
  

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

 
 
Seja je bila v četrtek, 24.01.2019 ob 18.00 v sejni sobi Zavoda za šport Kranj, Partizanska cesta 37, 
4000 Kranj. 
 
 
Prisotni: 
 
Člani sveta zavoda: Matjaž Polak, Matej Kozjek, Zlatko Japelj, Matija Bežek, Sebastijan Tofaj (od 2. točke 
dalje) 
 
Ostali: Branko Fartek, direktor zavoda 
 
Odsotni so opravičili: Marjan Bajt, Damjana Piškur 
 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Zapisnik 20. seje Sveta Zavoda za šport Kranj, 
2. Poročilo o opravljenem letnem popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev za leto 2018, 
3. razno. 

 
21. sejo sveta zavoda je vodil podpredsednik sveta Matjaž Polak.  
 
Zapisnik je pisal Matija Bežek. 
 
Dnevni red 21. seje: Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
 
K točki 1. 
 
SKLEP: 46/21-2019 
Besedilo sklepa: sprejme se zapisnik 20. seje Sveta Zavoda za šport Kranj 
 
Glasovanje:  ZA: 4  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
 
K točki 2. 
 
Direktor pojasni splošen potek popisa in roke oddaje poročila na MO Kranj. 
 
Osnovna sredstva 
Spisek sredstev predlaganih za odpis je naveden v priloženih razpredelnicah po posameznih objektih oz. 
stroškovnih mestih. Gre za stvari, ki so obrabljene, uničene ali pokvarjene. Nekatera teh sredstev imajo 
knjigovodsko vrednost 0,00 eur oz. je njihova vrednost že amortizirana. Nekaj pa je takih, ki imajo še vedno 
določeno vrednost. V Športni dvorani Planina so tak primer stoli, ki se na tekmovanjih uporabljajo za 
zapisnikarsko mizo. Stoli se zaradi pogoste uporabe uničijo in obrabijo preden se izteče predpisana 
amortizacijska doba. Na pokritem bazenu se je pokvaril monitor, katerega popravilo se v primerjavi z nakupom 
novega, ne izplača. Prav tako je pokvarjena žaga, katere cena popravila je višja od nakupa nove. Ostala 
osnovna sredstva, ki se predlagajo odpis so brez knjigovodskih vrednosti. 



  

Drobni inventar 
Direktor pojasni, da so med drobni inventar knjižena tudi nekatera sredstva, ki imajo sicer vrednost osnovnega 
sredstva, vendar je zaradi pogoste uporabe, njihova pričakovana življenjska doba krajša od amortizacijske. 
Tak primer so žoge "hodi po vodi", ki so zelo popularne pri animacijah in športnih dnevih na bazenu.  
 
Terjatve in obveznosti 
K povzetku popisa terjatev in obveznosti direktor doda nekaj pojasnil. Če se od stanja na računu odšteje 
kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, bi na računu ostalo okoli 30.000,00 eur. Ta znesek skupaj s 
kratkoročnimi terjatvami znaša okoli 100.000,000 eur. Ocenjuje se, da bo vsaj 60% od zneska kratkoročnih 
terjatev plačanih oz. poravnanih. Problem predstavljata KPD Zvezda in Volin d.o.o. Slednji ima položeno 
varščino. Del dolga pa bi se pokrilo z opremo prostorov, ki jih je imelo podjetje v najem in bi ostalo zavodu. 
 
Bežek: 
Zaradi nesporazuma, je s spiska drobnega inventarja namenjenega odpisu, izpadel razpršilec za zalivanje 
trave, knjižen na letnem kopališču: "razpršilnik Polo 280 clasic", ki je uničen. Predlaga vključitev na spisek. 
Prisotni člani sveta se strinjajo s predlogom, da se razpršilnik naknadno vključi v spisek drobnega inventarja 
namenjenega odpisu. 

3 2004 750 07.07.2015 
MERKURT-RAZPRŠILNIK ZA ZALIVANJE POLO  280 
CLASSIC 

33,16 4102 
 BAZENSKA 
PLOŠČAD  

 PR  

 
 
SKLEP: 47/21-2018 
Besedilo sklepa: sprejme se poročilo o opravljenem letnem popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev za 
leto 2018 in sklep, ki določa nadaljnje ukrepe z odpisanimi sredstvi in zapadlimi terjatvami. 
 
Glasovanje:  ZA: 5  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0 
 
 
K točki 3 - razno. 
 
Direktor seznani prisotne z dopisom oz. odgovorom MO Kranja glede velikosti telovadnice v Stražišču.  
 
 
 
Naslednja seja je planirana 21.2.2019. 
 
 
Seja sveta se je končala ob 18.45 uri. 
 
 
 
 
Kranj, 25.01.2019 
         Matjaž Polak 
         podpredsednik sveta zavoda 


