ZAPISNIK
2. Seje sveta Zavoda za šport Kranj
Seja je bila v četrtek, 30. januarja 2020 ob 8.30 uri v sejni sobi Pokritega olimpijskega
bazena, Partizanska 37 Kranj.
Prisotni:
Člani sveta zavoda: Matjaž Polak, Matej Kozjek, Davor Brezar, dr. Neven Polajnar, dr. Andreja Valič
Zver, Luka Smrkolj in direktor zavoda Branko Fartek
Odsotni:
Miroslav Majkić
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 2.seje Sveta zavoda
2. Potrditev zapisnika 1.seje Sveta zavoda
3. Potrditev poročila o opravljenem letnem popisu in obveznosti do virov sredstev za leto 2019
4. Razno
Drugo sejo je v skladu z 8. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Kranj« vodil
predsednik Sveta Zavoda, dr. Neven Polajnar. Svet zavoda je bil sklepčen. Zapisnik je pisal Luka
Smrkolj.
K točki 1.
Član sveta gospod Davor Brezar je predlagal spremembo dnevnega reda z vključitvijo 1. Potrditev
dnevnega reda 2.seje.
SKLEP: 05/02-2020
Besedilo sklepa: Spremenjeni dnevni red 2.seje je potrjen.
Glasovanje:
ZA: 6 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0
K točki 2.
SKLEP: 06/02-2020
Besedilo sklepa: Potrjuje se zapisnik 1.seje Sveta zavoda.
Glasovanje:
ZA: 6 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0
K točki 3.
Direktor Zavoda za šport je predstavil povzetek o izvedbi rednega letnega popisa in obveznosti do
virov sredstev Zavoda za šport Kranj.
Za sporne in dvomljive terjatve do Volin, d.o.o. se oblikuje popravek vrednosti v breme poslovnih
odhodkov, terjatve pa se prenesejo med dvomljive in odpišejo iz evidenc. Dvomljive terjatve do
fizičnih oseb, ki se prav tako nanašajo na Volin, d.o.o., se prav tako odpišejo iz evidenc.
Svet je ugotovil, da je bil popis dobro opravljen.
SKLEP: 07/01-20
Besedilo sklepa: Svet potrjuje Poročilo o opravljenem letnem popisu in obveznosti do virov sredstev
za leto 2019.
Glasovanje:
ZA: 6 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0

K točki 4.
Davor Brezar je povprašal glede urejanja nogometnega igrišča v Tenetišah in priprave igrišča za
prvenstvene tekme mlajših selekcij ter omenil neprimerne klopi za rezervne igralce.
Direktor zavoda je obljubil pregled ter ureditev stanja na igrišču za normalno izvajanje prvenstvenih
tekem mlajših selekcij.
Naslednja seja je dogovorjena za 27.02.2020 ob 12.00 uri v sejni sobi POB. Po zaključku seje bo ogled
športnih objektov v upravljanju zavoda.
Seja se je končala ob 9:15 uri.
Kranj, 30.01.2020
dr. Neven Polajnar
Predsednik sveta zavoda

