ZAPISNIK
dopisne 6. seje sveta Zavoda za šport Kranj

Besedilo s prilogami dopisne 6. seje sveta Zavoda za šport Kranj je bilo poslano po elektronski pošti
dne, 13.01.2021 ob 10:40 vsem članom sveta zavoda na naslove :
Neven Polajnar
Andreja Valič
Miroslav Majkić
Davor Brezar
Matej Kozjek
Matjaž Polak
Luka Smrkolj

neven.polajnar@gmail.com
valic.andreja@gmail.com
miro.majks@gmail.com
davor.brezar@gmail.com
kozjek.matej@gmail.com
polak.matjaz@gmail.com
luka.smrkolj@zsport-kranj.si

Besedilo dopisne seje:
Spoštovani člani Sveta zavoda,
v skladu z dogovorom s predsednikom Sveta Zavoda za šport Kranj in stanjem epidemije v R Sloveniji bodo
seje Sveta zavoda v januarju in verjetno tudi v februarju 2021 dopisne. Pošiljam vam gradivo za 6. dopisno
sejo Sveta zavoda.
Vsebina 6. dopisne seje:
1.
2.
3.
4.

Potrditev zapisnika 5. dopisne seje
Potrditev predloga športnih priznanj v Mestni občini Kranj za leto 2020
Seznanitev s Kadrovskim načrtom Zavoda za šport Kranj za obdobje 2021-22
Razno.

Obrazložitev vsebine 6.dopisne seje Sveta zavoda:
K točki 1.
SKLEP: 18/06-2021
Besedilo sklepa: Potrjuje se zapisnik 5. dopisne seje Sveta zavoda.
K točki 2.
Komisija za izbor športnih priznanj je izvedla dopisno sejo in na osnovi poslanih predlogov pripravila predlog
za dobitnike športnega znaka, male športne plakete, velike športne plakete in športne nagrade za življenjsko
delo na področju športa v MOK za leto 2020. Vsi predlogi so v prilogi dopisne seje Komisije za dodelitev
športnih priznanj. Prejemnik športne nagrade za življenjsko delo na področju športa je iztok Kraševec,
predlagana, predlagana višine športne nagrade je 1.000 €.
Morebitne vaše pripombe na predloge komisije bom uskladil s komisijo in vas obvestil v zapisniku seje.
Predlaga se dva sklepa:
SKLEP: 19/06-2021
Besedilo sklepa: Svet zavoda potrjuje predlog za podelitev športnih znakov, malih in velikih plaket in športne
nagrade za življenjsko delo na področju športa v Mestni občini Kranj za leto 2020.
SKLEP: 20/06-2021
Besedilo sklepa: Svet zavoda potrjuje finančni znesek 1.000 € za športno nagrado za življenjsko delo na
področju športa.

K točki 3.
Svet zavoda se seznanja s Kadrovskim načrtom Zavoda za šport za obdobje 2021-22. V tem obdobju se ne
načrtuje novih zaposlitev, ampak bodo samo nadomestne zaposlitve za uslužbence, ki se bodo v letu 2021
upokojili.
Kadrovski načrt Zavoda za šport Kranj za obdobje 2021-22 bo poslan v potrditev županu Mestne občine Kranj.
K točki 4.
Ker ne moremo imeti normalnih sej Sveta zavoda, vas prosim, da mi na elektronsko pošto
branko.fartek@zsport-kranj.si
pošiljate morebitne pripombe in pobude za boljše delovanje zavoda.
Prosim, da se o potrditvi sklepov izjasnite do 20.01. 2021 z odgovorom na današnjo elektronsko pošto.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav!
Branko Fartek,
direktor Zavoda za šport Kranj
Priloge na elektronski pošti:
Kadrovski načrt ZŠK za 2021-22
Predlog športnih priznanj MOK za 2020
ZŠK zapisnik 5.seje 2020 dopisne

Na besedilo dopisne 6. seje Sveta zavoda se je do 20.01.2021 odzvalo sedem članov Sveta zavoda. Dopisna
seja je bila sklepčna. Svet zavoda sprejema naslednje sklepe:
SKLEP: 18/06-2021
Besedilo sklepa: Potrjuje se zapisnik 5. dopisne seje Sveta zavoda.
Glasovanje:
ZA: 7
PROTI: 0
VZDRŽANI: 0
SKLEP: 19/06-2021
Besedilo sklepa: Svet zavoda potrjuje predlog za podelitev športnih znakov, malih in velikih plaket in
športne nagrade za življenjsko delo na področju športa v Mestni občini Kranj za leto 2020.
Glasovanje:
ZA: 7
PROTI: 0
VZDRŽANI: 0
SKLEP: 20/06-2021
Besedilo sklepa: Svet zavoda potrjuje finančni znesek 1.000 € za športno nagrado za življenjsko delo
na področju športa.
Glasovanje:
ZA: 7
PROTI: 0
VZDRŽANI: 0

Neven Polajnar,
predsednik Sveta zavoda

Priloga zapisniku :
Izpiski elektronske pošte glasovanja članov Sveta zavoda

Kranj, 21.01. 2021

