
  

ZAPISNIK 
24. seje sveta Zavoda za šport Kranj (2016-2020) 

 
 
Seja je bila v četrtek, 18.04.2019 ob 18.00 v sejni sobi Zavoda za šport Kranj, Partizanska cesta 37, 4000 
Kranj. 
 
Prisotni: 
 
Člani sveta zavoda: Matjaž Polak, Sebastijan Tofaj, Zlatko Japelj, Matija Bežek 
 
Ostali: Branko Fartek, direktor zavoda 
 
Odsotni so opravičili: Damjana Piškur, Matej Kozjek, Maksimiljan Sagadin 
 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 23. seje Sveta Zavoda za šport Kranj, 
2. Potrditev novega člana Sveta zavoda in izvolitev predsednika in podpredsednika Sveta zavoda, 
3. Rebalans finančnega načrta Zavoda za šport Kranj za leto 2019, 
4. Razno. 

 
24. sejo sveta zavoda je vodil podpredsednik sveta Matjaž Polak.  
 
Zapisnik je pisal Matija Bežek. 
 
 
Dnevni red 24. seje: Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
K točki 1. 
 
SKLEP: 56/24-2019 
Besedilo sklepa: sprejme se zapisnik 23. seje Sveta Zavoda za šport Kranj. 
Glasovanje:  ZA: 4  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
K točki 2. 
 
Direktor pojasni, da je ustanoviteljica Mestna občina Kranj kot nadomestnega predstavnika v Svetu Zavoda za 
šport Kranj imenovala gospoda Maksimiljana Sagadina.  
 
Zaradi prenehanja mandata g. Marjana Bajta se izvoli predsednik in podpredsednik Sveta zavoda.  
 
Za predsednika sveta zavoda je bil predlagan dosedanji podpredsednik Matjaž Polak, za podpredsednika pa 
Sebastijan Tofaj. Člani sveta zavoda so se soglasno odločili za javno glasovanje. Na javnem glasovanju so člani 
sveta zavoda soglasno potrdili oba predloga. 
 
SKLEP: 57/24-2019 
Besedilo sklepa: Svet Zavoda za šport Kranj sprejme ugotovitveni sklep Mestne občine Kranj k imenovanju 
nadomestnega predstavnika v Svet Zavoda za šport Kranj in potrdi, da je imenovani predstavnik ustanoviteljice 
Mestne občine Kranj, Maksimilijan Sagadin član Sveta Zavoda za šport Kranj. 
Glasovanje:  ZA: 4  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 



  

SKLEP: 58/24-2019 
Besedilo sklepa: Svet zavoda za predsednika zavoda imenuje Matjaža Polaka, za podpredsednika pa 
Sebastijana Tofaja. 
Glasovanje:  ZA: 4  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
K točki 3. 
 
Direktor pojasni, da je rebalans finančnega načrta Zavoda za šport Kranj potreben v glavnem zaradi dveh 
razlogov. Prvi razlog so sredstva MO Kranja, ki so bila na razpisu izvajalcem letnega programa športa 
namenjena za izvajanje programa v Športnem parku Stražišče. Ker se na razpis niso prijavili v NK Sava, je MO 
Kranj sredstva nakazala direktno zavodu. Drugi razlog so napredovanja zaposlenih, kar je bilo usklajeno na 
pogajanjih sindikatov in vlade, ter 5 dodatno zaposlenih na zavodu v letu 2019.  
 
SKLEP: 59/24-2019 
Besedilo sklepa: Svet potrdi Rebalans finančnega načrta Zavoda za šport Kranj za leto 2019. 
Glasovanje:  ZA: 4  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
K točki 4-razno. 
 
Direktor si bo prizadeval za novo vadbeno dvorano namenjeno vadbi košarke in rokometa, ki bo izboljšala pogoje 
za vadbo teh dveh dvoranskih športov. Meni, da ima to-namenska dvorana prednost pred umetno travo na 
pomožnem nogometnem igrišču v Stražišču in balonom čez tenis igrišča, prav tako v Stražišču.  
 
Seja sveta se je končala ob 18.40 uri. 
 
 
 
 
Kranj, 19.04.2019 
         Matjaž Polak, 
         predsednik sveta zavoda 


