
ZAPISNIK  

9.   Seje sveta Zavoda za šport Kranj 

 

Seja je bila v torek, 28. septembra 2021 ob 12.00 uri v predavalnici Pokritega olimpijskega 

bazena, Partizanska 37 Kranj. 

 

Prisotni: 

Člani sveta zavoda: podpredsednik Matjaž Polak, Matej Kozjek, Davor Brezar, Miroslav Majkić, 

dr.Andreja Valič Zver in direktor zavoda Branko Fartek 

 

Prisotni ostali: 

Nečlan sveta zavoda: Marko Trebec 

 

Odsotni: 

dr. Neven Polajnar, Luka Smrkolj 

 

Predlagani dnevni red: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 9.seje Sveta zavoda 
2. Potrditev zapisnika 8.seje Sveta zavoda 
3. Potrditev razpisa v Komisijo za izbor priznanj in nagrad 
4. Razno 

 

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

podpredsednik Sveta zavoda, Matjaž Polak. Svet zavoda je bil sklepčen. Zapisnik je pisal Branko 

Fartek.  

 

Vsi prisotni smo se držali navodil NIJZ in upoštevali medsebojno razdaljo 1,5m in nosili obrazne maske. 

 

K točki 1.  

SKLEP: 29/09-2021 

Besedilo sklepa: Potrdi se dnevni red 9. seje Sveta zavoda 

Glasovanje: ZA: 5  PROTI: 0 VZDRŽANI: 0 

 

K točki 2.  

SKLEP: 30/09-2021  
Besedilo sklepa: Potrjuje se zapisnik 8. seje Sveta zavoda.  
Direktor je pojasnil problem z glavnim nogometnim igriščem v Športnem centru Kranj. Dodatno 

prezračevanje igrišča in odstranitev zaradi bolezni odmrle trave je omogočilo obnovo travnate ruše. 

Glede na stanje travnate ruše v jesenskem 2021 in spomladanskem 2022 obdobju se bo odločilo o 

morebitni večji zamenjavi travnate ruše v poletju 2022. Pregleda se možnosti delnega pokritja stroškov 

najema dvorane klubom, ki zaradi prezasedenosti Dvorane Planina za igranje ligaških tekem uporabljajo 

dvorano pri Osnovni šoli Stražišče. 

Glasovanje:  ZA: 5  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

 



K točki 3.  

SKLEP: 31/09-2021  
Potrjuje se razpis v Komisijo za izbor priznanj in nagrad. Razpis za nagrade in priznanja za klube, 

športne delavce in športnike kranjskih klubov in društev za leto 2021 bo v mesecu oktobru letošnjega 

leta.  

Glasovanje:  ZA: 5  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

 

K točki 4.  

Razno. 

Direktor je v kratkem pojasnil Poslovno poročilo za prvo polletje 2021 Zavoda za šport Kranj, ki je bilo 

poslano članom Sveta zavoda v mesecu juliju. Poslovanje se je zaključilo s presežkom 40.932,00 € 

prihodkov nad odhodki. Vzdrževanje objektov se je izvajalo brez omejitev, izvedba športnih programov 

pa je bila nepopolna zaradi epidemije COVIDA-19. Zelo je bilo tudi omejeno rekreativno delovanje. 

 

Letno kopališče je poslovalo najbolje v zadnjih 15. letih, tako da bi določena sredstva uporabili za: 

- obnovo prelivnih žlebov zunanjega olimpijskega bazena, 

- zamenjavo talnih oblog v čistem hodniku Pokritega olimpijskega bazena, 

- zamenjava garderobnih kontejnerjev na nogometnem igrišču v Tenetišah, 

- zaščita štirih pisarn pod glavno tribuno pred zamakanjem ob deževnih dneh preko glavne tribune. 

 

Direktor je seznanil člane Sveta zavoda s problemom prihrankov v Športni dvorani Planina in Pokritem 

olimpijskem bazenu po pogodbi, ki jo je sklenila MOK, in predstavlja dodatno finančno obremenitev 

zavoda. Poleg finančnih prihrankov, ki jih ni, je v Športni dvorani Planina tudi problem njenega 

prezračevanja in posledično tudi drsečih tal, ki v deževnih dneh onemogočajo varno uporabo. 

 

Pregleda se možnost postavitve manjše tribune pri nogometnem igrišču v Tenetišah. Hkrati se pregleda 

tudi možnost parkirnih mest in lastništvo dovozne poti. 

 

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

oktobra, prav tako ob 12.00 uri. 

 

Seja se je končala ob 13:15 uri. 

 

Kranj, 28.09.2021 

 

 

dr. Neven Polajnar 

Predsednik sveta zavoda 


