
  

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

 
 
Seja v obliki delovno družabnega sestanka je bila v četrtek, 12.12.2019 ob 19.30 v prostorih gostilne 
Arvaj v Kranju. 
 
 
Prisotni: 
 
Člani sveta zavoda: Matjaž Polak, Maksimiljan Sagadin, Sebastijan Tofaj, Zlatko Japelj, Matej Kozjek, 
Damjana Piškur, Matija Bežek 
 
Ostali: Branko Fartek, direktor zavoda 
 
Odsotni so opravičili: 
 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. zapisnik 26. seje Sveta Zavoda za šport Kranj, 
2. razno. 

 
27. sejo sveta zavoda je vodil predsednik sveta Matjaž Polak.  
 
Zapisnik je pisal Matija Bežek. 
 
Dnevni red 27. seje: Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
K točki 1. 
 
SKLEP: 65/27-2019 
Besedilo sklepa: sprejme se zapisnik 26. seje Sveta Zavoda za šport Kranj. 
 
Glasovanje:  ZA: 7  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
K točki 2-razno. 
 
Direktor obvesti člane Sveta, da je za športne prireditve na MO Kranj ostalo 6.800,00 EUR, ki bodo nakazana 
zavodu. Ta sredstva bodo s pogodbami razdeljena štirim klubom za njihove potrebe: ASK Triglav Kranj 
(3.000,00 eur - za semafor), Planinsko društvo (1.400,00 eur – za plezalne dneve), OK Triglav (1.400,00 eur – 
za prireditve) in Kegljaški klub Triglav Kranj (1.000,00 eur – za prireditve). Ko bo s strani MOK poslan uradni 
dokument, da so sredstva nakazana zavodu, se bo pripravil rebalans Finančnega načrta Zavoda za šport 
Kranj za leto 2019, kjer se bodo vključila ta dodatno nakazana sredstva. 
 
G. Sagadin povpraša glede situacije z reflektorji na stadionu ali njihova lokacija preveč posega v stadionski 
prostor. 
Direktor pojasni, da so postavljeni na skrajne možne pozicije. Reflektorju so zaradi subvencij izbrani v LED 
tehnologiji, kar pomeni dražjo začetno investicijo, vendar se zaradi manjše porabe elektrike  in nazivne moči 
predvideva, da je naložba dolgoročno ugodnejša od klasičnih reflektorjev. Problem zaradi stebrov ( višina 
47m) bo nastal edino na pomožnem metališču, kjer bo ob daljših metih kopja steber predstavljal oviro. Steber 
se bo zaščitil z blazino in mrežo, ki naj bi preprečevala poškodbe kopij. 



  

V letu 2020 je načrtovana tudi obnova tartana na atletskem stadionu. Na nasprotni strani ( ob tribuni Hribček ) 
bo pri obnovi tartana urejena tudi dodatna 100  metrska steza s komunikacijskimi kanali, ki bodo omogočali 
merjenje časov oz. tekmovanja v šprintu na obeh ravninah. Nekaj dodatne tartanske površine bo ob skokih v 
daljino in v JZ kotu. 
 
Uradni del zadnje seje se konča ob 20:15h z zahvalo članom za štiriletno korektno sodelovanje. 
 
 
 
 
 
 
Kranj, 16.12.2019 
         Matjaž Polak 
         predsednik sveta zavoda 


