
  

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

 
 
Seja je bila v četrtek, 26.07.2018 ob 19.00 v sejni sobi Zavoda za šport Kranj, Partizanska cesta 37, 
4000 Kranj. 
 
Prisotni: 
 
Člani sveta zavoda: Marjan Bajt, Sebastijan Tofaj, Matjaž Polak, Matija Bežek 
 
Ostali: Branko Fartek, direktor zavoda 
 
Odsotni: Damjana Piškur, Zlatko Japelj, Matej Kozjek 
 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. zapisnik 17. seje Sveta Zavoda za šport Kranj. 
2. poslovno poročilo Zavoda za šport Kranj za prvo polletje 2018. 
3. razno. 

 
18. sejo sveta zavoda je vodil predsednik sveta Marjan Bajt.  
Zapisnik je pisal Matija Bežek. 
 
Dnevni red 18. seje je bil soglasno potrjen.  
 
K točki 1. 
 
Glede zapisnika ni bilo pripomb. Je pa direktor seznanil prisotne, da so bile vse predlagane investicije Zavoda 
za šport Kranj za proračun mestne občine Kranj za 2019 zavrnjene. 
 
SKLEP: 40/18-2018 
Besedilo sklepa: potrdi se zapisnik 17. seje Sveta Zavoda za šport Kranj. 
 
Glasovanje:  ZA: 4  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
K točki 2. 
 
Direktor za uvod pove, da je oblika poročila usklajena z navodili Skupne službe notranje revizije Kranj. Člane 
sveta seznani, da je zavod od MOK prejel pred časom zahtevana dodatna sredstva za Ledno dvorano in 
razliko za plače ter se bo moral v jeseni pripraviti rebalans finančnega načrta zavoda za leto 2018. 
 
UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNE INFRFASTRUKTURE 
Investicije in investicijska sredstva vzdrževanja so se v prvem polletju porabljala na vseh lokacijah. Podroben 
spisek je v polletnem poročilu, v kratkem pa je bilo vzdrževanje na sledečih objektih: 
 
Pokriti olimpijski bazen  
Zamenjava 20 kosov starih reflektorjev LED reflektorji je del triletnega plana. Nekaj jih bo še zamenjano v letu 
2019, zamenjava pa bo zaključena v letu 2020. 
 
 



  

Letno kopališče  
Obnova prelivnih žlebov na otroških bazenih in zamenjava dela keramike na olimpijskem bazenu, denar za 
sanacijo je bil del presežka poslovanja prejšnjega leta. 
 
Športni park Stražišče 
Predelava skladiščnega prostora in ureditev pisarne in prostorov za delavce. Zamenjava elektro omarice na 
tenis igriščih na zahtevo Elektra Gorenjska. 
 
Primskovo 
Obnova garderob in zaščitne ograje ob nogometnem igrišču. 
 
Programi 
Izvedli so se programi v okvir nacionalnega programa športa. Program zavoda "Osnovna motorika v 1. triadi" 
se je uspešno izvedel z razširjeno varianto v 1. razredih, kar je po mnenju šol vidno prispevalo predvsem k 
razvoju otrok, ki niso vključeni v redno klubsko vadbo. 
Zaradi ugodnih snežnih razmer so bile tekaške proge urejene večkrat na vseh lokacijah. zaradi nekaterih 
pritožb lastnikov zemljišč, pa bodo v naprej potrebna vsa soglasja. 
 
Drsališče na Slovenskem trgu 
Zavod s Hokejskim klubom sklenil pogodbo o montaži in vzdrževanju. Delovanje drsališča je potekalo brez 
težav. 
 
Županov tek 
Več prijav je bilo zaznati pri teku na 10 km, kar kaže na to, da poleg narave dobrodelnosti, prireditev pridobiva 
na tekaški in športni prepoznavnosti. 
 
Športna priznanja 
Glavna športna nagrada tudi letos ni bila podeljena. Predlaga se nekaj več pojasnil pri oglaševanju razpisa ter 
poziv krajevnim skupnostim k sodelovanju pri prijavah. 
 
Kategorizirani športniki 
Veseli, da je bil v zadnjem obdobju velik skok v številu kategoriziranih pri mladinskem razredu. 
 
KADRI 
Reševalcem se je za poletje dvignila urna postavka, da ne bi odhajali na druga kopališča. V prihodnje je v 
planu zaposlitev dodatnih dveh reševalcev. 
 
FINANČNO POROČILO 
Direktor na kratko povzame, da je bilo poslovanje v skladu s finančnim načrtom, ki so mu bili dodani tekoči 
stroški Ledne dvorane. Polletni rezultat je po denarnem toku sicer kaže 22.666,00 eur presežka odhodkov nad 
prihodki. Presežek odhodkov je posledica stroškov za Ledno dvorano. Verjetno bo nekaj nižji tudi prihodek iz 
tržne dejavnosti, saj vreme kopalcem na letnem kopališču ni naklonjeno, sezona pa bo krajša zaradi 
veteranskega evropskega prvenstva (skupaj se ocenjuje cca 30.000,00 eur izpada).Izpostavi še cca 9% 
povečano porabo energije, ki je posledica prevzema v upravljanje Ledne dvorane. 
Kljub temu je direktor prepričan, da bo poslovanje ob koncu leta pozitivno. P njegovem mnenju ni bojazni, da 
bi zmanjkalo sredstev za vzdrževalna dela na objektih. 
 
SKLEP: 41/18-2018 
Besedilo sklepa: sprejme se zapisnik poslovno poročilo Zavoda za šport Kranj za prvo polletje 2018 
 
Glasovanje:  ZA: 4  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 



  

K točki 3. 
 
Postavljena so bila vprašanja (Tofaj) glede lastništva lokala v Stražišču. Direktor pove, da je lokal v upravljanju 
nogometnega kluba za lastne potrebe. 
 
Postavljeno je vprašanje (Tofaj) glede ustreznosti atletske steze za tekmovanja. Direktor pove, da atletski 
stadion zaradi slabega stanja tekaške steze nima dovoljenja za izvedbo državnih in mednarodnih atletskih 
tekmovanj. Razvije se pogovor o prerazporeditvi občinskih sredstev in možnosti porabe teh sredstev šele v 
naslednjem proračunskem letu. Atletska steza se zaradi značilnosti materialov, lahko obnovi v času od julija 
do septembra. Zaradi vrednost obnove se mora izvesti javni razpis, kar zahteva določen čas To pomeni, da se 
obnova praktično letos ne more pričeti. 
 
Na vprašanje glede postavitve dodatnih fitnes naprav na stadionu (Tofaj), direktor pove, da lokacija za ograjo, 
na področju atletskega stadiona ni primerna. Lahko bi se postavila v nadaljevanju linije obstoječih naprav. 
 
Na vprašanje glede strehe na tribuni hribček (Tofaj) direktor pojasni, da je bilo dovoljenje zaradi predpisov 
pred časom zavrnjeno (premalo zelene površine ob objektih…). Predpisi pa so se spremenili in vloga se bo 
ponovno vložila. 
 
Pri vprašanju glede prenosa Športnega parka Zarica v upravljanje zavoda (Bajt), se zadeve še vedno niso 
premaknile. Kdo je lastnik lokala, pa bo direktor preveril na občini. 
 
Pri vprašanju glede možnosti vadbe drugih nogometnih društev in klubov v Kokrškem logu, Tenetišah (Tofaj), 
vojašnici.., direktor pove, da trenutno igrišča uporablja NK Triglav. Meni, da bi se tudi za ta igrišča moralo na 
razpisu MO  razdeliti sredstva kot za ostala igrišča. Pri nogometnih klubih je trenutno stanje tako, da vsak klub 
uporablja svoja igrišča in se razen igrišča z umetno travo ne dodeljujejo drugim klubom. Za igrišča v Kokrškem 
logu in Tenetišah se strinja za souporabo z upoštevanjem občinskega pravilnika. 
 
 
Seja sveta se je končala ob 20.00 uri. 
 
 
Kranj, 27.07.2018 
         Marjan Bajt 
         predsednik sveta zavoda 


