ZAPISNIKA
8. seje sveta Zavoda za šport Kranj (2016-2020)
Seja je bila v četrtek, 26.01.2017 ob 19.00 v sejni sobi Pokritega Olimpijskega bazena, Partizanska 37
Kranj.
Prisotni:
Člani sveta zavoda: Matjaž Polak, Zlatko Japelj, Damjana Piškur, Matej Kozjek, Sebastijan Tofaj, Matija
Bežek,
Ostali: Branko Fartek, direktor zavoda
Odsotni: Marjan Bajt

Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.

zapisnik 7. seje Sveta Zavoda za šport Kranj
poročilo o opravljenem letnem popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev za leto 2016
finančni načrt Zavoda za šport Kranj za leto 2017
razno

8. sejo sveta zavoda je vodil podpredsednik sveta Matjaž Polak.
Zapisnik je pisal Matija Bežek.
Dnevni red 8. seje je bil soglasno potrjen.
K točki 1.
SKLEP: 14/08-2017
Besedilo sklepa: sprejme se zapisnik 7. seje Sveta Zavoda za šport Kranj
Glasovanje:

ZA: 6

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

K točki 2.
Direktor razloži nove nabave v decembru (2 pregradi za bazenske proge, fitnes oprema za fitnes pod tribuno).
Pojasni glede odpisanega traktorja, ki je bil ukraden in odpisan že lansko leto, pozabilo pa se je odpisati
traktorski nastavek-zabeležen pod isto številko. V športnem centru je dostop do fitnesa brez odobritve verjetno
glavni razlog za manjkajoče uteži. V Stražišču mora MO Kranj urediti vpis parcelnih številk. Na Letnem
kopališču pa se bo preverilo sedeže, ki so bili odstranjeni. Glede drobnega inventarja je bilo pojasnjeno, da je
problem izginulih drsalk v tem, da se pri izposoji za kavcijo ne sme vzeti osebnega dokumenta. Dan je bil
predlog, da bi si izpisovali podatke (ime, naslov) in vzeli podpis.
Pri terjatvah in obveznostih sta bila izpostavljena Vaterpolska zveza, za katero je poenostavljena prisilna
poravnava propadla in je uveden stečaj, ter RK Kranj, ki objektov ne uporablja že dalj časa.

Za podjetja, ki imajo zapadle obveznosti, direktor razmišlja o najemu podjetja za izterjavo dolgov, ki od
iztirjanega zneska za plačilo vzamejo cca 10%.
SKLEP: 15/08-2017
Besedilo sklepa: sprejme se poročilo o rednem letnem popisu Zavoda za šport Kranj.
Glasovanje:

ZA: 6

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

K točki 3.
Direktor pojasni, da je glavna razlika glede na lani v investicijah, ki so lani bile, letos pa jih ni v planu.
MO Kranj je znižala sredstva za plače. Sredstva za dva trenerja so namreč prerazporejena na razpis MO
Kranja za delovanje občinskih panožnih športnih šol, preko katerih so v k lkubih zaposleni trenerji, ki jih
financira MO Kranj.
Razloži predvidena sredstva Športa mladih, ki jih v celoti krije občina, zavod pa ob tem izvaja tudi lastne
programe, kot je Osnovna motorika v 1. triadi osnovnih šol.
Pri investicijah bo v letu 2017 obnovljen čofotalnik in druga stran pločnika za dostop do Pokritega olimpijskega
bazena ter sistem registracije za POB. V POB-u se bo uredilo tudi avtomatsko pranje filtrov, kar bo odpravilo
problem pritekanja mrzle vode v jutranjih urah zaradi izpraznjene kompenzacije). V Pobu in ostalih objektih, se
bodo po novem na podlagi ponudb obračunavale tudi tekme. Sredstva klubov za tekme bodo torej ločena od
namensko vadbenih sredstev. V Stražišču se bo poleg tušev pri odbojkarskem igrišču, uredilo sanitarije za
obiskovalce. V dvorani Planina pa brezžični dostop do spleta za obiskovalce ter video spletni prenos tekem.
Za video nadzor bo potreben nov razpis.
Strelski dom Huje gre nazaj v upravljanje zavoda. V planu pa je tudi povečanje programov za rekreacijo
(vadba za kolesarje že poteka v dogovoru s kolesarskim klubom in Mega centrom, pomladi pa je v planu še
brezplačen program teka in vadbe na zunanjih fitnes napravah za upokojence.
Omenjeno je bilo, da v športni dvorani gorijo luči pozno v noč. situacijo bo direktor preveril.
Postavljeno je bilo vprašanje ali bo novi sistem registracije na POBu omogočal tudi naložen denar na
zapestnice. Direktor pojasni, da je nov sistem predviden le na POB, kar se nalaganja denarja na zapestnice
tiče, pa je trenutna varianta nakupa kuponskih vstopnic dobra alternativa.
SKLEP: 16/08-2017
Besedilo sklepa: sprejme se predlagani finančni načrt Zavoda za šport Kranj za leto 2017.
Glasovanje:

ZA: 6

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

K točki 4.
Naslednja seja bo predvidoma 23.2.2017
Seja sveta se je končala ob 20.00 uri.
Kranj, 31.01.2017

Matjaž Polak
Podpredsednik sveta zavoda

