vadba karateja JKA) 

 
Izbranim izvajalcem programov za starejše se je v dopoldanskem času omogočila 
uporaba prostih terminov za izvajanje programov vadbe za starejšo populacijo. S tem 
ukrepom smo želeli razširiti organizirano športno vadbo za vse večjo populacijo 
starejših, ki v tej dobi potrebujejo predvsem šport za zdravje. 
V športni dvorani sta v dopoldanskem času oz. v prostih terminih svoj program za 
osebe s posebnimi potrebami izvajala tudi Društvo Barka (dvakrat tedensko v plesni 
dvorani, torki in petki od 10h do 12h), neprofitna humanitarna organizacija in 
Prostovoljno gasilsko društvo Zbilje (enkrat tedensko v mali dvorani ali v fitnesu, 
sobota od 10h do 12h), ki s svojim podmladkom zadnjih pet let našo državo uspešno 
zastopa na gasilskih olimpiadah po svetu. 

 
Seznam tekmovanj in prireditev se je čez leto sproti dopolnjeval, ker smo se skozi 
tekoče leto dogovarjali za nove termine prireditev in tekmovanj. Nekatere od 
navedenih ter še predvidenih športnih prireditev se uvrščajo med uveljavljena 
tekmovanja v posameznih športnih panogah v Sloveniji in tudi v svetu ter pritegnejo 
pozornost medijev, športne javnosti in obiskovalcev, zato  je zavod aktivno sodeloval 
z organizatorji in jim nudil najugodnejše možnosti za izvedbo teh tekmovanj v športni 
dvorani. Športne, kulturne in družabne prireditve v športni dvorani so postale 
tradicionalne, kar je bilo opazno tudi pri obisku, ki je bil ob vsaki prireditvi večji.  
V Javnem zavodu Sotočje Medvode se prekrivanja terminov oz. problematike večjega 
povpraševanja od razpoložljivostI terminov vsekakor dobro zavedamo že in hkrati 
problematiko sproti in učinkovito rešujemo. Bistveni razlog velikega povpraševanja se 
skriva v dejstvu, da se je članstvo v medvoških športnih klubih in društvih bistveno 
povečalo, kar je sicer obetaven podatek, vendar razpložljivost terminov v dvorani 
ostaja enaka. 
Visoki stroški investicijskega vzdrževanja in obratovanja dvorane so od nas zahtevali  
učinkovito upravljanje. Le z ustreznimi standardi vzdrževanja ter smotrno politiko 
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uporabe in trženja športnega objekta za športne in nešportne vsebine bomo lahko 
postavili temelje za dolgoročno kakovostno uporabo tako velike športne 
infrastrukture. Za kakovost in dostopnost športnega objekta bomo skrbeli tako, da ga 
bomo ponujali različnim strukturam uporabnikov (starost, organiziranost) in 
vsebinskim dejavnostim.  Zavedamo se, da nam bo le konstanten nivo kakovosti 
vzdrževanja in opremljenosti objekta zagotavljal najsodobnejšo ponudbo naših 
storitev. 
 

5.1.8. Sodelovanje s športnimi organizacijami in drugimi izvajalci športa v 
Sloveniji 

 
Zavod je kot ustanovni član sodeloval pri delu Združenja športnih centrov Slovenije. 
Zastopal je svoje interese pri delu združenja na področju prilagajanja zakonodaje, 
določanja standardov in normativov vzdrževanja in upravljanja športne infrastrukture 
v RS, zaposlovanja, izobraževanja in trženja objektov in površin za šport in prosti čas. 
 

5.1.9. Festival Medvode v gibanju 

 
Nov in največji projekt Zavoda na področju športa v prvem polletju 2017 je bil 
štiridnevni festival Medvode v gibanju. Obsežen projekt je združil niz tekmovalnih in 
rekreativnih športnih prireditev, kulinariko, zabavo in turizem, uspelo pa nam je 
povezati športna društva, krajevne skupnosti, medvoški turizem in lokalne skupnosti. 
Festival je po oceni Zavoda in Športne zveze Medvode obiskalo preko 3000 ljudi, za 
uspešno prvo izvedbo pa je bil deležen številnih pohval občanov in tudi 
ustanoviteljice Občine Medvode. V projektu je sodelovalo 1.200 športnih udeležencev, 
največ na 1. Nočnem teku na Sotočju ter na na kolesarskem vzponu na Katarino. Število 
obiskovalcev v vseh dnevih festivala  je ocenjeno na 3.000. Menimo, da je projekt v 
celoti uspel, organizatorji pa smo zelo veseli pozitivnih odzivov tako udeležencev kot 
občanov.  

S festivalskim projektom Medvode v gibanju smo želeli povečati ponudbo množičnih 
športno rekreativnih prireditev na tem področju, saj je bil ta segment športne 
rekreacije do sedaj zelo zapostavljen. S projektom smo želeli zajeti širši krog ljudi, ne 
le Medvoščanov, temveč ljudi s celotne medvoške kotline in sicer od Ljubljane, Vodic, 
Kranja in Škofje Loke, ter celotne osrednje gorenjske regije. Projekt je skladen z 
Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023 (NPŠ) . 
 
Središče dogajanja je bilo v centru Medvod, kjer je bila zapora cest v dolžini 600 m in 
so se izvajale aktivnosti kot so kolesarska dirka, kolesarska dirka za invalide, rolkanje, 
ulični tek za otroke in osrednja prireditev Nočni tek na Sotočju. Prizorišča so bila tudi 
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teniška igrišča, Športna dvorana Medvode, odbojkarska igrišča na Zbiljski dobravi, 
balinišče in  košarkarsko igrišče Partizan Medvode.  
 

• 1. 6. 2017 - Športna dvorana Medvode, Predavanja o športu 
• 2. 6. 2017-  Center Medvod , Kolesarska dirka Kriterij Medvod 
• 3. 6. 2017- Teniška igrišča - teniški turnir, Partizan Medvode - turnir v 

košarki - trojke, Zbiljska dobrava - turnir v odbojki na mivki, Center Medvod - 
prstomet, plesne delavnice, street work out, nočni tek, parakriterij, tek na 
tekaških rolkah, rolerji, kulinarična tržnica Okusi Sotočja, koncert King Foo  

• 4. 6. 2017 - Teniška igrišča - teniški turnir, Center Medvod - kolesarski vzpon 
na Katarino. 

Nedvomno bomo veseli takšnega sodelovanja tudi v prihodnje, ko se bomo trudili, da bi 
festival Medvode v gibanju postal tradicionalen ter občanom in zunanjim obiskovalcem v 
veselje in ponos!  
 

5.1.10. Miniolimpijada  

 
Zavod je v prvem polletju vzpostavil sodelovanje z Olimpijskim komitejem Slovenije 
(OKS) in sicer z namenom skupne organizacije vseslovenskega projekta Miniolipijada. 
Gre za vseslovenski projekt, katerega osnovni namen je spodbujanje otrok k redni 
športni aktivnosti oziroma k aktivnemu življenju. Vlogo miniolimpijcev je 25. 
septembra v Športni dvorani Medvode odigralo približno 600 šolskih (OŠ Medvode in 
OŠ Preska) in predšolskih otrok (enote Vrtca Medvode). Udeleženci so se spopadli z 
različnimi gibalnimi izzivi, ki so jih pripravili člani OKS ter domačih športnih društev in 
klubov.  
 

5.1.11. Večer športa 

 
Skladno s Pravilnikom o priznanjih športnikom, športnim delavcem in športnim 
društvom v Občini Medvode se je moral strokovni svet za šport razširiti z dvema 
aktivnima ali nekdanjima predstavnikoma vrhunskega športa iz Občine Medvode, ki 
ju je imenoval direktor Zavoda. Člani strokovnega sveta niso imeli pripomb nad 
Sklepom o imenovanju Eufemije Štorga (atletika) in Saša Jereba (judo) oz. dveh 
predstavnikov vrhunskega športa iz Občine Medvode v strokovni svet Javnega 
zavoda Sotočje Medvode, številka P1.5.1.17 z dne 13. 1. 2017.  
Postopek Javnega poziva za predlaganje kandidatov za športna priznanja za leto 2016  
je trajal od 7. decembra 2016 do 9. januarja 2017. V tem času je bilo na Zavod 
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posredovanih štiriintrideset (34) predlogov za prejemnike priznanj. Štiri (4) je 
strokovni svet za šport ocenil kot neustrezne, ker kandidati niso izpolnjevali pogojev 
iz pravilnika, trideset (30) vlog je strokovni svet potrdil kot ustrezne in jim v skladu s 
pravilnikom določil vrsto priznanja. Na tradicionalnem Večeru športa je bilo 
najuspešnejšim športnikom, ki so v letu 2016 dosegli izjemne športne dosežke, 
podeljeno 21 malih športnih plaket, 8 velikih športnih plaket in 1 športno prizanje. 
Proračunska sredstva so se namenila za športna priznanja vsem 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 2016, cvetlične aranžmaje, vodenje oz. 
povezovanje prireditve, nastopajoče in pogostitev prejemnikov priznanj in nagrad ter 
ostalih gostov. Prireditev je lani obiskalo rekordno število obiskovalcev, cca. 600.   
 

5.1.12. Druge prireditve in projekti 

 
Zavod je uspešno organiziral in vodil izvajanje tudi drugih športnih in s športom 
povezanih prireditev:  

• posvet na temo stategije razvoja športa v OM in predstavitev športnega parka 
(45 obiskovalcev),  

• predaja darilnega bona gibalno ovirani deklici iz iztržka javne športne prireditve 
Eurofitfest 2017, 

• sprejem športnic in športnikov, ki so osvojili medaljo na svetovnih prvenstvih. 
 

5.1.13. Investicije na področju športa 

 
Športna dvorana 
 
Program rednega in investicijskega vzdrževanja športne dvorane je bil izveden v 
skladu s finančnim načrtom Zavoda ter namenskimi sredstvi v proračunu Občine 
Medvode. 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, 
- vzdrževanje, servis in letne preglede športnih orodij in opreme, 
- beljenje in sanacijo sten in stenskih oblog v avlah in hodnikih, 
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- vzdrževanje, servis in nadgradnjo računalnikov, internetnih in komunikacijskih 
sistemov za potrebe dela strokovnih služb, prireditev in obratovanja dvorane. 
 

Zavod je v letu 2017 v sklopu rednega vzdrževanja izvedel beljenje poslovnih 
prostorov, nadgrajeval in vzdrževal informacijsko tehnologijo za delovanje in 
upravljanje objekta, redno vzdrževal in posodabljal tehnološko opremo športne 
dvorane ter vzdrževal in izvajal redne meritve oz. kontrole aktivne požarne in 
varnostne zaščite. Redno se je vzdrževal sistem elektroinštalacij ter osvetlitev 
športnih in spremljajočih prostorov z namenom zmanjšanja stroškov porabe 
električne energije. 
V skladu s predpisi smo: 

- zamenjali filtre v klimatih, 
- opravili meritev strelovodnih naprav, 
- opravili kontrolo delovanja in popravilo razsvetljave v veliki dvorani, 
- opravili kontrolo delovanja in popravilo varnostne razsvetljave v celi dvorani 

(mesečna kontrola delovanja varnostnih svetilk), 
- opravili čiščenje odtokov žlebov na strehi dvorane, 
- opravili tesnenje strehe nad malo dvorano, 
- opravili predpisane periodične preglede in servise požarno varnostnih naprav, 

sistemov in opreme, ki so nameščeni v dvorani, 
- dvakrat letno smo opravili servis sistema klimatskih naprav in kotlov za 

ogrevanje in sicer pred poletno in zimsko sezono,  
- zamenjava filtrov v klimatskih komorah ob zaznavi programa za nadzor in 

krmiljenje klimatskih naprav,  
- dokupili in montirali smo novo fitnes in vadbeno opremo, 
- za potrebe množičnih javnih prireditev smo kupili prireditveni oder dimenzij 20 

m2, 
- za potrebe množičnih javnih prireditev smo kupili 8 catering mizic, 
- kupili in montirali nove drogove z zastavami ob vhodu v dvorano. 

 
 
Nordijski center Bonovec 
 
V prvem delu se je v skladu s finančnim načrtom pripravil zagon športnih površin in 
sicer: 

- postavitev poligona,  
- pregled in zagon strojne mehanizacije,  
- servis tlačne črpalke, 
- popravilo cilindra pri hidravliki pluga, 
- pregled električne napeljave razsvetljave, 
- zasneževanje in  
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- upravljanje s teptalnim strojem.  
 

Preizkusil se je do sedaj nadgrajen sistem vodenja in upravljanja centra in sicer: 
- razpored dela,  
- nadzor dela,  
- nadzor nad delovanjem vseh sistemov,  
- promocija in trženje objekta ter storitev,  
- organizacija finančnega poslovanja,  
- prodaja vozovnic in  
- nadzor nad uporabniki.  

 
Nov sistem prodaje vozovnic se je s strani gotovinskega poslovanja izkazal za 
preglednejši in hitrejši, glede prodaje pa zanesljivejši in prijaznejši do obiskovalcev in 
usklajen z veljavno zakonodajo. Organizirala se je usposobljena služba za obratovanje 
teptalca snega, ki je redno delovala v nordijskem centru, naročil za ratrakiranje na 
drugih lokacijah znotraj občine in bližnji okolici pa v letu 2017 ni bilo. 
 
NCB je v letu 2017 obratoval 72 dni: 
  od - do od - do SKUPAJ 
ŠTEVILO DNI IZDELAVE UMETNEGA SNEGA 

  
32 

ŠTEVILO DNI DELOVANJA BLAGAJNE 
  

61 
ŠTEVILO DNI MOŽNOSTI TEKA 

 
  72 

 
Opravljen ure dela izvajalca: 
  DEC JAN FEB MAR SKUPAJ 
TEŽJA DELA  176 497 160 30 863 

LAŽJA DELA  52 
  

   52 

DELO NA BLAGAJNI   273,5 257   530,5 

UPORABA TRAKTORJA 6 3   1 10 

UPORABA BOBCAT   3   1 4 

UPORABA KOSILNICA 5       5 

GORIVO      1.385,51 €     673,62 €       2.059,13 €  

MATERJALNI STROŠKI          30,45 €        383,61 €       53,09 €        127,67 €  594,82 €  
Prihodki iz naslova prodaje vstopnic: 
  DEC JAN FEB SKUPAJ 

IZTRŽEK NA BLAGAJNI 
        
561,10 €  

    
15.071,19 €  

       
4.220,67 €  

        
19.852,96 €  

ZARAČUNAVANJE PRIREDITEV 
 

         
207,27 €  

 

             
207,27 €  

ZARAČUNAVANJE DRUŠTVOM 
 

      
1.137,14 €  

          
693,00 €  

          
1.830,14 €  

ZARAČUNAVANJE DELA TEPTALCA 
IZVEN 
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OSTALO     
          
240,00 €    

 

        
561,10 €  

    
16.415,60 €  

       
5.153,67 €  

        
22.130,37 €  

 

 
 

 
 
Naravne snežne pošiljke sicer ni bilo, zato pa so ugodne temperature omogočale 
konstnantno umetno zasneževenje. Tekaška smučina za drsalno in klasično tehniko je 
bila odlično urejena. Dobili smo številne pohvale, da je bila smučina lansko leto ena 
najboljših v državi, glede na to, da so na Pokljuki in Rogli vladali slabi snežni pogoji. 
Posledično smo ob vikendih beležili precejšnjo gnečo na progi, pri nas so poleg 
rekreativcev iz naše in sosednjih občin redno trenirali tudi člani državne tekaške 
reprezentance in reprezentance v nordijski reprezentanci. V sezoni 2017/18 smo 
zabeležili cca. 10.000 obiskovalcev. Lani v zgodnji spomladi smo v neposredni bližini 
tekaške proge uredili še sankališče za otroke, ki je beležilo izredno dober obisk 
najmlajših in njihovih spremljevalcev. 
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Predlog srednje in dolgoročnega razvoja NCB 
 
Nordijski center Bonovec Medvode obratuje že osmo leto, priča pa smo 
vsakoletnemu povečevanju števila obiskovalcev. Prav v zadnjih sezonah beležimo 
velik obisk, zadovoljstvo uporabnikov pa potrjuje, da je smučarsko tekaški poligon v 
tej regiji zelo potreben. Največji slabosti obratovanja poligona sta prekomerna 
obremenjenost Iztokove in Trilerjeve ulice ter hrup, ki ga povzročajo snežni topovi ob 
obratovanju. Po dogovoru z neposrednimi sosedi snega na prvem hidrantu od 22:00 
do 6:00 ne izdelujemo. To nam povzroča težave, saj sneg na najbolj sončnem delu 
proge zelo težko zagotovimo. Težavo imamo tudi z nezadostno količino vode, ki jo 
črpamo iz vrtine.  Vrtina je bila leta 2004 zgrajena za napajanje tekaškega poligona, 
zato je tudi tako globoka in iz nje se da črpati 10 l/s vode, kar je pogoj za umetno 
zasneževanje.  Kasneje je vrtino prevzela Komunala Kranj, ki pa vodo iz te vrtine 
namenja za napajanje gospodinjstev, za zasneževanje pa je namenjene, kolikor je 
pač ostane. Predlog dolgoročnega razvoja je zasnovan na tem, da želimo v čim večji 
meri odpraviti težave obratovanja NC Bonovec in pa izkoristiti naravne danosti  ter že 
zgrajeno  infrastrukturo poligona. 
 
Pomanjkljivosti nemotenega obratovanja NCB: 
 

- premajhno parkirišče 
- preobremenjenost ulic (Iztokova in Trilerjeva)  
- hrup ob zasneževanju 
- premalo vode za umetno zasneževanje 

 
Prenova Nordijskega centra Bonovec Medvode 

 
Center je bil deležen obnove oz. nadgradnje obstoječe premične infrastrukture, ki je 
bila financirana iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2016. Novi so nadstrešek, 
kovinska konstrukcija strehe in kritina nad glavnima kontejnarjema, ki se uporabljata 
kot pisarna, garderoba in sanitarije, izdelana je lesena fasada v obliki, ki ponazarja 
prosti slog tehnike smučarskega teka, na novo je montiran kovinski podest ob vhodu 
na smučine, ki zagotavlja bistveno večjo varnost od prejšnjega, postavljena je 
varnostna ograja ob lesenem stopnišču, ki vodi na progo, ravno tako je z novo leseno 
oblogo opremljen zgornji kiosk, ki služi kot blagajna za prodajo vstopnic. Vsa dela so 
na podlagi najcenejših ponudb opravila podjetja ali zasebniki iz naše občine, večino 
Pohištvo Iskra d. o. o., Storitve Ločniškar d. o. o. in Gradkop, nikakor pa ne bi šlo brez 
pomoči prostovoljcev iz Nordijskega društva Medvode, ki so v dveh mesecih opravili 
na desetine ur prostovoljnega dela. Z obnovo je Nordijski center ne samo 
funkcionalnejši (s prestavitvijo kontejnarjev smo pridobili dodatna parkirna mesta, 
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zagotovljena je boljša izolacija bivalnim kontejnarjem) ampak veliko prijetnejši in tudi 
varnejši za obiskovalce. Naš cilj je, da Nordijski center Bonovec z odličnimi in redno 
vzdrževanimi tekaškimi smučinami privabi čim večje število ljubiteljev teka, pa tudi, 
da bi se občani, ki sicer ne tečejo na smučeh, na naši "zimski mestni plaži" dobro 
počutili oziroma se čim večkrat z družino podali na rekreacijo na urejene športne 
površine.  

 
Trim steza Ekofit Bonovček 

 
Projekt izgradnje trim steze na Bonovcu smo pripeljali do zadnje faze. Zaradi velikega 
števila lastnikov zemljišč je bilo najprej potrebno rešiti lastniška razmerja in pridobiti 
dovoljenja za postavitev postojank ter prehod čez njihovo zemljišče. Proga je 
dokončno trasirana, podpisi pogodb z lastniki še vedno potekajo, glede na vremenske 
razmere pa bo Zavod začel z realizacijo oziroma predvidenimi gradbenimi deli in 
montažo vadbenih postaj v zgodnji pomladi. 
 

5.2. Programi in naloge Zavoda na področju turizma 
 
Zavod skrbi za naloge javne službe na področju turizma, ki mu jih naloži oz. prenese v 
upravljanje Občina Medvode. Ima v upravljanju več objektov, delavca na področju 
turizma skrbita za upravljanje Turistično informacijskega centra Medvode in Rojstne 
hiše Jakoba Aljaža. Zavod opravlja tudi naloge organiziranja občinskih javnih 
prireditev, za katere ima namenjena proračunska sredstva. 
 
Leto 2017 je bilo na področju turizma tako kot v večjem delu Slovenije tudi v 
Medvodah rekordno. Po uradni statistiki so obiskovalci v letu 2017 v občini Medvode 
opravili 21099 nočitev (v statistiko niso zajeti objekti z manj kot desetimi posteljami), 
kar je nekaj več kot 4500 več v primerjavi z letom 2016, Medvode pa je obiskalo 
10899 obiskovalcev (v letu 2016 uradna statistika beleži 9300 obiskovalcev). 
Pomemben del tega rezultata je selitev Turistično informacijskega centra Medvode v 
prostore Železniške postaje Medvode. TIC je v letu 2017 obiskalo 22840 ljudi, velika 
večina zaradi nakupa vozovnic za vlak, vseeno pa je tic zabeležil 1130 obiskovalcev iz 
tujine (v letu 2016 je TIC obiskalo 536 tujcev), kar pomeni, da se je obisk povečal za 
več kot 100%.  
 
V letu 2017 je bila načrtovana priprava strategije na področju turizma, ki pa zaradi 
kompleksnosti  dokumenta in novih zadolžitev Zavoda oz. strokovnega sodelavca na 
področju turizma kljub planu dela za leto 2017 ni bila izdelana. Zaposleni, odgovoren 
za izdelavo strategije, je poleg rednega dela prodajal vozovnice za Slovenske 
železnice, nadomeščal zaposlenega v turistično-informacijskem centru, za Zavod 
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izvajal računalniško oblikovanje promocijskega materiala in opravljal zadolžitve v 
povezavi s kopališčem Goričane, ki ga je Zavod s strani ustanoviteljice prevzel v 
upravljanje v začetku leta 2017.  
 
Pomemben korak je bil v letu 2017 narejen na področju turistične prepoznavnosti 
Medvod. V aprilu je Zavod po seznanitvi in odobritvi strokovnega sveta za turizem 
začel z uporabo novega turistično promocijskega znaka. V drugi polovici leta je Zavod 
postavil spletno stran visitmedvode.si, kjer so objavljene ključne informacije za 
potencialne turiste (kje jesti, kje spati, kaj videti). Spletna stran je poleg slovenščine 
še v štirih tujih jezikih (angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina). 
 
Konec aprila smo uspešno zaključili z registracijo in zaščito blagovne znamke Od 
Jakoba do Jakoba, ki pod enim imenom združuje najboljše domače pridelovalcev in 
predelovalce ter ponudnike storitev. Na nekaj dogodkih je bila opravljena promocija 
znamke (zdrav podjetniški zajtrk, zaključni večer jubilejnih 30. Jesenskih serenad, ki so 
potekale na svetovni dan turizma, Pohod od Jakoba do Jakoba), v TIC-u smo začeli s 
prodajo izdelkov (med, voda, leseni izdelki), oktobra pa smo znamki dodali še 
avtohtono medvoško Aljaževo vino, pridobljeno z ene najstarejših trt v Sloveniji, ki 
stoji na Verju. 
 
Velik korak je bil v letu 2017 narejen pri projektu vzpostavitve naravnega kopališča 
ob reki Sori v Goričanah, ki je zagotovo en najbolj perspektivnih turističnih projektov v 
občini Medvode. V mesecu marcu so bila izvedena čistilna dela na priobalnem pasu, v 
začetku aprila smo s pomočjo Potapljaškega društva orka izvedli čistilno akcijo rečne 
struge, junija smo na platoju nad vodo uredili pet metrski pas zelenice, kamor smo v 
avgustu postavili štiri klopi in stojalo za kolesa. Ureditev kopališča je naletela na 
izredno pozitiven odziv okoliških prebivalcev in drugih občanov in obiskovalcev 
občine Medvode. Po prvem od štirih testov merjenja kvalitete vode, ki je pokazal, da 
voda ustreza kriterijem kopalnih voda, se je pravzaprav obisk kopališča iz tedna v 
teden povečeval, po grobi oceni se je v letu 2017 na tem območju kopalo 1100 ljudi. 
Z aktivnostmi urejanja prostora bomo nadaljevali tudi v letu 2018. 
 

5.2.1. Projekti na področju turizma 
 

Tisk razglednic 

V mesecu aprilu in maju smo poskrbeli za oblikovanje in tisk 10 različnih razglednic, 
vsako po 300 kosov. Namenjene so prodaji v TIC-u in za promocijske namene. 
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Ponatis zemljevida občine Medvode 

V mesecu februarju smo poskrbeli za ponatis promocijskega zemljevida občine 
Medvode. Naročili smo 1000 kosov. Zemljevid je poleg kataloga eno glavnih 
promocijskih gradiv občine Medvode. 

Organizacija kulinaričnih tržnic 

V načrtu je bila organizacija ODPRTE KUHINJE v poletnih mesecih bodisi v centru 
Medvod bodisi ob Zbiljskem jezeru. Namesto tega smo pristopili k organizaciji 
OKUSOV SOTOČJA v sklopu festivala Medvode v gibanju in del stroškov porabili v ta 
namen (najem stojnic, table za označitve ponudnikov). 
 
Promocijsko gradivo društev 
 
V letu 2017 je bila v načrtu skupna knjižica vseh turističnih društev, kjer bi skozi 
glavne prireditve in turistične točke predstavili celotno turistično ponudbo občine. V 
predvidenih rokih ni bilo zadostnega odziva s strani društev, zato tega projekta nismo 
realizirali. 
 
Blagovna znamka OD JAKOBA DO JAKOBA 
 
Blagovna znamka Od Jakoba do Jakoba je bila konec aprila 2017 uradno registrirana, v 
maju pa smo začeli aktivnosti pri pridobivanju udeležencev znamke in končnih 
produktih (med, voda, leseni izdelki, mlečni izdelki). Za realizacijo spletne strani se 
pretežno zaradi varčevalnih ukrepov zavoda v letu 2017 nismo odločili. 
 
Oprema, promocijsko in prodajno blago v TIC-u 
 
V prvi polovici leta 2017 je Zavod prostore TIC-a Medvode opremili s potrebno 
promocijsko opremo, stojali in vitrinami. Prav tako je poskrbel za zalogo lastnega 
promocijskega prodajnega programa (majice, skodelice, termo bidoni, magneti). To 
blago po potrebi služi kot promocijska darila raznim društvom in organizacijam.  
 
Organizacija izletov/turistične točke 
 
Del sredstev je Zavod namenil zagotovitvi spletne baze naslovov slovenskih društev 
upokojencev, katerim so bili poslali predlogi za izlete (eno, dvo ali več urne), del 
sredstev za tisk promocijskih letakov, ki smo jih na te naslove poslali. 
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QR kode po turističnih točkah 
 
Zavod je objekte, ki jih ima v upravljanju, opremil za QR kodami. To so grafični zapisi, 
ki s pomočjo posebne aplikacije na pametnih telefonih omogoči hitro pridobitev 
informacij o določeni zadevi. Stroški pri tem niso nastali, postavitev QR kod na oz. v 
bližino turističnih znamenitosti Zavod ni izvedel, saj je bila postavitev pogojena s 
temeljito prenovo spletne strani, ki je bila izvedena le delno. 
 
Fotografiranje po Medvodah 
 
S fotografom Egonom Cokanom smo vzpostavili partnerstvo za fotografiranje lokacij 
po občini Medvode. Fotografije je prinašal skozi vse leto, skupno jih je zagotovil nekaj 
več kot 9000. V sklopu tega dogovora je fotografiral tudi nekaj dogodkov: 
tekmovanje vlečnih psov, festival Medvode v gibanju, Slovenski dan v Dragočajni, 
dogodki v RH Jakoba Aljaža. 

 
Udeležba na sejmih in seminarjih 
 
V začetku letu 2017 se je Zavod udeležil sejma Natour na Gospodarskem razstavišču. 
Zaradi sodelovanja s Turistično zvezo Medvode stroškov z najemom razstavnega 
prostora ni bilo, stroški so nastali zaradi najema elektrike, parkirnih prostorov, 
ponudbe na stojnici in vip kuponov. 

Trgatev medvoške trte 

Sredi oktobra je Zavod skupaj s TD Pirniče in lastnikom SPORTHAUS DUEM izvedel 
prvo trgatev trte. Gre za eno najstarejših trt v Sloveniji, lastnik trte Emil Gnezda pa je 
letnik 2004 v dogovoru s kletjo KZ Krško hranil v sodih, v namen promocije blagovne 
znamke Od Jakoba do Jakoba, medvoškega turizma in prenočišč SPORTHAUS DUEM 
smo se odločili, da zalogo ustekleničimo. Zavod je odkupil 36 buteljk Aljaževega vina, 
poskrbel tudi za dizajn in tisk nalepk ter izdelavo in nakup lesenih promocijskih škatel. 

Prvi slovenski BBQ open 

Slovensko BBQ društvo, ustanovljeno in registrirano v Medvodah, je v septembru ob 
Zbiljskem jezeru organiziralo prvo slovensko tekmovanje v počasnem pečenju oz. 
»smokanju« - 1. slovenski BBQ open. Na dogodku je sodelovalo 28 tekmovalnih ekip 
iz Slovenije in tujine (dve tretjini ekip je bilo tujih) in kljub slabemu vremenu se je 
dogodka v dveh dneh udeležilo lepo število ljudi, saj so organizatorji poskrbeli tudi za 
spremljevalno ponudbo. Zavod je dogodek podprl za nakupom promocijskih izdelkov, 
nekaj od teh je na voljo tudi za prodajo v TIC-u Medvode. 
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Projekt galerije v centru Medvod 

V sodelovanju s TD Žlebe-Marjeta in Občino Medvode je Zavod poskrbel za 
vzpostavitev galerijskega prostora v centru Medvod, natančneje pri Knjižnici 
Medvode. Gre za pomemben projekt pri oživitvi centra Medvod, z menjavo razstave 
vsaj dvakrat na leto pa gre tudi za pestro vsebinsko dopolnitev ponudbe v centru. 

 
Noč parkeljnov 
 
Zavod vrednoti prireditev Noč parkeljnov, ki jo organizira TD Goričane Vaše, kot eno 
izmed najodmevnejših prireditev v občini Medvode. 6. noč parkeljnov je v šesti 
ponovitvi konec novembra 2017 obiskalo med 5000 in 6000 obiskovalcev, 
sodelovalo pa je preko 400 parkeljnov iz petih držav.  
Zavod je dogodek podprl z najemom profesionalne snemalne ekipe, ki je dogodek 
posnela. S tem smo zagotovili osnovo za pripravo promocijskega filma 7. noči 
parkeljnov in posnetke za novo nastajajoči promocijski film, ki ga bo Zavod začel 
načrtovati v letu 2018 in realiziral v letu 2019.  

Kopališče 

Pri projektu vzpostavitve naravnega kopališča ob reki Sori v Goričanah je Zavod 
naročil merjenje kakovosti kopalne vode. Štiri meritve je opravil Nacionalni laboratorij 
za zdravje, okolje in hrano. Vse meritve so pokazale, da so vzorci skladni s priporočili 
za kopalne vode. To je bila osnova za vlaganje v ureditev prostora. 

Prireditve na občinskem nivoju 

Javni zavod Sotočje Medvode vsako leto poskrbi za organizacijo nekaterih prireditev 
oz. sklopov prireditev. V letu 2017 je zavod izvedel naslednje prireditve: dvodnevno 
pustovanje (s skupino ponočnjaki in Manco Špik v soboto ter Ponočnjaki in Piko 
Nogavičko v nedeljo), prireditve ob občinskem prazniku (slavnostna seja, odprtje TIC-
a, 1. pohod od Jakoba do Jakoba), prireditve v sklopu veselega decembra (prižig 
prazničnih luči z obiskom Miklavža, 4. tekmovanje v kuhanju vina in čaja, igrica za 
otroke z obiskom Dedka Mraza) in Silvestrovanje v Športni dvorani Medvode (s 
skupino Calypso). Z veseljem ugotavljamo, da so bili vsi dogodki razen sobotnega 
dela pustovanja, vsebinsko nadgrajeni in bolje obiskani kot v letu 2016. Sobotni del 
pustovanja je zaradi vstopnine, ki smo jo v letu 2016 in 2017 uvedli na predlog sveta 
Zavoda, obiskalo manj ljudi kot v prejšnjih letih, vseeno pa je bilo vzdušje prisotnih 
dobro in dogodku primerno.  
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5.2.2. Projekti LAS 

 
Trgovinica OD JAKOBA DO JAKOBA (v prostoru starega TIC-a) 
 
Projekt smo pripravili in prijavili na razpis LAS za mesto in vas. Ker ni prejel 
zadostnega števila točk za sofinanciranje, se projekta ni izvedlo. Zavod je konec leta 
na pobudo Občine Medvode prostore v brezplačni najem oddajal medvoškemu 
Rdečemu križu. 
 
Portal MEDVODE.INFO 
 
Projekt smo pripravili in prijavili na razpis LAS za mesto in vas. Ker ni prejel 
zadostnega števila točk za sofinanciranje, se je Zavod projekta lotil samostojno. 
Vzpostavili smo spletno stan visitmedvode.si (v vmesnem času smo se odločili, da je 
visitmedvode bolje od medvode.info, saj bomo s tem lažje prepoznavni tudi pri tujih 
gostih), poleg slovenščine še v štirih tujih jezikih (angleščina, nemščina, francoščina in 
italijanščina). Gre sicer za novo spletno stran, vendar brez uredniškega vmesnika, kar 
pomeni brez možnosti urejanja z naše strani, zato bo šel Zavod v letu 2018 v 
dopolnitev spletnega portala. 
 
Sodelovanje pri projektu EVREKA (Zavod Revivo) 
 
Kot partner smo se vključili v projekt EVREKA, ki ga kot vodilni partner pripravlja Zavod 
Revivo. Poleg promocije ohranjanja in varovanja voda bodo pripravljene delavnice na 
temo vode, fotografski natečaj ipd. Glede na to, da je občina Medvode zelo vodno 
bogata občina, je tudi v našem interesu, da naredimo več na ozaveščanju prebivalcev 
v zvezi z varovanjem voda. Projekt je na razpisu LAS dobil zadostno število točk za 
sofinanciranje, vendar v letu 2017 še ni bilo odobritve projekta s strani ministrstva, 
zato so se predvideni stroški prenesli na leto 2018. Projekt bomo predvidoma začeli 
izvajati februarja 2018. 
 

5.2.3. Investicije na področju turizma 

 
Kopališče Sora  
 
V letošnjem letu je Zavod poskrbel za nekaj začetnih korakov pri ureditvi okolice 
naravnega kopališča ob reki Sori. Očistili smo obalo, naročili obrez dreves, uredili 
dostop do vode, uredili petmetrski pas zemlje z zasaditvijo trave in postavili tablo, ki 
obiskovalce opozarja na kopanje na lastno odgovornost. Konec poletja smo prostor 
opremili še s štirimi klopmi in enim stojalom za kolesa. 
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Rojstna hiša Jakoba Aljaža 
 
Sredi leta je bil Zavod v zaključevanju pridobivanja ponudb za investiranje v dokončno 
ureditev prvega nadstropja in okolice (nakup pohištva za organizacijo porok, ureditev 
zelenice pred hišo, ureditve klančine pred hišo), ko smo s strani Občine dobili 
informacijo, da je bila imenovana skupina, ki bo pripravila predlog potrebnih 
popravkov in dodatnih posegov v Rojstni hiši Jakoba Aljaža. Zavod je takrat postavil 
vse načrtovane posege v mirovanje. Vseeno smo do konca multimedijsko opremili t. 
i. Aljaževo galerijo (projektorju in platnu smo dodali zvočnike, blue ray predvajalnik in 
sprejemnik). 
 

5.3. Programi in naloge Zavoda na področju kulture  
 

5.3.1. Strateški dokumenti na področju kulture  

 
Eden od planov Zavoda na področju kulture v letu 2017 je bila priprava strateškega 
dokumenta razvojnega načrtovanja delovanja lokalne skupnosti (Strategija razvoja 
kulture v občini Medvode za obdobje 2017-2022). Lokalni program za kulturo bo 
skladno z zakonom ustrezna strateška podlaga za izvajanje kulturnih politik in iz njih 
izhajajočih ukrepov v naslednjem razvojnem obdobju, hkrati pa bo predstavljal skupni 
temelj za usklajeno in premišljeno delovanje vseh deležnikov na področju kulture in 
javnih politik v Občini Medvode. 
Pomanjkanje krovnih strateških dokumentov na področju lokalne kulture zato 
zahteva celostni pristop za ureditev področij poslanstva, vizije, ciljev, implementacije 
in od pisca (koordinatorja ter organizatorja kulturnega programa) Zavoda zahteva 
vzpostavitev sodelovanja z vsemi deležniki ter izobraževanje in strokovni pristop k 
strateškemu načrtovanju. Pri tem je pomembno tudi izobraževanje in 
samoizobraževanje novozaposlenega, ki omogoča pogoje za kvalitetno pripravo 
tovrstnih dokumentov. 
 
V prvem polletju leta 2017 je v namen priprave predloga bilo izvedeno: 
- predstavitev izhodišč za pripravo predloga strategije razvoja na strokovnem svetu 
(za kulturo) Zavoda in županu občine Medvode,  
- pregled strategij drugih občin, pregled nacionalnih in evropskih usmeritev, 
- analiza sofinanciranja ljubiteljske kulture v preteklih letih,  
- udeležba na seji Občinske kulturne zveze in predstavitev dela Zavoda ter vabilo 
kulturnim društvom k predložitvi mnenj o razvoju kulture,  
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- organizacija in izvedba neformalnih javnih Kulturnih klepetov na temo razvoja 
kulture v občini Medvode (pogovori predstavnikov kulturnih društev in umetnikov s 
statusom samostojnega kulturnega delavca, tudi ravnateljev in direktorice Knjižnice, 
itn.),  
- udeležba in izobraževanje na delavnici Smart heritage protection (strategija 
Evropske dediščine za 21. stoletje s strani Sveta Evrope in nove interventne logike na 
primerih varstva dediščine), 
- pregled stanja določenih področij ljubiteljske kulture. 
 
V skladu z mnenjem strokovnega sveta za kulturo in posameznikov na občini 
Medvode, da priprava takšnega dokumenta zahteva celosten pristop in vključitev 
vseh resursov, se je delo na področju priprave predloga strateškega dokumenta v 
prvi fazi  usmerilo k temeljiti analizi in posnetku stanja (Strokovni svet je na seji 
ugotovil, da je polletno obdobje prekratko za kvalitetno pripravo finalnega predloga 
do obravnave na občinskem svetu), pa tudi izobraževanju. 
Jeseni leta 2017 so bile opravljene naslednje analize: 
- Analiza višine in strukture sredstev sofinanciranja kulture s strani Občine Medvode 
in primerljivih občin v Sloveniji v obdobju 2012-2017, 
- Analiza sofinanciranja kulturnih društev in izvajalcev kulturnih programov iz razpisa 
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti in kulturne dediščine v občini Medvode v 
obdobju 2007-2017, 
- Intervjuji fokusnih skupin na tematiko razvoja kulture in stanja kulture v občini 
Medvode, 
- Pogovori s strokovnjaki, samostojnimi kulturnimi delavci in izvajalci 
kulturno/umetniških dejavnosti ter priprava seznama oseb, ki delujejo ali živijo v 
občini Medvode. 
 
Analize so bile konec leta 2017 predstavljene strokovnemu svetu za kulturo in 
poslane na Občino, strokovni svet za kulturo pa je podal sklep, da strokovna 
sodelavka v začetku leta 2018 pripravi predlog strategije.  
 

5.3.2. Kulturni programi 

 
Izobraževanje v kulturi 
 
Prvi del izobraževalnega programa 'Kultura preko meja' je bil realiziran marca 2017, 
drugi pa novembra. 
Delavnice 'Life skills through theatre' priznanega mentorja Tonyja Cealyja se je 
udeležilo 6 udeležencev, od tega dve medvoški vzgojiteljici v okviru svoje institucije, 
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v drugem terminu je bilo prijavljenih 6 udeležencev, od tega jih je pet zaradi 
zdravstvenih težav in drugih razlogov odpovedalo udeležbo na dan delavnice. 
Program 'Kultura preko meja' sicer dvakrat letno gosti gosta iz tujine ali Slovenije, ki 
izvede delavnico socialnih (življenjskih) veščin preko različnih medijev kot je 
gledališče, vizualna umetnost ipd. Izobraževanje je namenjeno tako kulturnim 
izvajalcem kot tudi učiteljem, vzgojiteljem in drugim zainteresiranim občanom iz 
Medvod.  
 
Program  'Je kaj novega?'   
 
Program povezuje spoznavanje novih tehnologij s klasičnimi tehnikami uprizoritvenih 
umetnosti in gledališča. V letu 2017 se je v sodelovanju z društvom KUD 
Transformator izvedla prva iz serije delavnic za otroke z naslovom Forumsko 
gledališče. Delavnice se je udeležilo 7 otrok, starih od 10-14 let. Delavnico sta vodila 
režiser Jaka Andrej Vojevec in Andreja Šmrgut. 
 
Program Kulturno-umetnostna vzgoja  
 
a. Poletne kulturno-umetniške delavnice so bile planirane za izvedbo v sredini julija 
in/ali avgustu 2017, s tematiko uporabna umetnost in tekstilije. Delavnica ni bila 
izvedena zaradi nezainteresiranosti mladih. Vzrok bi lahko iskali v skromnem 
oglaševanju in izbiri termina med poletnimi počitnicami. 
 
b. V okviru Tedna ljubiteljske kulture (TLK) in Tedna vseživljenjskega učenja (TVU)ter 
medvoškega festivala LIKI so s strani zavoda bili organizirani naslednji dogodki: 
 
Kulturni dogodki na medvoških osnovnih šolah in v Vrtcu Medvode 
 
Na vseh štirih medvoških osnovnih šolah je bila med 15. 5. in 20. 5. realizirana 
radijska uganka na temo kulturne dediščine Medvod: ustno izročilo 'Smleški flančniki'. 
Učenci so se spoznali z delčkom kulturne dediščine, ki vsako leto v okviru dogodka 
Flancanje v Smledniku združi in poveže vsaj sto lokalnih udeležencev. Pri pripravah je 
sodelovalo Društvo Center za ustno zgodovino iz Medvod, ki je pripravilo tako osnovo 
besedila za osnovnošolce, kot tudi navodila za vzgojo rastlin za vrtčevske otroke, ki 
so več kot dva meseca vzgajali sadike (flance) in jih tudi predstavili na prireditvi. Na 
grobo  bi lahko ocenili, da je skupaj (šole in vrtec) sodelovalo okoli 500 otrok. Odziv 
učencev in ravnateljev je bil zelo dober in prav združitev projektov TLK in TVU ter 
lokalne kulture (festivala LIKI) jih je navdušila, da so tako ravnatelji kot društva in 
nekateri ostali izvajalci kulturnih dejavnosti že potrdili sodelovanju tudi v letu 2018. 
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Razstava Lepote lesa 
 
Razstava Lepote lesa je bila izpeljana v okviru Tedna ljubiteljske kulture v mesecu 
maju 2017 (16. 5. 2017) Predstavilo se je 6 ustvarjalcev iz Medvod: Gregor Jenko, 
Matjaž Kumar, Brigita Juvan, Ciril Debeljak, Tina Marovt in Skupnost Barka. Ustvarjalci 
so uporabili različne tehnike obdelovanja lesa: od ročnega obdelovanja, poslikave do 
'elektrificiranega vzorčenja z električnimi elektrodami', obiskovalci pa so si lahko 
ogledali lesene kravate, posode, svečnike, stolčke in druge okrasne izdelke. Na 
odprtju razstave je bilo le okoli deset obiskovalcev, si je pa razstavo, postavljeno do 
13. 6. v Kavarni Sotočje ob dogodkih kulturnega doma, ogledalo skupaj okoli 300 
oseb. Slabo udeležbo na odprtju bi glede na izjave povabljenih, ki so se opravičili, 
lahko pripisali vremenu.  
 
Standupmaratonec 
 
V okviru Tedna ljubiteljske kulture je bil s strani Zavoda podprt projekt 
Standupmaratonec (19. 5. 2017), ki podpira projekt Botrstvo. V klubu Jedro so 
nastopili znani standup komiki Tešky, ki je v dober namen tekel deset dni in obiskal 
30 slovenskih mest (tudi Medvode), Martina Ipša, Željkić & Željudin in Anton Pevc. 
Dogodka se je udeležilo okoli 50 obiskovalcev. Zavod je z organizacijo dogodka 
popeljal Medvode na zemljevid podpornikov velikega slovenskega projekta, ki je 
medijsko odmeval več kot mesec dni, ljubiteljem standupa pa omogočil ogled 
kvalitetnih nastopov slovenskih komikov. 
 
Potres 2017 - požarna vaja civilne zaščite Občine Medvode 
 
V okviru vsemedvoške požarne vaje civilne zaščite je Zavod v kulturnem domu 
Medvode za društva in občane pripravil simulacijo požara med ogledom filma v 
dvorani. Obiskovalci so si lahko ogledali kratek film in se med prekinitvijo, ki je vodila 
v simulacijo požara in prihod intervencijskih ekip v kulturni dom tudi izobrazili o 
poteku tovrstnih reševanj. Sodelovalo je 10 prostovoljcev. 
 
Tedenska kulturniška izobraževalna srečanja  
 
Kulturni večeri v Kavarni Sotočje so namenjeni zahtevnejšim uporabnikom  kulturnih 
programov.  Eleganten in prijeten ambient nudi prostor za izvedbo kvalitetnih vsebin 
kulturno umetniškega, družabnega in izobraževalnega značaja in ga lahko uvrstimo v 
področje kulturno-umetnostne vzgoje in izobraževanja. 
Kavarniški kulturni večeri so izrednega pomena za povezovanje občanov, kulturno 
oživljanje lokalne kulture in izobraževanje ter vzpodbujanje razvoja kulture. Pokazatelj 
je redna udeležba posameznikov in občasna udeležba tistih, ki jih zanima le določena 
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tematika. Vsi pa vzbujajo pozornost tudi drugih, ki kulturne večere že povezujejo s 
Kavarno Sotočje in kulturnim domom Medvode. Zato je bistveno, da s tovrstnimi 
večeri nadaljujemo tudi v novem koledarskem letu.  
 
a. Slovenglish  
 
Neformalni trening pogovorne angleščine je potekal vsak torek od 20:00 do 21:00 
(od januarja do sredine junija  ter od oktobra naprej). Povprečno število udeležencev 
na večer je bilo 8 (največ 13 in najmanj 3). Vodila jih je Irena Sonc, učiteljica na OŠ 
Medvode v sodelovanju z odborom za mednarodno sodelovanje.  
 
b. Kulturni klepeti  
 
Kulturni klepeti so prostor, kjer se lahko srečajo in pogovorijo kulturniki med sabo ali z 
gosti, obravnavajo odprta vprašanja in aktualne tematike ter iščejo odgovore na 
določeno problematiko in aktualna vprašanja. V letu 2017 so bili realizirani devetkrat. 
Tematike so bile prilagojene trenutni situaciji in terminu: Poletni kulturni izzivi, Kultura 
v šolah in vrtcih, Znani in neznani, Naša kultura, Razpisi (z mag. Urško Bittner Pipan), 
Priznanja v kulturi, Kultura preko meja (Tony Cealy GB), S kulturo v roki, Razvoj kulture 
in strategija. Povprečno število udeležencev je bilo: 7 (Od največ 11 do najmanj 4). 
Kulturnih klepetov so se udeleževali člani različnih kulturnih društev, samostojni 
kulturni delavci, občani, občasno tudi ravnatelji osnovnih šol in vrtca.  
 
c. Skozi drugačne oči  
 
Program Skozi drugačne oči ni bil realiziran. 
Literarni družabni večeri, kjer znani medvoščani predstavijo svojo najljubšo knjigo, naj 
bi bili realizirani sovpadno s šolskim letom 2017/18 v  sodelovanju s Knjižnico 
Medvode. Zaradi uvajanja več novih programov se je Zavod odločil, da prednost 
nameni kvaliteti in ne kvantiteti, ter omenjenega programa, ki je bil predviden za 
izvedbo  v letu 2017, ne izvede. 
 
Gledališče 
 
Program Kulturnega doma Medvode 
 
Kulturni dom Medvode je eden od centrov kulture v  občini Medvode, lokacijsko 
gledano osrednji prostor kulturnega dogajanja v Medvodah. Že v prvem polletju leta 
2017 mu je Zavod dodal nekaj novih vsebin s poudarkom na kvaliteti in premišljeni 
vpeljavi. Program je obsegal Abonma Sotočje, Moj kino, Otroški abonma in redno 
delovanje društva Fofite ter druge posamezne prireditve in manjše dogodki.  
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Gledališki abonma Sotočje 
 
V Kulturnem domu Medvode je Zavod tudi v novi sezoni ponudil vrhunske gledališke 
predstave ljubiteljem gledališča iz celotne občine in širše v obliki gledališkega 
abonmaja Sotočje. Nadgradil se je obstoječi abonma, ki ga je oblikoval selektor. 
Realizirane so bile že tri predstave. Abonma Sotočje v sezoni 2017/18 sestavljajo: 
Muzikal Vesna (Festival Ljubljana), Gajaš (Gledališče Ptuj), Glorius! (SNG Drama 
Maribor), Plovemo (Anton Podbevšek teater), Stari klovni (SNG Nova Gorica), Jeklene 
magnolije (Gledališče Koper/SNG Nova Gorica). Prodanih je bilo 155 abonentskih kart, 
22 kart pa je vsakokrat namenjenih za prodajo za izven. 
 
Program Medvoški kulturni dan  
 
Program Medvoški kulturni dan je trajnostni program družabno-kulturnega značaja, ki 
kulturnemu domu Medvode daje vlogo osrednjega prostora ljubiteljskega kulturnega 
dogajanja v občini Medvode.  
Prvi Medvoški kulturni dan z naslovom Prešernov dan za otroke se je odvil 8. 2. 2017  
kot spremljevalni dogodek osrednje občinske  prireditve ob kulturnem prazniku. 
Odigrani sta bili dve otroški predstavi s strani dveh kulturnih društev iz Medvod. Odziv 
je bil boljši od pričakovanega. Udeležilo se ga je preko 140 oseb.  
Drugi Medvoški kulturni dan z naslovom Ko spregovorijo besede se je odvil 21. 10. 
2017. Sodelovale so tri osnovnošolke iz OŠ Medvode, KUD JaReM, Gregor Rozman in 
Urban Vovk ter skupina Sorarmonica z glasbenim vložkom. Literarnega večera se je 
udeležilo približno 20 obiskovalcev. 
Tretji Medvoški kulturni dan je bil realiziran 3. 12. 2017 na Ta veseli dan kulture. 
Multimedijsko uprizoritev Rumena je debela v izvedbi KUD Pirniče si je ogledalo 35 
obiskovalcev. 
Namen programa je predstaviti in približati lokalno ljubiteljsko kulturo vsem občanom 
Medvod in spodbujati lokalno kulturno delovanje in povezovanje.  
 
Uprizoritvene umetnosti (kabaret, stand up ipd.) 
 
Ob zaznavanju povpraševanja po kvalitetnih in profesionalnih  komično in glasbeno 
obarvanih dogodkih v Medvodah, ki bi dopolnjevali ponudbo Abonmaja Sotočje, smo 
se z zdaj že bivšim direktorjem Zavoda odločili, da poskusimo z vpeljavo dodatne 
ponudbe kulturnega doma. Predstava Grand Pok (glasbeni kabaret) je kljub 
oglaševanju in promociji bila izredno slabo obiskana. Obiskalo jo je samo 14 
obiskovalcev. Vzrok bi lahko pripisali preveliki želji glede obogatitve programa 
Kulturnega doma Medvode ter  poznemu terminu predstave (konec marca). 
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Glasbene umetnosti 
 
Jesenske serenade so ciklus glasbenih večerov in že vrsto let potekajo vsako sredo v 
mesecu septembru. Soorganizator koncertov je Glasbena mladina ljubljanska. V 
septembru so bili koncerti izpeljani v naslednjih terminih in na lokacijah: 
- 6. 9. 2017 Trio; lokacija: Cerkev sv. Janeza Krstnika, Zbilje 
-13. 9. 2017 Citre solo - Izidor Tojnko; lokacija: Cerkvica sv. Mihael, Dol pri Sori 
- 20. 9. 2017 Etno – skupina Nojek; lokacija: Galerija pod kozolcem, pod cerkvijo sv. 
Marjete, Žlebe 
- 27. 9. 2017 Godalni kvartet Dissonance; lokacija: Cerkev sv. Valburge v Valburgi. 
V letu 2017 so bile realizirane že tridesetič, kar je Zavod obeležil s projekcijo slik iz 
arhiva Glasbene mladine Ljubljanske ter kratko predstavitvijo zgodovine. Vsakega 
koncerta se je udeležilo povprečno 50 obiskovalcev. 
 
Vizualne umetnosti 
 
Foto trio je projekt, ki povezuje kulturno dediščino z lokalnim okoljem in kulturo 
sedanjega časa, spodbuja  ustvarjanje, predvsem pa uporablja inovativne pristope k 
povečanju kulturnega delovanja  v občini Medvode.  Zavod je prejel približno 300 
fotografij ljubiteljskih fotografov, razstavljenih pa je bilo 56 fotografij na lokacijah TIC, 
Športna dvorana in Kavarna Sotočje.  Poleg omenjenih je Boris Primožič iz svojega 
arhiva prispeval 28 fotografij starih razglednic na podtemo zgodovina. Realizirane so 
bile štiri razstave z naslovi: Železnica, Mostovi po občini Medvode, Krajevna jedra in 
Stičišča poti in cest. 
Vrhunec je projekt doživel 14. 12. 2017, ko je Zavod razglasil zmagovalno fotografijo 
leta 2017 in predstavil letni produkt: planer Medvode 2018. Na svečanen zaključku je 
sodeloval pianist Urban Stanič, večkratni državni prvak in prejemnik več priznanj, s 
kratkim klavirskim koncertom.  
Pri izboru prispelih fotografij na natečaj je tekom leta sodeloval Boris Primožič, ki je 
izbral 56 fotografij za razstave, komisija v sestavi Srdjan Živulović, Peter Košenina in 
Simon Podgoršek pa je izmed izbranih izbrala najboljše, ki jih je Zavod vključil v 
planer. Ocenjevanje je sicer potekalo anonimno. Ker zanimanje za program raste, je 
pomembno, da se program izvaja naprej.  
 
Film 
 
Projekt Moj kino ponuja ogled aktualnih in popularnih filmov. Izvaja se enkrat 
mesečno s projekcijo 3-4 filmov. Obiskanost je slaba (približno 30 obiskovalcev na 
film), izvajalci pa si želijo večjega obiska in sodelovanje z Vrtcem Medvode.  Postavlja 
se vprašanje načina pristopa k povečanju odziva gledalcev in možnosti drugačnega 
sodelovanja Zavoda z izvajalci. Tako je osnovnim šolam bila avgusta ponujena 



POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2017 
 

 43 

možnost ogleda filma v okviru dnevov dejavnosti, kar pa ne vključuje pogoja, da 
mora izbor filma in izvedba biti realizirana s strani obstoječih izvajalcev programa Moj 
kino. Zaradi slabe obiskanosti programa Moj kino in vprašanja javnega interesa ter 
kvalitete filmov so bili na strokovnem svetu za kulturo podani predlogi, da se 
programa ne izvaja več. 
 
Občinske prireditve 
 
Na področju kulture je v letu 2017 predvidena organizacija naslednjih prireditev: 
osrednja občinska prireditev ob kulturnem prazniku, prireditev ob dnevu državnosti, 
slavnostna seja ob občinskem prazniku  in prireditev ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti.  
 
Osrednja občinska prireditev ob kulturnem prazniku (7. 2. 2017) 
  
Prireditev z naslovom 'soČUTje' je združila literarna dela osnovnošolcev s kvalitetno 
interpretacijo izkušenega recitatorja Igorja Velšeta in glasbenimi vložki godalnega 
kvarteta Goodivas, ki ga sestavljajo glasbenice Slovenske filharmonije. Rdeča nit 
prireditve je bilo združevanje kapljic v ocean, pri čemur so literarna dela otrok 
predstavljale kapljice, knjige pa potoček, ki so našle mesto med že znanimi ustvarjalci 
v jezeru kulturnega dialoga. Poseben del prireditve je predstavljala podelitev pletenic, 
ki jo je vodila Lucija Fabjančič iz Smlednika. Zavod je prevzel celotno organizacijo 
prireditve (scenarij in režija: Sabina Spanjol), OKZ je posredovala izbor nagrajencev ter 
obrazložitve in napotke glede podeljevanja. Vabila so bila oblikovana in poslana s 
strani Občine Medvode. Prireditev je potekala v kulturnem domu Medvode, udeležilo 
se je je okrog 160 povabljenih. Prireditev je trajala 55 minut, sledilo je druženje in 
pogostitev. Posebna zahvala gre osnovnošolcem, ki so prispevali literarna dela ter 
njihovim mentorjem. 
 
Osrednja občinska prireditev ob dnevu državnosti in slavnostno odprtje 
prenovljenega športnega parka Pirniče (23. 6. 2017) 
 
Prireditev ob dnevu državnosti je bila na željo Občine Medvode izpeljana na 
prenovljenem športnem igrišču ob OŠ Pirniče pod šotorom dan po tradicionalnem 
srečanju upokojencev ob sodelovanju zainteresiranih lokalnih društev. Zaradi 
zaključevanja gradbenih del in uporabe istega prizorišča z upokojenci je bilo ključno 
sodelovanje med vodjo prireditve (Sabina Spanjol), vodjem projekta (Borut Gomboši) 
in predsednico DU Pirniče (Veronika Pretnar). Prireditev je predstavljala velik logistični 
izziv. Zelo pomembno je bilo skrbno načrtovanje in zagotovitev rezervnih možnosti za 
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morebitne zaplete. Prav to pa je omogočilo tekoč potek prireditve. Prireditev z 
naslovom 'Zvedav otrok v nas' je povezala dan državnosti, otroško igrivost  in Triglav 
(90 let smrti Jakoba Aljaža) (scenarij: KUD OTH Pirniče, režija: Sabina Spanjol). Sedem 
drogov je v obliko Triglava povezovala vrv, pod njo pa so na drogovih visele zastave 
v beli, modri in rdeči barvi. Simbolično so jih dvignili taborniki, ki so poleg glasbenega 
nastopa Zorana Zorka in ZZtrio&groove ter recitatorja domačina Andreja Žavbija 
izvedli še točko prikaza vozlanja taborniških vozlov. Slavnostni govornik je bil 
predsednik krajevne skupnosti Pirniče, trak pa so prerezali župan, predsednik KS  in  
ravnateljica OŠ Pirniče ob pomoči predstavnika prostovoljcev, ki so sodelovali pri 
zaključnih delih. Za konec so nastopile še plesalke plesne šole Latino Bit in 
osnovnošolci OŠ Pirniče. Prireditev je trajala 50 minut, udeležilo pa se je je skoraj 250 
oseb. Sledilo je druženje in pogostitev. Posebna zahvala gre PGD Zgornje Pirniče za 
zagotavljanje reda in varnosti, TD Pirniče za cvetlični aranžma, osnovnošolcem OŠ 
Pirniče, Civilni zaščiti ter drugim posameznim prostovoljcem. Ključnega pomena pa je 
bilo tudi sodelovanje župana, Mateja Osolnika, policije Medvode in sodelavcev 
Zavoda. Zaradi zagotovitve šotora, ki se zaradi novega asflata ni smel fiksirati v 
podlago, je prireditev presegla finančni plan stroškov. Organizacija tovrstnih prireditev 
sicer zahteva premišljen, strokoven in skrbno načrtovan pristop, ki bi za stalno 
zagotovitev visokega nivoja izvedbe (lokacija, pogostitev, ozvočenje, režija, 
scenarist...) in občasnega gostovanja nastopajočih profesionalcev potrebovala vsaj 
tisoč evrov več finančnih sredstev na prireditev. 
 
Praznovanje občinskega praznika in slavnostna seja občinskega sveta 
 
Praznovanje občinskega praznika združuje več prireditev, ki jih organizirajo Občina 
Medvode, Javni zavod Sotočje Medvode in druga društva. 
V letu 2017 se je praznovanje pričelo z zelo uspešnim festivalom Medvode v gibanju, 
ki sta ga organizirala JZ Sotočje Medvode in ŠZM.  S strani Zavoda je projekt vodila 
Ines Iskra. 
V praznovanje so po dogovoru z Občino Medvode poleg prireditev s strani drugih 
organizatorjev bile uvrščene še naslednje prireditve: 
- osrednja občinska prireditev ob dnevu državnosti (23. 6.) 
- slavnostna seja občinskega sveta (5. 7.) 
- slavnostno odprtje TIC (6. 7.) 
- Pohod od Jakoba do Jakoba in slavnostno odprtje ceste Lipa-Zavrh (8. 7.) 
Organizacijo slavnostne seje je prevzel Boštjan Luštrik ob tesnem sodelovanju z 
Občino Medvode. Nastopala je glasbena skupina Jazzva, program je vseboval tudi 
skeč na temo Jakoba Aljaža, videoprojekcijo, s strani Občine Medvode pa so bila 
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podeljena občinska priznanja. Slavnostna seja je potekla na parkirišču pred občinsko 
stavbo, pogostitev pa na travniku za stavbo (ob sotočju). 
 
Osrednja občinska prireditev v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti 
 
Prireditev je potekala 22. 12. 2017 v kulturnem domu Medvode. Posebej za to 
priložnost so bile s strani Zavoda pozvane vse krajevne in vaške skupnosti iz Medvod, 
da predlagajo krajevne znamenitosti, ki jih je Zavod vključil v video. Umetniški video, 
ki ga je posnel Max Petač, je bil glavna točka prireditve in je v desetih minutah na 
inovativen in umetniški način prikazal lepote občine Medvode. Dodana mu je bila 
animacija, ki je preko gibljive točke začrtala mejo Medvod, in s tem še dvignila 
koncept samostojnosti in enotnosti ter lokalnega povezovanja, ki ga je Zavod zastavil 
že z pozivom krajevnih in vaških skupnosti k sodelovanju. Prireditev so povezali še 
Eva Hren z glasbenim nastopom, Gregor Štular s pilotiranjem makete letala po 
dvorani ter KUD Smlednik s skečem na temo plebiscita. 
 
Kulturna dediščina  
 
Pomemben del medvoške kulturne dediščine je Rojstna hiša Jakoba Aljaža. Večino  
programa je v letu 2017 izvajal KUD JaReM v sodelovanju z Javnim zavodom Sotočje 
Medvode. Pri pripravi programske časovnice se je usklajujal program KUD-a JaReM s 
potrebami s strani Zavoda. Vodja koordinacija za hišo je Jure Galičič. 
 
Ravnateljem osnovnih šol je bil podan predlog glede umestitve ogleda Rojstne hiše 
Jakoba Aljaža (z obogatenim programom) v njihove dneve dejavnosti. Ena od šol se 
je za to tudi odločila in si z otroki ogledala tako zunanjost kot notranjost hiše. 
 
Konec septembra se je Zavod pridružil  Tednu kulturne dediščine in Dnevom 
evropske kulturne dediščine ter na temo vode pripravil dva dogodka: Dotik vode in 
performans Dipol (ob Kopališču Sora in Zbiljskem jezeru). Dogodka sta povezala 
tematiko podano s strani ZVKDS - vodo in značilnosti lokalne kulture.  
Prireditev Dotik vode je povezala KUD Zbilje in Zavod C. C. C., ki so pripravili inštalacijo 
na vodi (projekcija na platnu, ki je bilo napeto čez vodo), KUD Pirniče z gledališkim 
vložkom, Petra Gabra z umetniškim razmišljanjem o vodi ter glasbo gongov v izvedbi 
Karla Vizeka. Dogodka se je udeležilo okoli 30 obiskovalcev. 
Performans Dipol je združil plesne točke na temo Vode s strani Plesne šole Urška ob 
projekciji na platnu ter obravnaval vodo kot rešitev in nevarnost. Oba dogodka pa sta 
tako z izbiro lokacije kot z tematiko sovpadala in bila umeščena v Dneve evropske 
kulturne dediščine kot tudi Teden kulturne dediščine. 
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Kulturni turizem 
 
Prireditev 'KODER SONCE HODI' 
Združenje borcev za vrednote NOB  je zavodu v začetku februarja predložilo dopis za 
sodelovanje na javni predstavitvi obeležij partizanskih tiskarn TRILOF in DONAS v 
dolini Ločnice, ki je bila dne 23. 4. 2017. Združenje borcev je na prireditev kot 
slavnostnega govornika tudi že povabilo ministra za kulturo in pridobilo pozitiven 
odgovor. Dne 24. 2. je na organizacijskem sestanku bil podan predlog, da se za 
pridobitev sredstev iz občinskih sredstev za prireditve prijavi nosilec Združenje 
Borcev, soorganizatorja prireditve pa sta TV Medvode in Javni zavod Sotočje. Zavod 
naj bi v tem kontekstu poskrbel za najem LED zaslona, prireditveni šotor in druge 
potrebne zadeve. V dogovoru z  Občino Medvode je Zavod pristopil k soorganizaciji 
prireditve. Realizirana je bila uspešna prireditev, na kateri je bilo okoli 150 
obiskovalcev. Slavnostni govornik je bil minister za kulturo in prav iz tega razloga je 
bilo tako pomembno sodelovanje večih deležnikov za zagotovitev uspešne 
realizacije. 
 

5.3.3. Tržna dejavnost 

 
V letu 2017 je poleg prihodkov od oddaje kulturnega doma Medvode in Rojstne hiše 
Jakoba Aljaža (dvema kulturnima društvoma) Zavod uspešno realiziral tudi nekaj 
prireditev za zunanje najemnike, ki so skoraj do zadnjega sedeža napolnile dvorano 
kulturnega doma: Regijsko srečanje civilne zaščite (za naročnika Ministrstvo za 
obrambo), nastop Baletne šole Stevens, nastop Glasbene šole Franca Šturma, ipd.  Pri 
regijskem srečanju civilne zaščite je Zavod sodeloval tudi pri organizaciji dogodka, 
idejni zasnovi in uspešno izpeljal celotno prireditev, kar je prepoznalo tudi Ministrstvo 
za obrambo. Realiziranih je bilo preko 20 najemov kulturnega doma, kar je več kot v 
letu 2016. 
Nerealizirana je ostala oddaja Kavarne Sotočje, ko je potencialna najemnica po 
zavrnitvi predloga višine mesečne najemnice (podane s strani Zavoda in bivšega 
direktorja) odstopila od nadaljnih dogovorov. Zato se je Zavod po priporočilih 
strokovnega sveta za kulturo, da naj bi kavarna obratovala redno, odločil, da glede na 
razpoložljivost osebja kavarno odpre v popoldanskih urah. Od meseca oktobra do 
decembra je kavarna bila odprta po naslednjem urniku: ponedeljek-petek 17h-22h in 
sobote 8h-13h. 
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5.3.4. Investicije  

 
V letu 2017 so bila dokončana obnovitvena dela kapelic Kalvarije, ki je zajemala nono 
prekritje ostrešja s skodlami, obnovo križev na kapelicah in ureditev dostopa do 
kapelic. Dela so se pričela v septembru in zaključila v novembru. Pri postavitvi stopnic 
je sodelovalo tudi društvo TD Smlednik, ki je prispevalo okoli 100 ur prostovoljnega 
dela. Za investicijo je bilo prisobljeno tudi soglasje s strani ZVKDS. V letu 2018 bo 
dokončano še odvodnjavanje ob kapelicah in pleskarska sanacijska dela na kapelicah. 
 
Zavod je v letu 2017 v kulturnem domu Medvode zamenjal peč. Stara peč je bila že 
na meji  varnega delovanja in bi lahko vsak trenutek nehala delovati, zato se je Zavod 
odločil, da se v tem objektu prioritetno zamenja peč. Zavod je v kulturnem domu 
Medvode zagotovil še protihrupno zavezo med dvorano in avlo. Ostale investicije v 
kulturnem domu Medvode, ki jih je Zavod načrtoval, so bile prenesene v realizacijo v 
naslednjih letih. Konec leta 2017 je bil narejen tudi prioritetni seznam investicij za 
zagotavljanje varnosti v dvorani in nadgradnjo opreme ter pridobljenih več mnenj 
glede prenove kulturnega doma, s katero bo nadgrajenemu programu zagotovljena 
optimalna infrastrukturna podpora. Ključna bo izdelava projekta, ki predvideva 
zagotovitev primerne vidljivosti na oder iz vseh vrst v dvorani in ureditev nevarnega 
dostopa na oder. 
Investicije V Rojstni hiši Jakoba Aljaža so opisane na področju turizma. 
 

5.4. Programi in naloge Zavoda na področju mladine 
 
Zavod je ohranil mladinske programe iz prejšnjih let, ki mladim omogočajo aktivno 
participacijo in imajo dober obisk, predvsem pa se je posvetil inovacijam programov.  
 
Zavod je začel z organizacijo okroglih miz z nazivom Srečanje mladih Medvoščanov, 
kjer imajo mladi možnost aktivne participacije, neposrednega sooblikovanja 
mladinskih programov, povezovanja med društvi in sorodnimi organizacijami. Zavod 
je izvedel anketo za lokalno strategijo mladih, v kateri so mladi izrazili svoje pobude o 
mladinskih vsebinah. Tako je Zavod začel z organizacijo impro delavnic, LAN Partyjev 
in podjetniških večerov. V sodelovanju z Mrežo Mama je Zavod mladim glasbenikom, 
ki uporabljajo Studio-vadnico, omogočil usposabljanje na področju trženja in 
marketinga glasbenih skupin, ki ga je vodil Jože Habula, bobnar skupine Big Foot 
Mama.   
 
Zavod je ustanovil Strokovni svet za mladino, ki je sprejel osnutek lokalne strategije 
za mlade. V sodelovanju s strokovnim svetom za mladino je Zavod pripravil osnutek 
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strategije za mlade, ki zajema ukrepe na horizontalnem in vertikalnem področju 
mladine. Osnutek so potrdili tudi na Oddelku za splošne, premoženjsko pravne in 
družbene zadeve Občine Medvode. O osnutku bo glasoval Svet Javnega zavoda 
Sotočje Medvode, kasneje pa še Občinski svet.  
 
Zavod v letu 2017 ni izvedel željenih projektov na področju mednarodne mobilnosti. 
Zavod ima veljavno akreditacijo za mladinske evropske izmenjave, vendar v letu 
2017 zaradi kadrovske podhranjenosti in nerazumevanja koncepta EVS s strani 
nekdanjega vodstva Zavoda ni izvedel nobenega projekta Evropske prostovoljne 
službe. 
 
Zavod se je redno udeleževal usposabljanj in seminarjev s področja organizacije in 
marketinga mladinskih programov, strukturiranega dialoga, mrežanja mladinskih 
centrov, delavnic o podjetništvu, ki so jih organizirale krovne slovenske mladinske 
organizacije Inštitut za mladinsko politiko, Mreža MaMa, Urad za mladino in MOVIT. 
 
 Mladinski programi se delijo na: 
 

- socialno preventivne mladinske dejavnosti 
- izobraževalne mladinske dejavnosti  
- kulturno mladinske dejavnosti  
- prostočasne družbene dejavnosti 
- programi, ki spodbujajo zdrav način življenja mladih 
- programi, ki spodbujajo participacijo mladih 

 

5.4.1. Strateški dokumenti  in razpisi na področju mladine 

 
Zavod je ustanovil strokovni svet za mladino, ki je skupaj z Zavodom sooblikoval 
končni osnutek Strategije za mlade v Medvodah. Zavod je v skladu z vsebinskim 
načrtom 2016/2017 pripravil osnutek strategije za mlade in opravil anketo ter analizo 
ankete za strategijo mladih v Medvodah. V sodelovanju z Oddelkom za splošne, 
premoženjsko pravne in družbene zadeve Občine Medvode je Zavod pripravil 
konkretne strateške cilje in ukrepe na področju mladine. Osnutek strategije je potrdil 
Strokovni svet za mladino ter Odbor za splošne, premoženjsko pravne in družbene 
zadeve Občine Medvode.  
Zavod je oddal polletno vsebinsko in finančno poročilo Uradu za mladino, ki Zavodu 
omogoča finančno podporo za delovanje. Poročilo je bilo sprejeto. Zavod je oddal tudi 
končno vsebinsko in finančno poročilo za sofinanciranje mladinskih programov v letih 
2016/2017 ter oddal vlogo za sofinanciranje mladinskih programov v letih 
2018/2019. V drugem polletju je Zavod pripravil in oddal vse dokumente za Občino 
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Medvode za pridobitev certifikata Mladim prijazna Občina. Občina Medvode certifika 
ni dobila, saj nima sprejete strategije mladih v Medvodah. 
 
Zavod je uspešno kandidiral tudi na Javnem razpisu Zaposlitev na področju 
mladinskega dela v mladinskem sektorju, kar pomeni da bo imel za obdobje 9 
mesecev s strani Urada za mladino financirano zaposlitev na področju mladinskega 
dela.  
 

5.4.2. Socialno preventivne mladinske dejavnosti  
 

BIVAK - Dnevni center za otroke in mladostnike 
 
V prvem polletju je Zavod redno izvajal dnevni center Bivak in sicer vsak torek, sredo 
in četrtek, od 14. do 17. ure, razen v času šolskih počitnic in dela prostih dni. Torki in 
četrtki so bili v znamenju ustvarjalnih delavnic, športnih aktivnosti, debatnih krožkov, 
povezovanja osnovnošolcev iz vseh štirih medvoških osnovnih šol in podobno. 
Povprečen obisk dnevnega centra je 10 mladostnikov na termin. Ob sredah je dnevni 
center potekal v Zlatem kotičku Mercator centra Medvode, kjer so se medvoški dijaki 
in osnovnošolci lahko udeležili brezplačnih inštrukcij iz matematike, fizike in 
angleščine. Povprečen obisk učne pomoči je bil 12 udeležencev na teden. V drugem 
polletju je Zavod dnevni center izvajal štirikrat tedensko, torej ob ponedeljkih, torkih, 
sredah in četrkih, od 14:00 do 17:00. Povprečen obisk je ostal 10 udeležencev na 
dan, na učno pomoč pa je prijavljenih že 22 otrok in mladostnikov. 
 
POČITNIŠKO VARSTVO  
 
V prvem polletju je Zavod izvedel dva termina počitniškega varstva. Cena za varstvo 
je 7 eur na dan, vključene so vse aktivnosti, prehrana, prevoz in materiali.  
V času zimskih počitnic, od 27. 2. 2017 do 3. 3. 2017, se je varstva udeležilo 17 otrok.  
Zavod je varstvo izvajal tudi v 4 poletnih terminih. Na prvi termin počitniškega 
varstva, ki poteka v klubu Jedro (od 26. 6. 2017 do 30. 6. 2017), je bilo prijavljenih 31 
otrok, na 2. termin (3. 7. 2017 do 7. 7. 2017) je bilo prijavljenih 40 otrok, 3. termina 
(od 14. 8. 2017 do 18. 8. 2017) se je udeležilo 28 otrok, 4. termina (od 21. 8. 2017 do 
25. 8. 2017) pa 40 otrok. Poleg aktivnosti, ki so bile izvedene v klubu Jedro in okolici, 
je Zavod v sodelovanju z Zavodom CCC, izvedel umetniški delavnici za otroke na Sv. 
Marjeti v Žlebah ter likovne delavnice v Knjižnici Medvode. Prevoz otrok na Sv. 
Marjeto in na Smledniški grad je izvajal School Service d.o.o. Za prehrano je poskrbel 
Vrtec Medvode.  
Oktobra je Zavod v času krompirjevih počitnic izvedel počitniško varstvo, ki se ga je 
udeležilo 10 otrok.  
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Vsak dan varstva so bili v klubu Jedro poleg strokovnega sodelavca Zavoda, udeleženi 
trije zunanji sodelavci, ki imajo izkušnje s področja dela z otroki in mladostniki.  
 

5.4.3. Izobraževalne mladinske dejavnosti 

 
USPOSABLJANJE NA PODROČJU MARKETINGA IN ORGANIZACIJE GLASBENIH SKUPIN 
 
V projektu sodeluje 8 mladinskih centrov s področja celotne Slovenije. Zavod se je kot 
član krovne mladinske organizacije Mreža MaMa prijavil na projekt Usposabljanje na 
področju marketinga in organizacije glasbenih skupin, saj je v Medvodah med 
mladimi veliko glasbenih talentov, ki nimajo dovolj izkušenj na omenjenih področjih. V 
projekt sta bili izbrani medvoški glasbeni skupini Pyroxene in Wet Cassette, ki sta se 
udeležili dveh delavnic s področja trženja in marketinga glasbenih skupin, ki jih je 
vodil Jože Habula, bobnar skupine Big Foot mama. Glasbene skupine, ki so jih 
mladinski centri prijavili v projekt, so do konca leta 2017 v sklopu izmenjav skupin 
nastopile po različnih mladinskih centrih v Sloveniji.  
 
PODJETNIŠKI VEČERI 
 
Zavod je začel z organizacijo podjetniških večerov v Kavarni Sotočje na pobudo 
mladih Medvoščanov, ki so v anketi za strategijo mladih izrazili željo po tovrstnih 
vsebinah. V prvem polletju sta bila izvedena dva podjetniška večera. Na prvem je 
svojo zgodbo predstavil Renee Vozelj, lastnik pivovarne Knap. Pogovor je vodil Tomaž 
Stritar iz Uspešnega podjetnika. Na drugem podjetniškem večeru je Zavod gostil 
Matijo Goljarja (Ustvarjalnik), ki je mladim svetoval pri konretnih idejah, ki jih želijo 
razviti na področju podjetništva. Povprečna udeležba podjetniških večerov je 10 
udeležencev. 
 
JEZIKOVNI TEČAJI 
 
Zaradi dobre udeležbe in zadovoljnih uporabnikov je Zavod v prvem polletju 
nadaljeval z izvedbo tečaja španščine, italijanščine, na novo je Zavod uvedel še tečaj 
angleščine in ruščine. Španščine se je povprečno udeležilo 15 udeležencev tedensko, 
italjanščine 20, angleščine 12 in ruščine 10. V drugem polletju je Zavod namesto 
italjanščine na pobudo mladih Medvoščanov in Občine Medvode začel z izvajanjem 
začetnega tečaja francoščine, ki ga obiskuje 13 udeležencev. Poleg nadaljevalnega 
tečaja španščine je Zavod uvedel še začetni tečaj španščine, ki ga obiskuje 13 
udeležencev. 
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POTOPISNA PREDAVANJA 
 
V prvem polletju je Zavod organiziral 6 potopisnih predavanj, kjer so mladi lahko 
predstavili svoje izkušnje z različnih popotovanj po svetu. Udeležba potopisnih 
predavanj je glede na prejšnja leta narasla, saj je povprečen obisk predavanj 50 
obiskovalcev. 
 
OSTALI DOGODKI S PODROČJA IZOBRAŽEVALNE MLADINSKE DEJAVNOSTI 
 
Zavod je v prvem polletju na področju izobraževalne mladinske dejavnosti izvedel 
delavnice V rešitev usmerjenega pristopa v sodelovanju z Zavodom Ribalon (7 
udeležencev) predavanje o prostoživečih živalih (9 udeležencev) in šolo za mlade 
starše v sodelovanju s Šolo za vzgojo staršev (12 udeležencev). 
V drugem polletju je Zavod v sodelovanju s Centrom za pomoč mladim izvedel 16 
delavnic Treninga socialnih veščin, vsake se je udeležilo 30 srednješolcev.  
 

5.4.4. Mladinsko kulturna dejavnost 
 
GALERIJA kluba Jedro 
 
V prvem polletju je Zavod izvedel odprtje dveh razstav in sicer slikarske razstave Žige 
Korenta (10 udeležencev), in fotografske razstave Nike Vilar (30 udeležencev). V 
drugem polletju je Zavod izvedel odprtje dveh razstav in sicer likovno razstavo 5 let 
bralnomotivacijskega projekta LEO LEO (80 udeležencev) in slikarsko razstavo 
Pentaptih pa se sliš... v sodelovanju s KUD Jarem. 
 
IMPROVIZACIJSKO GLEDALIŠČE ZA MLADE 
 
Zavod je na pobudo mladih, ki so na okrogli mizi izrazili željo po tečaju impro 
gledališča, za mlade organiziral tedenski tečaj improvizacijskega gledališča, ki ga je 
izvajal prostovoljec Jure Žavbi. Povprečno so se tečaja udeležili 3 mladi. Zaradi slabe 
udeležbe je Zavod z izvajanjem impro delavnic v drugem polletju prenehal. 
 
OSTALI DOGODKI S PODROČJA MLADINSKO KULTURNE DEJAVNOSTI 
 
Zavod je organiziral slikarsko delavnico v izvedbi slikarja Žige Korenta, ki se je je 
udeležilo 12 udeležencev in izmenjevalnico umetniških izdelkov, kjer so svoja dela 
predstavili in izmenjevali lokalni amaterski ustvarjalci in umetniki. Slednje se je 
udeležilo 10 udeležencev. Zavod je izvedel dogodek predstavitev knjige Tek za 
življenjem, kjer je avtor 10 udeležencem predstavil svojo zgodbo o zlorabi trdih drog 
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ter mlade ozaveščal o problematiki drog v Sloveniji. V drugem polletju je Zavod v 
sodelovanju JSKD izvedel Filmarjenje 2017 - srečanje mladih filmskih ustvarjalcev 
Osrednje Slovenije. 
 

5.4.5. Prostočasne družbene mladinske dejavnosti 

 
KONCERTI 
 
Zavod je v prvem polletju organiziral tri koncerte in sicer koncert ob izidu prvenca 
medvoške glasbene skupine Hangar 55, ki se ga je udeležilo 100 obiskovalcev, 
koncert v sklopu Pustovanja za mlade, ki se ga je udeležilo 70 obiskovalcev in 
koncert učencev Šole bobnov, ki se ga je udeležilo 150 obiskovalcev.  
V drugem polletju je Zavod organiziral 3 koncerte in sicer akustični koncert Brina & 
Rok (70 obiskovalcev), Svarunova noč (250 obiskovalcev) in Metalsteel (300 
obiskovalcev). 
 
GLASBENI NATEČAJ BOB (BATTLE OF BANDS) 
 
Zavod je marca 2017 organiziral glasbeni natečaj BOB (BATTLE OF BANDS). Izbranih je 
bilo 6 glasbenih skupin, od teh ena s Hrvaške, ki so se pomerile v dveh polfinalih. V 
finalu je z največ glasovi obiskovalcev zmagala skupina Edge Of Sins, ki za nagrado 
prejme snemanje videospota v vrednosti 500 eurov. Polfinalov se je udeležilo 70 
obiskovalcev, na finalu je bilo 100 obiskovalcev. 
 
ŠOLSKI PLESI  
 
Zavod je v sodelovanju z lokalnimi osnovnimi šolami v prvem polletju organiziral 3 
osnovnošolske plese za učence 7., 8. In 9. razredov medvoških osnovnih šol. 
Povprečna udeležba vsakega plesa je 100 učencev. Zadnji šolski ples soorganizirali 
učenci 9. razredov vseh medvoških osnovnih šol. Dobiček od vstopnine so podarili v 
dobrodelne namene in sicer Društvu Reks in Mila, ki v Medvodah skrbi za 
prostoživeče živali. V drugem polletju je Zavod organiziral 2 šolska plesa s 100 
udeleženci. 
 
STUDIO - VADNICA 
 
Zavod je imel v prvem polletju 11 najemnikov, mladih glasbenih skupin, ki ustvarjajo 
in snemajo v prostorih studia – vadnice. V drugem polletju je imel Zavod 10 
najemnikov prostorov studia - vadnice. 
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OSTALI PROGRAMI S PODROČJA PROSTOČASNIH DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 
 
Zavod je izvedel dvodnevni sejem gramofonskih plošč, ki je v obeh dneh privabil 110 
udeležencev, otroško gledališko predstavo v sodelovanju z JSKD, ki jo je obiskalo 140 
obiskovalcev, tedenski breakdance tečaj v sodelovanju s ŠKD GOR s 5 udeleženci na 
teden, Festival Medvode v gibanju in stand up predstavo Stand Up Maratonec v 
sodelovanju z Andrejem Težak (Teškyem), ki jo je obiskalo 30 obiskovalcev. V 
drugem polletju je Zavod organiziral plesni spektakel Tribal Bizzare - Ceremonia s 70 
obiskovalci ter Večer družabnih iger z 20 udeleženci.  
   

5.4.6. Programi, ki spodbujajo zdrav način življenja mladih 

 
SKLOP PREDAVANJ URICE ZA ZDRAVJE 
 
V prvem polletju je Zavod organiziral tri delavnice oziroma predavanja pod imenom 
Urice za zdravje, ki jih vodi zeliščarka Marjana Škrabar. Povprečna udeležba delavnic 
je 10 udeležencev. V drugem polletju je Zavod izvedel 1 delavnico s 15 udeleženci. 
 
OSTALI PROGRAMI NA TEMO ZDRAVJA 
 
V prvem polletju so najemniki v klubu Jedro izvajali tečaj joge (povprečno 15 
udeležencev tedensko), zvočno kopel z gongi (povprečno 12 udeležencev), duhovno 
spoznavanje (5 udeležencev) in predstavitev chi gonga (7 udeležencev), predstavitev 
krvodajalstva (3 udeleženci). V drugem polletju so najemniki izvajali tečaj joge 
(povprečno 15 udeležencev tedensko), zvočno kopel z gongi (povprečno 12 
udeležencev), tečaj prve pomoči (25 udeležencev), delavnico Access Bars (10 
udeležencev). 
 

5.4.7. Programi, ki spodbujajo participacijo mladih 

 
OKROGLE MIZE ZA SPODBUJANJE MLADIH K PARTICIPACIJI: SREČANJE MLADIH 
MEDVOŠČANOV 
 
Zavod je v prvem polletju organiziral tri srečanja mladih Medvoščanov z namenom, 
da se vzpostavi in spodbuja sodelovanje mladih z Zavodom, predvsem pa da se 
omogoči realizacija njihovih projektov. Zavod je tako mlade vključil v že obstoječe 
projekte (počitniško varstvo, galerijska stena, umetniške delavnice, potopisna 
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predavanja, počitniško varstvo, dnevni center Bivak) ter jim omogočil realizacijo novih 
projektov (impro delavnice, Lan Party, organizacija dobrodelnega šolskega plesa, 
podjetniški večeri, sodelovanje s Strokovnim svetom za mladino Javnega zavoda 
Sotočje Medvode). Povprečna udeležba okroglih miz je 10 udeležencev. 
 
SODELOVANJE Z ODBOROM ZA MEDNARODNO SODELOVANJE OBČINE MEDVODE 
 
Dogodek "Druženje ob spoznavanju Evrope in prijateljskih mest: Evropa kot si jo 
želimo" je Zavod organiziral v sodelovanju z Odborom za mednarodno sodelovanje 
Občine Medvode. Na druženju, ki se ga je udeležilo 50 udeležencev, so bili mladi 
informirani, kako lahko sami vplivajo na spremembe v Evropski uniji, kakšne so 
možnosti šolanja in zaposlitve ter kako delujejo ustanove Evropske unije. V pogovoru 
z evropskimi poslanci so mladi izvedeli, kakšna je moč Slovenije v Evropski uniji in 
kako poteka življenje v prestolnici Evrope – Bruslju. Med udeleženci srečanja so bili s 
strani Odbora za mednarodno sodelovanje izbrani tudi mladi, ki so predstavljali 
Medvode na mednarodnem srečanju v prijateljskem mestu Crest v Franciji. V drugem 
polletju je Zavod organiziral še en dogodek v sodelovanju z Odborom za mednarodno 
sodelovanje. Dogodek, na katerem je Odbor predstavil svoje obiske prijateljskih mest, 
je obiskalo 30 udeležencev.  
 

5.4.8. Investicije na področju mladine 

 
V letu 2017 so bile za področje mladine s strani ustanoviteljice zavrnjene vse 
investicije. Zavod je torej v klubu Jedro upravljal z neprimerno tehnično opremo 
(predvsem odrska osvetlitev), ki je zastarela in iz leta v leto bolj požarno nevarna. Na 
večjih dogodkih je bil Zavod zato primoran najemati primerno opremo za odrsko 
osvetlitev. 
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6. 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 »Javni zavod Sotočje 
Medvode« ter načrt delovnih mest v zavodu za leto 2017, ki je bil sprejet v sklopu 
programa in finančnega načrta zavoda za leto 2017. 
 
V Zavodu je bilo v letu 2017 redno zaposlenih deset javnih uslužbencev. 
 
EVIDENCA DEJANSKE ZASEDENOSTI DELOVNIH MEST  
 

Zap. št. Poimenovanje DM Šifra DM 
Tarifni 
razred 

Št. zasedenih 
DM / št. 
sistemiziranih 
DM 

1.  Direktor javnega zavoda*  B017810 VII/1 1/1 
2.  Strokovni sodelavec VII/2 (I) J017136 VII/2 1/1 
3.  Vzdrževalec športne infrastrukture II I015066 V 1/1 
4.  Vzdrževalec športne infrastrukture II I015066 V 1/1 
5.  Turistični informator I017140 V 1/1 
6.  Vzdrževalec športne infrastrukture III I014010 IV 1/1 

7.  
Strokovni delavec s posebnimi znanji in 
sposobnostmi IV  

J034068 IV  

8.  Vzdrževalec športne infrastrukture III I014010 IV 1/1 
9.  Vodja mladinskih programov I017191 VII/1 1/1 

10.  Koordinator in organizator kulturnega 
programa 

G026009 VI 1/1 

 
*Do 28. 11. 2017 je bil direktor zavoda mag. Gorazd Renko, od 29. 11. 2017 dalje je 
v. d. direktorja Aleš Kalan.  
 
 
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, pravil protokolarnega vedenja, usposabljanju in izobraževanja 
kadra za delo v TIC-u na novi lokaciji - železniški postaji, itd. 
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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. Čiščenje 
Kluba Jedro, Kulturnega doma Medvode in rojstne hiše Jakoba Aljaža je potekalo 
preko zunanjega izvajalca in sicer podjetja Dobrote Gorenjske, Mateja Novak s. p., ki 
je registrirano za tovrstno dejavnost. 
Računovodstvo in knjigovodstvo za potrebe Zavoda se vodi in izvaja preko zunanjega 
izvajalca, podjetja Vizija računovodstvo d. d. 
Za pomoč pri pripravi in izvedbi različnih prireditev ja Zavod sodeloval tudi s študenti, 
ki so delali preko študentskega servisa.  
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. 
 
 

7. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017  
 

7.1. Uvod 
 
Računovodsko poročilo za leto 2017 je pripravljeno na podlagi: 

- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe), 
- Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in spremembe),  
- Pravilnika o enotnem kontnem  načrtu za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe    javnega  prava  (Uradni list RS, št. 54/02 in spremembe), 
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb 

javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03 in spremembe), 
- Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02 in spremembe), 
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in 

opredmetenih osnovnih    sredstev (Uradni list RS, št. 120/07 in spremembe), 
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu 

Zakona o računovodstvu ter kapitalskih naložb (Uradni list RS, št. 117/02 in 
- spremembe), 
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih   uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01 in spremembe). 

 
Letno poročilo bo v predvidenem roku oddano preko spletnega portala AJPES. 
Računovodski izkazi so sestavni del tega poročila. 
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7.2. Računovodske informacije 
 

7.3. Splošno 
 
Računovodsko poročilo, skladno s 6. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 
115/02 in spremembe, v nadaljevanju: pravilnik), obsega:  

- bilanco stanja, 
- izkaz prihodkov in odhodkov ter 
- pojasnila k obema računovodskima izkazoma. 

 
Bilanca stanja in izkaz prihodkov in odhodkov sta pripravljena na predpisanih in s 
pravilnikom določenih obrazcih, ki sta dosegljivi na spletni strani http://www.ajpes.si. 
 
Pojasnila k izkazom določa 15. člen Pravilnika o sestavljanju letnih poročil : 

- obvezni prilogi k bilanci stanja: 
o pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev 
o pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 

- obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov: 
o izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah 

dejavnosti, 
o izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 

denarnega toka 
o izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in 
o izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 

 
Navedene priloge so prav tako pripravljene na predpisanih obrazcih, ki so dosegljivi 
preko spletne strani AJPES. Računovodska pojasnila, ki jih opredeljuje 15. člen 
pravilnika, vsebinsko odgovarjajo in povzemajo določbe 26. člena pravilnika. 
 

7.4. Sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na 
dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu 

 
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. 
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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 donacij in finančni prihodki. 
 
Prihodke, dosežene na trgu, predstavljajo prihodki iz oddaje prostorov v uporabo in 
najem, prihodki iz prodaje storitev v kavarni, prihodki od oglaševanja, prihodki  iz 
uporabe Fitnesa v športni dvorani in tekaških prog Bonovec ter prodaje raznih 
spominkov in literature v TIC Medvode  ter prihodki prodaje vstopnic s 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. 
 

7.4.1. Dolgoročne rezervacije 

 
Zavod nima dolgoročnih rezervacij. 
 

7.4.2. Presežek prihodkov nad odhodki v bilanci stanja ter izkazu 
prihodkov in odhodkov 

 
Zavod je za leto 2017 ugotovil presežek prihodkov nad odhodki v višini 121,75 €. 
 

7.4.3. Metoda vrednotenja zalog gotovih izdelkov ter zalog nedokončane 
proizvodnje 

 
Zavod nima proizvodne dejavnosti. 
 

7.4.4. Podatki o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepih za njihovo 
poravnavo oziroma razlog neplačila 

 
Zavod ima na zadnji dan leta 2017 v bilanci stanja izkazane kratkoročne terjatve do 
kupcev, terjatve do uporabnikov EKN in druge kratkoročne terjatve. Terjatve do 
kupcev v višini 22.402,29 € se nanašajo na oddajanje prostorov v uporabo. Terjatve, 



POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2017 
 

 59 

ki so zapadle in jih dolžniki niso poravnali kljub opominu, je Zavod v pretežnem delu 
izterjal s pomočjo pravnih sredstev v obliki izvršbe.  
Terjatve do uporabnikov EKN v višini 4.728,01 € predstavljajo terjatev do URSM  
3.473,00€ in terjatev do OŠ Medvode v višini 1.244,01€. Druge kratkoročne terjatve v 
višini 14.685,14 € pa predstavljajo: 

- terjatve za vstopni davek na dodano vrednost v višini 14.562,53 € in 
- terjatve za refundacije bolniške v višini 122,61 € 

Zavod na dan  31. 12. 2017 izkazuje aktivne časovne razmejitve v višini  14.862,23 € 
 

7.4.5. Podatki o neporavnanih obveznostih, ki so do konca poslovnega leta 
zapadle v plačilo ter o vzrokih neplačila 

 
Zavod na dan 31. 12. 2017 izkazuje kratkoročne obveznosti v višini 133.969,76 € od 
tega: 

- do zaposlenih iz naslova plač v višini 13.374,40 €, 
- do dobaviteljev v višini 85.808,26 €, 
- za dajatve iz plač v višini 6.227,73 €, 
- za obveznosti za davek na dodano vrednost v višini 14.852,67 €, 
- za obveznosti do uporabnikov EKN v višini 3.520,34 €. 

 
Zavod na dan 31. 12. 2017 izkazuje pasivne časovne razmejitve v višini 10.199,36 € 
In sicer iz naslova poslovanja za tuj račun (SŽ , Eventim in Moje karte.si). 
 
Obveznosti iz naslova plač predstavlja obračun za mesec december 2017 z izplačilom 
v začetku januarja 2017. Enako velja za obveznosti iz naslova pogodb. Obveznosti do 
dobaviteljev predstavljajo obveznosti iz naslova računov za dobavo blaga in 
opravljene storitve. Obveznost za davek na dodano vrednost izhaja iz obračunov 
davka na dodano vrednost in poračuna odbitnega deleža DDV za leto 2017. 
 

7.4.6. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna 
sredstva, neopredmetena sredstva ter dolgoročne finančne naložbe 
(finančne naložbe in posojila) 

 
Zavod je v letu 2017  nabavil opredmetena osnovna sredstva (opremo) v višini  
121.401,77 €. Za vir pokrivanja nabave je zavod pridobil sredstva iz proračuna občine 
v višini 60.000,00 € in iz naslova preteklih presežkov v višini 61.401,77 €.  S strani 
Občine Medvode je zavod prejel v upravljanje še kolesarnico v vrednosti 8.906,09 € 
. 
Zavod nima finančnih naložb in posojil. 



POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2017 
 

 60 

 

7.4.7. Naložbe prostih denarnih sredstev 

 
Zavod je prosta denarna sredstva, ki so bila na računu, dnevno vezal preko nočnega 
depozita v skladu s predpisi. 
 

7.4.8. Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev 

 
Spremembo stalnih sredstev predstavlja popravek vrednosti zaradi amortizacije ter 
pridobitve in odtujitve sredstev v letu 2017. Stalna sredstva po nabavni vrednosti 
konec leta znašajo 6.804.201,75 €, od tega: 

- stavbe 5.932.733,69 € ter 
- oprema in premoženjske pravice 871.468,06 €. 

Pri obračunu amortizacije za leto 2017 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 2017 obračunal amortizacijo v višini 
208.999,26 € in jo v celoti pokril  v breme obveznosti za prejeta sredstva v 
upravljanje. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev konec leta znaša 4.072.448,59 €. 
 

7.4.9. Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izven 
bilančne evidence 

 
Zavod kontov izven bilančne evidence v letu 2017 ni uporabil. 
 

7.4.10. Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in 
neopredmetenih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno 
uporabljajo z opravljanje dejavnosti 

 
Zavod ima veliko opredmetenih osnovnih sredstev, ki so že odpisana. To so 
predvsem sredstva, ki jih je Zavod prevzel v upravljanje od Javnega zavoda za kulturo 
in mladino Medvode.  
 

7.4.11. Drugo, kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja in 
premoženjskega stanja 

 
Zavod je v primerjavi s preteklim letom dosegel 10.11 % nižje celotne prihodke.   
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Nižji prihodki so iz naslova dotacij ustanoviteljice Občine Medvode - 14,23 %.  
Zavod je leto pozitivno zaključil s presežkom 121,75 €. Zaradi odtegnjenih  sredstev s 
strani ustanoviteljice je Zavod nekaj načrtovanih dogodkov opustil ali delno okrnil 
njihovo izvedbo. 
 
Priporočila 
 
Glede na obsežnost delovanja Zavoda Sotočje priporočamo da v letu 2018 pripravi 
ustrezen ključ za delitev stroškov plač na tržno in javno službo Sotočje Medvode. 
 

7.4.12. Povzetek poslovanja 

 
Leto 2017 je Zavod zaključili pozitivno, dosegel je za 749.964,77 € prihodkov ter ob 
odhodkih v višini 749.843,02 € ustvaril presežek prihodkov v višini 121,75 €. 
 
Če pogledamo ustvarjene prihodke po načelu denarnega toka, ugotavljamo, da je 
delež prihodkov, ki jih je zagotovil ustanovitelj Občina Medvode, 69,98% oziroma 
560.000,00€. Ostali prihodki v višini 240.131,03 € pa so posledica aktivnosti Zavoda, 
od tega od prodaje blaga in storitev 60.623,98€ od najemnin 162.205,74€ in drugih 
dotacij 17.301,31 €. 
 

7.4.13. Izračun  po 77. členu  ZIPRS1718 (fiskalno pravilo) 

 
Z uporabo formule po fiskalnem pravilu ima Zavod negativni izračun in posledično ne 
evidentira na podkontu presežkov ničesar. 
 

7.5. Pojasnila k računovodskemu poročilu 

7.5.1. Proračunska sredstva Občine Medvode 
 
Glede na pogodbo o financiranju v letu 2017 št. 410-502/2016-1 je Zavod planiral, da 
mu ustanoviteljica Občina Medvode iz proračunskih sredstev dodeli sredstva v skupni 
višini 625.000 € in sicer v proračunski postavki 8.1.1.23 Javni zavod Sotočje - 
poslovanje 565.000 € (230.000 € za stroške dela in 335.000 € za programske ter 
materialne stroške) in v proračunski postavki 8.1.1.24 Javni zavod Sotočje - investicije 
in investicijsko vzdrževanje 60.000 €.  
Zaradi neizpolnjevanja določil 61. Člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leto 2017 in 2018 je Občina Medvode z aneksom k Pogodbi o 
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financiranju v letu 2017, št. 410-502/2016-1, Zavodu zagotovila 65.000 € manj 
sredstev od prvotno planiranih. 
 

7.5.2. Prihodki Zavoda od prodaje storitev 
 
Zavod je v letu 2017 ustvaril 249.962 € lastnih prihodkov.  
 
 

PRIHODKI OD POSLOVANJA 824.138 € 749.962 € 

SOFINANCIRANJE  OŠ MEDVODE 0 € 12.550 € 

PRIHODKI IZ OBČINE MEDVODE -REDNA DEJAVNOST 582.952 € 500.000 € 

PRIHODKI SOFINANCIRANJE ZAVOD PLANICA 0 € 3.196 € 

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV-FUNDACIJA 0 € 6.946 € 

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV I NSTORITEV 0 € 620 € 

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STROITEV 53.856 € 93.851 € 

NAJEMNINE TELOVADNIC, REŽIJSKI STROŠKI NAJEMNIKOV 183.483 € 120.220 € 

FINANČNI PRIHODKI 253 € 4.208 € 
DRUGI PRIHODKI (prejete kazni in odškodnine in drugi izredni 
prihodki) 

3.592 € 8.347 € 

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI   24 € 
 
 
Opredelitve tržne dejavnosti v letu 2017: 
 

- Fitnes v Športni dvorani Medvode (SM 317) 
- Rojstni dnevi v Športni dvorani Medvode (SM 318) 
- Druge prireditve, koncerti (SM 323) 
- Gostinske storitve na prireditvah (SM 414) 
- Prodaja vozovnic fizičnim osebam v NC Bonovec (SM 513) 
- Prodaja vozovnic pravnim osebam v NC Bonovec (SM 514) 
- Prodaja vstopnic v TIC Medvode (SM 614) 
- Prodaja blaga v TiC Medvode (SM 615) 
- Provizija za prodajo vozovnic (SM 650) 
- Ostala dejavnost v Kulturnem domu Medvode in Rojstni hiši Jakoba Aljaža  - 

oddajanje prostorov v uporabo (SM 716) 
- Kavarna Sotočje (storitve in prodaja blaga) (SM 718)  
- Kavarna v Klubu Jedro (storitve in prodaja blaga) (SM 820) 
- Jezikovni tečaji (SM 815) 
- Oddajanje kluba Jedro v uporabo  (SM 825) 
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šport turizem kultura mladina 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev - javno 18.248 € 7.233 € 12.273 € 10.255 € 
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev - tržno 29.197 € 9.383 € 2.326 € 6.584 € 
Prihodki od najemnin - javno 87.905 € 0 € 5.044 € 0 € 
Prihodki od najemnin - tržno 22.305 € 0 € 1.789 € 1.552 € 

skupaj 
157.655 

€ 
16.615 € 21.432 € 18.391 € 

 

7.5.3. Odhodki 
 
Zavod je imel v letu 2017 skupaj 749.841 € odhodkov in sicer: 
 

 

realizacija 
2016 

realizacija 
2017 

STROŠKI MATERIALA 139.517 € 147.210 € 

STROŠKI STORITEV 350.041 € 354.228 € 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA  167.862 € 224.516 € 

AMORTIZACIJA 5.138 € 0 € 
STROŠKI PRODANIH ZALOG (tudi popisne razlike pri blagu in 
proizvodih) 10.279 € 

22.351 € 

DRUGI ODHODKI 800 € 1.292 € 

FINANČNI ODHODKI 219 € 244 € 

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 10.937 € 0 € 

SKUPAJ 684.792 € 749.841 € 

 

7.5.4. Stroški dela 

 
Stroški za plače in drugi stroški prispevkov so znašali 224.516 €. 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), 
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Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu 
»Javni zavod Sotočje Medvode« št. P 1.67.1.16 in pogodbami o zaposlitvah delavcev 
Zavoda. 
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA  167.862 € 224.516 € 

PLAČE ZAPOSLENIH 128.419 € 170.488 € 

BRUTO PLAČA - NADOMESTILA DO 30 DNI  2.105 € 5.476 € 

PREMIJE KD 453 € 1.146 € 

PRISPEVKI NA PLAČE 21.067 € 28.335 € 

PREHRANA 6.302 € 8.736 € 

REGRES 7.709 € 7.907 € 

PREVOZ 1.336 € 1.851 € 

JUBILEJNE NAGRADE 471 € 577 € 

Ostali stroški 244 € 0 € 
 

7.5.5. Stroški materiala 
 
Stroški materiala so znašali 147.210 €. 
 
STROŠKI MATERIALA 139.517 € 147.210 € 

OSTALI MATERIAL 3.420 € 3.543 € 

ELEKTRIČNA ENERGIJA 35.839 € 46.718 € 

PORABA KURIVA IN STROŠKI OGREVANJA 36.576 € 36.128 € 

VODA- TAKSA ODPADNE VODE-KONTEJNER 16.917 € 10.989 € 

ODPIS DROBNEGA INVENTARJA DO 12 MESECEV 12.256 € 4.760 € 

ČASOPISI, STROKOVNA LITERATURA, KNJIGE 863 € 1.160 € 

PISARNIŠKI MATERIAL 5.421 € 5.751 € 

DRUGI MATERIALNI STROŠKI 28.225 € 38.161 € 
 
DRUGI MATERIALNI STROŠKI – stroški materiala, nadomestnih delov, vgrajenih delov, material 
za vzdrževanje osnovnih sredstev, tehnika, medalje, pokali, pletenice, cvetlični aranžmaji za 
protokolarne in občinske prireditve, rekviziti potrebni za izvajanje vadb in storitev športne 
dvorane, itd.  
 

7.5.6. Stroški storitev 
 
Stroški storitev so znašali 354.228 €.  
 
STROŠKI STORITEV 350.041 € 354.228 € 

STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV 8.230 € 7.333 € 
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STROŠKI STORITEV - telefon telefax 6.985 € 6.395 € 

STROŠKI STORITEV - poštnina 1.976 € 3.286 € 

STROŠKI STORITEV TEKOČEGA VZDRŽAVANJA IN NAJEMNIN 63.398 € 56.459 € 

STROŠKI ZAVAROVALNIH PREMIJ 13.651 € 9.168 € 

BANČNE IN UJP PROVIZIJE 426 € 1.365 € 

STROŠKI INTELEKTUALNIH STROITEV - IZOBRAŽEVANJE 3.259 € 58 € 

RAČUNOVODSKE STORITVE 10.870 € 11.712 € 

PREVOZNI IN TRNSPORTI STROŠKI 10.858 € 13.074 € 

PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDETNSKEGA SERVISA 16.855 € 23.818 € 

PODJEMNO DELO, AVTORSKI HONORARJI 3.871 € 8.710 € 

STROŠKI REPREZENTANCE 11.530 € 12.071 € 

KILOMETRINA 3.013 € 3.722 € 

DRUGI STROŠKI STORITEV 170.373 € 178.751 € 

STROŠKI STORITEV - čiščenje dvorane 24.746 € 18.306 € 
 
 
STROŠKI STORITEV VZDRŽEVANJA IN NAJEMNIN – periodični pregledi in servisi dvižnih zaves, 
košarkarskih košev, dvigal, elektromotorjev, požarnih loput, zaščitnih mrež, klimatov, 
kotlovnic, servis teptalca za sneg, motornih sani, kombiniranega vozila, strošek najemnine za 
klub Jedro ter pisarne in kleti v prostorih Kulturnega doma Medvode. 
 
PREVOZNI IN TRNSPORTI STROŠKI - prevozi otrok v sklopu izvajanja nacionalnega programa 
športa (šolska športna tekmovanja, plavalni tečaji, mini-olimpijada, mali in zlati sonček, 
Krpan), prevozi otrok v sklopu počitniškega varstva. 
 
STROŠKI REPREZENTANCE – pogostitve na občinskih prireditvah (osrednja občinska prireditev 
ob dnevu kulture, ob dnevu državnosti, ob dnevu samostojnosti in enotnosti, slavnostna 
seja), pred novoletna pogostitev strokovnih svetov, ipd.  
 
DRUGI STROŠKI STORITEV –  stroški programa (vse občinske prireditve in program s področja 
športa, turizma, kulture in mladine), stroški izvajalcev, glasbenih skupin, tehnike, stroški za 
izvajanje storitev varstva pri delu in požarne varnosti, informacijske tehnologije, stroški 
SAZAS, IPF, stroški za izvajanje storitev NC Bonovec, itd. 
 
PODJEMNO DELO, AVTORSKE POGODBE – plačilo honorarjev za glasbene nastope 
(Dalmatinske klape), pomoč pri strokovnih delih zavoda (izobraževanje turističnih delavcev, 
pomoč pri vodenju razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti, itd.)  
 
ŠTUDENSTKO DELO – prodaja vozovnic (TIC), delo tehnikov, hostes, natakaric, mladinskih 
delavcev, pomoč pri fizičnih delih itd. 
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7.5.7. Investicije 

 

IZDAJATELJ računa OBRAZLOŽITEV NAMENA računa 
ZNESEK 
računa 

IMONT D.O.O DRAVOGRAD TRIM SZEZA EKO FIT BONOVČEK 11.166 € 
STROJNE INŠTALACIJE 

KOPRIVEC PEČ KULTURNI DOM MEDVODE 15.988 € 
NEJC DIJAK S.P. PREKRIVANJE KAPELIC NA KALVARIJI SMLEDNIK 15.337 € 

BENKO-TEHNA PUCONCI 
D.O.O. VARNOSTNI PODEST NC BONOVEC 2.085 € 

POHIŠTVO  ISKRA D.O.O. NADSTREŠEH, STREHA, FASADA NC BONOVEC 16.103 € 
GIŽ D.O.O. KOPALIŠČE SORA, VGRADNJA ZEMLJE IN STOPNIC 3.157 € 
GRADKOP  STROJNI IZKOPI IZGRADNJE TRIM STEZE 19.146 € 

ILKON DOVOLJNENJE ALJAŽEVA HIŠA 7.689 € 
ŠKERJANEC D.O.O. PISARNIŠKI STOLI RHJA 831 € 

SPORT OLIMPUS VESLAŠKI SIMULATOR FITNESS 1.286 € 
MIMOVRSTE.SI PLASTIFIKATOR 67 € 
MIMOVRSTE.SI PREDVAJALNIK KAVARNA SOTOČJE 226 € 

??? VITRINA 600 € 
VIDAFLAG SVETLOBNI NAPIS TIC 364 € 

ŠTEFAN GORIČANEC SANACIJA KALVARIJA 3.146 € 
POS ELEKTRONČEK TISKALNIK TIC 842 € 

M TOM D.O.O. SEDEŽNA GARNITURA MANSARDA 802 € 
AUDIO KONDIČ MEŠALNA MIZA YAMAHA 907 € 

TD SMLEDNIK POGODBA O VZDRŽEVANJU 1.500 € 
E LAUNER ČISTILNA NAPRAVA ALJAŽEVA HIŠA 2.979 € 

EKO PLUS 
KLOPI + STOJALO ZA KOLESA NA KOPALIŠČU 

GORIČANE 1.337 € 
LESNINA OPREMA MANSARDA 258 € 

MEZNARIČ POLIČNIK ZA KNJIGE 281 € 
ŠTULAR ŠIVALNI STROJ 117 € 

POHIŠTVO  ISKRA D.O.O. KONTEJNAR BLAGAJNA NC BONOVEC 5.428 € 
MAORI D.O.O. GLEDALIŠKA ZAVESA 843 € 

BAUHAUS VRTNA HIŠKA 843 € 
ŠKERJANEC CATERING MIZICE ZA PRIREDITVE 773 € 

POHIŠTVO  ISKRA D.O.O. 
OKROGLA CATERING MIZA KD + POPRAVILA MIZE 

SDM 297 € 
VIDAFLAG DROGOVI + ZASTAVE DVORANA 1.457 € 

DAŠA TRAMPUŠ GLASBENI STOLP 780 € 
UVOZ PRIREDITVENI ŠOTOR 271 € 

PRINOTH RATRAK NC BONOVEC 1.320 € 
POS ELEKTRONČEK IT PROGRAM 3.590 € 

 
SKUPAJ INVESTICIJE 121.815 € 



POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2017 
 

 67 

7.5.8. 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. 
 

7.5.9. Zaključek 
 
Zavod je izvedel večino nalog iz načrtovanega letnega programa dela kljub znižanim 
finančnim sredstvom, treba pa je poudariti, da bi Zavod brez izvajanja računovodskih 
razmejitev obračunsko leto zaključil s cca. 20.000 € primankljaja prihodkov nad 
odhodki.   
Letno poročilo Javnega zavoda Sotočje Medvode bo obravnaval Svet zavoda na svoji 
prihodnji seji. 
 
 
 
 
Številka: P 1.17.1.18      Aleš Kalan 
Datum: 12. 2. 2018      v. d. direktorja 
 
Pripravili: 
Aleš Kalan 
Ines Iskra – področje športa 
Sabina Spanjol – področje kulture 
Rok Tomšič – področje mladine 
Jure Galičič in Boštjan Luštrek – področje turizma 
Sonja Kokalj, Vizija računovodstvo d.d. - od 7. 1. do 7. 4. 
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