
  

ZAPISNIK 
dopisne 7. seje sveta Zavoda za šport Kranj 

 

Besedilo s prilogami dopisne 7. seje sveta Zavoda za šport Kranj je bilo poslano po elektronski pošti 
dne, 22.01.2021 ob 11:55 vsem članom sveta zavoda na naslove : 
 
Neven Polajnar                neven.polajnar@gmail.com 
Andreja Valič                   valic.andreja@gmail.com 
Miroslav Majkić                miro.majks@gmail.com 
Davor Brezar                   davor.brezar@gmail.com 
Matej Kozjek                    kozjek.matej@gmail.com 
Matjaž Polak                    polak.matjaz@gmail.com 
Luka Smrkolj                   luka.smrkolj@zsport-kranj.si 
 
Besedilo dopisne seje: 
 
Spoštovani člani Sveta zavoda, 
 
v začetku leta je kar nekaj dokumentov, ki se morajo predstaviti na svetu zavoda, in prikazujejo stanje 
poslovanja v preteklem letu. Prvi taki dokument je Letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev 
za leto 2020. Pošiljam vam gradivo za dopisno 7. sejo Sveta zavoda. 
 
Vsebina 7. korespondenčne seje: 
 
1. Potrditev zapisnika dopisne 6.seje Sveta zavoda 
2. Potrditev Poročila o letnem popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev za leto 2020 
3. Razno. 
 
Obrazložitev vsebine dopisne 7. seje Sveta zavoda: 
 
K točki 1.  
SKLEP: 21/07-2021 
Besedilo sklepa: Potrjuje se zapisnik dopisne 6. seje Sveta zavoda. 
 
K točki 2.  
V decembru 2020 in januarju 2021 je bil opravljen letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev za leto 
2020 do 31.12.2020. V prilogi dopisne seje je sklep o opravljenem in potrjenem letnem popisu in povzetek 
skupnega poročila. V povzetku skupnega poročila je predlog odpisa osnovnih sredstev in drobnega inventarja 
ter popis terjatev in obveznosti. Terjatve in obveznosti uporabnikov športnih objektov so v višini 76.481,64 €, 
od te vrednosti je iz preteklih let 30.185,40 €.Terjatve in obveznosti so bile v višini 26.176 € že poplačane v 
januarju 2021, tako da je lanskih terjatev ostalo še 20.120,24€. Med spornimi terjatvami iz preteklih let se 
predlaga odpis terjatev do Vaterpolo zveze Slovenije, Rokometnega kluba Kranj in Društva ZSK, ki so v 
postopku zapiranja, in terjatev ni mogoče izterjati. Prav tako ni mogoče iztirjati terjatve do plavalnega kluba 
Hapoel Jerusalem Israel, kjer ni odziva ne od Plavalne zveze Israel ne od kluba. 
 
Predlaga se sklep: 
 
SKLEP: 22/07-2021  
Besedilo sklepa: Svet potrjuje Poročilo o opravljenem letnem popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev 
za leto 2020. 
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K točki 3.  
Ker ne moremo imeti normalnih sej Sveta zavoda, vas prosim, da mi na elektronsko pošto 
branko.fartek@zsport-kranj.si pošiljate morebitne pripombe in pobude za boljše delovanje zavoda. 
 
Prosim, da se o potrditvi sklepov izjasnite do 28.01. 2021 z odgovorom na današnjo elektronsko pošto. 
 
Hvala za razumevanje in lep pozdrav! 
 
Branko Fartek 
direktor Zavoda za šport Kranj  
 
 
Priloge na elektronski pošti:  
 
Sklep o opravljenem popisu 
Skupno poročilo – povzetek popisa 
ZŠK zapisnik 6.seje 2021 dopisne 
 
 

 
 
Na besedilo dopisne 7. seje Sveta zavoda se je do 28.01.2021 odzvalo sedem članov Sveta zavoda. Dopisna 
seja je bila sklepčna. Svet zavoda sprejema naslednje sklepe: 
 
SKLEP: 21/07-2021 
Besedilo sklepa: Potrjuje se zapisnik dopisne 6. seje Sveta zavoda. 
Glasovanje:  ZA: 7  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
SKLEP: 22/07-2021  
Besedilo sklepa: Svet potrjuje Poročilo o opravljenem letnem popisu sredstev in obveznosti do virov 
sredstev za leto 2020. 
Glasovanje:  ZA: 7  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
 
 
                                  Neven Polajnar, 
          predsednik Sveta zavoda 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga zapisniku : 
 
Izpiski elektronske pošte glasovanja članov Sveta zavoda 
 
 
Kranj, 05.02. 2021 
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