
  

ZAPISNIK 
dopisne 5. seje sveta Zavoda za šport Kranj 

 

Besedilo s prilogami dopisne 5. seje sveta Zavoda za šport Kranj je bilo poslano po elektronski pošti 
dne, 21.12.2020 ob 11:40 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 skladu s dogovorom s predsednikom Sveta Zavoda za šport Kranj vam pošiljam gradivo za 5.sejo Sveta 
zavoda, ki jo bomo izvedli korespondenčno. 
 
K osnovni Pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna MOK za leto 2020 sta bila sklenjena dva dodatka. V 
dodatku št.1 so bila dodeljena dodatna sredstva za ureditev Hiše športa, v dodatku št.2 pa so se 
prerazporedila sredstva za investicijsko vzdrževanje s Pokritega olimpijskega bazena na atletski stadion. V 
skladu z zahtevami Skupne službe notranje revizije Kranj, mora Zavod za šport Kranj v mesecu decembru 
pripraviti rebalans finančnega načrta za tekoče leto, v katerega vključi vse spremembe, ki so vključene v 
dodatkih k osnovni pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna MOK. 
 
V prilogi je Rebalans finančnega načrta Zavoda za šport Kranj za leto 2020, ki vključuje oba dodatka k 
Pogodbi o zagotavljanju sredstev iz proračuna MOK za leto 2020. V potrditev predlagam sklep: 
 
Sklep 17/05-2020 : Svet Zavoda za šport Kranj potrjuje Rebalans finančnega načrta Zavoda za šport 
Kranj za leto 2020. 
 
Prosim, da se o potrditvi sklepa izjasnite do 24.12. z odgovorom na današnjo elektronsko pošto. 
 
Hvala za razumevanje in lep pozdrav, 
 
Branko Fartek, 
direktor Zavoda za šport Kranj  
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Na besedilo dopisne seje se je do 24.12.2020 odzvalo šest članov Sveta zavoda, sedmi pa 25.12.2020. 
Dopisna seja je bila sklepčna. Svet zavoda sprejema naslednji sklep: 
 
SKLEP: 17/05-2020 
Besedilo sklepa: Svet Zavoda za šport Kranj potrjuje Rebalans finančnega načrta Zavoda za šport 
Kranj 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, 30.12. 2020 


