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SVET MESTNE OBČINE KRANJ 
 
 
 
Zadeva: Izdaja soglasja k uporabi presežka prihodkov nad odhodki Zavoda za turizem  
              Kranj 
        
 
 
Zavod za turizem Kranj je na Mestno občino Kranj naslovil vlogo za izdajo soglasja o uporabi 
presežka prihodkov nad odhodki, doseženega v poslovnem letu 2009. Zavod za turizem Kranj 
je v poslovnem letu 2009 dosegel presežek prihodkov oziroma pozitivni poslovni izid v višini 
23.738,00 EUR.   
 
4. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj (Ur.l. RS, št. 35/2010) 
določa, da Svet Mestne občine Kranj v imenu ustanovitelja, na predlog direktorja po 
predhodnem soglasju sveta zavoda, odloča o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad 
odhodki.  
 
Svet zavoda je na svoji 13. redni seji dne 4.3.2010 sprejel sklep, da se presežek finančnih 
sredstev v višini 23.738,00 EUR nameni za dokup opreme na predlog direktorice Natalije 
Polenec. Na podlagi navedenega Zavod za turizem Kranj prosi Mestno občino Kranj za izdajo 
soglasja, da se  presežek prihodkov nad odhodki v višini 23.738,00 EUR nameni za  nakup 
enega osebnega računalnika z monitorjem in tipkovnico, zunanjega  diska za shranjevanje 
podatkov in katalogov, dveh dodatnih vitrin za trgovino, sistema kamer za varovanje galerije 
in trgovine, dveh šotorov 3x6m za organizacijo dogodkov za lastno uporabo, dodatne vsebine 
v rovih in opremo s tablami. 
 
Svetu Mestne občine Kranj predlagam v sprejem naslednji 
 

SKLEP: 

 
Svet Mestne občine Kranj izdaja soglasje, da se presežek prihodkov nad odhodki Zavoda za 
turizem Kranj v višini 23.738,00 EUR iz leta 2009  nameni za nakup enega osebnega  
 



računalnika z monitorjem in tipkovnico, zunanjega diska za shranjevanje podatkov in 
katalogov, dveh dodatnih vitrin za trgovino, sistema kamer za varovanje galerije in trgovine, 
dveh šotorov 3x6m za organizacijo dogodkov za lastno uporabo, dodatne vsebine v rovih in 
opremo s tablami. 
 
 
 
 

Pripravila:   
TANJA VARL, višja svetovalka   

   
   
   

SIMON NAGLIČ, spec.  DAMIJAN PERNE, dr. med.spec. psih. 
Vodja Oddelka za razvoj in investicije  ŽUPAN 

 
 
 
 
 
 
 
PRILOGA: 

- Vloga za izdajo soglasja MOK o uporabi presežka prihodkov nad odhodki Zavoda za  
 turizem  Kranj  

 
 


