
  

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

 
 
Seja je bila v četrtek, 28. 01. 2016 ob 18.00 v sejni sobi Pokritega Olimpijskega bazena, Partizanska 37  
Kranj. 
 
Prisotni: 
 
Člani sveta zavoda: Marjan Bajt, Damjana Piškur, Zlatko Japelj, Sebastjan Tofaj, Matija Bežek, Matej Kozjek,  
 
Odsotni: Matjaž Polak 
 
Ostali: Branko Fartek, direktor zavoda 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. potrditev zapisnika 1. seje Sveta Zavoda za šport Kranj 
2. predlog za potrditev inventure Zavoda za šport Kranj za leto 2015 
3. razno 

 
2.sejo sveta zavoda je vodil predsednik sveta Marjan Bajt.  
 
Zapisnik je pisal Matija Bežek. 
 
Dnevni red 1. seje je bil soglasno potrjen.  
 
 
K točki 1. 
 
SKLEP: 05/02-2016 
Besedilo sklepa: sprejme se zapisnik 1. seje Sveta Zavoda za šport Kranj 
 
Glasovanje:  ZA: 6  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
 
K točki 2. 
 
Branko Fartek, direktor zavoda je opisal potek letnega popisa, dodatno uvedeno evidenco osnovnih sredstev 
po lokacijah. Pojasni nove nabave, posledice odpisa uničenih osnovnih sredstev katerih vrednost še ni v celoti 
amortizirana ter obširneje razložil kratkoročne terjatve in njihov izvor ter s tem povezano problematiko 
neplačane vadbe in tekmovanj klubov v Pokritem olimpijskem bazenu. Opiše problem terjatev do Vaterpolske 
zveze, ki je v postopku prisilne poravnave in nadaljnje postopke v zvezi s tem. Pojasni razlog za odpis terjatev 
Atletskega kluba Satler in Orli d.o.o. (5.592,02 in 4.407,88 eur). Klub Satler je izbrisan iz poslovnega registra 
Slovenije, terjatve do Orli d.o.o. pa so bile odpisane na podlagi sodnega sklepa na podlagi zastaranja. Glede 
ostalih terjatev do klubov pa razloži, da so možnosti za poravnavo z delom, ki bi ga klub opravil za zavod 
namesto zunanjih izvajalcev. Druga možnost pa je kompenzacija s sredstvi kluba prejetimi na občinskem 
razpisu. 
 
Tofaj izrazi mnenje, da se sredstva z vrednostjo ne odpišejo v kolikor je vrednost teh sredstev visoka. Ker 
vrednost za odpis sredstev ni visoka, so člani sveta odločitev o odpisu prepustili direktorju. 
 



  

SKLEP: 06/02-2016 
Besedilo sklepa: Sprejme se redni letni popis Zavoda za šport Kranj za leto 2015.  
 
Glasovanje:  ZA: 6  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
K točki 3. 
 
V točki razno se je razpravljalo o možnosti uvedbe nalepk s črtnimi kodami za naslednji popis. 
 
Naslednja seja je načrtovana za februar. 
 
Seja sveta se je končala ob 19.15 uri. 
 
 
Kranj, 29.01.2016 
 
 
         Marjan Bajt 
         Predsednik sveta zavoda 


