ZAPISNIK
13. Seje sveta Zavoda za šport Kranj
Seja je bila v četrtek, 24. februarja 2022 ob 12.00 uri v hibridni obliki. Štirje člani so bili
povezani preko aplikacije Zoom, en član pa je bil v pisarni direktorja.
Prisotni:
Člani sveta zavoda: predsednik, dr. Neven Polajnar, podpredsednik Matjaž Polak, Davor Brezar, Miro
Majkić, Luka Smrkolj in direktor zavoda Branko Fartek
Odsotni:
dr. Andreja Valič Zver, Matej Kozjek
Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Potrditev dnevnega reda 13. seje Sveta zavoda
Potrditev zapisnika 12. seje Sveta zavoda
Potrditev Letnega poročila Zavoda za šport Kranj za leto 2021
Razno

Trinajsto sejo je v skladu z 8. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Kranj«
vodil predsednik Sveta zavoda, dr. Neven Polajnar. Svet zavoda je bil sklepčen.
Srečanje preko aplikacije Zoom se je snemalo z namenom priprave predloga zapisnika.
K točki 1.
SKLEP: 44/02-2022
Besedilo sklepa: Potrdi se dnevni red 13. seje Sveta zavoda
Glasovanje:
ZA: 5 PROTI: 0
VZDRŽANI: 0
K točki 2.
SKLEP: 45/02-2022
Besedilo sklepa: Potrdi se zapisnik 12. seje Sveta zavoda
Glasovanje:
ZA: 5 PROTI: 0
VZDRŽANI: 0
K točki 3.
SKLEP: 46/02-2022
Besedilo sklepa: Potrjuje se Letno poročilo Zavoda za šport Kranj za leto 2021.
Direktor pove, da je zavod posloval pozitivno, kjer je nekoliko večji presežek v vrednosti 51.320 EUR,
zaradi zadržanja plačila izvajalcem do zaključka del. V računovodskem poročilu je presežek prihodkov
nad odhodki za leto 2021 v višini 33.812 EUR.
Direktor razloži, da glede na situacijo s Covidom je zavod dobro posloval in stroški zavoda se niso
zmanjševali, ker so športniki s statusom vseeno lahko trenirali na treh objektih (bazen, dvorana
Planina in ledna dvorana), ki so največji stroškovni porabniki. Tako zavod ni imel nobenih prihrankov,
ker objekti niso bili zaprti. Višina terjatev je 30.079 EUR, od tega 24.888 EUR za uporabo dvorane,

bazena in prog. Večino bo šlo v odpis, ker je vezano na Plavalni klub Zvezda. Direktor poda razlago, da
občina namreč ni dodelila prog za vadbo olimpijski kandidatki, ki je potem tudi bila na olimpijskih
igrah.
Presežek sredstva iz poslovanja zavoda je 33.811,02 EUR in je nastal zaradi nakupa osnovnih
sredstev, ki imajo določeno amortizacijsko dobo, in se v skladu z amortizacijo njihova vrednost
nakupa v letu nabave le delno upošteva kot strošek. Direktor je sestavil predlog porabe. Presežek bi
porabili za nakup osnovnih sredstev.
Prihodki iz javnih financ so v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 nižji iz naslova prejetih sredstev za
investicijsko vzdrževanje, ker je imel zavod v letu 2021 manj investicijskih vlaganj, kot v letu 2020, v
katerem se je saniralo in razširila atletska steza na atletskem stadionu.
Direktor strni, da je zavod zaključil s presežkom zaradi covida dodatkov, zavod je dobil dodatna
sredstva za plače. Same plače so se realno povečale zaradi napredovanj in povečane minimalne
plače.
Poslovni del:
Direktor pove, da se je zavod držal programa športa. Realizacija je bila močno odvisna od covid
ukrepov. Za športnike s statusom vadba ni bila osiromašena. Velik problem je bil izpeljati tečaje
plavanja, ker so bile šole zaprte in šolska športna tekmovanja, ker ravnatelji niso odprli telovadnic.
Programi so se korektno izvajali. Program prva triada je bila izvedena v 80%. Ostali programi so bili
okrnjeni. Rekreativna vadba se je na bazenu dobro prijela in je v času od junija 2021 narasla.
Smučarsko-tekaške proge so bile pripravljene v decembru, pomladi ni bilo snega in ni bilo mogoče
ponovno urediti prog. Drsališče na glavnem trgu obratuje od decembra do februarja, tako da se ta
teden zaključuje.
Kategoriziranih športnikov je 5% več kot preteklo leto, je pa število drastično padlo v zadnjem 4
kvartalu.
Direktor razloži, da so se povečali stroški POB ter na Ledni dvorani.
V poslovnem poročilu je realizacija 2% večja od realizacije, na odhodkovni strani pa je zadeva
uravnotežena.
Ocena energije je bila dobro ocenjena, nastali pa so manjši stroški pri čiščenju bazena (manj
obiskovalcev-manj čistilk). Direktor omeni, da je zavod uspešen v investicijah, kjer je zavod postavil
nove reflektorje na umetni travi, na POB bazenu se je obnovila bazenska tehnika z mikrofiltracijo, kjer
se bo veliko prihranilo, saj se vrača topla vodo nazaj v sistem, dobavile so se nove tekmovalne proge
in INOX obračališča na 25m. Direktor razloži, da je v športni dvorani problem prezračevanja in bo
zavod želel od Petrola obnovo v času, ko bo dvorana zaprta. Ena izmed velikih investicij je bila nova
toplotna črpalka v Stražišču, letos pa bo zavod na istem objektu obnovili še streho.
Število zaposlenih ostalo enako preteklemu letu. Realizirano je bilo vse, kar je bilo lahko glede na
ukrepe vlade.
Glasovanje:

ZA: 5

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

K točki 3.
SKLEP: 47/02-2022
Besedilo sklepa: Svet zavoda potrjuje Predlog porabe presežka sredstev iz poslovanja Zavoda za šport
Kranj za leto 2021.
Glasovanje:
ZA: 5 PROTI: 0
VZDRŽANI: 0

K točki 4.
RAZNO
Direktor seznani svet zavoda, da je bil prijavljen za malomarno delo, vezano na nogometno igrišče,
ker ga je poleti ožgalo sonce. Direktor omeni, da so bile vse tekme izvedene. Prijavljena sta še Sašo
Bratuš, vodja športne infrastrukture ter Tomaž Janežič, vodja športnega centra.
Član Davor Brezar vpraša, kaj je bil vzrok posušene trave. Direktor odgovori, da je bilo poletje zelo
vroče in je verjetno problem v odvodnjavanju. Ponoči se igrišče zaliva, tako da voda verjetno lahko
zastaja in potem sonce »skuha« travo. Direktor pove, da se že dogovarja za rešitev odvodnjavanja.
Predstavljena mu je bila nova tehniko vnosa mivke v 2 cm široke in 35 cm globoke trakove med
travnato rušo. Drenaža se bo uredila že letos.
Davor Brezar povpraša o Golniku in delih v športnem parku ter vzdrževanju. Direktor odgovori, da se
dela še niso zaključila, zato zavod še ni prevzel objekta v upravljanje. Ko se bo drsališče zaprlo, bodo
zabojniki odpeljani na Golnik. Direktor ponovno apelira na krajevne skupnosti, naj prevzamejo del
odgovornosti in pokažejo interes kot krajani, da bo park v prihodnje dobro deloval.
Seja se je končala ob 12:35 uri.
Kranj, 24.02.2022

dr. Neven Polajnar
Predsednik sveta zavoda

