
  

ZAPISNIK 
17. seje sveta Zavoda za šport Kranj (2016-2020) 

 
 
Seja je bila v četrtek, 21.06.2018 ob 19.00 v pisarni vodje objektov Zavoda za šport Kranj, Partizanska 
cesta 37, 4000 Kranj. 
 
Prisotni: 
 
Člani sveta zavoda: Marjan Bajt, Matej Kozjek, Matjaž Polak, Matija Bežek 
Ostali: Branko Fartek, direktor zavoda 
 
Odsotni: Damjana Piškur, Zlatko Japelj, Sebastijan Tofaj 
 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Zapisnik 15. seje Sveta Zavoda za šport Kranj 
2. Zapisnik 16. – korespondenčne seje Sveta Zavoda za šport Kranj 
3. Poročilo finančnega poslovanja zavoda do junija 2018 
4. Informacija o predlogu finančnega načrta zavoda za proračun MOK 2019 
5. Razno 

 
17. sejo sveta zavoda je vodil predsednik sveta Marjan Bajt.  
 
Zapisnik je pisal Matija Bežek. 
 
Dnevni red 17. seje je bil soglasno potrjen.  
 
 
K točki 1. 
 
SKLEP: 38/17-2018 
Besedilo sklepa: sprejme se zapisnik 15. seje Sveta Zavoda za šport Kranj 
 
Glasovanje:  ZA: 4  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
K točki 2. 
SKLEP: 39/17-2018 
Besedilo sklepa: sprejme se zapisnik 16. – korespondenčne seje Sveta Zavoda za šport Kranj 
 
Glasovanje:  ZA: 4  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
K točki 3. 
Direktor seznani svet s poslovanjem zavoda do junija 2018 in razloži, da je indeks med realizacijo v 2018 in 
finančnim načrtom 2018 okoli 42%. Skupni prihodki in odhodki zavoda imajo indeks 41%. Izpostavi višji indeks 
elektrike (48%) in plina (45%), ki vključujeta tudi že Ledno dvorano ter naročilnice (63%). Prekoračen je tudi 
indeks pri plačah, ker MO Kranj še ni nakazala razlike zaradi dviga plač v določenih vejah plačilnih razredov 
po uredbi vlade RS. 
 



  

Zaradi Ledne dvorane in stroškov plač prihaja do odstopanja med realizacijo in finančnim načrtom za leto 
2018. Na občino je vložen zahtevek za dodatna sredstva za vzdrževanje Ledne dvorane in za plače. Po 
odobritvi sredstev se bo pripravil rebalans finančnega načrta za leto 2018. 
 
Direktor seznani svet, kaj je bilo pred novo sezono obnovljenega na letnem kopališču ( prelivni žlebovi na 
otroških bazenih in keramika na olimpijskem bazenu ) in načrtovane investicije glede avtomatskega pranja 
filtrov na POB, obnovi fasade POB in polaganje tartana in šotora na rokometnem igrišču, ki naj bi se pripravil 
za zimske atletske in nogometne treninge. 
 
K točki 4. 
 
Direktor pojasni, da bo za verjetni prevzem v upravljanje Športnega parka Zarica in upravljanja Ledne dvorane 
potrebna nova sistemizacija delovnih mest. Poleg zaposlenih na Zarici (1) in Ledni dvorani (3), se planira tudi 
dva dodatno zaposlena reševalca iz vode (problem zagotavljanja reševalne službe v poletnih mesecih in 
dvigovanja cene študentskega dela in S.P. jev). 
 
Direktor navede predlog za proračun MOK za 2019 za investicije, ki jih namerava financirati zavod: 
 
* obnova pohodnega platoja ob malih bazenih na letnem kopališču (april-junij) – 30.000 eur, 
* obnova stopnišča in prehodnega bazena pri malih bazenih letnega kopališča (april-junij) – 3.000 eur, 
* obnova kopalnic pri letnem kopališču (april-junij) – 5.000 eur, 
* pokriti olimpijski bazen – zamenjava startnih blokov za 25m plavalne proge (julij-avgust) – 20.000 eur, 
* odstranitev tlakovcev na zelenici letnega kopališča in nov namakalni sistem (april-junij) – 3.000 eur. 
 
Predlog investicij za proračun MOK za 2019, ki naj bi jih financirala MO Kranj: 
 
* zamenjava tartana na atletski stezi (julij-september) – 540.000 eur, 
* ureditev 100m tartanske atletske steze na V strani atletskega stadiona (julij-september) – 90.000 eur, 
* zamenjava obstoječih reflektorjev z LED reflektorji na velikem igrišču z umetno travo (julij-avgust) – 110.000 
eur 
* ureditev namakalnega sistema na glavnem nogometnem igrišču v ŠP Stražišče (julij-avgust) – 25.000 eur 
 
K točki 5. 
 
Glede na razpoložljivost prisotnih v juliju, bo naslednja seja bo predvidoma 26.07.2018, v kolikor ne bo 
zagotovljene sklepčnosti, pa 27.7.2018. 
 
Seja sveta se je končala ob 20.00 uri. 
 
 
Kranj, 27.06.2018 
         Marjan Bajt 
         predsednik sveta zavoda 


