
ZAPISNIK  

14.   Seje sveta Zavoda za šport Kranj 

 

Seja je bila v četrtek, 20. oktobra 2022 ob 12.00 uri v sejni sobi Zavoda za šport Kranj. 

 

Prisotni: 

Člani sveta zavoda: predsednik, dr. Neven Polajnar, podpredsednik Matjaž Polak, Davor Brezar, Matej 

Kozjek, dr. Andreja Valič Zver in direktor zavoda Branko Fartek 

 

Odsotni: 

Miro Majkič, Luka Smrkolj 

 

Predlagani dnevni red: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 14.seje Sveta zavoda 
2. Potrditev zapisnika 13.seje Sveta zavoda 
3. Sprememba Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 

v javnem zavodu Zavod za šport Kranj 
4. Javni razpis za delovno mesto direktorja Zavoda za šport Kranj 
5. Seznanitev s finančnim in organizacijskim stanjem Zavoda za šport Kranj 

6. Razno. 
 

Štirinajsto sejo je v skladu z 8. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Kranj« 

vodil predsednik Sveta zavoda, dr. Neven Polajnar, zapisnik je pisal Branko Fartek.  

 

K točki 1.  

SKLEP: 48/03-2022 

Besedilo sklepa: Potrdi se dnevni red 14. seje Sveta zavoda 

Glasovanje: ZA: 5  PROTI: 0 VZDRŽANI: 0 

 

K točki 2.  

SKLEP: 49/03-2022 

Besedilo sklepa: Potrdi se zapisnik 13. seje Sveta zavoda 

Direktor je pojasnil spomladanske aktivnosti, s katerimi se je izboljšalo stanje na glavnem 
nogometnem igrišču v Športnem centru Kranj. Prav tako je Svet zavoda obvestil, da je bila zavržena 
prijava za malomarno delo pri urejanju nogometnega igrišča v poletnih mesecih 2021. 
Glasovanje: ZA: 5  PROTI: 0 VZDRŽANI: 0 

 

K točki 3.  

Svet zavoda je bil seznanjen s spremembami Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest v javnem zavodu Zavod za šport Kranj. Delovno mesto » vodja obratovanja vlečnic in krožnih 
žičnic » je zahtevano v RPNC Bauhenk in Skakalnem centru Gorenja Sava. Spremembe pravilnika 

mora potrditi župan Mestne občine Kranj. 
 

 

 

 



K točki 4.  

SKLEP: 50/03-2022  
Besedilo sklepa: Svet zavoda potrjuje predlog in terminski plan javnega razpisa za delovno mesto 
direktorja Zavoda za šport Kranj. 
Sedanjemu direktorju Zavoda za šport Kranj poteče mandat s 31.03.2023. Predstavljeno je besedilo 
razpisa, kjer se zamenja »univerzitetna izobrazba« z »visokošolska univerzitetna izobrazba ali 
magistrska izobrazba«, tako kot je določeno v sistemizaciji delovnega mesta. Terminski plan razpisa: 
21.11. 2022 objava razpisa na Zavodu RS za zaposlovanje, Območna služba Kranj, na spletni strani 
Zavoda za šport Kranj in spletni mestne občine Kranj. 
12.12. 2022 zaključek razpisa 
19.-23.12 2022 Svet zavoda pregleda vloge, pozove kandidate na predstavitev kandidature, izbere 
kandidata in izbor pošlje v potrditev Mestnemu svetu MOK. 
Mestni svet MOK se mora v 30 dneh izjasniti o predlaganem kandidatu. V primeru zavrnitve mora 
Mestni svet MOK za eno leto predlagati vd. direktorja do novega razpisa. V primeru potrditve se novo 
izbrani direktor zaposli s 01.04.2023.  
Glasovanje:  ZA: 5  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

 

K točki 5.  

Direktor seznani Svet zavoda s trenutnim finančnim in organizacijski stanjem zavoda. Zavod je prvo 
polletje 2022 zaključil s presežkom, ki se je povečal na slabih 60.000 € na koncu meseca avgusta 
2022. Finančno stanje je stabilno in se tako pričakuje tudi do konca leta 2022. Podražitve energentov 
ne bodo kritično vplivale na finančno stanje zavoda. Glavni objekti so vezani na ogrevanje s 
toplotnimi črpalkami, ki uporabljajo električno energijo, za katero je bila sklenjena pogodba dobave 
do leta 2025 še pred zadnjimi podražitvami. 48% podražitev električne energije je bila že načrtovana 
v finančnem načrtu zavoda za leto 2022. Odpoved dobavitelja plina je povzročila težave pri iskanju 
novega, ki se bo rešilo do konca meseca oktobra. Plin kot energent za športne objekte nima 
subvencije in se bo do konca leta sklenila pogodba z novim dobaviteljem po trenutni tržni ceni plina. 
Na plin sta vezana samo Ledna dvorana in balon za atletske in nogometne treninge v Športnem 
centru Kranj. Do konca leta bo zavod lahko pokrival povečane stroške plina, za leto 2023 pa bo 
potreben rebalans finančnega načrta 2023. 
Kadrovsko je zavod po odpovedi računovodkinje računovodstvo prenesel na zunanjega pogodbenika, 
ki je že do sedaj opravljal izračun plač. V splošnem je težko zaposliti nove delavce ob upokojitvah, ker 
je zaradi dviga minimalne plače in nespreminjanja ostalih plačnih razredov javnih uslužbencev vsak 
nov delavec s srednjo šolsko izobrazbo na minimalni plači.  
V mesecu avgustu so nepridipravi z ognjem poškodovali polovico balona v Športnem centru Kranj, ki 
se bo zaradi pomanjkanja materiala pri dobavitelju postavil šele v začetku decembra 2022. 
 

K točki 6.  

Pod točko razno ni bilo dodatnih vprašanj in razprave. 

 

Seja se je končala ob 13:30 uri. 

 

 

Kranj, 21.10.2022 

 

 

dr. Neven Polajnar, 

predsednik Sveta zavoda 


