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Datum:   22. 12. 2020 
 

Z A P I S N I K 
 
13. seje Komisije za kulturo in šport pri Mestnem svetu Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: Komisija), ki 
je bila v ponedeljek, 21. 12. 2020, ob 17.00 uri, preko storitve Teams meetinga 
 
Prisotni: Gašper Peterc – predsednik, Andreja Valič Zver – podpredsednica, Ana Pavlovski – članica, Edita 
Plava – članica, Mateja Debeljak – članica, Janez Ziherl – vodja UOP 
 
 
Sejo je vodil predsednik in predlagal naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje 
2. Odlok o sofinanciranju obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Kranj - osnutek 
3. Razno 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje 
Na zapisnik 12. seje Komisije ni bilo pripomb. 
Komisija je sprejela zapisnik 12. seje. 
(5 prisotnih, 5 ZA) 
 
2. Odlok o sofinanciranju obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Kranj - osnutek 
Člani Komisije so razpravljali o osnutku Odloka o sofinanciranju obnove nepremične kulturne dediščine v 
MOK glede časovnega obdobja, obnove, sredstvih,…. Ga. Pavlovski je predlagala, da se zaradi negotovosti 
in tveganji povezanih z Covid-19 epidemijo in načrtovanega rebalansa proračuna, Odlok sprejme samo za 
obdobje leta 2021 ter, da Mestni svet potrdi izbrane prejemnike sredstev. Ga. Valič Zver je predlagala, da 
se predloži poročilo o izvedenih sofinanciranjih, tako obnov kot najemnin, za zadnja 4. leta. V nadaljevanju 
seje je g. Ziherl na kratko predstavil navedeni Odlok in odgovarjal na vprašanja članov Komisije. 
 
Komisija je po razpravi soglasno sprejela naslednji sklep: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o sofinanciranju obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini 
Kranj za obdobje od 2021 do 2023 in predlagala, da: 

- se zaradi negotovosti in tveganji povezanih z Covid-19 epidemijo in načrtovanega rebalansa 
proračuna, Odlok sprejme samo za obdobje leta 2021, 

- Mestni svet potrdi izbrane prejemnike sredstev, 
- se predloži poročilo o izvedenih sofinanciranjih tako obnov kot najemnin za zadnja 4. leta. 

(5 prisotnih, 5 ZA) 
 
3. Razno  
Ni bilo razprave. 
 
Seja je bila zaključena ob 17.45 uri. 
 
 
Zapisala:        Sejo vodil: 

Predsednik Komisije 
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