
  

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

 
 
Seja je bila v četrtek, 24.10.2019 ob 19.30 v sejni sobi Zavoda za šport Kranj, Partizanska cesta 37, 
4000 Kranj. 
 
Prisotni: 
Člani sveta zavoda: Matjaž Polak, Maksimiljan Sagadin, Sebastijan Tofaj, Matej Kozjek, Damjana Piškur 
 
Ostali: Branko Fartek, direktor zavoda 
 
Odsotnost sta opravičila: Zlatko Japelj, Matija Bežek  
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Zapisnik 25. seje Sveta Zavoda za šport Kranj, 
2. Razpis in postopek volitev dveh predstavnikov izvajalcev letnega programa športa v Svet Zavoda za 

šport Kranj za mandatno obdobje 2020/23, 
3. Razno. 

 
26. sejo sveta zavoda je vodil predsednik sveta Matjaž Polak.  
 
Zapisnik je pisal Branko Fartek. 
 
Dnevni red 26. seje: Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
 
K točki 1. 
 
Pri prvi točki - potrditev zapisnika 24.seje - je imel g. Sagadin pripombo, da se je pri potrditvi zapisnika 24.seje 
vzdržal, ker na seji ni bil prisoten. Spremeni se vsebina glasovanja – za:6, proti:0 in vzdržani:1.  
 
SKLEP: 63/26-2019 
Besedilo sklepa: sprejme se spremenjen zapisnik 25. seje Sveta Zavoda za šport Kranj. 
Glasovanje:  ZA: 5  PROTI: 0  VZDRŽANI:  
 
K točki 2. 
 
Direktor je pojasnil postopek volitev dveh predstavnikov izvajalcev letnega programa športa v Svet Zavoda za 
šport Kranj za mandatno obdobje 2020/23, ki poteka v zaporedju - poziv izvajalcem za predlaganje 
kandidatov, evidentiranje prijavljenih kandidatov in objava na spletu, možnost pritožbe v 7 dneh na objavljeno 
listo kandidatov ter po zaključku pritožbenega roka objava liste kandidatov. Volitve se bodo izvedle 10.12.2019 
od 10.00 do 18.00h. Za namen volitev sta pripravljena dva seznama izvajalcev, na prvem seznamu so 
izvajalci, ki lahko predlagajo kandidate, na drugem seznamu pa izvajalci, ki lahko volijo. 
 
SKLEP: 64/26-2019 
Besedilo sklepa: Svet Zavoda za šport Kranj potrjuje postopek volitev dveh predstavnikov izvajalcev letnega 
programa športa v Svet Zavoda za šport Kranj za mandatno obdobje 2020/23 in oba seznama izvajalcev – 
seznam z izvajalci, ki lahko predlagajo kandidate in seznam z izvajalci, ki lahko volijo. 
Glasovanje:  ZA: 5  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 



  

K točki 3 - Razno. 
 
Direktor je predstavil štiri večje investicije v športno infrastrukturo v MOK v obdobju 2008 do 2019. Te 
investicije so bile: izgradnja nove tribune vzhod na atletsko nogometnem stadionu ( 1.100.000€ ), zamenjava 
umetne trave na nogometnem igrišču z umetno travo ( 250.000€ ), energetska sanacija Pokritega olimpijskega 
bazena ( 2.400.000 €, znesek investicije vključuje donacijo švicarskega sklada v višini  1.100.000€ ) in obnova 
večnamenskega igrišča v Športnem centru Kranj – tartanska podloga in v zimskem obdobju postavitev balona 
( 200.000 € ). 
 
Seja sveta se je končala ob 20.30 uri. 
 
 
 
 
Kranj, 29.10.2019 
         Matjaž Polak 
         predsednik sveta zavoda 


