
  

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

 
 
Seja je bila v torek, 26.02.2019 ob 18.00 v sejni sobi Zavoda za šport Kranj, Partizanska cesta 37, 4000 
Kranj. 
 
Prisotni: 
 
Člani sveta zavoda: Matjaž Polak, Damjana Piškur, Matej Kozjek, Zlatko Japelj, Matija Bežek 
 
Ostali: Branko Fartek, direktor zavoda 
 
Odsotnost so opravičili: Sebastijan Tofaj  
 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Zapisnik 21. seje Sveta Zavoda za šport Kranj, 
2. Zapisnik 22. seje Sveta Zavoda za šport Kranj, 
3. Imenovanje direktorja Zavoda za šport Kranj za obdobje 2019-2023 
4. Letno poročilo Zavoda za šport Kranj za  leto 2018, 
5. Predlog porabe presežka sredstev iz poslovanja za leto 2018 
6. Predlog za potrditev športnih znakov, plaket in nagrade MOK za leto 2018 
7. Razno. 

 
23. sejo sveta zavoda je vodil podpredsednik sveta Matjaž Polak.  
 
Zapisnik je pisal Matija Bežek. 
 
Dnevni red 23. seje: Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
K točki 1. 
 
SKLEP: 50/23-2019 
Besedilo sklepa: sprejme se zapisnik 21. seje Sveta Zavoda za šport Kranj. 
Glasovanje:  ZA: 5  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
K točki 2. 
 
SKLEP: 51/23-2019 
Besedilo sklepa: sprejme se zapisnik 22. seje Sveta Zavoda za šport Kranj. 
Glasovanje:  ZA: 5  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
K točki 3. 
 
SKLEP: 52/23-2019 
Besedilo sklepa: Svet zavoda za šport Kranj na podlagi izbire z dne 05.02.2019 in soglasja št. 900-6/2019-7-
(52/04) Sveta Mestne občine Kranj k imenovanju direktorja Zavoda za šport Kranj z dne 13.02.2019, imenuje 
Branka Fartka, Kocjanova 6, 4000 Kranj, za direktorja Zavoda za šport Kranj za mandatno obdobje od 
01.04.2019 do 31.03.2023. 
Glasovanje:  ZA: 5  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 



  

K točki 4. 
 
Direktor povzame letno poročilo in pove da je zavod deloval v skladu s planom in rebalansom. Do razhajanja v 
pri načrtovanih sredstvih je prišlo zaradi Ledne dvorane, za katero se ob prevzemu ni poznalo vseh finančnih 
podatkov. Presežek prihodkov nad odhodki se je dosegel zaradi zamika dobave oz. plačila balona v Športnem 
centru Kranj. Nakup je bil predviden za december 2018. Ker je pri dobavi prišlo do zamika, so ostala sredstva 
zanj (presežek z odvedenim davkom cca 74,000,00 EUR). Skupaj s presežkom prihodkov nad odhodki v letu 
2017 je višina presežka cca 103.000,00 EUR, kar je nekaj več kot znaša celotni račun za balon. 
Zapadli dolgovi do zavoda nad 90 dni so v večini posledica neplačanih računov KPD Zvezde, Volina d.o.o. in 
PK Kranja. 
Splošno direktor oceni poslovanje kot dobro. V prihodnje ne vidi težav, če bo sofinanciranje s strani MO Kranj 
ostalo nespremenjeno. Težave bi se lahko pojavile ob zmanjšanju sredstev, ki jih zavodu namenja MO Kranj. 
 
SKLEP: 53/23-2019 
Besedilo sklepa: sprejme se letno poročilo Zavoda za šport Kranj za leto 2018. 
Glasovanje:  ZA: 5  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
K točki 5. 
 
Direktor pojasni dopis naslovljen na MO Kranj, kjer je predlagano, da se presežek prihodkov nad odhodki v 
višini 102,870,59 EUR, porabi za dobavo balona v športnem centru Kranj. V dopisu je pojasnjeno, da je do 
presežka prišlo zaradi balona, katerega dobava se je z decembra 2018 prestavila v leto 2019. (Iz presežka 
prihodkov nad odhodki se mora oblikovati vir v višini 39,537,30 EUR za obveznosti do opredmetenih in 
neopredmetenih sredstev ter presežek iz poslovnega leta 2018 v višini nerazporejenih 63.33,28 EUR.)  
 
SKLEP: 54/23-2019 
Besedilo sklepa: sprejme se predlog porabe presežka sredstev iz poslovanja za leto 2018. 
Glasovanje:  ZA: 5  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
K točki 6. 
 
Bežek opiše potek sprejemanja športnih priznanj. Pove, da so bile zavrnjene vloge, ki niso ustrezale kriterijem 
glede starosti predlaganih športnikov ali glede doseženih rezultatov.  
Kozjek opozori, da je dobitnik male plakete Andrej Stavrov, uradno član Košarkarskega kluba Stražišče in ne 
Košarkarskega kluba Triglav. Podatek se v zapisu ustrezno popravi. 
Za športno nagrado za leto 2018 se predlaga znesek v višini 1.000 EUR. 
 
SKLEP: 55/23-2019 
Besedilo sklepa: sprejme se s strani Komisije za priznanja in nagrade predlagane športne znake, male in 
velike plakete ter športno nagrado za leto 2018. Za višino športne nagrade se določi znesek 1000 eur neto. 
Glasovanje:  ZA: 5  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
K točki 7-razno. 
 
V naslednjih sejah bo potrebno imenovati novega člana Sveta Zavoda za Šport Kranj ter izvoliti predsednika. 
 
Seja sveta se je končala ob 19.00 uri. 
 
Kranj, 27.02.2019 
         Matjaž Polak 
         podpredsednik sveta zavoda 


