
  

OSNUTEK ZAPISNIKA 
9. seje sveta Zavoda za šport Kranj (2016-2020) 

 
 
Seja je bila v četrtek, 23.02.2017 ob 18.00 v sejni sobi Pokritega Olimpijskega bazena, Partizanska 37  
Kranj. 
 
 
Prisotni: 
 
Člani sveta zavoda: Matjaž Polak, Zlatko Japelj, Damjana Piškur, Matej Kozjek, Matija Bežek,  
Ostali: Branko Fartek, direktor zavoda 
 
 
Odsotni: Marjan Bajt, Sebastijan Tofaj  
 
 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. zapisnik 8. seje Sveta Zavoda za šport Kranj 
2. letno poročilo Zavoda za šport Kranj za leto 2016 
3. predlog porabe presežka sredstev iz poslovanja za leto 2016 
4. predlog potrditev športnih znakov, plaket in nagrad MOK za leto 2016 
5. razno 

 
9. sejo sveta zavoda je vodil podpredsednik sveta Matjaž Polak.  
 
Zapisnik je pisal Matija Bežek. 
 
Pri dnevnem redu je direktor pod točko razno predlagal seznanitev z navodili inšpektorja za delo. Dnevni red 
9. seje je bil soglasno potrjen.  
 
K točki 1. 
 
SKLEP: 17/09-2017 
Besedilo sklepa: sprejme se zapisnik 8. seje Sveta Zavoda za šport Kranj 
Glasovanje:  ZA: 5  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
K točki 2. 
Direktor razloži, da je v letu 2016 izkazan dobiček 115.608,00 EUR. Prikaz odhodkov in prihodkov po 
denarnem toku pa pokaže drugačno, realnejše stanje, 67.271,00 EUR. Glede prihodkov je potrebno poudariti  
to, da je v letu 2016 MO Kranj klubom razdelila namenska sredstva za uporabo objektov. Za enak znesek se 
je zavodu zmanjšal namenski vložek MO Kranj. Zavod je tem klubom za uporabo izstavil račune, kar seveda 
pomeni večji tržni prihodek v primerjavi s prejšnjimi leti. Vsem klubom so bili obračunani višji popusti, da so 
lahko sezono zaključili s sredstvi, ki jim jih je namenila MO Kranj za uporabo športnih objektov. Klubi niso 
finančno občutili prehod na nov način obračunavanja uporabe športnih objektov. Dejanska slika prihodkov od 
uporabe objektov bo torej jasna v naslednjem oz. naslednjih letih. Direktor oceni, da je realno dohodek večji za 
cca 4%, z upoštevanjem vračila vhodnega davka pa cca 2-3%. 
 
Zadovoljiv je podatek, da so se zmanjšali stroški na vseh objektih, razen v Stražišču, kar je posledica priklopa 
na kanalizacijo. Stroški so nižji od za cca 30.000,00 EUR; za elektriko 7%, za plin 5%. 



  

 
Pri poslovnem poročilu direktor pove, da se dolgoročni cilji ne spreminjajo. Glavna naloga zavoda je 
vzdrževanje objektov. V upravljanje je zavod dobil še Strelski dom Huje, za kar pa MO Kranj ni nakazala 
dodatnih sredstev.  
 
Dejavnosti nacionalnega programa športa so bila izvedena v skladu z občinskim planom. Glavni poudarek je 
bil na "Nauči se plavati" in šolskih športnih tekmovanjih. Pri lastnih programih pa je glavni poudarek pri 
programu osnovne motorike v 1. triadi osnovnih šol. Dolgoročni cilj tega programa je sodelovanje športnih 
pedagogov pri rednem pouku športne vzgoje v prvih treh razredih. S tem bi veliko pridobili otroci in klubi. 
 
Smučarske tekaške proge, se zaradi pomanjkanja snega v letu 2016, niso uredile. 
 
Rekreativni program je potekal v POB-u, v naslednjem obdobju pa se načrtujejo še brezplačni programi 
atletike oz. teka, kolesarjenja, vadbe na zunanjih fitnes napravah… 
 
Glede investicij je bil izdelan dodaten predlog, saj niso bile pravočasno realizirane vse načrtovane investicije in 
se bodo realizirale v letu 2017. Razlog, da se je z investiranjem dobička počakalo, je v zamaknjenih plačilih 
klubov za uporabo objektov. Sredstva za zadnje četrtletje so bila prejeta decembra, kar je bilo prepozno za 
investicije.  
 
Investicijskih dejavnostih v letu 2016, so bili deležni načeloma vsi objekti v upravljanju. Kadrovsko le bilo leto  
2016 enako preteklemu letu. 
 
Glede poročila direktor ponudi možnost dodatnega pojasnila za naknadno postavljena vprašanja.  
 
SKLEP: 18/09-2017 
Besedilo sklepa: sprejme se letno poročilo Zavoda za šport Kranj za leto 2016. 
Glasovanje:  ZA: 5  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
 
K točki 3. 
 
Direktor pojasni, da je v poslovnem poročilu za leto 2016 115,608,00 EUR presežkov prihodkov nad odhodki 
plus 15.368,00 EUR iz poslovnega leta 2015. 
Ker vse investicije zavoda niso bile v celoti pokrite s strani MO Kranja, se je moral oblikovati vir v višini 
28.907,00 EUR za obveznosti do opredmetenih in neopredmetenih sredstev v upravljanju. Tako ostane skupaj 
102,069,00 EUR nerazporejenih sredstev, ki se bodo namenile za nerealizirane investicije in investicijsko 
vzdrževanje iz leta 2016 ter za nujne investicije in investicijsko vzdrževanje v športne objekte v letu 2017. 
 
Za nerealizirane investicije in investicijsko vzdrževanje iz leta 2016 bi bilo namenjenih 42.500,00 EUR: 

 prometna ureditev in ureditev postajališča za šolske avtobuse in pločnik do vhoda v POB, 

 Športni park Stražišče-ureditev javnih sanitarij za obiskovalce, na glavnem nogometnem igrišču pa 
zamenjava travne ruše v kazenskem prostoru in novi goli. 

 obnova strehe na gostinskem lokalu Letnega kopališča 
Ostali presežek 59.569,00 EUR pa bi namenili za: 

 sanacijo malega otroškega bazena na Letnem kopališču (čofotalnik), kjer so ploščice večinoma 
dotrajane, odstopajo in pokajo. 

 pri nadzoru daljinske avtomatike za LK in POB, zamenjava ELTECH Petrolovega računalniškega 
programa s cenejšim, 

 toplotna črpalka za sanitarno vodo v garderobah NK Bitnje, 

 zamenjava steklenih prizem v športni dvorani Planina (s čimer bi bila zaključena še zadnja stopnja 
izolacije v dvorani). 



  

SKLEP: 19/09-2017 
Besedilo sklepa: sprejme se predlagani predlog porabe presežka sredstev iz poslovanja za leto 2016. 
Glasovanje:  ZA: 5  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
 
K točki 4. 
 
Bežek seznani prisotne s procesom razpisa in izbora športnih priznaj za leto 2016 in kriteriji za posamezna 
športna priznanja. Pojasni odločitev komisije za ne dodelitev velike športne nagrade za 2016. Odgovori na 
vprašanje, kdo je lahko prejemnik športnih priznanj (Vsak s stalnim prebivališčem v Kranju ali članstvom v 
društvu s sedežem v Kranju, ki izpolnjuje kriterije za posamezno priznanje).  
 
SKLEP: 20/09-2017 
Besedilo sklepa: potrdi se predlog komisije za športna priznanja in potrdi spisek dobitnikov športnih priznanj 
MOK za leto 2016. 
Glasovanje:  ZA: 5  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
 
K točki 5. 
 
Direktor seznani prisotne z ugotovitvami nadzora s področja delovnih razmerij inšpektorja za delo. Za Igorja 
Veličkoviča je bilo ugotovljeno, da ne izpolnjuje pogojev glede izobrazbe za delovno mesto "organizator 
športnih programov I". Do konca marca je čas, da se situacija uredi. Sprejeti je potrebno novo sistemizacijo 
delovnih mest, kjer bo "organizatorja športnih programov I", zamenjalo delovno mesto "organizator športnih 
programov II". Posledično se bo Veličkoviču znižala plača, ker bo po novi pogodbi imel namesto dosedanjega 
26. plačilnega razreda, 24. plačilni razred. V Zavodu pa je še nekaj zaposlenih, ki imajo enak problem. 
Problem izhaja iz leta 2009 ob uvedbi novih plačnih razredov. Takrat je po priporočilu veljalo (žal ni bilo nikjer 
zapisano), da nihče no bo prejel nižje plače, kot jo je prejemal do takrat. Problem se je reševalo z 
napredovanji in razporeditvami na delovna mesta z zahtevnejšimi pogoji. Letos pa pregledujejo ustrezno 
izobrazbo… 
 
Fitnes: prispel je sklep sodišča v katerem je navedeno, da mora najemnik izprazniti prostore. 
 
SKLEP: 21/09-2017 
Besedilo sklepa: potrdi se predlog spremembe pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Zavod za šport Kranj. 
Glasovanje:  ZA: 5  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
 
Naslednja seja bo predvidoma julija 2017 
 
 
Seja sveta se je končala ob 19.05 uri. 
 
 
 
Kranj, 27.02.2017 
         Matjaž Polak 
         Podpredsednik sveta zavoda 


