
ZAPISNIK  

3.   Seje sveta Zavoda za šport Kranj 

 

Seja je bila v četrtek, 27. februarja 2020 ob 12.00 uri v sejni sobi Pokritega olimpijskega 

bazena, Partizanska 37 Kranj. 

 

Prisotni: 

Člani sveta zavoda: Matjaž Polak, Matej Kozjek, Davor Brezar, dr. Neven Polajnar, Miroslav Majkić, 

Luka Smrkolj in direktor zavoda Branko Fartek 

Prisotni ostali: 

Nečlan sveta zavoda: Marko Trebec 

Odsotni: 

dr. Andreja Valič Zver  

 

Predlagani dnevni red: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 3.seje Sveta zavoda 

2. Potrditev zapisnika 2.seje Sveta zavoda 

3. Potrditev Letnega poročila Zavoda za šport Kranj za leto 2019 

4. Predlog porabe presežka sredstev iz poslovanja za leto 2019 

5. Potrditev sprememb Pravilnika o priznanjih in nagradah Zavoda za šport Kranj 

6. Predlog za potrditev športnih znakov, plaket in nagrad MOK za leto 2019 

7. Razno 

 

Tretjo 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.  

Soglasno je bil potrjen dnevni red 3.seje. 

SKLEP: 08/03-2020 

Besedilo sklepa: Potrdi se dnevni red 3.seje Sveta zavoda. 

Glasovanje: ZA: 6  PROTI: 0 VZDRŽANI:0 

 

K točki 2.  

SKLEP: 09/03-2020  
Besedilo sklepa: Potrjuje se zapisnik 2.seje Sveta zavoda.  
Glasovanje:  ZA: 6  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

 

K točki 3.  

Zavod za šport Kranj je v letu 2019 v svojem poslovnem poročilu izkazal presežek prihodkov nad 
odhodki v višini 131.586,00 €.  
Zavod za šport Kranj izkaz svojega poslovanje prikazuje na osnovi prejetih in izdanih računov. 

Presežek prihodkov nad odhodki je nastal zaradi nakupa osnovnih sredstev, ki imajo določeno 



amortizacijsko dobo, in se v skladu z amortizacijo njihova vrednost nakupa v letu nabave le delno 

upošteva kot strošek. 

Direktor je v poslovnem poročilu pojasnil letne cilje, ki so upravljanje in vzdrževanje športne 

infrastrukture, redno obratovanje športne infrastrukture, izvajanje nacionalnega programa športa, 

športnih programov zavoda, rekreativne programe za odrasle, podelitev športnih priznanj ter pregled 

nad kategoriziranimi športniki.  

 
SKLEP: 10/03-2020  
Besedilo sklepa: Svet zavoda ugotavlja, da so bili letni cilji doseženi in da je likvidnost zavoda dobra. 

Svet zavoda potrjuje Letno poročilo Zavoda za šport Kranj za leto 2019. 

Glasovanje:  ZA: 6  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

 

K točki 4.  

SKLEP: 10/03-2020  
Besedilo sklepa: Svet zavoda potrjuje Predlog porabe presežka sredstev iz poslovanja Zavoda za šport 

Kranj za leto 2019. 

Glasovanje:  ZA: 6  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

 

K točki 5.  

SKLEP: 11/03-2020  
Besedilo sklepa: Svet zavoda potrjuje spremembe Pravilnika o priznanjih in nagradah Zavoda za šport 

Kranj. 

Glasovanje:  ZA: 6  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

 

K točki 6.  

Soglasno je bil sprejet predlog, da se mala plaketa podeli še igralcu košarke Andreju Stavrovu, ki je 
dosegel 3.mesto na evropskem mladinskem prvenstvu. 
SKLEP: 12/03-2020  
Besedilo sklepa: Svet zavoda potrjuje predlog za potrditev športnih znakov, plaket in nagrad MOK za 

leto 2019. 

Glasovanje:  ZA: 6  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

 

K točki 7.  

Direktor zavoda je odgovoril na vprašanje iz pretekle seje glede stanja na nogometnem igrišču v 

Tenetišah. Potrdil je priprave igrišča za prvenstvene tekma mlajših selekcij ter popravila klopi za 

rezervne igralce.  

Direktor je po seji članoma sveta razkazal prostore pokritega in letnega bazena ter Športnega centra 

Kranj. 

Naslednjo sejo bo predsednik sveta sklical v dogovoru z direktorjem zavoda predvidoma v prvi 

polovici maja, prav tako ob 12.00 uri, kar ustreza večini članov sveta zavoda. 

 

Seja se je končala ob 13:50 uri. 

 

Kranj, 27.02.2020 

dr. Neven Polajnar 

Predsednik sveta zavoda 


