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MESTNA OBČINA KRANJ 

ŽUPAN  

 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 31 01, fax. 04/ 237 31 06 

 

 

Datum: 4. januar 2011 

Številka: 039-1/2011-1-41/06 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

ZADEVA: Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta Mestne občine Kranj 

 

 

Na 2. seji sveta Mestne občine Kranj 15. decembra 2010 je svetnica Irena Ahčin želela 

pojasnilo o dogovoru z Gorenjskim glasom glede rokovnika izhajanja Kranjskega glasa in 

objav svetniških mnenj v tem časopisu.   

 

 

ODGOVOR: 

 

Mestna občina Kranj v proračunu zagotavlja letno kvoto sredstev za objave v tiskanem 

mediju, ki se brezplačno distribuira na naslove vseh gospodinjstev v občini. Med letoma 2002 

in 2008 je bila to Kranjčanka, naprej je to Kranjski glas. Z izdajateljem Gorenjskim glasom je 

dogovorjeno, da sta za informacije občinske uprave v vsaki izdaji časopisa na voljo dve strani, 

medtem ko se svetniške skupine sproti odločajo za količino prostora, ki ga bodo zakupile v 

posamezni izdaji, vendar v okviru letne kvote sredstev, ki so v proračunu za ta namen 

zagotovljena pri stroških za delovanje svetniških skupin. Potrebno je, da se svetniške skupine 

dogovorijo za letni obseg zakupa prostora v časopisu in način koriščenja sredstev za 

oglaševanje in različne objave na letni ravni (morda po deležih glede na velikost svetniške 

skupine ali kako drugače). 

Kar se tiče načrta izhajanja, je dogovorjeno, da Kranjski glas praviloma izide zadnji petek v 

mesecu, razen junija, ko izide pred državnim praznikom, in decembra, ko izide pred božičem. 

Izdajatelj v decembru posreduje načrt izhajanja za naslednje leto (prilagamo načrt izhajanja 

Kranjskega glasa v letu 2011). Tak je bil predlog izdajatelja, ki ga je občina sprejela, ker mora 

imeti časopis stabilno shemo izhajanja zaradi načrtovanja tiska. V vsaki številki je na 

občinskih straneh določen prostor namenjen temam, ki so bile obravnavane na zadnji seji 

mestnega sveta, in kolikor prostor dopušča, vprašanjem in pobudam svetnic in svetnikov. 

Zakup prostora v mesečni publikaciji Kranjski glas je namenjen poročanju o dogajanju v 
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mestni občini ves mesec na različnih področjih življenja in dela v občini, ne le poročanju o 

temah, ki se obravnavajo na sejah občinskega sveta. 

 

 

 

PREDVIDEN MEDIA PLAN IZHAJANJ PRILOG GORENJSKEGA GLASA  2011 

   KRANJSKI GLAS   DATUM IZIDA 

 1 28.01. 

 2 25.02. 

 3 25.03. 

 4 29.04. 

 5 27.05. 

 6 24.06. 

 7 29.07. 

 8 26.08. 

 9 30.09. 

 10 28.10. 

 11 25.11. 

 12 23.12. 

  

Pripravila: 

Mendi Kokot, višja svetovalka v kabinetu župana 

 

Ana Vizovišek 

vodja kabineta župana 

 

 Mohor Bogataj, univ. dipl. org. 

 ŽUPAN 


