
  

OSNUTEK ZAPISNIKA 
7. seje sveta Zavoda za šport Kranj (2016-2020) 

 
 
Seja je bila v četrtek, 12.01.2017 ob 19.00 v sejni sobi Pokritega Olimpijskega bazena, Partizanska 37  
Kranj. 
 
 
Prisotni: 
 
Člani sveta zavoda: Marjan Bajt, Zlatko Japelj, Damjana Piškur, Matej Kozjek, Matjaž Polak, Matija Bežek,  
Ostali: Branko Fartek, direktor zavoda 
 
 
Odsotni:, Sebastijan Tofaj 
 
 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Zapisnik 6. seje Sveta Zavoda za šport Kranj 
2. Kadrovski načrt Zavoda za šport Kranj za leto 2017 in 2018 
3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 

javnem Zavodu za šport Kranj 
4. Cenik Zavoda za šport Kranj za leto 2017 
5. razno 

 
7. sejo sveta zavoda je vodil predsednik sveta Marjan Bajt.  
 
Zapisnik je pisal Matija Bežek. 
 
Dnevni red 7. seje je bil soglasno potrjen.  
 
 
K točki 1. 
 
Direktor pove, da so vse dodatne investicije in dela, ki so bila planirana do konca novembra 2016, uspešno in 
pravočasno zaključena. 
 
SKLEP: 12/07-2016 
Besedilo sklepa: sprejme se zapisnik 6. seje Sveta Zavoda za šport Kranj 
 
Glasovanje:  ZA: 6  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
 
 
K točki 2. in 3. 
 
Branko Fartek, direktor zavoda, pojasni, da se kadrovski načrt sprejema na dve leti, v njem pa so zajeta vsa 
predvidena delovna mesta. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji pa po njegovem mnenju lahko 
vsebuje tudi delovna mesta, ki v trenutnem kadrovskem načrtu niso načrtovana (Opomba: opozori na različna 
mnenja o tej temi na strokovnih seminarjih, ki se jih je udeležil.) Število zaposlenih se bo v letu 2017 zmanjšalo 



  

iz 31 na 30. Razlog je sofinanciranje plač zaposlenih s strani MO Kranj, ki za trenerska dela sredstva za zavod 
ukinja. Direktor je pozval MO Kranj, naj pojasni reševanje zmanjšanja sredstev za plače. Pojasnili so, da je za 
trenerje načrtovano sofinanciranje preko občinskih panožnih športnih šol oz. preko razpisa o sofinanciranju 
izvajalcev letnega programa športa. Za tri trenerje, ki so zaposleni na zavodu naj bi se v razgovorih med 
predstavniki klubov, MO Kranja in zavoda poiskale naslednje rešitve: dva bi ostala zaposlena na zavodu, 
tretjega pa bi preko razpisa prijavil vaterpolski klub. Eden izmed njiju namreč ne izpolnjuje pogojev za občinski 
razpis, drugega pa verjetno alpski smučarski klub ne bo prijavil. Na ta način bi vsi obdržali določeno obliko 
zaposlitve. Trenerja, ki predvidoma ostaneta prerazporejena na zavodu, naj bi se ukvarjala z novo 
načrtovanimi programi rekreacije za starejše občane. Želja in vizija občine je v povečanju možnosti vadbe za 
rekreacijo in upokojence. Preko zavoda pa bi se lahko na tak način ponudila vadba, ki bi bila za uporabnike 
brezplačna, saj je žal vedno več ljudi, ki si dodatne stroške težko privoščijo. 
 
Pri spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji je bilo zato potrebno iz opisov delovnih 
nalog"organizatorja športnih programov I." izbrisati vsa trenerska dela in izbrisati delovno mesto "trenerja". 
 
Direktor poleg tega pojasni, da bo morda potreben še kakšen popravek kadrovskega načrta zaradi dveh 
razlogov. Prvi razlog bi bil prevzem dodatnega objekta v vzdrževanje, drugi pa je v naročeni reviziji 
napredovanj. V kolikor se bo izkazalo, da je bila ob ustanovitvi zavoda storjena kakšna napaka pri pretvorbi 
delovnih mest v ustrezne plačilne razrede. 
 
Sklep k točki 2 in 3 je bil seznanitev s Kadrovski načrt Zavoda za šport Kranj za leto 2017 in 2018 in 
Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 
javnem Zavodu za šport Kranj. 
 
 
K točki 4. 
 
Direktor pojasni spremembe cenika. Nekatere cene vzdrževalnih del igrišč so se povišale zaradi popravljenih 
kalkulacij. Cene uporabe nogometnega igrišča za tekmovanja so se prilagodile obračunavanju po urnih 
postavkah (namesto zaračunavanje tekme kot celoto), saj imajo različni uporabniki različne potrebe glede 
uporabe igrišča pred in po tekmi. Cene atletskega stadiona pa so se uskladile z načinom obračunavanja "enot 
stadiona". Na atletskem stadionu lahko namreč vadi večje število organiziranih skupin, po razporeditvah v 
urniku je na voljo 9 enot za hkratno uporabo atletskega stadiona. Skupna cena teh enot je sedaj enaka ceni 
celotnega stadiona. Pojasnjenih je bilo še nekaj manjših sprememb. 
 
SKLEP: 13/07-2016 
Besedilo sklepa: sprejme se predlagani cenik Sveta Zavoda za šport Kranj 
 
Glasovanje:  ZA: 6  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
 
K točki 5. 
 
Direktor na kratko pojasni namen rezervacij sredstev iz naslova dobička zavoda za dokončanje ureditve 
pločnika do POB-a in nekatere druge predloge. 
 
Seja sveta se je končala ob 20.00 uri. 
 
 
Kranj, 28.10.2016 
         Marjan Bajt 
         Predsednik sveta zavoda 


