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Svet Mestne občine Kranj, tu 

 

 

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

podana na 19. seji Sveta Mestne občine Kranj 

Irena Ahčin:  

- Za Gorenjski muzej in Zavod za turizem je želela, da se vsi stroški, ki so nastali s 

sanacijo napak na Khislsteinu, posredujejo mestnemu svetu, da bo seznanjen kakšno 

breme bosta prevzela ta dva javna zavoda. 

 

Odgovor:  

Vse napake, pomanjkljivosti in reklamacije, ki so nastale zaradi slabe izvedbe izvajalcev del, je 

Mestna občina Kranj sprotno grajala izvajalcem in bodo (oziroma so nekatere že bile) 

odpravljene na njihove stroške.  Za odpravo napak v garancijski dobi ima Mestna občina Kranj 

veljavno bančno garancijo št. G 2989/2011, ki je veljavna do 30.11.2014, zato bo za celotno 

dobo trajanja bančne garancije dolžan napake odpravljati izvajalec del. S strani upravljalcev 

objekta se pojavljajo tudi želje po izvedbi dodatnih del, ki v projektih niso bila zajeta in zato 

tudi niso bila izvedena. Ta dela ne morejo biti predmet reklamacije izvajalcem, zato lahko zavod 

sam poskrbi za izvedbo določenih del, za katera meni, da so potrebna, saj zaradi omejenosti 

proračunskih sredstev izvedba nekaterih dodatnih del s strani Mestne občine Kranj ni mogoča. 

Uprava sodeluje z zavodoma in bo glede na proračunske zmožnosti pomagala pri izvedbi 

posameznih del, ki so za delovanje objekta nujno potrebna, vendar jih, kot je že zgoraj 

navedeno, projekt ni predvidel. 

 

Iz obrazložitve je razvidno, da zavoda Gorenjski muzej in Zavod za turizem Kranj ne 

prevzemata nikakršnega bremena v zvezi z odpravo napak na objektu Khislstein, kot rečeno pa 

bosta za določene izboljšave morala poskrbeti sama oziroma jima bo Mestna občina Kranj 

pomagala skladno s finančnimi zmožnostmi. 

S spoštovanjem,  

 

Pripravila: 

Tanja Hrovat 

Vodja službe za investicije 

 

Brane Šimenc        Mohor Bogataj 

Načelnik projektne pisarne             Župan 

     


