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Številka:  032-8/2019-46-40/30//04 
Datum:   14. 9. 2020 
 

Z A P I S N I K 
 
11. seje Komisije za kulturo in šport pri Mestnem svetu Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: Komisija), ki 
je bila v ponedeljek, 14. 9. 2020, ob 17.00 uri, v sejni sobi št. 16 upravne stavbe Mestne občine Kranj. 
 
Prisotni: Gašper Peterc – predsednik, Andreja Valič Zver – podpredsednica, Ana Pavlovski – članica, Edita 
Plava – članica, Mateja Debeljak – članica, Nada Bogataj Kržan – vodja UDD, Branko Fartek – direktor 
Zavoda za šport 
 
Odsotni: / 
 
Sejo je vodil predsednik in predlagal naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje 
2. Prerazporeditev sredstev – sanacija atletske tartanske steze 
3. Razno 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje 
Na zapisnik 10. seje Komisije ni bilo pripomb. 
Komisija je sprejela zapisnik 10. seje. 
(5 prisotnih, 5 ZA) 
 
2. Prerazporeditev sredstev – sanacija atletske tartanske steze 
Ga. Bogataj Kržan je podala uvod. V nadaljevanju je g. Fartek predstavil predlog za prerazporeditev 
sredstev za sanacijo atletske tartanske steze. Predstavil je višino investicije, potrebe po pridobitvi 
gradbenega dovoljenja, da se je na razpis prijavil en izvajalec, kdaj so pričeli z delom, kdaj so atleti ponovno 
začeli uporabljati atletsko stezo, zakaj je prišlo do povečanja višine sredstev in s tem potrebne 
prerazporeditve sredstev, da je bila prvotno obnova atletske steze razporejena na štiri leta ter informacije 
glede obnove fasade. Nadalje je g. Fartek odgovarjal na vprašanja članov Komisije glede višine sredstev v 
proračunu za obnovo fasade, obnovo atletske steze in razsvetljave, zakaj je potrebna obnova fasade, o 
garanciji,… 
 
Komisija je po razpravi soglasno sprejela naslednja sklepa: 
Komisija se je seznanila s prerazporeditvijo sredstev – sanacija atletske tartanske steze. 
Komisija podpira vse ukrepe v okviru dobrega gospodarjenja. 
(5 prisotnih, 5 ZA) 
 
3. Razno  
Ni bilo razprave. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri. 
 
Zapisala:        Sejo vodil: 

Predsednik Komisije 
Manja Vovk          Gašper Peterc 
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