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MESTNA OBČINA KRANJ 

S V E T 

Komisija za 

krajevne skupnosti  

Slovenski trg 1, 4000 Kranj 
tel. 04/ 2373 221, faks 04/ 2373 106 

 
 
Datum:    15. 12.  2009         
          
        OSNUTEK 
 
Zadeva: IZPIS IZ ZAPISNIKA  
 
Izpis iz zapisnika se nanaša na  37. seje Komisije za KS, ki je bila v ponedeljek, 14. 12.  2009, 
ob 19. uri v prostorih MOK. Ob začetku seje je bilo prisotnih 16 predsednikov od 26-ih, zato 
je bila seja sklepčna. Vodil jo je predsednik komisije Jože Lombar. 
 
Dnevni red: 

1. obravnava zapisnika 36.  seje in  poročilo o realizaciji sklepov, 
2. predlogi, pobude in vprašanja članov Komisije za KS, 
3. obravnava gradiva za 32. sejo Sveta Mestne občine Kranj, in sicer: 

- tč.  5  Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2010 – 2. obravnava, 
- tč.  6  Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, 
- tč. 7 Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na 

območju Mestne občine Kranj, 
- tč. 8 Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega 

omrežja za geografsko območje Mestne občine Kranj, 
- tč. 9 Poročilo o projektu CERO, 
- tč. 10 Predstavitev javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj. 

 

 

3. Obravnava gradiva za 32. sejo Sveta Mestne občine Kranj, in sicer: 

 

Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2010 – 2. obravnava 
Uvodne besede je podal Mirko  Tavčar, vodja OF. 
 
Sklep: 
Člani Komisije za KS podpirajo predlagani proračun. 
Sprejeto soglasno (18 ZA). 

 

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec 
Uvodne besede je podal Uroš Korenčan, vodja ODJS. Predlagatelj bo upošteval pripombo KS 
Hrastja, in sicer: 
- na str. 8 zap. št. 6 – Za enoto v KS Čirče tudi starši otrok, katerih je prebivališče v KS 
Hrastje po zapolnitvi mest matične KS. 
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V razpravi so sodelovali Igor Velov, Uroš Korenčan, Jože Lombar, Boris Oblak, Janez Frelih, 
Ludvik Gorjanc, Mladen Dubravica, Dominik Ovniček. 
 
Sklep: 
Člani Komisije za KS podpirajo predlagan pravilnik, s tem da se dopolni oz. popravi s 
predlaganimi pripombami v razpravi (za »lokalne« otroke je premajhno točkovanje – 7 točk in 
pripomba KS Hrastje). 
Sprejeto soglasno (18 ZA). 
 
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne 

občine Kranj 
Uvodne besede je podal Uroš Korenčan, vodja ODJS. 
V razpravi so sodelovali Igor Velov, Uroš Korenčan, Jože Lombar, Boris Oblak. 
 
Sklep: 
Člani Komisije za KS podpirajo predlagani sklep.  
Sprejeto soglasno (15  ZA   2 VZDRŽANA). 
 

Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za 

geografsko območje Mestne občine Kranj 
Uvodne besede je podal  Andrej Krč, vodja PE Energetika, Domplan d.d. 
V razpravi so sodelovali Janez Kovačič, Dominik Ovniček, Jože Lombar. 
 
Sklep: 
Člani Komisije za KS podpirajo predlagano gradivo.  
Dogovorjeno je bilo, da s strani Domplana  Komisija za KS dobi predlog širitve plinifikacije 
na območju MO Kranj. 
Sprejeto soglasno (17  ZA). 
 
 
Poročilo o projektu CERO 
Poročevalca ni bilo. 
V razpravi so sodelovali Ludvik Gorjanc, Janez Frelih, Drago Štefe, Jože Lombar, Igor 
Hribar,  Jure Kristan, Boris Oblak. 
 
1. Poročilo o projektu CERO opredeljuje Dogovor med Mestno občino Kranj, Ministrstvom 
za okolje in prostor in Zveza ekoloških gibanj Slovenije z dne 27.2.2008, kot temeljno 
podlago za aktivnosti Mestne občine Kranj v zvezi z vzpostavitvijo regijskega centra za 
obdelavo odpadkov. Poleg Dogovora opredeljujejo lokacijo »Polica, Kranj« še Operativni 
program odstranjevanja odpadkov z dne 27.3.2008, ki ga je sprejela Vlada RS na predlog 
MOP in soglasje CERO Gorenjske z dne 25.3.2008. 
 
2. Sestavljavec poročila pri tem ugotavlja: 
- da je MOP v postopku priprave dokumentacije CERO zahtevalo spremembo ključnih (in 

že potrjenih) podatkov; 
- da je minister g. Karel Erjavec javno izrazil pomisleke glede lokacije objekta; 
- da je MOK od MOP 3.2.2009 pisno zahtevala pojasnilo o morebitnih spremembah, vendar 

ni prejela nobenega odgovora;  
- da se minister g. Karel Erjavec ni želel sestati s predstavniki MOK na temo CERO 

Gorenjska; 
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- da je minister g. Karel Erjavec na sestanku 10.11.2009 izrazil nasprotovanje lokaciji 
»Polica« in predlagal lokacijo »Jesenice«; 

- da so predstavniki MOP na sestanku 20.11.2009 delovali v skladu z navodili ministra in 
zagovarjali spremembo lokacije; 

- da MOK 16. decembra 2009, po že izvedenih aktivnostih (tudi investicijah) in kot vodilna 
članica CERA ne ve, ali je v stanju dokončati projekt v skladu z Operativnim programom 
in že sprejetim odločitvam CERA Gorenjske;  

- da se je MOK po sestankih v novembru 2009 odločila napisati ponovno pismo MOP z 
dodatnimi vprašanji, na katera ni dobila odgovorov. 

 
3. Sestavljavec poročila naj zato pojasni: 
- kakšni so vzroki, podlage in vsebina zahtevanih sprememb MOP, kakšen konkreten vpliv 

na pripravo dokumentacije CERO oziroma uspešno realizacijo projekta bo takšna zahteva 
imela; 

- kakšne pomisleke je g. Karel Erjavec izrazil in kakšno podlago (strokovno, pravno) imajo 
izraženi pomisleki; 

- kaj so MOK ali njeni predstavniki v času od 3.4.2009, ko je bilo zahtevano pojasnilo 
naredili, da bi pravočasno pridobili utemeljen odgovor MOP (razen neuspešnega iskanja 
termina pri ministru – kljub temu, da npr. v državnem zboru sedijo štirje poslanci iz 
MOK); 

- kako to, da tudi pol leta od zahtevanega pisnega pojasnila, MOK ali njeni predstavniki 
niso preverili kakšna je verjetnost in kakšne so možnosti MOP uveljaviti spremembe 
ključnih parametrov za pripravo dokumentacije oziroma spremeniti že sprejet Operativni 
program ter kakšne so možne posledice takšnih sprememb za MOK; 

- kakšno je stališče članov CERA do omenjene problematike; 
- koliko časa bo MOK čakala na pismo iz Ljubljane preden bo začela izvajati konkretne 

ukrepe za rešitev nastale situacije; 
- kakšni so dosedanji stroški priprave dokumentacije, nabav zemljišč in drugih aktivnostih 

vezani na CERO in kakšna bo škoda za MOK, če se nameni MOP uresničijo; 
- kakšni bodo nadaljnji koraki MOK?  
 
Sklep: 
Člani Komisije za KS so mnenja, da je ob seznanitvi s poročilom nujno potrebno podati še 
odgovore na  podane pripombe v razpravi.  
Sprejeto soglasno (17 ZA). 
 
Predstavitev javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj 
G. Borut Veselko se je opravičil, točka ni bila obravnavana. 
 
 
Zapisala: 
Tatjana Kocijančič 
 
 
 

Jože Lombar 
  Predsednik 

 
 


