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Zadeva:

Odgovor svetniku Stanislavu Boštjančiču v zvezi z vrnitvijo
sredstev Art centra

Na 3. seji Sveta Mestne občine Kranj dne 19.1.2011 je svetnik Stanislav Boštjančič postavil
vprašanje, kaj je z vrnitvijo sredstev, ki bi jih Art center moral vrniti v proračun v zvezi z
ugotovitvijo nadzornega odbora glede zvočnih napeljav.
ODGOVOR:
Dne 14.2.2006 je MOK na podlagi Sklepa o začetku postopka javnega razpisa št. 6100014/2006-47/12 v februarski številki Kranjčanke in na spletni strani MOK objavila Javni
razpis za sofinanciranje delovanja mladinskih organizacij na področju kulture v Mestni občini
Kranj v letu 2006 za sredstva v višini 15.000.000 sit.
Razpis je bil namenjen tistim mladinskim organizacijam, ki posredujejo prostore za izvajanje
mladinskih kulturnih dejavnosti (so lastniki, upravljavci ali najemniki prostora, v katerem
opravljajo dejavnost namenjeno izvajanju mladinske kulturne dejavnosti). Sredstva na javnem
razpisu so bila namenjena izvedbi celoletnega programa v letu 2006 in zagotovitvi pogojev za
izvedbo programa.
V skladu z izdano odločbo št. 610-0027/2006-47/12 z dne 18.4.2006 je dne 28.4.2006 Mestna
občina Kranj z Art centrom podpisala pogodbo o sofinanciranju delovanja mladinskih
organizacij na področju kulture v MOK v letu 2006 v višini 8.250.000 sit.
Art Center je MOK dne 29.11.2006 posredoval Delno vsebinsko in finančno poročilo.
Poročilu so priložili tudi specifikacijo kupljene opreme - račun KSL studia, d.o.o Ljubljana.
Dne 1.3.2007 so na MOK posredovali končno vsebinsko in finančno poročilo. Poročilu so
ponovno priložili specifikacijo kupljene opreme – račun KSL studia, d.o.o Ljubljana.
Nadzorni odbor Mestne občine Kranj je v svojem poročilu o pravilnosti in smotrnosti
dodelitve ter porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj društvom, zasebnim
zavodom, ustanovam in ostalim neprofitnim nevladnim organizacijam v obdobju 2006 do
2008 v primeru dodelitve sredstev na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje delovanja
mladinskih organizacij na področju kulture v MOK v letu 2006 ugotovil, da Art center ni
izpolnil ene od pogodbenih obveznosti, saj bi moral v skladu z dogovorom enkrat letno v
obdobju 2006-2010 omogočiti brezplačno uporabo sofinancirane opreme v prostorih
delovanja izvajalca. Art center te pogodbene obveznosti ni izvajal, ker je bil nekdanji center

Kino Storžič od začetka obnovitvenih del zaprt za javnost in tako tudi oprema, namenjena
namestitvi v bivšem kinu Storžič še ni bila uporabljana.
Svet Mestne občine Kranj je na svoji 39. seji dne 8.9.2010 pod točko Nadzorno poročilo o
pravilnosti in smotrnosti dodelitve ter porabe proračunskih sredstev MOK društvom in
zasebnim zavodom, ustanovam in ostalim neprofitnim nevladnim organizacijam v obdobju
2006-2008 sprejel naslednji sklep:
»Lastnik kina Storžič naj v občinski proračun vrne sredstva, ki so bila porabljena proti
pogodbeno za obnovo dvorane v Storžiču.«
Uprava MOK je dne 10.11.2010 pozvala Art center, da se izjasni glede sklepa Sveta MOK.
Dne 17.11.2010 je Art center posredoval vso dokumentacijo v zvezi z zadevo in obrazložitev,
da se oprema za ozvočevanje prireditev nahaja v Kinu Storžič, kjer se tudi uporablja. Oprema
se bo v skladu s Pogodbo o programski koordinaciji in tehničnem upravljanju letnega
gledališča Lunin vrt, ki sta jo dne 4.8.2010 sklenila MOK in Art center, uporabljala na novem
letnem prizorišču.
V upravi MOK smo mnenja, da v omenjenem primeru ni prišlo do bistvene kršitve
pogodbenih določil, vsekakor pa poročilo in priloge z dne 17. 11. 2010 dokazujejo, da so bila
sredstva porabljena v skladu s pogodbenim namenom in ne za obnovo dvorane v bivšem kinu
Storžič. Takšne so tudi ugotovitve Nadzornega odbora MOK, ki ni zahteval sankcij, kakršne
nalaga upravi MOK Svet MOK, zato smo mnenja, da sklep Sveta MOK z dne 8.9.2010 ni
izvršljiv.
Objektivna dejstva so onemogočala izvajalcu Art center izpolnjevanje konkretnih pogodbenih
obveznosti, obenem pa niso bila neposredno v pristojnosti MOK. Najbrž ni odveč v zvezi s
tem omeniti, da gre v primeru Art centra za nevladno organizacijo, ki je zadnja štiri leta
prestala procese konsolidacije, vodstvo Art centra se je od sklenitve omenjene pogodbe
zamenjalo trikrat.
Uprava MOK je situacijo v zvezi z opremo iz omenjene pogodbe spremljala in v l. 2008
poslala zahtevo takratnemu vodstvu Art centra, ki je napovedal ukinitev zavoda, da se oprema
iz skladišča dobavitelja dobavi v Kranj. Art center je zahtevo MOK izpolnil.
V zvezi z izpolnjevanjem pogodbene obveznosti glede omogočanja brezplačne uporabe
vidimo dejstvo, da v bivšem Kinu Storžič obnovitvena dela niso bila zaključena (kar sicer ni
bila pogodbena obveznost), kot objektivno olajševalno okoliščino, zaradi katere smo mnenja,
da ni šlo za neposredno kršenje pogodbenih obveznosti. Naj omenimo, da se je 17. 5. 2010
pričelo prostore bivšega Kina Storžič že uporabljati za organiziranje javnih prireditev. Prav
tako se v letu 2011 načrtuje uporaba omenjene opreme na novo odprtem prizorišču – Lunin
vrt, s katerim bo upravljal Art center.
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