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SVET MESTNE OBČINE KRANJ 
 
 
ZADEVA: Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj    
– druga obravnava – AMANDMA 
 
V skladu z 99. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj vlagam amandma na 
Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj -2. obravnava. 
 
 
 
Svetu Mestne občine Kranj predlagam, da se : 

- 3. člen              * 3.točka: črta se besedilo »max«, 
* 4. točka: se za besedo »dvostranski« postavi vejica, ter doda novo besedilo, 
ki se glasi »in sicer v oglasni površini 12 m2«, drugi stavek se črta, 
* 7. točka: za prvim stavkom se črta besedilo, ki se nadomesti z novim 
besedilom, ki se glasi »in vsebine se izmenično pojavljajo«, 
* 8. točka: črta naj se besedilo za besedo »panoji«  ki se nadomesti z novim 
besedilom, ki se glasi »so površine največ 18 m2«, 

- 5. člen:  * v 1. stavku 3. odstavka se za besedo »kot« zamenja beseda »je« in se  
nadomesti z besedo »jo«, 
* v 5 odstavku se črta beseda »lahko«, 2. stavek se nadomesti z besedilom »O 
pritožbi odloča župan«, 

- 6. člen:  * 8. točka: črta se beseda »displaje«, 
- 8. člen:  * črta se zadnji odstavek, ker je to stvar pogodbene materije, 
- 10. člen:  * v 2. stavku 3. odstavka se pred  besedo »vozilih« doda beseda »stoječih«, 
- 16. člen:  * 2. stavek naj se nadomesti z novim, ki se glasi »Stranka mora za  

oglaševanje z izvajalcem mestnega prometa skleniti pisno pogodbo.«, 
- 18. člen:           2. odstavek se črta, 

 
Spremembe se upošteva in vključi v obravnavo  9. točke dnevnega reda 37.  redne seje Sveta MOK, 
dne 26. 05. 2010, Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu MOK – 2. obravnava  
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