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Zadeva: Odgovor na vprasanje mestnega svetnika Milana Glamocanina 
Zveza: 17. seja Mestnega sveta Mestne obeine Kranj z dne 23. 6. 2020 

Mestni svetnik Milan G/amocanin je na 17. seji Mestnega sveta Mestne obeine Kranj podal naslednjo 
pobudo: 
Pobuda se nanasa na situacijo, v kateri so se znasla kulturna drustva v Mestni obcini Kranj. Kulturniki so 
bili poleg turizma in drugih najbolj prizadeti v zadnjih meseeih. Vse prireditve, vse aktivnosti in sreeanja 
kulturnih drustev, drustev in vseh ostalih se ne izvajajo. Skrbi jih, da se tudi za naprej ne ve, kako bo. 
Drustva so primorana plaeevati najemnine, vzdrzevalne stroske in nimajo nobenih prihodkov, saj delujejo 
nekomereialno. G. Glamocanin predlaga prerazporeditev sredstev, ki so bila namenjena za izvedbo 
projekta Evropska prestolniea kulture. Predlaga, da se pripravi razpis oziroma poziv kulturnim drustvom, 
da izkazejo, ali so bila v tem obdobju oskodovana in v koliksni meri. Omeji se zgornja in spodnja meja 
sredstev in da se za naslednje leta pripravi razpis. . 

Posredujemo yam naslednji odgovor: 

Mestna obeina Kranj (v nadaljevanju: MOK) je v easu razglasene epidemije dokoneala postopek javnega 
razpisa za sofinaneiranje javnih kulturnih programov in projektov v MOK v letu 2020. Kljub negotovi 
situaeiji je MOK na podrocju kulture razdelila vsa planirana sredstva. Zaradi vseh ukrepov in omejitev 
povezanih 5 Covid -19 (epidemija, omejitve gibanja itd.) se je Strokovna komisija za vrednotenje 
programov in projektov odloeila, da v letu 2020 mednarodnih sodelovanj ne bo sofinaneirala, pac pa je ta 
sredstva namenila za dodatno sofinaneiranje kulturnih projektov. 

Obzavedanju tezkega p%zaja izvajalcev na podrocju kulture smo ze/eli pohiteti tudi z izplaeilom sredstev. 
Izvajalci izbranih projektov na razpisu so prejeli odlocbe v zacetku maja. 70% avans je bil na podlagi 
pogodbe izvajalcem nakazan v krajsem roku kot sieer, v 8 dneh po podpisu pogodbe. MOK je bila tako 
ena izmed prvih obcin, ki je v razmerah epidemije razdelila sredstva na podroeju kulture. Tudi Ministrstvo 
za kulturo je sredstva prijavljenim na razpise razdeljevalo kasneje. 

Kljub razmeram in strogim varnostnim pogojem NUZ ugotavljamo, da je bila velika vecina projektov in 
programov ze izvedenih oz. bo izvedena do konea leta 2020. Do sedaj smo na MOK prejeli Ie enD prosnjo 
za odstop od pogodbe zaradi Covida - 19. Izvajalcem, ki bodo zaradi situaeije 5 Covidom - 19 odstopili od 
pogodbe 0 sofinaneiranju, MOK ne bo zahtevala vraeila zamudnih obresti. 

Zavedamo se, da je podrocje kulture in prireditev enD izmed bolj prizadetih podrocij, ki jih je prizadel pojav 
Covida - 19. Zato bo MOK pri pregledu koncnih poroeil upostevala eeloten kontekst v katerem so bili 
izvedeni sofinancirani projekti in programi. 

V letu 2021 ima MOK planirana sredstva za redni javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s 
podroeja kulture, ki bo Izveden predvidoma konec jeseni 2020. Dodatnih sredstev za morebitno 
sofinaneiranje izvajalcev, ki bi bili oskodovani zaradi pojava Covida -19, nimamo planiranih. 



Na postavki 130226 Evropska prestolnica kulture so bUa v letu 2020 sredstva le deloma porablJena za 
muzej sporta. Preostala sredstva bodo namenjena za nepredvidena oz. nenacrtovana sredstva za 
sanacijska in nujna vzdrzevalna dela. 
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