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Številka:  032-8/2019-58-40/30//04 
Datum:   26. 1. 2021 
 

Z A P I S N I K 
 
14. seje Komisije za kulturo in šport pri Mestnem svetu Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: Komisija), ki 
je bila v ponedeljek, 25. 1. 2021, ob 17.00 uri, preko storitve Teams meetinga 
 
Prisotni: Gašper Peterc – predsednik, Ana Pavlovski – članica, Edita Plava – članica, Mateja Debeljak – 
članica, Mirko Tavčar  - vodja SFSZ, Aleksandra Ažman – UOP 
 
Odsotna: Andreja Valič Zver – podpredsednica 
 
Sejo je vodil predsednik in predlagal naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje 
2. Odlok o sofinanciranju obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Kranj – druga 

obravnava 
3. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2021 

4. Razno 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje 
Na zapisnik 13. seje Komisije ni bilo pripomb. 
Komisija je sprejela zapisnik 13. seje. 
(4 prisotni, 4 ZA) 
 
2. Odlok o sofinanciranju obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Kranj – druga 
obravnava 
Ga. Ažman je podala odgovore na dane predloge Komisije za kulturo in šport na 13. seji. Pri tem je pojasnila 
zakaj se Odlok ne sprejme le za leto 2021 in zakaj Mestni svet ne bo potrjeval prejemnikov sredstev. V 
nadaljevanju je tudi povedala, da se je poročilo o izvedenih sofinanciranjih predložilo. Ga. Pavlovski je 
predlagala, da se poročilo o izvedenih sofinanciranjih, tako obnov kot najemnin za zadnja 4. leta dopolni 
z višino zneska za obnovo fasad v starem mestnem jedru za pravne in fizične osebe in s skupno višino 
zneska za najemnine za poslovne prostore v posameznem letu. 
 
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. 
(4 prisotni, 4 ZA) 
 
Komisija je sprejela tudi sklep: 
UOP za naslednjo sejo Komisije za kulturo in šport pripravi dopolnjeno poročilo o izvedenih 
sofinanciranjih, tako obnov kot najemnin za zadnja 4. leta. Poročilo dopolni z višino zneska za obnovo 
fasad v starem mestnem jedru za pravne in fizične osebe in s skupno višino zneska za najemnine za 
poslovne prostore v posameznem letu. 
(4 prisotni, 4 ZA) 
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3. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2021 
G. Tavčar je odgovarjal na vprašanja članov Komisije, in sicer g. Peterca so zanimali kriteriji za redno 
vzdrževanje otroških in športnih igrišč po Krajevnih skupnostih, go. Pavlovski pa smiselnost dokončanja 
Bleiweisovega parka ter višina dodatnih prihodkov v proračunu MOK. Ga. Plava pa je želela informacijo 
glede priprave Strategije športa in Programa kulture, kdaj bosta dokumenta pripravljena in dana v 
obravnavo. 
(4 prisotni, 4 ZA) 
 
Komisija je po razpravi soglasno sprejela naslednji sklep: 
Komisija se je seznanila z Odlokom o rebalansu proračuna za leto 2021. 
(4 prisotni, 4 ZA) 
 
Komisija je sprejela tudi sklep: 
UDD Komisijo za kulturo in šport seznani s podatkom glede priprave Strategije športa in Programa kulture, 
kdaj bosta dokumenta pripravljena in dana v obravnavo. 
(4 prisotni, 4 ZA) 
 
 
4. Razno  
Ni bilo razprave. 
 
Seja je bila zaključena ob 17.45 uri. 
 
 
Zapisala:        Sejo vodil: 

Predsednik Komisije 
Manja Vovk          Gašper Peterc 


