ZAPISNIK
8. Seje sveta Zavoda za šport Kranj
Seja je bila v torek, 2. marca 2020 ob 12.00 uri v predavalnici Pokritega olimpijskega bazena,
Partizanska 37 Kranj.
Prisotni:
Člani sveta zavoda: podpredsednik Matjaž Polak, Matej Kozjek, Davor Brezar, Miroslav Majkić, Luka
Smrkolj in direktor zavoda Branko Fartek
Prisotni ostali:
Nečlan sveta zavoda: Marko Trebec
Odsotni:
dr. Andreja Valič Zver, dr. Neven Polajnar
Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev dnevnega reda 8. seje Sveta zavoda
Potrditev zapisnika 4. seje Sveta zavoda
Potrditev zapisnika 7. seje Sveta zavoda
Potrditev Letnega poročila Zavoda za šport za leto 2020
Potrditev Finančnega načrta 2020-21 Zavoda za šport Kranj
Razno

Četrto sejo je v skladu z 8. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Kranj« vodil
podpredsednik Sveta zavoda, Matjaž Polak. Svet zavoda je bil sklepčen. Zapisnik je pisal Luka Smrkolj.
Vsi prisotni smo se držali navodil NIJZ in upoštevali medsebojno razdaljo 1,5m in nosili obrazne maske.
K točki 1.
SKLEP: 23/08-2021
Besedilo sklepa: Potrdi se dnevni red 8. seje Sveta zavoda
Glasovanje:
ZA: 5 PROTI: 0
VZDRŽANI: 0
K točki 2.
SKLEP: 24/08-2021
Besedilo sklepa: Potrjuje se zapisnik 4. seje Sveta zavoda.
Direktor je razložil zapisnik 4. seje, da so bili večji odhodki popravilo vetroloma. Delež teh stroškov je
krila zavarovalnica (70%), nekaj več stroškov je bilo tudi z preplastitvijo atletske steze z novim asfaltom.
Povedal je tudi, da je kazenska ovadba zoper njega že pri koncu in da niso bile ugotovljene
nepravilnosti pri izplačevanju plač v času razglašene epidemije v javnem zavodu Zavod za šport Kranj.
Glasovanje:
ZA: 5 PROTI: 0
VZDRŽANI: 0

K točki 3.
SKLEP: 25/08-2021
Direktor pove, da je bilo zaključen letni popis osnovnih sredstev in obveznosti do virov za leto 2020 in
da bo v rubriki razno razložil glede sprememb kadrovanja na zavodu.
Besedilo sklepa: Potrjuje se zapisnik 7. seje Sveta zavoda.
Glasovanje:
ZA: 5 PROTI: 0
VZDRŽANI: 0
K točki 4.
SKLEP: 26/08-2021
Besedilo sklepa: Svet soglasno potrjuje Letno poročilo Zavoda za šport za leto 2020.
Direktor najprej predlaga potrditev predloga porabe presežka nad prihodki iz poslovanja zavoda za leto
2020 s sklepom, ki se ga zapiše v zapisnik.
Direktor omeni, da je sprva mislil, da bomo zaradi situacije covid-19 in s tem zmanjšanimi prihodki v
rdečih številkah, a se je na koncu pokazalo, da je bila tudi poraba energentov manjša in zato zavod je
zavod še vedno v pozitivnih številkah.
Glasovanje:
ZA: 5 PROTI: 0
VZDRŽANI: 0
SKLEP: 27/08-2021
Besedilo sklepa: Svet potrjuje predlog porabe presežka prihodkov nad odhodki iz poslovanja zavoda za
šport Kranj za leto 2020.
Direktor razloži predlog porabe presežka prihodkov od odhodkov iz poslovanja zavoda za šport.
Predlaga, naj se oblikuje vir v višini 28.647,58 € za obveznosti do opredmetenih in neopredmetenih
sredstev v upravljanju. Nato se s tem virom pokrije obveznosti do opredmetenih in neopredmetenih
sredstev za leto 2019 v višini 25.057,92 €, ostanek oblikovanega vira v višini 3.589,66 € pa bi pokrival
obveznosti do opredmetenih in neopredmetenih sredstev za investicije v letu 2020.
Glasovanje:
ZA: 5 PROTI: 0
VZDRŽANI: 0
K točki 5.
SKLEP: 28/8-2021
Besedilo sklepa: Potrditev Finančnega načrta 2020-21 Zavoda za šport Kranj
Direktor pove, da so načrtovani prihodki v letu 2021 za 24% nižji kot v letu 2020. Sredstva za plače in
druge izdatke zaposlenih pa so za slabih 8% višja kot v letu 2020 in pokrivajo celoten dvig minimalne
plače za javne uslužbence in redna napredovanja v decembru 2020. Za tekoče vzdrževanje športnih
objektov, MOK zagotavlja 86% sredstev, 14% pa jih zagotovi zavod sam. Direktor poudari, da so
načrtovani odhodki za 24% nižji kot preteklo leto. Direktor omeni, da je vesel, da kar nekaj objektov, ki
jih zavod upravlja, občina za izdatke za blago in storitve za posamezne organizacijske enote za
izvajanje javne službe pokriva 100%.
Ob koncu direktor pove, koliko se je na zavodu izvajalo lastnih programov, ter da je epidemija vplivala
na višino lastnih prihodkov oziroma sredstev tekom leta, zato se morda nekateri programi v prihodnje ne
bodo izvajali.
Glasovanje:
ZA: 5 PROTI: 0
VZDRŽANI: 0

K točki 6:
Razno.
Direktor je razložil spremembe, ki bodo nastopile v kadrovanju. Na delovno mesto vodja športne
infrastrukture bo zamenjal strokovni sodelavec, ki bo urejal kadrovske zadeve, razpise in pogodbe ter
trženje prostih terminov na športnih objektih. V avgustu bo imel vse pogoje za odhod v zaslužen pokoj
vodja objekta, takrat pa bi dobili novega vodjo. Razpis je zavod že zaključil.
Direktor pove, da je zavod imel notranjo revizijo. Vsem članom sveta je na začetku seje razdelil Letno
poročilo o delu skupne službe notranje revizije Kranj za leto 2020. Splošna ocena je, da se situacija
vsako leto izboljšuje, zaradi kontinuiranega sodelovanja skupne službe in se tveganja za nastanek
nepravilnosti v splošnem zmanjšujejo.
Davor Brezar, član sveta, je povprašal, če je kaj predvidenega vložka v teniški prostor v Stražišču.
Direktor je odgovoril, da je bilo pred časom vloženo v novo podlago in da je potrebno narediti projekt,
koliko bi bila investicija in potem stroški vzdrževanja, da bi lahko prišlo do izvedbe.
Matej Kozjek, član sveta, je predstavil oteženo treniranje stražiškega košarkarskega kluba in ostalih
stražiških klubov zaradi visokih najemnin v novi šolski telovadnici, ki je v javno-zasebnem partnerstvu.
Direktor je predlagal, da se napiše dopis občini, da se klubu doda število ur v brezplačno uporabo
športnega objekta.
Naslednjo sejo bo predsednik sveta sklical v dogovoru z direktorjem zavoda predvidoma v maju, prav
tako ob 12.00 uri.
Seja se je končala ob 13:20 uri.
Kranj, 02.03.2021

dr. Neven Polajnar
Predsednik sveta zavoda

