ZAPISNIK
5. seje sveta Zavoda za šport Kranj (2016-2020)
Seja je bila v četrtek, 14.07.2016 ob 19.00 v sejni sobi Pokritega Olimpijskega bazena, Partizanska 37
Kranj.
Prisotni:
Člani sveta zavoda: Marjan Bajt, Zlatko Japelj, Matej Kozjek, Matjaž Polak, Matija Bežek,
Ostali: Branko Fartek, direktor zavoda
Odsotni: Sebastijan Tofaj, Damjana Piškur

Predlagani dnevni red:
1. zapisnik 4. seje Sveta Zavoda za šport Kranj
2. predlog poslovnega poročila za prvo polletje 2016 Zavoda za šport Kranj
3. razno
5. sejo sveta zavoda je vodil predsednik sveta Marjan Bajt.
Zapisnik je pisal Matija Bežek.
Dnevni red 5. seje je bil soglasno potrjen.

K točki 1.
SKLEP: 09/05-2016
Besedilo sklepa: sprejme se zapisnik 4. seje Sveta Zavoda za šport Kranj
Glasovanje:

ZA: 5

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

K točki 2.
Branko Fartek, direktor zavoda je pojasnil namen polletnega poročila s katerim seznanja Svet zavoda s
poslovanjem, po potrebi se lahko naredi tudi rebalans.
Razloži za katere objekte so se porabljala sredstva za vzdrževanje objektov. Poleg objektov v upravljanju
zavoda se vzdržuje tudi nogometno igrišče v vojašnici (za treninge članske ekipe NK Triglava), igrišče za
baseball v Škofji Loki (treningi in tekmovanja baseball kluba Kranjski lisjaki) ter se sodeluje v okviru
Smučarskega skakalnega centra Gorenja Sava za pripravo tekmovanj Regijskega panožnega centra Kranj.

Pomembnejše sanacije so bile izvedene na črpalkah, loputah in filtrih na POBu, napeljavi za talno gretje,
optimizaciji pretoka v otroškem bazenu, zamenjava vrat v kopalnici in obnova reflektorjev. Nabavile so se nove
tekmovalne plavalne proge in vaterpolo goli. Opravljena so bila tudi druga dela. Na Letnem kopališču se je
zamenjalo pesek v filtrih in saniralo vodno omrežje in zamenjalo dva hidranta. V dvorani Planina se je saniral
tokokrog tople vode, v Stražišču je bila izvedena priključitev na mestno kanalizacijo, na GibiGibu pa se je
zamenjalo podest in uredilo peskovnik.
Posredovane so bile informacije o poteku športnih programov, predvsem pomen izvajanja Nacionalnega
programa športa, kjer prednjači program plavalnega opismenjevanja Nauči se plavati in šolska športna
tekmovanja. Poudarjen je bil dodatni program zavoda o Osnovni motoriki v 1. triadi osnovnih šol, kjer bi bilo
vredno razmisliti o bistveno povečanem obsegu. (Sedaj v vsakem oddelku v prvih treh razredih sodeluje
športni pedagog le pri 4 urah športne vzgoje, kar znese cca mesec dni na vsaki šoli. Želen obseg bi bil
celoletno sodelovanje.) Našteti so bili ostali rekreativni programi, športna priznanja in kategorizirani športniki.
Pri kadrih je bilo pojasnjeno, glede javnih del (letos le dva namesto trije) in glede razmerja med študentskim
delom in delom s.p.-jev. Večina študentov je namreč izgubila status študenta in so sedaj plačani preko
svojega s.p. dela, skupni strošek oz obseg dela zunanjih izvajalcev, pa ostaja približno enak.
Nadzor s strani MO Kranja in notranje revizije v letu 2016 ni bil izveden, prav tako še ni bilo nadzora
inšpektorata RS Slovenije. Redno pa se nadzira kakovost kopalne vode, ki ga izvaja Nacionalni laboratorij za
zdravje, okolje in hrano-enota Kranj. Pri kontrolah nedovoljenih odstopanj ni bilo.
Finančni del
Trenutni procent prihodkov lastnih sredstev in javnih sredstev odstopa od planiranih predvsem zaradi začetnih
težav pri podpisovanju asignacijskih pogodb s klubi. Društva so namreč na podlagi novega pravilnika prejela
namenska sredstva za uporabo objektov. Zaradi nestrinjanja s pravilnikom ali rezultati razpisa MO Kranja o
sofinanciranju letnega programa športa, je bilo kar nekaj pritožb in posledično nepodpisanih asignacijskih
pogodb. Lastni prihodki zavoda so bili posledično manjši, povečali pa se javnofinančni. Glede na to, da se
zadeve urejajo, se ob koncu leta pričakujejo z načrtom predvidena razmerja.
Povečani so bili stroški porabe plina. Predvsem je razlog v slabem nadzoru Eltec Petrola. Direktor bo verjetno
po izteku pogodbe prekinil sodelovanje z njimi in poiskal novega izvajalca.
Na nekaterih so področjih so procenti višji, ker se večino stroškov naredi v prvem polletju. dejansko poslovanje
pa je racionalno in uspešno.

SKLEP: 10/05-2016
1. Besedilo sklepa: Potrdi se predlog poslovnega poročila za prvo polletje 2016 Zavoda za šport Kranj.
Glasovanje:

ZA: 5

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

K točki 3.
Direktor pojasni situacijo in predstavi zaporedje dogodkov pri odpovedi najemnega razmerja za prostore
fitnesa v prvem nadstropju POB-a, ki ga ima v najemu Volin fitnes center d.o.o. Njegov predlog v zapiranju
dolgov in pri nadaljnjih korakih bo zahteva po 10 vnaprejšnjih plačilih mesečne najemnine, ostali morebitni
dolg pa se poravna z odkupom opreme (predvsem uteži).

Seja sveta se je končala ob 19.00 uri.

Kranj, 15.07.2016
Marjan Bajt
Predsednik sveta zavoda

