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Številka: 900-16/2010-2-(41/04)
Datum: 16. 06. 2010
SVETU MESTNE OBČINE KRANJ

ZADEVA: Sklepi delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj za 38. sejo

3. KADROVSKE ZADEVE
A. Imenovanje direktorja Prešernovega gledališča Kranj (M/Ž)
Odbor za šolstvo, kulturo, znanstveno raziskovalno dejavnost in šport:
Odbor se seznanja s kandidatko za direktorico Prešernovega gledališča Kranj ga. Ivano Djilas.
B. Soglasje ustanovitelja sveta zavoda, Lokalna energetska agencija Gorenjske, k
imenovanju direktorja
4. PREMOŽENJSKE ZADEVE
A. Sklep o povečanju sredstev NRP Staro mestno jedro
Odbor za finance:
Člani odbora za finance so se seznanili s predlaganimi sklepi, se z njimi strinjajo in predlagajo
Mestnemu svetu, da jih sprejme.
Komisija za oživljanje mestnega jedra:
Komisija za oživljanje mestnega jedra se je seznanila s Sklepom o povečanju sredstev NRP Staro
mestno jedro in nanj nima pripomb.
5. SPREMEMBA POSLOVNIKA SVETA MOK – HITRI POSTOPEK
Statutarno pravna komisija:
Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb.
Odbor za finance:
Člani odbora za finance so se seznanili s predlaganim sklepom, se z njim strinjajo in predlagajo
Mestnemu svetu, da ga sprejme.

6. ODLOK O JAVNEM REDU V MESTNI OBČINI KRANJ -2. OBRAVNAVA
Statutarno pravna komisija:
PRIPOMBE:
- 2. člen:
* v prvem stavku se za besedo »reda« se doda besedilo »na javnih površinah«,
* v 1. točki se besedilo »zunaj tržnih prostorov« postavi na koncu točke, ter črta
besedilo »ko gre za prodajo na ostalih površinah«,
* uprava naj preveri, ali je 1. točka usklajena z višjim pravnim aktom,
- 3. člen:
* v 1. točki se besedilo »kar bi« nadomesti z besedo »če bi to«,
* 3. točka se nadomesti z novo, ki se glasi »puščati, izpuščati, odmetavati, odlagati,
tleče cigarete in ogorke na krajih, kjer bi to lahko ogrozilo varnost ljudi ali
premoženja«,
* 4. točka se nadomesti z novo, ki se glasi »puščati, izpuščati, odmetavati, odlagati
žvečilne gumije na javnih krajih, če to povzroči stroške pri vzdrževanju javnih
objektov sli javne infrastrukture«,
* v točki 2. naj se črta besedilo »pa niso pod posebno zaščito«,
- 4. člen:
- 5. člen:
* 1. točka se črta,
* v 2. točki se črta beseda »ali«,
- 6. člen:
* besedilo se nadomesti z novim besedilom »Ni dovoljeno voditi živali, razen
službenih psov in psov vodičev tja, kjer je to z ustreznim znakom prepovedano.«,
- 7. člen:
* v 1. stavku se za besedo »iztrebke«, doda besedilo na javnih površinah«,
Komisija za oživljanje mestnega jedra:
Komisija za oživljanje mestnega jedra se je seznanila z Odlokom o javnem redu v Mestni občini
Kranj. V 10. členu odloka naj se ustrezno spremeni besedilo »..in 16. točka prvega odstavka 31.
člena Odloka o urejanju, varstvu in vzdrževanju zelenih površin ter otroških igrišč na območju
Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 96/2005).« , saj 31. člen Odloka o urejanju, varstvu in
vzdrževanju zelenih površin ter otroških igrišč na območju Mestne občine Kranj nima točk.
7. ODLOK O OGLAŠEVANJU IN USMERJEVALNEM SISTEMU V MOK – 2.
OBRAVNAVA
Statutarno pravna komisija:
PRIPOMBE:
- 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
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oglaševanje z izvajalcem mestnega prometa skleniti pisno pogodbo.«,
18. člen: 2. odstavek se črta.

Odbor za finance:
Člani odbora za finance so se seznanili s predlaganim sklepom, se z njim strinjajo in predlagajo
Mestnemu svetu, da ga sprejme.
Odbor za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo soglaša z Odlokom o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v MOK (druga
obravnava).
Odbor za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo:
Člani odbora so soglasno sprejeli Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v MOK.

Komisija za turizem:
Komisija za turizem se strinja s predlaganim Odlokom o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v
MOK – 2. obravnava in predlaga Svetu Mestne občine Kranj, da ga sprejme.
Komisija za oživljanje mestnega jedra:
Komisija za oživljanje mestnega jedra se je seznanila z Odlokom o oglaševanju in usmerjevalnem
sistemu v MOK in nanj nima pripomb.
Komisija za krajevne skupnosti:
Prisotni se s predlaganim gradivom seznanili in želijo, da se do seje Sveta MOK pridobi odgovor na
vprašanja:
- Kaj je krajevno običajen način za krajevne skupnosti?
- Kakšen je postopek oglaševanja za krajevne skupnosti?
Statutarno pravna komisija:
PRIPOMBA:
- 26. člen:
* 1. in 2. odstavek se črta,
Komisija za krajevne skupnosti:
Sklep št. 6: Prisotni so se s predlaganim gradivom seznanili in želijo, da se do seje Sveta MOK
pridobi odgovor na vprašanja:
• Kaj je krajevno običajen način za krajevne skupnosti?
• Kakšen je postopek oglaševanja za krajevne skupnosti?
- sklep št. 6 sprejet na 44. seji Komisije za KS ostane v veljavi,
- še vedno ni jasno, kdo je dolžan vzdrževati »kozolčke« oz. kdo jih je dolžan odstraniti,
kakšen je sistem oglaševanja za krajevne skupnosti, da ne bodo v prekršku,
- podoben problem vzdrževanja se pojavi pri starih lesenih avtobusnih postajališčih, ki se
uporabljajo za plakatiranje,
- pridobiti je potrebno odgovor, kam sodi oz. kako KS izobesi »obvezna« obvestila za krajane
npr. obvestilo, da so lovci nastavili vabe…
- potrebno je razrešiti lastnino že obstoječih »kozolčkov«, saj KS za vzdrževanje ne dobijo
sredstev,
- odlok kot tak ni pripravljen nič drugače kot za prejšnjo obravnavo, sprejema se le zaradi
zagotovitve nadaljnje koncesije, postavlja v neenakopraven položaj krajevne skupnosti, ni
primeren za nadaljnjo obravnavno.
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Predlagatelju se predlaga umik 7. tč. Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v MOK – 2.
obravnava z dnevnega reda 38. seje Sveta MOK, ki bo 16. 6. 2010, zaradi v razpravi naštetih vsebin.
8. OBČINSKI PROGRAM VARSTVA OKOLJA - PREDLOG
Odbor za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo:
Člani odbora so se seznanili z dopolnjenim osnutkom Občinski program varstva okolja.
Komisija za kmetijstvo:
Komisija za kmetijstvo se je seznanila z Občinskim programom varstva okolja (druga obravnava) in
podpira njegov sprejem.
Komisija za krajevne skupnosti:
- glede zmanjševanja hrupa, ki ga povzročajo glasne prireditve, da MOK izdaja dovoljenja za
hrup prav na vsako vlogo,
- predlagatelj naj poda obrazložitev analize/tabele na str. 11,
- nikjer ni zapisano nič glede »odprte kanalizacije« v Grabnu (KS Hrastje) in reševanja le-te.
9. PRAVILNIK
O
SPREMEMBAH
IN
DOPOLNITVAH
PRAVILNIKA
SOFINANCIRANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV V MESTNI OBČINI KRANJ

O

Statutarno pravna komisija:
- Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb.
Odbor za šolstvo, kulturo, znanstveno raziskovalno dejavnost in šport:
Odbor se seznanja in podpira Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju
športnih programov v Mestni občini Kranj.
Odbor za finance:
Člani odbora za finance so se seznanili s predlaganim sklepom, se z njim strinjajo in predlagajo
Mestnemu svetu, da ga sprejme.
Komisija za krajevne skupnosti:
Kako postopati v primeru NK Hrastje, ki zaradi reševanja legalizacije, ne more nuditi ustreznega
prostora, mladina odhaja v Šenčur, posledično tudi klub dobi manj sredstev.
10. SKLEP O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O DOLOČITVI JAVNE
INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE
Statutarno pravna komisija:
- Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb.
Odbor za šolstvo, kulturo, znanstveno raziskovalno dejavnost in šport:
Odbor se seznanja in podpira Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi javne
infrastrukture na področju kulture.
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Odbor za finance:
Člani odbora za finance so se seznanili s predlaganim sklepom, se z njim strinjajo in predlagajo
Mestnemu svetu, da ga sprejme.
11. PROGRAM ŠPORTA V MOK ZA LETO 2011
Odbor za šolstvo, kulturo, znanstveno raziskovalno dejavnost in šport:
Odbor se seznanja in podpira Program športa v MOK za leto 2011.
Odbor za finance:
Člani odbora za finance so se seznanili s predlaganim sklepom, se z njim strinjajo in predlagajo
Mestnemu svetu, da ga sprejme.
12. SOGLASJE K STATUTU ZAVODA ZA TURIZEM KRANJ
Statutarno pravna komisija:
Statutarno pravna komisija s pravnega vidika nima pripomb.
Odbor za finance:
Člani odbora za finance so se seznanili s predlaganim sklepom, se z njim strinjajo in predlagajo
Mestnemu svetu, da ga sprejme.
Komisija za krajevne skupnosti:
Od kod Zavodu za turizem pooblastilo, da se ukvarja s praznimi lokali oz. da šteje prazne lokale v
mestu?
13. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN STARO MESTNO JEDRO KRANJ
Odbor za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo:
Člani odbora so se seznanili z Izhodišči za pripravo OPPN staro mestno jedro Kranj. Izhodišča naj se
dopolnijo v smeri, ki bodo omogočale vrnitev pogojev za interes bivanja v mestu. Vsekakor mora
biti eden bistvenih ciljev, da se poveča število nadstandardnih stanovanjskih enot z garažami v
mestnem jedru.
Odbor za finance:
Člani odbora za finance so se seznanili s predlaganim sklepom, se z njim strinjajo in predlagajo
Mestnemu svetu, da ga sprejme. Hkrati pa predlagajo, da se do seje sveta pripravi poročilo oz.
pojasnila, koliko finančnih sredstev bo potrebnih za pripravo OPPN staro mestno jedro Kranj in
kakšne bodo finančne posledice le-tega za proračune prihodnjih let.
Komisija za oživljanje mestnega jedra:
Komisija za oživljanje mestnega jedra se je seznanila z Izhodišči za pripravo OPPN staro mestno
jedro Kranja in se z njo strinja. OPPN naj obravnava tudi novo nastale peš cone do Slovenskega trga.
Komisija za krajevne skupnosti:
- Zakaj se je dela nov načrt, če še prejšnji ni realiziran?
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Nekatere zadeve so preprosto prepisane iz prejšnjega, parkirnih mest že vedno ni
zagotovljenih, predvideno so bile podzemne garaže.
V bistvu gre tu za stran metanje občinskega denarja.

14. PREDLOG CEN ZA BIOLOŠKE ODPADKE
Odbor za prostorsko urejanje in gospodarsko infrastrukturo:
Člani odbora na Predlog cen za biološke odpadke ne dajemo soglasja saj Komunala Kranj ni izvedla
vseh tehničnih ukrepov s katerimi bi omogočila tehtanje odpadkov in obračun le-teh po teži in ne po
volumnu posode.
Želimo, da Komunala Kranj posreduje podatek cene predelave odpadkov izven Slovenije (Celovec,
Beljak).
Odbor za finance:
Člani odbora za finance so se seznanili s predlaganim sklepom, se z njim strinjajo in predlagajo
Mestnemu svetu, da ga sprejme.
Komisija za krajevne skupnosti:
- kako je z biološkim odpadki s pokopališča in svečami, ki se sedaj že ločujejo na izvoru,
postopek naprej pa ni ločevalni,
- kam podati pritožbo za neizvršen odvoz, ki ga vedno sproti obračunavajo, kljub zavrnitvi
računa,
- kako ukrepati v primeru, ko fizična oseba lastne biološke odpadke prinese v biološki zabojnik
na pokopališču,
- ali je zabojnike na pokopališču možno zakleniti,
- cena je izdelana na vzorcu, ki se lahko spremeni. Kako je potem s ceno? Se ta v primeru
odpovedi za biološke zabojnike poveča oz. zmanjša v primeru večih uporabnikov?
15. INFORMACIJA O PROJEKTU GORKI

16. POROČILO O OPRAVLJENEM DELU LAS (LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE) ZA
PREPREČEVANJE ZLORABE DROG V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2009
Odbor za družbene dejavnosti:
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s Poročilom o opravljenem delu LAS (Lokalne akcijske
skupine) za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini Kranj za leto 2009.
Odbor za finance:
Člani odbora za finance so se seznanili s predlaganim poročilom o opravljenem delu LAS (Lokalne
akcijske skupine) za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini Kranj za leto 2009. Predlagajo, da
se v bodoče pripravi poročilo, iz katerega bodo razvidni razlogi za porast zlorabe droge med občani.
In, če je razlog v nezadostnih sredstvih, namenjenih za reševanje tovrstne problematike, naj se
županu predlaga povečanje teh sredstev, kajti ceneje je preprečevati, kot zdraviti odvisnike od drog.
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