
  

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

 
 
Seja je bila v torek, 12. 01. 2016 ob 18.00 v sejni sobi Pokritega Olimpijskega bazena, Partizanska 37  
Kranj. 
 
Prisotni: 
 
Člani sveta zavoda: Marjan Bajt, Damjana Piškur, Sebastjan Tofaj, Zlatko Japelj, Matija Bežek, Matej Kozjek, 
Matjaž Polak 
 
Odsotni:  
 
Ostali: Branko Fartek, direktor zavoda, Marko Trebec, višji svetovalec v MOK: šport in kultura 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Predstavitev Zavoda za šport Kranj in članov sveta zavoda 
2. Konstituiranje sveta Zavoda za šport Kranj 
3. Finančni načrt Zavoda za šport Kranj za leto 2016 
4. Cenik Zavoda za šport Kranj za leto 2016 
5. Razno 

 
1.sejo sveta zavoda je v skladu z 8. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavoda za šport Kranj«, do 
konstituiranja organov sveta vodil Branko Fartek, direktor Zavoda za šport Kranj. Kasneje je vodenje seje 
prevzel izvoljeni predsednik sveta Marjan Bajt. Svet zavoda je bil sklepčen.  
 
Zapisnik je pisal Matija Bežek. 
 
Dnevni red 1. seje je bil soglasno potrjen.  
 
Branko Fartek, direktor zavoda je poimensko predstavil člane sveta in predlagal, da predstavitev zavoda 
nadaljuje po konstituiranju sveta zavoda in predstavitvi članov, saj se predstavitev tematsko povezuje s 
finančnim načrtom. Predlog je bil soglasno sprejet. 
 
Za redne seje so bili predlagani četrtki ob 18h, v poletnem času pa ob 19h. S predlogom so se strinjali vsi člani 
sveta. 
 
K točki 2. 
 
SKLEP: 01/01-2016 
Besedilo sklepa: Svet Zavoda za šport Kranj sprejme ugotovitveni sklep, da so člani sveta Zavoda za šport 
Kranj imenovani predstavniki ustanoviteljice Mestne občine Kranj: Marjan Bajt, Damjana Piškur, Sebastjan 
Tofaj in Zlatko Japelj, predstavnika izvajalcev športnih programov Matjaž Polak in Matej Kozjek ter predstavnik 
zaposlenih delavcev Zavoda za šport Kranj Matija Bežek. 
 
Glasovanje:  ZA: 7  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
Za predsednika sveta zavoda je bil predlagan kandidat Marjan Bajt, za podpredsednika pa Matjaž Polak. Člani 
sveta zavoda so se soglasno odločili za javno glasovanje. Na javnem glasovanju so člani sveta zavoda 
soglasno potrdili oba predloga. 



  

 
SKLEP: 02/01-2016 
Besedilo sklepa: Svet zavoda za predsednika zavoda imenuje Marjana Bajta, za podpredsednika pa Matjaža 
Polaka.  
 
Glasovanje:  ZA: 7  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
K točki 1 in 3. 
 
Branko Fartek, direktor zavoda je predstavil delovanje zavoda, športne objekte, ki jih zavod upravlja in 
vzdržuje, vsebino programov nacionalnega programa športa in lastne programe ter kadrovsko zasedbo 
zavoda, in pravne akte zavoda. Dodatno pojasni vzdrževanje in uporabo nogometnega igrišča v vojašnici ter 
razmerja na skakalnicah. 
 
Direktor zavoda je predstavil Finančni načrt Zavoda za šport Kranj za leto 2016 po točkah pismenega 
predloga:  

- temeljna izhodišča finančnega načrta, 
- načrtovani prihodki in odhodki, 
- cilji delovanja zavoda za leto 2016, 
- zakonske in druge pravne podlage, 
- usklajenost ciljev z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, 
- letni program dela, 
- investicije v športno infrastrukturo, 
- investicijsko vzdrževanje in 
- kadri. 

Ob tem pojasni možnost nihanja prihodkov zavoda, ki so v določeni meri odvisni od vremena in delovanja 
letnega kopališča. Opozori na manj sredstev MOK za vzdrževanje v letu 2016 in več predvidenih lastnih 
prihodkov, kar je posledica spremembe pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa. Klubi 
bodo namreč plačevali uporabo objektov (prej so jim bile dodeljene brezplačne ure uporabe), kar bo določeno 
s tri-partitno pogodbo med društvom, občino in zavodom. Razloži prednosti plačevanja objektov z vidika 
davčne zakonodaje in nadzora nad uporabo. 
Pri pregledu razpredelnic pojasni sistem mesečnega spremljanja in kontrole odhodkov. Sistem je 
transparenten in razdelan po posameznih objektih, hitro je moč zaznati vsaka odstopanja od predvidenega 
toka. Ponudi možnost mesečnega pošiljanja tabel članom sveta. 
Dodatno pojasni stanje umetne trave v športnem centru in tribune ter večletno uvrščanje prioritet obnove in 
gradnje v letni načrt, ki do sedaj ni šlo skozi občinska sita. 
Pri kadrih pojasni problematiko treh trenerjev, ki so zaposleni na zavodu in težnjo, da se zadeva uredi v 
naslednjem občinskem razpisu za sofinanciranje trenerjev.  
 
Bajt pri debati opozori na nasprotja v občinskem statutu glede lastništva in vzdrževanja športnih objektov 
krajevnih skupnosti ter na regijski značaj objektov, ki se vzdržujejo izključno na stroške MO Kranja, pod 
enakimi pogoji pa jih uporabljajo tudi občani drugih občin. 
Direktor se strinja, da bi bilo vzdrževanje športnih igrišč preglednejše, če bi jih vzdrževal zavod in v ta namen 
prejel sredstva, ki jih sedaj dobivajo krajevne skupnosti. 
Kozjek je prosil za pojasnilo glede prihodkov Športnega parka Stražišče. 
Direktor pojasni, da so v dani tabeli ti prihodki združeni v razdelku B-a za vse objekte skupaj. 
 
SKLEP: 03/01-2016 
Besedilo sklepa: Sprejme se Finančni načrt Zavoda za šport Kranj za leto 2016.  
 
Glasovanje:  ZA: 7  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 



  

K točki 4. 
 
Branko Fartek, direktor zavoda je predstavil cenik in dodatne postavke ter popravke v ceniku, ki ga je predložil 
članom sveta na seji in se razlikuje od prejetega cenika za gradivo 1. seje sveta zavoda. 
Dodatno se je predlagal še popravek v prvi alineji tretje točke cenika, in sicer se popravi »od št. A0012 do 
A0016«, na »od št. A0012 do A0015«. 
 
SKLEP: 04/01-2016 
Besedilo sklepa: Sprejme se cenik Zavoda za šport Kranj za leto 2016 s predlaganimi popravki.  
 
Glasovanje:  ZA: 7  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
 
Naslednja seja je načrtovana za 28.1.2016 ob 18h. 
 
Seja sveta se je končala ob 20.00 uri. 
 
 
Kranj, 13.01.2016 
 
 
         Marjan Bajt 
         Predsednik sveta zavoda 


