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SVET MESTNE OBČINE KRANJ 

Zadeva: Odgovor svetnici Ireni Ahčin v zvezi z upravljanjem Layerjeve 

hiše – hiše umetnikov 

 

Na 3. seji Sveta Mestne občine Kranj dne 19.1.2011 je svetnica Irena Ahčin postavila 

vprašanje v zvezi z upravljanjem Layerjeve hiše. Layerjeva hiša – hiša umetnikov je bila dana 

Puhartu. Zanimalo jo je, kako so dogovorjeni odnosi med občino in najemnikom in kakšna je 

najemnina. 

 

ODGOVOR: 

 

Mestna občina Kranj je v začetku julija 2010 na podlagi namere za oddajo nepremičnine 

Layerjeve hiše – hiše umetnikov na naslovu Tomšičeva ulica 32, Kranj omenjeni objekt 

oddala v brezplačno uporabo KD Puhart, društvu za likovno in druge kulturne dejavnosti. 

 

KD Puhart kot uporabnik je dolžan kriti obratovalne stroške, stroške varovanja, stroške 

rednega vzdrževanja in morebitne druge stroške. MOK krije stroške zavarovanja. 

 

Uporabnik je v skladu s pogodbo  o prenosu sredstev v brezplačno uporabo dolžan med 

drugim omogočati uporabo stvarnega premoženja po tej pogodbi Gorenjskemu muzeju za 

namen galerijske dejavnosti, izvesti najmanj (35) petintridesetih delavnic, predavanj, 

seminarjev in drugih oblik izobraževanj letno s področja vizualnih in drugih umetniških praks, 

zapolniti proste kapacitete s termini za čim širši krog kulturnih producentov, letno nastaniti 

najmanj 10 umetnikov iz tujine, usklajevati, koordinirati in soustvarjali program v Layerjevi 

hiši – hiši umetnikov z zainteresiranimi izvajalci lokalnega javnega kulturnega programa, 

sodelovati z MOK pri pridobivanju virov financiranja, aktivno sodelovati v mednarodnih 

mrežah rezidenčnih centrov, zagotoviti recipročno sodelovanje s tujimi umetniki (umetniška 

rezidenca) in zagotoviti prostorske pogoje v umetniški rezidenci za izvajalce javnih kulturnih 

programov, pozicionirati Layerjevo hišo – hišo umetnikov na nacionalni in mednarodni ravni, 

promocijske aktivnosti, zagotoviti prostorske in tehnične pogoje izvajalcem drugih javnih 

kulturnih programov in kulturnih projektov za prireditvene in logistične potrebe ter izvedbo 

strokovnih izobraževanj pretežno na področju vizualne umetnosti (vključitev programa 

Gorenjskega muzeja in drugih zainteresiranih lokalnih javnih kulturnih izvajalcev v program), 

zagotoviti večjo dostopnost kulturnih vsebin za prebivalce MOK. 

 



Ker na razpisu Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija za opremo hiše in stroške 

programa ter tekočega obratovanja sredstev nismo prejeli, je uporabnik hiše v skladu s 

pogodbo zavezan objekt tudi opremiti.  
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