
ZAPISNIK  

4.   Seje sveta Zavoda za šport Kranj 

 

Seja je bila v torek, 7. julija 2020 ob 12.00 uri v sejni sobi Pokritega olimpijskega 

bazena, Partizanska 37 Kranj. 

 

Prisotni: 

Člani sveta zavoda: Matjaž Polak, dr. Neven Polajnar, Miroslav Majkić, Luka Smrkolj in direktor 

zavoda Branko Fartek 

 

Odsotni: 

dr. Andreja Valič Zver, Matej Kozjek, Davor Brezar 

 

Predlagani dnevni red: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 4.seje Sveta zavoda 

2. Potrditev zapisnika 3.seje Sveta zavoda 

3. Potrditev Cenika Zavoda za šport Kranj za leto 2020 

4. Potrditev Kadrovskega načrta 2020-21 Zavoda za šport Kranj 

5. Razno 

 

Četrto 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. Zapisnik je pisal Luka 

Smrkolj.  

Vsi prisotni smo se držali navodil NIJZ in upoštevali medsebojno razdaljo 1,5m. 

 

K točki 1.  

Soglasno je bil potrjen dnevni red 4.seje. 

SKLEP: 13/04-2020 

Besedilo sklepa: Potrdi se dnevni red 4.seje Sveta zavoda. 

Glasovanje: ZA: 4  PROTI: 0 VZDRŽANI:0 

 

K točki 2.  

SKLEP: 14/04-2020  

Besedilo sklepa: Potrjuje se zapisnik 3.seje Sveta zavoda.  

Glasovanje:  ZA: 4  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

 

K točki 3.  

Direktor je v uvodu poudaril, da je cena vstopnic enaka že 14 let odkar je nastopil funkcijo. V ceniku 

je dodano, da vstopnice za Pokriti olimpijski bazen veljajo tri (3) ure ter da je možno podaljšanje 

vstopnic za pokriti olimpijski bazen še 2 leti po datumu veljavnosti. 

Direktor nadaljuje, da smo v najem vzeli kombi Citroen Jumper zaradi upravljanja kar nekaj objektov, 

ki so bolj oddaljeni. Zaradi sočasnih del na več objektih se potrebujeta dve prevozni sredstvi.  

V cenik je bila dodana tudi uporaba vozila – dnevni najem.  

Direktor je k tej točki še dodal, da od sedaj cenik podpisuje župan. Cenik velja od septembra 2020. 

SKLEP: 15/04-2020  

Besedilo sklepa: Svet zavoda potrjuje Cenik Zavoda za šport Kranj za leto 2020. 

Glasovanje:  ZA: 4  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 



K točki 4.  

SKLEP: 16/04-2020  

Direktor zavoda je razložil, da je imel zavod nadzor Skupne službe notranje revizije Kranj za 

kadrovsko področje. Svetovali so, naj za vsako leto pripravimo kadrovski načrt. Direktor je pripravil 

nov enoletni kadrovski načrt in ga predstavil svetu zavoda. V letu 2020 se ne načrtuje novih 

zaposlitev, od šestih delavcev zaposlenih za določen čas, so trije delavci zaposleni za nedoločen čas, 

trije delavci v Ledni dvorani pa bodo zaradi najemnega statusa dvorane, ki se podaljšuje za eno leto, 

na osnovi razpisa ponovno zaposlili za določen čas.  

Najvišjega možnega števila pogodbenih delavcev, dijakov in študentov v zavodu ni možno predvideti 

vnaprej. Predvidoma bo zavod posegel po študentskem delu in pogodbenih delavcih v času dejanske 

potrebe ter glede na razpoložljiva finančna sredstva. 

Besedilo sklepa: Svet zavoda potrjuje Kadrovski načrt Zavoda za šport Kranj za leto 2020 - 2021. 

Glasovanje:  ZA: 4  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

 

K točki 5.  

Direktor je predstavil poslovanje zavoda v času Covid 19. Obratovalni stroški so bili v času zaprtja 

objektov nizki in zavod ostaja v dobrem poslovanju.  

Večji odhodek je bilo popravilo škode vetroloma. Delež teh stroškov je pokrila zavarovalnica. Od 

64.000 EUR ocenjene škode je zavarovalnica krila 45.000 EUR. 

Glede atletske steze je povedal, da se dela izvajajo po planu. Le da bo nekaj več stroškov z dodatno 

preplastitvijo steze z asfaltom in z novim sistemom odtekanja vode okoli steze. 

V tem letu se bo obnovila tudi fasada pokritega olimpijskega bazena v skladu z finančnimi 

zmožnostmi. 

V zaključku seje je direktor prisotne obvestil, da je mestna občina Kranj dobila obvestilo o podani 

kazenski ovadbi na Okrožno državno tožilstvo v Kranju zoper direktorja Branka Fartka ter pobudi za 

inšpekcijski nadzor na Inšpektorat za javni sektor zaradi podatka o večjih nepravilnostih pri 

izplačevanju plač v času razglašene epidemije v javnem zavodu Zavod za šport Kranj. 

 

Direktor je predlagal, da bi v poletnem času pošiljal informacije preko spletne pošte predsedniku ter 

članom sveta. 

Naslednjo sejo bo predsednik sveta sklical v dogovoru z direktorjem zavoda predvidoma v septembru, 

prav tako ob 12.00 uri. 

 

Seja se je končala ob 12:40 uri. 

 

Kranj, 07.07.2020 

dr. Neven Polajnar 

Predsednik sveta zavoda 


