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Zadeva: Vloga za izdajo soglasja MOK o uporabi presežka prihodkov nad odhodki

Spoštovani,

Zavod za turizem Kranj je v poslovnem letu 2009 dosegel presežek prihodkov oziroma
pozitivni poslovni izid v višini 23.738 EUR. Iz teh sredstev želimo dokupiti potrebno
opremo za delo in varnost trgovine in galerije, zaradi starosti bo potrebno zamenjati
najmanj 1 osebni računalnik. V rovih želimo dopolniti obstoje če razstave, dodati nove
vsebine (vinoteko) ter dodatno opremiti rove s tablami na strani kanjona Kokre. Svet
Zavoda za turizem Kranj je na svoji 13. redni seji dne 04.03.2010 sprejel sklep številka 13-6-
01, da se presežek finančnih sredstev v višini 23.738 EUR nameni za dokup opreme na
predlog direktorice, Natalija Polenec.

Zakon o računovodstvu (Ur.l.RS, št. 23/99, 30/02) določa, da se presežek razporeja v skladu
z zakonom in odločitvijo ustanovitelja pravne osebe.
Zato prosimo za izdajo soglasja Mestne ob čine Kranj, da se presežek prihodkov nad
odhodki Zavoda za turizem Kranj v višini 23.738 EUR nameni za nakup:
-1 osebni računalnik z monitorjem in tipkovnico,
- zunanji disk za shranjevanje podatkov in kataloge,
- 2 dodatni vitrini za trgovino,
- sistem kamer za varovanje galerije in trgovine,
- 2 šotora 3x6 m za organizacijo dogodkov za lastno uporabo,
- dodatne vsebine v rovih in oprema s tablami.

Priloga:
- Razporeditev presežka prihodka nad odhodkom
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Zadeva: Razporeditev presežka prihodka nad odhodkom

Spoštovani,

V letu 2009 je Zavod za turizem Kranj ustvaril 23.738 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Predlagam, da
se iz teh sredstev dokupi potrebna oprema za delo in varnost trgovine in galerije, zaradi starosti bo potrebno
zamenjati najmanj I osebni ra čunalnik. V rovih želimo dopolniti obstoje če razstave, dodati nove vsebine
(vinoteko) ter dodatno opremiti rove s tablami na strani kanjona Kokre.

Seznam željene opreme:

I osebni računalnik z monitorjem in tipkovnico
Zunanji disk za shranjevanje podatkov in kataloge
2 dodatni vitrini za trgovino
Sistem kamer za varovanje galerije in trgovine
2 šotora 3x6 m za organizacijo dogodkov za lastno uporabo
dodatne vsebine v rovih in oprema s tablami

S pozdravi,

Natalija Polenec,
direktorica ZTK
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