ZAPISNIK
3. seje sveta Zavoda za šport Kranj (2016-2020)
Seja je bila v četrtek, 25. 0. 2016 ob 18.00 v sejni sobi Pokritega Olimpijskega bazena, Partizanska 37
Kranj.
Prisotni:
Člani sveta zavoda: Marjan Bajt, Zlatko Japelj, Matjaž Polak, Matija Bežek,
Odsotni: Damjana Piškur, Matej Kozjek, Sebastijan Tofaj – o 2. in 3. točki glasoval "ZA" po elektronski pošti
Ostali: Branko Fartek, direktor zavoda
Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.

zapisnik 2. seje Sveta Zavoda za šport Kranj
predlog za potrditev Letnega poročila Zavoda za šport Kranj za leto 2015
predlog za potrditev športnih znakov, plaket in nagrad MOK za 2015
razno

3. sejo sveta zavoda je vodil predsednik sveta Marjan Bajt.
Zapisnik je pisal Matija Bežek.
Dnevni red 3. seje je bil soglasno potrjen.

K točki 1.
SKLEP: 07/03-2016
Besedilo sklepa: sprejme se zapisnik 2. seje Sveta Zavoda za šport Kranj
Glasovanje:

ZA: 4

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

K točki 2.
Branko Fartek, direktor zavoda je predstavil letno poročilo Zavoda za šport Kranj. Na kratko pojasni povečanje
kratkoročnih terjatev glede na prejšnje leto predvsem zaradi izstavljenih računov KPD Zvezdi za uporabo
bazena. Pojasni, da je pomemben pokazatelj poslovanja uravnoteženost med višino aktive in višino
obveznosti. Porast drugih stroškov je narasla zaradi Jadranskih iger, Festivala športa in prispevka sodelovanja
ŽKK v Jadranski ligi. Vse te stroške je posebej poravnala MO Kranj. Porast stroškov plina je posledica
pokvarjene črpalke, za katero je zadolženo podjetje Ltec Petrol. Zaradi neodzivnosti Eltec Petrola je v planu
zahteva povrnitve dela povečanih stroškov. Pojasni porast stroškov pogodbenega dela, ki ga izvajajo pred
kratkim upokojeni delavci zavoda, saj delovne naloge dobro poznajo in so zanesljivejši od študentov (na njihov

račun se je znižalo študentsko delo). Predlaga, da se presežek stroškov nad odhodki prenese na obveznosti
za opredmetena in neopredmetena sredstva v upravljanju kot vir za nakupe. Zaključi z mnenjem, da je ocena
splošnega poslovanja zelo dobra.
SKLEP: 08/03-2016
Besedilo sklepa: Potrdi se Letno poročilo Zavoda za šport Kranj za leto 2015.
Glasovanje:

ZA: 4+1 (g. Tofaj po elektronski pošti)

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

K točki 3.
Predstavljen je bil spisek dobitnikov športnih priznanj, ki ga je na podlagi prejetih vlog predlagala komisija za
priznanja. V zapisniku komisije so bile obrazložene zavrnitve vlog za kandidate za Nagrade in nekatere
plakete, ki niso izpolnjevali kriterijev iz pravilnika. Dodatno je bil predložen spisek petih članov Karate kluba,
katerih vloga je bila pravočasna in popolna, predlagani pa so izpolnjevali kriterije za športni znak. Pri
prepisovanju kandidatov so omenjena imena nenamerno izpadla iz spiska.
SKLEP: 09/03-2016
Besedilo sklepa: Potrdi se spisek dobitnikov športnih priznanj za leto 2015 vključno z dodatnimi imeni članov
Karate kluba.
Glasovanje:

ZA: 4+1 (g. Tofaj po elektronski pošti)

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

K točki 4.
Branko Fartek seznani člane Sveta s predlogom Vaterpolske zveze Slovenije v prisilni poravnavi, da se odpiše
90% dolga. Ostalih 10% se poravna v roku 4 let brez obresti.

Naslednja seja je načrtovana za april.
Seja sveta se je končala ob 19.15 uri.
Kranj, 26.02.2016
Marjan Bajt
Predsednik sveta zavoda

