
ZAPISNIK  

12.   Seje sveta Zavoda za šport Kranj 

 

Seja je bila v četrtek, 27. januarja 2022 ob 12.00 uri v hibridni obliki. Štirje člani so bili 

povezani preko aplikacije Zoom, en član pa je bil v pisarni direktorja. Seji je prisostvoval 

nečlan sveta Marko Trebec. 

 

Prisotni: 

Člani sveta zavoda: dr. Neven Polajnar, Matjaž Polak, Matej Kozjek, Davor Brezar, Luka Smrkolj in 

direktor zavoda Branko Fartek 

 

Prisotni ostali: 

Nečlan sveta zavoda: Marko Trebec 

 

Odsotni: 

dr. Andreja Valič Zver ( neuspešna povezava na Zoom ), Miroslav Majkić ( službeno odsoten ) 

 

Predlagani dnevni red: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 12. seje Sveta zavoda 

2. Potrditev zapisnika 11. seje Sveta zavoda 

3. Potrditev Rednega letnega popisa Zavoda za šport Kranj za leto 2021 

4. Potrditev Finančnega načrta Zavoda za šport Kranj za leto  2023 

5. Razno 

 

Dvanajsto 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.  

 

Luka Smrkolj je s strani prisotnih pridobil odobritev snemanja Zoom srečanja z namenom priprave 

predloga zapisnika. Po potrjenem zapisniku se bo video zbrisal. 

 

K točki 1.  

SKLEP: 40/01-2022 

Besedilo sklepa: Potrdi se dnevni red 12. seje Sveta zavoda 

Glasovanje: ZA: 5  PROTI: 0 VZDRŽANI: 0 

 

K točki 2.  

SKLEP: 41/01-2022  
Besedilo sklepa: Potrjuje se zapisnik 11. seje Sveta zavoda.  
Direktor doda, da je zavod iz predloga prejšnje seje že naročil mizo za šah za igrišče Gibi gib. Zavod je 

prav tako pridobil urnik vadb v dvorani za judo nad bazenom.  Dodal pa je, da je popoldan načeloma 

telovadnica zasedena, in da je vsa oprema v telovadnici last Judo kluba Triglav. Tako bi bilo verjetna 

možnost treniranja v telovadnici z odškodnino za uporabo njihove opreme. 

Glasovanje:  ZA: 5  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

 



 

K točki 3.  

SKLEP: 42/01-2022  
Besedilo sklepa: Potrjuje se Redni letni popis Zavoda za šport Kranj za leto 2021. 

Direktor razloži, da se inventura vsako leto izvaja od decembra in zaključi koncem januarja, ko mora 

zavod inventurni popis sredstev v upravljanju predati občini, da občina lahko do konca februarja 

naredi letno poročilo. Direktor obrazloži, da posebnosti pri popisu ni bilo,  odpisane stvari niso imele 

velike vrednosti, zato predlaga, da se uničena osnovna sredstva odpiše. Popis drobnega inventarja pa 

zavod opravi zaradi svoje evidence. Dodana je tabela, kjer se vidi, kateri inventar je za odpis. Direktor 

poudari tudi problem ne zaklepanja fitnesa in s tem povezano odtujevanje uteži ročk in utežnih 

kolutov iz fitnesa iz dvorane Planina. Predsednik ob tem predlaga video nadzor ali pa elektronsko 

ključavnico na daljavo. Video nadzor je dobra ideja, pa možno je, da odnašajo utežne ročke ven tudi 

člani klubov, ki bi želeli še doma trenirati.  

Stanje terjatev in obveznosti je zelo ugodno glede na stanje preteklih let. Stanje v blagajni je v skladu 

z računovodskim stanjem. Denarna sredstva so nekoliko visoka, ker so na njem še sredstva za plače 

za zaposlene za mesec januar (65.148,48 EUR) ter sredstva za investicije, ki še niso bile zaključene, 

natančneje bo predstavljeno v letnem poročilu konec februarja. Terjatve so se v pregledu proti 

preteklemu letu precej zmanjšale, zaradi zmanjšanih terjatev do najemnikov pisarn. Sedaj so 

najemnine vezane na občino in klubi niso več dolžniki zavoda, ampak proti občini. Terjatev do zavoda 

je za 54,996,42 EUR in od tega je 16.478,49 terjatev, ki še niso zapadle in so nesporne. Zapadlih 

terjatev je 38.517,93 EUR, od tega je 8.276,69 EUR terjatev iz naslova kuponskih vstopnic, kjer je rok 

plačila večjih podjetij do 3 mesece. Vendar so ta podjetja redni plačnik. Ostalih 25.427,35 EUR je iz 

naslova bazena, do Kranjskega plavalnega kluba Zvezda, kjer jih je zavod oblikoval kot dvomljive 

sporne terjatve. Direktor zaprosi predsednika sveta zavoda, da dovoli podpis podpredsednika na 

sklep, da je bila inventura dobro opravljena, da gre lahko kot uraden dokument v letni popis. 

Predsednik povpraša člane in vsi potrdijo sklep o dobro opravljenem popisu sredstev. 

Glasovanje:  ZA: 5  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

 

K točki 4.  

SKLEP: 43/01-2022  
Besedilo sklepa: Svet soglasno potrjuje Finančni načrt Zavoda za šport za leto 2023. 

Direktor najprej pove, da se finančni načrt mora pripraviti, ker je občina naredila proračun za dve leti. 

Le-ta se ne razlikuje od načrta za leto 2022. Investicije so približno iste. Zadeve za materialne stroške 

so indeksirane. Povišajo se odhodki in prihodki za 3%. Plače so se povečale za približno 2 %, v njih so 

že upoštevana napredovanja v plačne razrede. Direktor pove, da je MOK že podpisala 28-mesečno 

pogodbo za dobavo električne energije z 48% povečanjem cene. Teh 48% je zavod že dodal v finančni 

načrt kot materialne stroške. Zavod pri dobavi plina kot energenta ni več tako izpostavljen (razen za 

dvorano Planina), ker je plin kot energent zamenjal z toplotnimi črpalkami. Rebalans v letu 2023 bo 

potreben, ko bo zavod pridobil ustrezne povratne informacije o stroških objektov, ki smo jih letos na 

novo dobili v upravljanje. 

Direktor obelodani, da je zavod v športnih programih dodal program 20 športov do 12 leta v osnovnih 

šolah in zato namenil sredstva v programu športa v vrednosti 10.000 EUR. Za investicije je za 32.000 

EUR več sredstev. Uredil se bo vhod v tribuno športnega centra in povečal se bo fitnes. Direktor pove, 

da so v Tenetišah na igrišču popravili dotrajane kontejnerje in zamenjali celotno elektriko, povezano z 

razsvetljavo, grelci in stikali. V letu 2023 se bo naredila še streha nad kontejnerji, ki bo preprečila 



zamakanja zaradi njihove dotrajanosti . Na športnem parku Golnik je še veliko stvari nedefiniranih. 

Direktor želi za uspešno upravljanje novih športnih objektov dobro sodelovanje s krajevnimi 

skupnostmi. Finančnemu načrtu je priložena tudi tabela po denarnem toku. 

Kadrovski načrt: Letos bo zavod zaposlil dva nova delavca na Panožnem nordijskem centru Bauhenk. 

Direktor  v prihodnjem letu ne vidi novih zaposlitev, razen, če bodo na vidiku novi objekti za 

upravljanje. 

Član Davor Brezar omeni, da je zavod dobil veliko objektov za upravljanje in sprašuje, če bo dovolj 

sredstev za upravljanje. Direktor odgovori, da smo predvidevali ustrezne stroške, tekom leta 2022 pa 

bomo s povratno informacijo iz objektov videli, kakšni so dejansko stroški. Direktor ponovi, da bi si 

želel sodelovanja s krajevnimi skupnostmi, ker s skupnimi močmi bomo lahko omogočili dobro 

vzdrževane objekte. Direktor izrazi dolgoleten strah nad prevzemom in posledično stroški velike 

smučarske skakalnice Bauhenk, ki smo jo v 2022 dobili v upravljanje. Ocena za obnovo je okoli 

300.000 EUR, če bi želeli, da bo funkcionalna kot pred petimi leti.  

Glasovanje:  ZA: 5  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 

 

K točki 5.  

RAZNO 

Direktor predlaga sklic naslednje seje predvidoma koncem februarja, ko se bo potrdilo Letno poročilo 

2021. Do se bodo omejitvami stikov zaradi korona virusa verjetno malo umirile. Poudari, da je 

finančno stanje zavoda dobro in da ni skrbi za leto 2022, tudi zaradi višjih energetskih stroškov ne, 

ker je zavod rezerviral dovolj sredstev. 

Davor Brezar naknadno predlaga nakup licence za aplikacijo ZOOM, da nas ne bo več preganjal čas v 

naslednjih video konferencah.  

 

Seja se je končala ob 12:35 uri. 

 

Kranj, 27.01.2022 

 

 

dr. Neven Polajnar 

Predsednik sveta zavoda 


