
ZAPISNIK  

10.   Seje sveta Zavoda za šport Kranj 

 

Seja je bila v četrtek, 21. oktobra 2021 ob 12.00 uri v sejni sobi Pokritega olimpijskega bazena, 

Partizanska 37 Kranj. 

 

Prisotni: 

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

Miroslav Majkić in direktor zavoda Branko Fartek 

 

Prisotni ostali: 

Nečlan sveta zavoda: Marko Trebec 

 

Odsotni: 

dr. Andreja Valič Zver, Davor Brezar, Luka Smrkolj 

 

Predlagani dnevni red: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 10.seje Sveta zavoda 
2. Potrditev zapisnika 9.seje Sveta zavoda 
3. Sistemizacija delovnih mest v Zavodu za šport Kranj – seznanitev s predlogom sprememb 
4. Razno 

 

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

predsednik Sveta zavoda, dr. Neven Polajnar. Seja Sveta se je zaradi nesklepčnosti začela ob 12.15, 

ko je bil Svet zavoda sklepčen. Zapisnik je pisal Branko Fartek.  

 

K točki 1.  

SKLEP: 32/10-2021 

Besedilo sklepa: Potrdi se dnevni red 10. seje Sveta zavoda 

Glasovanje: ZA: 4  PROTI: 0 VZDRŽANI: 0 

 

K točki 2.  

SKLEP: 33/10-2021  
Besedilo sklepa: Potrjuje se zapisnik 9. seje Sveta zavoda.  
Direktor je pojasnil problem garderobnih kontejnerjev na nogometnem igrišču Tenetiše, na osnovi 

pridobljene ponudbe se bo sanacija tal v kontejnerskih garderobah izvedla do konca leta 2021. 

Glasovanje:  ZA: 4  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

 

K točki 3.  

V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
v javnem zavodu Zavod za šport Kranj se je v organigram zavoda dodala organizacijska enota »drugi 
športni objekti«, ki vključuje športne objekte Smučarski skakalni center Gorenja Sava, Športni park 
Primskovo, Nogometno igrišče Bitnje, Strelski dom huje, Nogometno igrišče Tenetiše, Športni park 
Zarica, Ledna dvorana in Pumptrack poligon Kranj – Britof, v letu 2022 pa se bodo dodali Regijski 



panožni nordijski center Bauhenk, Športni park Golnik, Nogometno igrišče Hrastje, zunanja teniška 
igrišča V ŠC Kranj, grbinasta poligona na Planini 1 in 3 ter poligon za vadbo Šmarjetna gora. 
Zaradi boljše organizacije dela se je brisalo delo mesto strokovni delavec za trženje in dodalo delovno 
mesto samostojni strokovni delavec, ki bo izvajal dela na poslovnem in kadrovskem področju zavoda. 
Prav tako se briše delovno mesto knjigovodja in doda delovno mesto računovodja VII/1, ki bo 
dopolnjeval delovno mesto računovodja VII/2. 
 
SKLEP: 34/10-2021  
Besedilo sklepa: Svet zavoda se je seznanil s predlogom sprememb sistemizacije delovnih mest v Zavodu za 

šport Kranj. 

Glasovanje:  ZA: 4  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

 

K točki 4.  

Razno. 

Direktor bo do naslednje seje pripravil pregledno tabelo prisotnost članov Sveta zavoda na posameznih 

sejah, ki bo osnova za še boljše in usklajeno delo  Sveta zavoda. 

Direktor bo do konca leta pripravil skupaj z g. Trebcem pregled sredstev za izvajanje programov športa, 

ki se letno dodeljujejo športnim klubom in društvom za njihovo izvajanje programov v okviru posameznih 

športnih panog. Pripravila se bo pobuda za Mestni svet MOK, kako ta sredstva povečati, ki bodo klubom 

in društvom omogočila še boljše delovanje. 

Predsednik Sveta je podal predlog, s katerim bi se štipendiste programa športa v klubih in društvih 

obvezalo, da v svojih medijski nastopih poudarijo tudi pomen Kluba in MOK za njihovo uspešno 

delovanje. 

 

Naslednjo sejo bo predsednik sveta sklical v torek 21.decembra ob 18h. Člani sveta zavoda naj si ta 

termin rezervirajo, da bo prisotnost na zadnji seji v letu 2021 popolna. 

 

Seja se je končala ob 13:25 uri. 

 

Kranj, 21.10.2021 

 

 

dr. Neven Polajnar 

Predsednik sveta zavoda 


