
ZAPISNIK  

11.   Seje sveta Zavoda za šport Kranj 

 

Seja je bila v torek, 21. decembra 2021 ob 18.00 uri v sejni sobi Pokritega olimpijskega bazena, 

Partizanska 37 Kranj. 

 

Prisotni: 

Člani sveta zavoda: predsednik dr. Neven Polajnar, podpredsednik Matjaž Polak, Matej Kozjek,  

Miroslav Majkić, dr. Andreja Valič Zver, Davor Brezar, Luka Smrkolj  in direktor zavoda Branko Fartek 

 

Prisotni ostali: 

Nečlan sveta zavoda: Marko Trebec 

 

Odsotni: 

 

Predlagani dnevni red: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 11.seje Sveta zavoda 
2. Potrditev zapisnika 10.seje Sveta zavoda 
3. Potrditev Finančnega načrta Zavoda za šport Kranj za leto 2022 
4. Potrditev Kadrovskega načrta Zavoda za šport za leto 2022/2023 
5. Predlog za potrditev športnih znakov, plaket in nagrad MOK za leto 2021 
6. Razno. 

 

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

predsednik Sveta zavoda, dr. Neven Polajnar. Zapisnik je pisal Branko Fartek 

 

K točki 1.  

SKLEP: 35/11-2021 

Besedilo sklepa: Potrdi se dnevni red 11. seje Sveta zavoda 

Glasovanje: ZA: 7  PROTI: 0 VZDRŽANI: 0 

 

K točki 2.  

SKLEP: 36/11-2021  
Besedilo sklepa: Potrjuje se zapisnik 10. seje Sveta zavoda.  
Člani sveta so pogovorili o tabeli prisotnosti na sestankih Sveta zavoda, ki jo je na zadnji seji zahteval 

predsednik Sveta, in razjasnili njen namen. 

Glasovanje:  ZA: 7  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

 

K točki 3.  

Direktor zavoda je pojasnil Finančni načrt Zavoda za šport Kranj za leto 2022, ki je na prihodkovni strani 
višji od leta 2021 predvsem zaradi dodatnih športnih objektov, ki jih je zavod dobil v upravljanje, 
dodatnih zaposlitev in večjih sredstev za investicijo. Posledično se na odhodkovni strani povečajo 
sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje ter sredstva za plače. Na prihodkovni in odhodkovni 
strani je finančni načrt uravnotežen. 
 



SKLEP: 37/11-2021  
Besedilo sklepa: Svet zavoda je potrdil Finančni načrt Zavoda za šport Kranj za leto 2022. 

Glasovanje:  ZA: 7  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

 

K točki 4.  

V kadrovskem načrtu Zavoda za šport za leto 2022/2023 sta dve dodatni zaposlitvi, ki bosta pokrili vzdrževalna 

dela na novih objektih, ki jih je zavod dobil v upravljanje v letu 2022. 

SKLEP: 38/11-2021  
Besedilo sklepa: Svet zavoda je potrdil Kadrovski načrt Zavoda za šport Kranj za leto 2022/2023. 

Glasovanje:  ZA: 7  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

 

K točki 5.  

Direktor zavoda je predstavil predlog za podelitev športnih znakov, plaket in nagrad MOK za leto 2021. 

Za športno nagrado ni prispela nobena vloga. 

SKLEP: 39/11-2021  
Besedilo sklepa: Svet zavoda je potrdil predlog za podelitev športnih znakov, plaket in nagrad MOK za 

leto 2021.  

Glasovanje:  ZA: 7  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

 

K točki 6.  

Razno. 

Članica sveta dr. Andreja Valič Zver je predlagala, da se pri obnovitvi igral na otroškem igrišču Gibi Gib 

dodajo mize za šah, kjer bi obiskovalci lahko v prijetnem okolju otroškega igrišča igrali šah. 

Predsednik sveta dr. Neven Polajnar se je zanimal za zasedenost prostora za vadbo juda na POB. 

Direktor zavoda je pojasnil, da prostor ni namenjen samo enemu klubu, ampak se bo glede na sedanji 

urnik vadbe  pregledala možnosti dodelitve prostora tudi drugim klubom. 

  

Naslednja seja bo sklicana v drugi polovici meseca januarja, časovni termin sestanka bo vrnjen na 12h. 

V primeru večje odsotnosti članov sveta zavoda bo možnost izvedbe seje sveta preko spletnih povezav.  

 

Seja se je končala ob 20:05 uri. 

 

Kranj, 27.12.2021 

 

 

dr. Neven Polajnar 

Predsednik sveta zavoda 


