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Številka:  032-8/2019-50-40/30//04 
Datum:   9. 11. 2020 
 

Z A P I S N I K 
 
12. seje Komisije za kulturo in šport pri Mestnem svetu Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: Komisija), ki 
je bila v ponedeljek, 9. 11. 2020, ob 17.00 uri, preko storitve Teams meetinga 
 
Prisotni: Gašper Peterc – predsednik, Andreja Valič Zver – podpredsednica, Ana Pavlovski – članica, Edita 
Plava – članica, Tanja Hrovat – vodja UDD, Marko Trebec - UDD 
 
Odsotni: Mateja Debeljak – članica 
 
Sejo je vodil predsednik in predlagal naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje 
2. Letni program športa za leto 2021 
3. Razno 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje 
Na zapisnik 12. seje Komisije ni bilo pripomb. 
Komisija je sprejela zapisnik 12. seje. 
(4 prisotni, 4 ZA) 
 
 
2. Letni program športa za leto 2021 
Ga. Hrovat je na kratko predstavila Letni program športa za leto 2021, da gre za vsakoletni akt, ki določa 
cilje in naloge in je podlaga javnemu razpisu, da je vsako leto tudi nekaj novosti,.. Ga. Hrovat in g. Trebec 
sta v nadaljevanju odgovarjala na vprašanja članov Komisije. Pojasnila sta razloge, zakaj se je predlagalo 
Letni program športa za leto 2021 in ne Letni program športa za leti 2021, 2022; podala pojasnila glede 
nordijskega (letnega) biatlonskega centra; pojasnila glede pokritja vzhodne nogometne tribune na 
stadionu in zakaj ni prišlo do celostne obnove stadiona; glede razsvetljave na pomožnem nogometnem 
igrišču, Hiše športa, štipendij, trim stezi, športu za starejše, športu za invalide. G. Trebec je v nadaljevanju 
tudi povedal, da se bo v letu 2021 sprejemala Strategija športa za naslednje 10 letno obdobje. 
 
Komisija je po razpravi soglasno sprejela naslednji sklep: 
Komisija se je seznanila z Letnim programom športa za leto 2021. 
(4 prisotni, 4 ZA) 
 
 
3. Razno  
Komisija je izpostavila problem športnega igrišča v Žabnici, ki je potrebno celovite obnove (od elektrike, 
razsvetljave,…). G. Trebec je povedal, da imajo športna igrišča po Krajevnih skupnostih različne upravljalce 
ter, da je obnovo športnega igrišča v Žabnici potrebno reševati preko pristojne Krajevne skupnosti.  
 
Komisija je po razpravi soglasno sprejela naslednji sklep: 
Komisija prosi za odgovor kdaj in na kakšen način se bo pristopilo k obnovi športnega igrišča v Žabnici, ki 
je potrebno celovite obnove.  
(4 prisotni, 4 ZA) 
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Seja je bila zaključena ob 18.00 uri. 
 
 
Zapisala:        Sejo vodil: 

Predsednik Komisije 
Manja Vovk          Gašper Peterc 


