ZAPISNIK
10. seje sveta Zavoda za šport Kranj (2016-2019)
Seja je bila v torek, 25.07.2017 ob 18.00 v sejni sobi Pokritega Olimpijskega bazena, Partizanska 37
Kranj.
Prisotni:
Člani sveta zavoda: Marjan Bajt, Matjaž Polak, Sebastijan Tofaj, Damjana Piškur, Matija Bežek,
Ostali: Branko Fartek, direktor zavoda
Odsotni: Zlatko Japelj, Matej Kozjek
Zapisnik je pisal Matija Bežek.
Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.

zapisnik 9. seje Sveta Zavoda za šport Kranj
polletno poročilo Zavoda za šport Kranj za leto 2017
spremembe cenika Zavoda za šport Kranj 01.09.2017
razno

10. sejo sveta zavoda je vodil predsednik sveta Marjan Bajt. Dnevni red 10. seje je bil soglasno potrjen.
K točki 1.
SKLEP: 21/10-2017
Besedilo sklepa: sprejme se zapisnik 9. seje Sveta Zavoda za šport Kranj
Glasovanje:

ZA: 5

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

K točki 2.
Direktor predstavi polletno poročilo zavoda in hkrati opozori, da je finančno poročilo narejeno po denarnem
toku, kar pomeni, da je finančna slika sredi leta nepopolna.
Predstavi spisek objektov, katerih upravljavec ali soupravljavec je zavod, ter dodatno vzdrževanje
nogometnega igrišča v vojašnici in baseball igrišča v Škofji Loki. Izpostavi Strelski dom Huje, ki ga je zavod
dobil nazaj v upravljanje, MO Kranj pa v ta namen ni namenila dodatnih sredstev. Pojasni, da je interes
zavoda nadzirati vzdrževanje skakalnice in spodbuditi SZS k investicijskem vzdrževanju. Ob morebitnem
prevzemu upravljanja s skakalnico je namreč v interesu zavoda, da je objekt v čim boljšem stanju.
Za redno vzdrževanje objektov so se porabljala tekoča lastna sredstva, zaradi česar je po denarnem toku
prikazan primanjkljaj 15.344 EUR. Pri tem ni upoštevanih namensko rezerviranih sredstev lanskega dobička,
kar pomeni, da bo prava slika vidna ob koncu leta.
Pri programih direktor poleg omembe utečenih lastnih programov (osnovna motorika v 1. triadi OŠ, napihljiv
grad, Beli hribčki…), nacionalnega programa športa (mali in Zlati Sonček, Naučimo se plavati, šolska športna
tekmovanja…) ter rekreativnih programov, poudari Županov tek. Županov tek je bil maja 2017 prvič v
organizaciji zavoda. V kolikor nam bo zaupan tudi prihodnje leto, bo predlagal nekaj sprememb v
organizacijskem odboru. Spregovori o dodatnih načrtih glede zunanjega fitnesa (obremenitve z lastno težo) in
o interesu zasnežitve smučarsko tekaške steze v dogovoru z občino Naklo.
Pri športnih nagradah bode v oko pomanjkanje predlogov za Športno nagrado Kranja. Predlaga, da bi ob
naslednjem razpisu tudi Svet zavoda predlagal kandidata.

Pri kadrih omeni razporeditev Veličkoviča, ki je zadolžen za organizacijo priprav tujih ekip v bazenu ter
urejanje spletne strani in družabnih omrežij zavoda. Omeni angažiranje kadrov v program osnovne motorike v
1. triado osnovnih šol ob podpori MO Kranja in lastnih sredstev zavoda.
V letu 2017 s strani MO Kranj ni bilo načrtovanih revizijskih pregledov. Prav tako v prvi polovici leta 2017 ni
bilo zdravstvenega inšpekcijskega pregleda. Je pa Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano – enota
Kranj, na podlagi pogodbe redno jemal vzorce vode. Vsi parametri nadzora so bili v okviru dovoljenih
odstopanj.
Finančno poročilo.
Za prvo polovico leta 2017 se kaže 15.334 Eur presežka odhodkov nad dohodki. Ker pa je poročilo
pripravljeno na podlagi finančnega toka, slika ni čisto realna. Ni namreč upoštevanih sredstev lanskoletnega
dobička. Direktor ocenjuje, da bi s tem vred imeli okoli 30.000,00 EUR presežka dohodkov nad odhodki.
Pri izdatkih izpostavi postavke, kjer je poraba precej nižja od predvidene. To so predvsem stroški vode,
čiščenja in nadzora vode. Pri vodi se pozna lanskoletna sanacija napeljave. Pri stroških čiščenja je vzrok v
razpisu in nižjih ponudbi izvajalca. Pri nadzoru pa se je zaradi konstantno ustreznih rezultatov zmanjšalo
število preverjanj.
Pri izdatkih za javna dela in plače je poraba višja. Vzrok je v izplačilu odpravnine bivšemu zaposlenemu, pri
javnih delih pa je potrebno še preveriti vzroke. Verjetno so nastali večji stroški zaradi spremembe predpisanih
osnovnih izhodišč plač.
Na vprašanje g. Bajta, direktor pojasni ""transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam". To so namenska
sredstva za skakalnice na Gorenji Savi, Festival športa in mednarodne nogometne turnirje, katere organizira in
se jih udeležuje NK Triglav.
Na vprašanje g. Tofaja, glede fasade pojasni problem soglasja arhitekta in dobavljivosti ustreznega materiala.
Za obnovo fasade bo verjetno ob soglasju arhitekta potrebno poiskati alternativno rešitev. Glede stroškov
rednega vzdrževanja Športnega centra direktor razloži, da je bilo precej del zaradi vstopa nogometašev v prvo
ligo, saj je bilo potrebno zadostiti nekaterim zahtevam. Zavod je pristal na financiranje osnovnih stvari, ki se
tičejo športa (cca 27.000,00 eur), VIP in ostalo bo financira MOK.
Na koncu poudari pomembnost sprotnih vzdrževalnih del na objektih, zaradi česar je vedno manj velikih in
dragih popravil.
SKLEP: 22/10-2017
Besedilo sklepa: sprejme se Polletno poročilo Zavoda za šport Kranj za leto 2017.
Glasovanje:

ZA: 5

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

K točki 3.
Direktor pojasni, da bo z uvedbo novega registracijskega sistema na bazenu uvedena personalizacija
uporabniških kartic. V ta namen se spremeni do sedaj prenosljivih 12 obiskov v neprenosljivo. Na cenik pa se
doda uporabniška kartic, ki jo uporabnik plača v primeru izgube.
Predlagane so spremembe v ceni nadstandardne uporabe nogometnih igrišč. Pokazalo se je namreč, da ob
dosedanji praksi klub in drugi managerji izkazujejo interes po večjem številu mednarodnih tekem, kot bi jih bilo
sposobno prenesti igrišče. Da bi zadostili vsem zahtevam in pokrili dodatne stroške, je bilo potrebno rezervirati

in obračunati igrišče za 4 ure na tekmo. S predlaganimi spremembami se stroškovnik za tekmo pokrije v dveh
urah, kar je realnejši časovni okvir rezervacije igrišča za tekmovanje.
V ceniku je dodana postavka za kvadratni meter oglaševalnega prostora. Do sedaj so v glavnem klubi
oglaševali svoje sponzorje. Pri tem so nekatera podjetja želela oglaševanje, niso pa želela biti sponzor
klubom. Z oblikovanjem pravil in cenika glede oglasnega prostora, se tako nudi možnost oglaševanja tudi
ostalim.
SKLEP: 23/10-2017
Besedilo sklepa: sprejme se predlagane spremembe cenika Zavoda za šport Kranj, ki začne veljati
01.09.2017.
Glasovanje:

ZA: 5

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

K točki 4.
G. Tofaj predlaga, da se na križišča kjer so table, ki usmerjajo promet k bazenu, doda tudi napis "Športni
center Kranj".
G. Bajt pove, da je zaradi uspešne zimske vadbe na spinning kolesih dodatno dogovorjena s kolesarskim
klubom tudi jesenska vadba na kolesarski stezi v Stražišču, kjer bo bil poleg rekreativne vadbe, poudarek tudi
na nastavitvah pozicije na kolesu.
Naslednja seja bo predvidoma v začetku oktobra.
Seja sveta se je končala ob 19.00 uri.
Kranj, 26.07.2017
Marjan Bajt,
predsednik Sveta zavoda

