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MESTNA OBČINA KRANJ 

Ž U P A N  

 Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 31 40, fax. 04/ 237 31 23 

 

Številka: 900-19/2011-30-48/01 

Datum: 14.9.2011 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

 

ZADEVA: Odgovori na predloge, pobude in vprašanja članov Sveta Mestne občine 

Kranj, podane na 7. Seji Sveta Mestne občine Kranj, dne 22.6.20100 

 

 

Svetnica Irena Ahčin: 

- Na podlagi dopisa, ki ga je dobila s strani organiziranih občanov, je bila seznanjena, da so 

ţe kontaktirali z Mestno občino Kranj. Izpostavili so glavne probleme dvorane na Zlatem 

polju: neznosen hrup ob organizaciji glasbenih in zabavnih prireditev, ţive glasbe, zabav 

in da prometni kaos, ki temu sledi, ogroţa vse okoličane. Na podlagi izpostavljenih 

problemov je vprašala, ali je Mestna občina Kranj seznanjena z omenjeno problematiko, 

teţavami in pritoţbami okoliških prebivalcev ledene dvorane za Zlatem polju. Ali je 

ţupan prejel priloţeno pritoţbo, predano 30.5.2011 v sprejemni pisarni občine? Ali je 

ţupan oz. občinska uprava obravnavala pritoţbe in se seznanila s problematiko okoliških 

prebivalcev ledene dvorane? Kaj nameravajo v zvezi s pritoţbami storiti? Ali bodo 

predlogi v zvezi s spremembo IPN Kranj sprejeti?  

 

ODGOVOR: 

Ţupan in uprava Mestne občine Kranj sta seznanjena s problematiko ledene dvorane, prav 

tako z vsemi pritoţbami in aktualnimi problemi.  

V tem kontekstu Mestna občina Kranj pripravlja spremembo zazidalnega načrta ZN Zlato 

polje, ki je v zaključni fazi. V postopku, so bile do sedaj opravljene naslednje faze:  

- sprejet je bil sklep o začetku priprave, Svet Mestne občine Kranj je v septembru 2010 

sprejel dopolnjeni osnutek, ki je bil javno razgrnjen od 20.10.2010 do 19.11.2010, v 

tem času je bila 10.11.2010 organizirana javna obravnava in sprejeta so bila stališča do 

pripomb.  

Svetu Mestne občine Kranj bo občinska uprava na eno izmed prihodnjih sej uvrstila na točko 

dnevnega reda – drugo obravnavo sprememb ZN Zlato polje. 

Sprejeti dokument bo postavil pravno podlago za izdelavo projektne dokumentacije in samo 

legalizacijo ledene dvorane. V projektu za pridobitev gradbenega dovoljena PGD in 

posledično pridobljenem gradbenem dovoljenju bodo opredeljene dejavnosti primerne za 

projektirani in izvedeni tip objeta. 
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Svetnik Evstahij Dermota: 

 Postavil je vprašanje, kaj se je dogajalo s starim kamnolomom na gradbišču dvorca Jelen, 

o čemer so se pogovarjali na komisiji za prostorsko urejanje in gospodarsko 

infrastrukturo. 

 

ODGOVOR: 

S konkretnimi podatki o dogajanjih s starim kamnolomom na gradbišču dvorca Jelen ne 

razpolagamo, saj v konkretnem primeru nismo ne lastniki, ne investitor, prav tako nismo 

zadolţeni za upravljane z najdbami kulturne dediščine. Po nam znanih podatkih so bili 

najdeni predmeti (mestno obzidje, kamnolom…) s  strani arheologov preko Zavoda za varstvo 

kulturne dediščine primerno dokumentirani (fotografije, laserski posnetki, meritve..). 

Arheološke najdbe oziroma dokumentacija o najdbah je bila razstavljena julija 2011 v galeriji 

Mestne hiše. 

 

 

 

Načelnik Urada za okolje in prostor 

Boštjan Gradišar, univ.dipl.inţ.arh. 

 

 

         Mohor Bogataj 

             Ž U P A N 

 

 

 


