
  

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

 
 
Seja je bila v četrtek, 29.08.2019 ob 19.00 v sejni sobi Zavoda za šport Kranj, Partizanska cesta 37, 
4000 Kranj. 
 
Prisotni: 
Člani sveta zavoda: Matjaž Polak, Maksimiljan Sagadin, Sebastijan Tofaj, Zlatko Japelj, Matej Kozjek, 
Damjana Piškur, Matija Bežek 
 
Ostali: Branko Fartek, direktor zavoda 
 
Odsotni so opravičili:,  
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Zapisnik 24. seje Sveta Zavoda za šport Kranj, 
2. Kadrovski načrt Zavoda za šport Kranj za leto 2020 in 2021, 
3. Potrditev cenika Zavoda za šport Kranj, 
4. Razno. 

 
25. sejo sveta zavoda je vodil predsednik sveta Matjaž Polak.  
 
Zapisnik je pisal Matija Bežek. 
 
Dnevni red 25. seje: Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
 
K točki 1. 
 
SKLEP: 60/25-2019 
Besedilo sklepa: sprejme se zapisnik 24. seje Sveta Zavoda za šport Kranj. 
Glasovanje:  ZA: 6  PROTI: 0  VZDRŽANI: 1 
 
K točki 2. 
 
V letu 2020 se ne načrtuje novih zaposlitev. Izmed šestih zaposlenih za določen čas, bodo trije podpisali 
pogodbe za nedoločen čas. Trije delavci iz Ledne dvorane bodo na osnovi ponovnega razpisa zaposleni za 
določen čas (vzrok zaposlitve za določen čas je v statusu Ledne dvorane, ki bo tudi v prihodnje v najemu). 
Študentsko delo je v glavnem vezano na poletje oz. na podlagi dejanske potrebe in razpoložljivih finančnih 
sredstvih. 
 
SKLEP: 61/25-2019 
Besedilo sklepa: Svet Zavoda za šport Kranj potrdi kadrovski načrt Zavoda za šport Kranj za leto 2020 in 
2021. 
Glasovanje:  ZA: 7  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
K točki 3. 
 
Spremembe cenika se v glavnem nanašajo na tekst, ki je prilagojen spremembi obratovalnega časa na 
Pokritem olimpijskem bazenu. Direktor pojasni vzroke sprememb obratovalnega časa za rekreacijo, ki je sedaj 



  

med tednom od 7h-16h in od 20h-22h. Vmes je bazen na voljo za klubsko vadbo, v termin za klubsko vadbo 
smo prestavili tudi triatlonce in potapljače. Na ta način bodo klubi imeli na razpolago več prog za vadbo, v 
večernem terminu pa bo na voljo več prostora za rekreacijo. Zaradi zaščite glavnega nogometnega igrišča, je 
dvignjena tudi cena uporabe le tega za tekme gostujočih ekip. Zaradi zelo ugodne dosedanje cene, so namreč 
nogometni managerji imeli velik interes po uporabi nogometne igrišča, ki bi bilo posledično preveč 
obremenjeno.  
 
SKLEP: 62/25-2019 
Besedilo sklepa: Svet zavoda potrdi cenik Zavoda za šport Kranj. 
 
Glasovanje:  ZA: 7  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
K točki 4-razno. 
 
Direktor obvesti člane Sveta, da je na policiji poteka preiskava, ker je prijavil očitke predsednika NK Triglav o 
podkupovanju delavcev zavoda, ki naj bi za svoje delo – pripravo nogometnega igrišča prejemali podkupnine. 
 
G. Sagadin je prosil za 10 letni pregled vloženih sredstev v objekte.  
 
Direktor na kratko pojasni status igrišč: nogometno igrišče v vojašnici (košnja za vadbo NK Triglava), baseball 
igrišče v Škofji Loki (košnja za vadbo Lisjakov), nogometni igrišči Bitnje (najemnina) in Zarica (igrišče vzdržuje 
krajevna skupnost).   
 
Tofaj se pozanima glede parkirišča na Planini in prometnih smerokazov do dvorane. Direktor pojasni, da je 
problem v statusu javnega parkirišča in da potekajo dejavnosti, da bi se dve vrsti rezervirali za dvorano. 
 
Polak poda predlog po uvedbi pravilnika o vožnji po tartanu. Zaradi vožnje avtobusov z gostujočimi 
nogometnimi ekipami, parkiranjem nogometnih sodnikov itd. se povzroča škoda. Rešitev bi bil pravilnik, ki bi 
dovoljeval vožnjo delavcem zavoda z ustrezno opremo. 
 
 
Seja sveta se je končala ob 20.15 uri. 
 
 
 
 
Kranj, 02.09.2019 
         Matjaž Polak 
         predsednik sveta zavoda 


