
  

ZAPISNIK 
dopisne 16. seje sveta Zavoda za šport Kranj 

 
 

Besedilo s prilogami dopisne 16. seje sveta Zavoda za šport Kranj je bilo poslano po elektronski pošti 
dne, 08.05.2018 ob 14:27 vsem članom sveta zavoda na naslove : 
 
Marjan Bajt                marjan.bajt@gmail.com 
Zlatko Japelj              goldi.japelj@gmail.com 
Damjana Piškur         damjana.piskur63@gmail.com 
Sebastijan Tofaj        sebastijan.tofaj@gmail.com 
Matej Kozjek              kozjek.matej@gmail.com 
Matjaž Polak              info@ak-triglav.si 
Matija Bežek              matija.bezek@zsport-kranj.si 
 
Besedilo dopisne seje: 
 
Spoštovani, 

 

zaradi moje 14-dnevne odsotnosti sem se s predsednikom Sveta zavoda dogovoril za 

korespondenčno sejo, na kateri bi potrdili Cenik Zavoda za šport za leto 2018. Hkrati vas bi 

seznanil, da je od 01.04. Zavod najemnik Ledne dvorane na Zlatem polju. Posredujem vam tudi 

Dodatek št.2 k Najemni pogodbi za gostinski lokal na Letnem kopališču. 

 

Vsebina korespondenčne seje : 

 
1. Cenik storitev Zavoda za šport Kranj 

V prilogi vam pošiljam Cenik storitev Zavoda za šport Kranj, ki se bo uporabljal v letu 2018. Dodane 
so spremembe za vrsto kuponskih kart na Pokritem olimpijskem bazenu in Letnem kopališču ter 
ceno za izgubljeno zapestnico za vhod na kopališče . te spremembe se vezane na nov sistem 
registracije vhoda na oba bazena, ki smo jo vključili s 1.septembrom 2017. 
Dodane so tudi cene za uporabo Strelskega doma na Hujah in Ledne dvorane na Zlatem polju, 
brisane pa cene za uporabo smučarske skakalnice K100 v Bauhenku, ki je ostala v upravljanju 
Smučarske zveze Slovenije. Za boljšo preglednost je dodana tudi Excel tabela, kjer so označene 
brisane postavke cenike in z rdečo označene nove postavke. V prilogi je tudi sklep 37/16, s katerim 
se potrjuje cenik za leto 2018. 

2. Ledna dvorana na Zlatem polju 
Zavod je od 01.04.2018 do 31.12.2018 najemnik Ledne dvorane. Ta najem se je izvedel na željo 
župana, ki bo poskušal do konca svojega mandata pridobiti soglasje Mestnega sveta za odkup 
Ledne dvorane od lastnika Expo biro d.o.o. in bi jo v letu 2019 prenesli v upravljanje zavoda. Zavod 
bo skrbel za tekoče vzdrževanje dvorane, dodatna sredstva v ta nem v višini dobrih 34.000 € bodo 
zagotovljena do konca polletja 2018. 

3. Najemniku Mega center d.o.o. je potekla najemna pogodba za gostinski lokal na Letnem kopališču. 
V skladu s 5.členom pogodbe je najemnik prosil za enkratno podaljšanje pogodbe za obdobje petih 
let. Zavod v petih letih ni imel nobenih problemov z najemnikom, ki je redno plačeval vse svoje 
obveznosti. Z zavodom je sklenil tudi dogovor, da plačuje vstopne karte za bazen za svoje letne 
obiskovalce, ter tako pripomogel k povečanju prodaje kart na Letnem kopališču. Moj predlog je, da 
se pogodba z dodatkom podaljša do leta 2022. Soglasje sveta za podaljšanje pogodbe ni potrebno. 
Če imate morda kakšne pomisleke, mi jih prosim sporočite. 

 

Redna seja sveta zavoda je predvidena v drugi polovici junija, ko bomo sprejeli rebalans 

Finančnega načrta Zavoda za šport Kranj za leto 2018, v katerega bomo vključili stroške za Ledno 
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dvorano. Takrat vas bom tudi obširneje seznanil s postopkom prevzema Ledne dvorane v 

upravljanje. 

 

Prosim vas, da do 15.05.2018 potrdite predlagani sklep ali izrazite nestrinjanje s predlaganim 

sklepom. 

 

Lep pozdrav, 

 

Branko Fartek, 

direktor Zavoda za šport Kranj 
 
 

Na besedilo dopisne seje so se do 14.05.2018 odzvali vsi člani Sveta zavoda. Dopisna seja je bila 
sklepčna. Svet zavoda sprejema naslednji sklep: 
 
SKLEP: 28/13-2017 
 
Besedilo sklepa: Svet Zavoda za šport Kranj potrjuje Cenik  storitev Zavoda za šport Kranj za leto 2018. 
 
 
Glasovanje:  ZA: 7  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
 
 
                                  Marjan Bajt, 
          predsednik Sveta zavoda 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga zapisniku : 
- Izpiski elektronske pošte glasovanja članov Sveta zavoda 
 
 
 
 
Kranj, 21.05.2018 


