osnutek ZAPISNIKA
6. seje sveta Zavoda za šport Kranj (2016-2020)
Seja je bila v četrtek, 27.10.2016 ob 19.00 v sejni sobi Pokritega Olimpijskega bazena, Partizanska 37
Kranj.
Prisotni:
Člani sveta zavoda: Marjan Bajt, Zlatko Japelj, Sebastijan Tofaj, Matej Kozjek, Matjaž Polak, Matija Bežek,
Ostali: Branko Fartek, direktor zavoda
Odsotni: Damjana Piškur

Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

zapisnik 5. seje Sveta Zavoda za šport Kranj
investicije v Zavodu za šport Kranj po rebalansu proračuna MOK
status trenerjev v Zavodu za šport Kranj
status prekinitve najemne pogodbe za prostore fitnesa na POB
razno

5. sejo sveta zavoda je vodil predsednik sveta Marjan Bajt.
Zapisnik je pisal Matija Bežek.
Dnevni red 6. seje je bil soglasno potrjen.

K točki 1.
SKLEP: 11/06-2016
Besedilo sklepa: sprejme se zapisnik 5. seje Sveta Zavoda za šport Kranj
Glasovanje:

ZA: 6

PROTI: 0

VZDRŽANI: 0

K točki 2.
Branko Fartek, direktor zavoda predstavi dodatne investicije zavoda na podlagi dodatno dodeljenih sredstev
MOK.
Razloži, da je potrebno vsa dela in investicije za dodatna sredstva zaključiti konec novembra. Kar je lahko
problem zaradi vremenskih razmer.

UMETNA TRAVA v Športnem centru Kranj (250.000,00 eur)
Investicija je vredna 249.494,59 eur, dela bodo izvedena od 2.11.2016 do konca novembra. Izbran je bil
ponudnik, ki sicer cenovno ni bil najugodnejši, izpolnjeval pa je vse pogoje glede kvalitete ponujene trave,
garancije in izvedbe del.
ŠPORTNA DVORANA PLANINA (9.000,00 eur)
Vgradnja števcev za delitev stroškov ogrevanja. Vrednost 9.915,63 eur. Trenutna rešitev je dogovorjeno
razmerje delitve med OŠ Jakoba Aljaža in dvorano v razmerju 70% OŠ in 30% dvorana. Po mnenju direktorja
je naša dejanska poraba nižja. Poleg tega se obračunavajo fiksni stroški, za katere se bo preverilo ali so
upravičeni ali ne.
POB in LK (30.000,00 eur)
Zamenjava ventilov in loput za dovod bazenske vode v oba bazena.. Pri dosedanjih večjih popravilih je bilo
potrebno zapreti glavni ventil, kar je oteževalo obratovanje bazena. S to investicijo bodo posegi lahko izvedeni
ločeno, za vsak bazen posebej. Vrednost investicije je 24.185,04 eur.
Ostala sredstva bodo namenjena praznjenju peščenih filtrov letnega bazena in zamenjavi peska ter popravilu
podstavka filtra (skupni stroški 30,305,52 eur).
ŠPORTNI PARK STRAŽIŠČE (4.300,00 eur)
Avtomatska vhodna vrata (1.798,28 eur), ki zapirajo vhod na parkirišče, se bo po novem lahko zapiralo v
nočnem času. S tem se bo na parkirišču preprečilo nočno divjanje z avtomobili. Popivanja ljudi, ki se bodo
kljub vratom tam zadrževali, pa se bo preprečevalo z pogostejšimi obhodi varnostnikov.
Goli za glavno nogometno igrišče (2.626,42 eur) se bodo kupili sedaj, montirali pa se bodo spomladi ob
zamenjavi ruše v obeh kazenskih prostorih.
STRELSKI DOM HUJE (40.000,00 eur)
Zamenjava kritine (22.177,78 eur) in napeljava centralnega ogrevanja s toplotno črpalko (15.603,20 eur)
Objekt uporabljata Občinska strelska zveza in SKPD Sveti Sava Kranj, ki pa finančno nista bila sposobna
vlagati v tekoče vzdrževanje. MO Kranj je zato nekaj sredstev namenila zavodu, da poskrbi za sanacijo strehe
in ogrevanja. Dobro polovico sredstev se bo porabilo za novo kritino, žlebove z obrobami in opaž, 15.000,00
eur za toplotno črpalko zrak-voda in inštalacijo. Ostalo pa za sanacijo odtokov v sanitarijah ter pleskanje
hodnika in pisarn strelišča.
Časovno se pri investicijah lahko zalomi le pri umetni travi, saj na dela vpliva vreme.
Bajt pojasni članom Sveta zavoda kako je do teh investicij na MO Kranj sploh prišlo. (Pri ukrepih proti
poplavam v Stražišču so namesto planiranih 600.000,00 eur porabili 150.000,00 eur. Ostanek so namenili
različnim investicijam.)
K točki 3.
Direktor pojasni, da je v interesu MO Kranja, da bi bili vsi trenerji, ki so sofinancirani z javnimi sredstvi,
poenoteno zaposleni v klubih. Na Zavodu za šport Kranj so trenutno trije trenerji (plavanje, vaterpolo, alpsko
smučanje), za ostale pa je urejena zaposlitev preko klubov.
Direktor razloži razliko med plačo, ki jo prejmejo trenerji preko zavoda in tistimi, ki jo prejmejo preko klubov z
namenskim sofinanciranjem MO Kranj. V zavodu se jim krije vse zakonske prispevke in dodatke, tistim preko
klubov pa MO nakaže le osnovno plačo za izhodiščni plačilni razred. Razlike verjetno klubi ne doplačujejo. V
primeru odpovedi pogodbe na zavodu plavalni trener ne bi imel možnosti sofinanciranja s strani MO Kranja,
ker njegov klub ni nosilni klub panoge, pravilniki pa omogočajo le enega trenerja na panogo. Prav tako nima
ustrezne izobrazbe, njegov klub pa zavodu dolguje večji znesek. Ostala dva nimata garancije, da bi njun klub

dejansko uspel na razpisu za trenerska sredstva, niti ni jasna situacija, če bi klub na razpisu prijavil ravno ta
dva trenerja. Glede na njuno starost imata tudi zaščiten status in je prekinitev pogodbe na zavodu težje
izvedljiva.

K točki 4.
Direktor pojasni situacijo in predstavi zaporedje dogodkov pri odpovedi najemnega razmerja za prostore
fitnesa v prvem nadstropju POB-a, ki ga ima v najemu Volin fitnes center d.o.o.
Na podlagi posvetov z odvetnico in privolitvi k prekinitvi pogodbe s strani uporabnika z 31.5.2017, je bila
pripravljena notarska prekinitev najemne pogodbe, po kateri bi z dogovorjenim datumom uporabnik izpraznil
prostore. Najemnik se je premislil in pogodbe ni podpisal, je pa poravnal dolgove za nazaj. Na sedežu zavoda
je prijavil sedež podjetja, ki se ukvarja s predšolsko vzgojo in ima koncesijo MOK. Na AJPES je bila podana
zahteva, da se sedež tega podjetja izbriše z naslova zavoda. Podjetje s katerim je pogodba podpisana, ima
blokiran račun. V pripravi pa je odpoved najemne pogodbe preko sodišča.
K točki 5.
V točki razno direktor omeni, da v letu 2017 preteče pogodba dvema lokaloma, na igrišču GibiGib in na
Letnem kopališču, kjer želijo podaljšati pogodbo za 5 let še pred iztekom stare. Direktor se s tem ni strinjal, saj
naj bi načeloma moral objaviti razpis.
Tofaj postavi vprašanje glede reflektorjev na stadionu. Direktor pove, da imamo gradbeno dovoljenje za
razsvetljavo v vrednosti okoli milijona. Problem tega je tudi priključna moč, ki se jo drago plačuje tudi v
primeru, da se razsvetljave ne uporablja. Polak pove, da na tribuni so reflektorji, ki omogočajo atletsko vadbo
na tribuni in tekaških stezah ob tribuni. Z postavitvijo dodatnih takih reflektorjev ob tribuni hribček, pa bi se
bistveno povečala možnost zimske atletske vadbe.
Bajt opiše trenutno stanje RVŠC; gradbeni načrt obstoja investitorjev pa žal še ni.
Seja sveta se je končala ob 20.00 uri.

Kranj, 28.10.2016
Marjan Bajt
Predsednik sveta zavoda

