ZAPISNIK
4. seje sveta Zavoda za šport Kranj (2016-2020)
Seja je bila v četrtek, 21.04.2016 ob 18.00 v sejni sobi Pokritega Olimpijskega bazena, Partizanska 37
Kranj.
Prisotni:
Člani sveta zavoda: Marjan Bajt, Zlatko Japelj, Sebastijan Tofaj, Damjana Piškur, Matej Kozjek, Matija Bežek,
Odsotni: Matjaž Polak se je opravičil
Ostali: Branko Fartek, direktor zavoda
Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

zapisnik 3. seje Sveta Zavoda za šport Kranj
predlog porabe presežka iz sredstev poslovanja Zavoda za šport Kranj za leto 2015
predlog sprememb cenika Zavoda za šport Kranj za leto 2016
dobropis računov za uporabo javnih šp. objektov in površin v upravljanju Zavoda za šport Kranj
razno

4. sejo sveta zavoda je vodil predsednik sveta Marjan Bajt.
Zapisnik je pisal Matija Bežek.
Dnevni red 4. seje je bil soglasno potrjen.

K točki 1.
SKLEP: 08/04-2016
Besedilo sklepa: sprejme se zapisnik 3. seje Sveta Zavoda za šport Kranj
Glasovanje:

ZA: 6

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

K točki 2.
Branko Fartek, direktor zavoda je pojasnil razliko med dejanskim presežkom (cca 25.000,00 EUR) in
prikazanim (cca 92.000,00 EUR), ki izhaja iz tega, da zavod nima amortizacijskih sredstev. Lastnica sredstev
je namreč občina. Direktor predlaga, da se presežek sredstev investira v nabavo plavalnih prog in v izgradnjo
pločnika z avtobusno postajo pred Pokritim olimpijskim bazenom. Plavalne proge so zaradi starosti pecej
lomljive in predstavljajo nevarnost poškodb plavalcem v primeru stika z njimi. Z ureditvijo pločnika bi prispevali
k varnosti otrok, ki jih pripeljejo avtobusi (šole, vrtci…). Otroci so namreč primorani izstopiti in dostopati do
bazena po vozišču sedanjega parkirišča. Pločnik pa bi jim omogočil varen dostop.

naslednje leto naj bi se predlog za investicijo presežka predstavil že ob letnem poročilu poslovanja.
Bajt pove, da predlog porabe presežka sredstev v tem primeru ne more biti sklep temveč seznanilo članov
sveta.
Tofaj se strinja, da je investicija dobra in hkrati pozove na poravnavo robnika iz makadamskega izvoza na
cesto.
Člani sveta zavoda se strinjajo s predlogom porabe presežka iz sredstev poslovanja Zavoda za šport Kranj iz
leta 2015 v nabavo plavalnih prog in izgradnjo pločnika do POB-a oz. sprejmejo predlog v vednost.

K točki 3 in 4.
Brane pojasni, da bi bilo potrebno popraviti cenik zaradi višine popustov (do 95%), ki jih je zavod moral
priznati, da bi izvajalci letnega programa športa, ki jih sofinancira MO Kranj, z dodeljenimi sredstvi za objekte
lahko izvedli predviden obseg vadbe in tekmovanj brez večjih doplačil.
Za prve tri mesece so bili klubom izdani računi po starem ceniku. Klubom bi se naknadno izdali dobropisi v
višini razlike v ceni med starim in novim cenikom.
Spremembe cenika so tudi pri skakalnici, kjer bi se skakalni trening obračunal v višini 10 eur/skakalca. Cena bi
bila enaka za sneg in plastiko, doda pa se višja cena za skakanje ob razsvetljavi.
Zavod skakalnice sicer ne bo prevzel v upravljanje dokler ne bo urejeno razmerje lastništva.
SKLEP: 09/04-2016
Besedilo sklepa: Potrdi se predlog sprememb cenika za leto 2016 in izdaja dobropisov klubom.
Glasovanje:

ZA: 6

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

Naslednja seja je načrtovana za sredino julija.
Seja sveta se je končala ob 19.05 uri.
Kranj, 28.04.2016
Marjan Bajt
Predsednik sveta zavoda

