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ZAPISNIK

1. izredne seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 24.2.2016 ob 16.00 uri v sejni
dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.
Sejo je vodil župan Boštjan Trilar.
Navzoči člani in članice Sveta Mestne občine Kranj: Marjan Bajt, Gorazd Copek, Janez Černe, Irena
Dolenc, mag. Janez Frelih, mag. Branko Grims, mag. Barbara Gunčar, Bojan Homan, Beti Jenko,
Nina Kastelic, Jakob Klofutar, Saša Kristan, Sonja Mašić, Sanda Nikolić, mag. Ana Pavlovski, Damijan
Perne, Damjana Piškur, Natalija Polenec, mag. Franci Rozman, Jožef Rozman, Vlasta Sagadin,
Helena Sitar, mag. Zoran Stevanović, mag. Drago Štefe, mag. Andrej Šušteršič, Gregor Tomše, mag.
Primož Terplan, dr. Andreja Valič Zver, Boris Vehovec, mag. Igor Velov, Ignac Vidmar in Darinka
Zorko.
Odsotna članica Sveta Mestne občine Kranj: Nina Čebokli Langerholc.
Poleg članov in članic Sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: Janez Rakar – vodja
Kabineta župana, Mirko Tavčar – vodja Urada za finance, Sabina Metelko in Klemen Kastelic – Urad
za splošne zadeve, Sašo Govekar - vodja Urada za tehnične zadeve, Janez Ziherl – vodja Urada za
okolje in prostor, Tanja Hrovat – vodja Projektne pisarne, Miha Juvan – vodja Urada za gospodarstvo
in gospodarske javne službe, Daša Meglič – vodja Urada za družbene dejavnosti, Robert Zadnik –
vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj ter Milena Bohinc – Kabinet župana.
Navzoči predstavniki medijev: Branka Jurhar – Radio Triglav, Tinkara Zupan – STA, Peter Šalamon –
Infonet media, Vilma Stanovnik – Gorenjski glas, Ana Jagodic Dolžan – Radio Kranj, Miran Šubic Dnevnik, Mirko Kunšič – Dnevnik, Jan Novak – Tv SLO, Aljana Jocif – RA Slovenije, Špela Ankele –
Slovenske novice, Amir Lovič – GTV, Tanja Barašin – Radio Sora, Blaž Račič – Delo, Miha Orešnik –
Kanal A, Irena Joveva – POP TV, Anja Ciglarič – Planet TV, Urša Mlakar – Radio Gorenc.

Poudaril je, da je danes s predstavniki medij postavljen drugačen režim, v času uvoda in ugotavljanja
prisotnosti so v sejni sobi, potem jih je prosil, da se umaknejo v medijsko središče v nadstropje više,
kjer lahko v živo spremljajo prenos seje.
Mag. Branko Grims je predlagal, da se ravna enako kot na vseh prejšnjih sejah in da se jih dovoli
spremljanje seje neposredno na balkonu sejne sobe 16.

Župan Boštjan Trilar je povedal, da je bilo uvedeno medijsko središče in neposredni prenos seje, ker
na balkonu ni dovolj prostora in tudi statično ne bi vzdržal.
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je ugotovil, da je prisotnih 29 članov in članic Sveta Mestne občine
Kranj ter s tem svet lahko veljavno odloča.
Na mizo je bil posredovan predlog sklepa s strani Mestnega odbora Slovenske demokratske stranke
Kranj.
Janez Černe:
- Podal je pripombo glede izrednosti te seje in sicer v tem primeru ne gre za izredno sejo in je 38.
člen izrabljen nepotrebno.
- Svet Mestne občine Kranj po 104. členu Statuta MOK lahko sprejema stališča in priporočila in po
18. členu statuta odloča o drugih zadevah, skladno s predpisi. Predlagal je, da je mestni svet
sprejme sklep v smislu priporočila mestnega sveta županu in sicer v naslednjem tekstu: »Svet
Mestne občine Kranj Boštjanu Trilarju ob izgubi zaupanja zaradi njegovega ravnanja v in po
njegovi prometni nesreči dne 10.2.2016 priporoča, da odstopi s funkcije župana Mestne občine
Kranj.« in obratno, če to zaupanje obdrži. O tem se je posvetoval s Statutarno pravno komisijo.
Mag. Branko Grims:
- Zakon ne predvideva nobene možnosti odpoklica župana, tako da kakršenkoli tovrstni sklep je
pravno ničen. Svet pa ima možnost, vso pravico in dolžnost, izraziti, pozvati, priporočati,
predlagati. Navedel je, da je edina možnost, da župan sam odstopi. Karkoli mestni svet naredi ima
status izraza volje, priporočila, zato se spuščati v to ne zdi smiselno.
Darinka Zorko:
- Kot članica Statutarno pravne komisije je zanikala, da bi karkoli vedela o posvetovanju glede
predlaganega sklepa.
Mag. Igor Velov:
- Proceduralno je opozoril, da so trenutno pri potrjevanju dnevnega reda in ne pri vsebini točke
dnevnega reda.
- Menil je, da je ta seja nepotrebna, saj je to zloraba mestnega sveta za nek politični peskovnik. Ni
prav, da te igrice plačuje proračun in zato je prosil, da se danes glasuje o sklepu, da se odpovejo
današnji sejnini. On se današnji sejnini odpoveduje, ker je ta strošek nepotreben.
Mag. Branko Grims:
- Sklicatelj te seje je bil župan in ne skupina mestnih svetnikov.
Mag. Igor Velov:
- Župan je sklical sejo na podlagi zahteve svetniške skupine, ki je v dopisu argumentirala, zakaj vse
je nujno, da se izredna seja skliče.
Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji
DNEVNI RED:
1. Pojasnilo župana v zvezi z dogodkom v sredo, dne 10.2.2016 in stališče članic in članov Sveta
MOK do nadaljnjega delovanja Mestne občine Kranj
Dnevni red je bil sprejet z večino glasov (26 PRISOTNIH: 23 ZA, 1 PROTI, 2 VZDRŽANA).

1. POJASNILO ŽUPANA V ZVEZI Z DOGODKOM V SREDO, DNE 10.2.2016 IN STALIŠČE
ČLANIC IN ČLANOV SVETA MOK DO NADALJNJEGA DELOVANJA MESTNE OBČINE
KRANJ
V preteklih dneh je bilo v medijih veliko napisanega in veliko poročanega. Župan Boštjan Trilar je
pojasnil, da se je nesreča zgodila v sredo zvečer nekaj pred osmo uro, ko se je vračal domov. Pretekli
vikend je bil izjemno naporen. Obveznosti od pustnem karnevalu, Prešernovem semnju, obisku
ministrice so bile od jutra do mraka. Sreda je bila eden najbolj dinamičnih dni v tem letu. Za celotno
občinsko upravo so imeli z vodji uradov celodnevni sestanek na temo priprave proračuna občine za
leti 2017 in 2018. Sestanek je osebno moderiral, kar je precej naporno. Rezultat sestanka je terminski
načrt, po katerem bo mestni svet sprejemal omenjena proračuna. Po sestanku je šel na zasebno
srečanje, po katerem je sprejel napačno določitev in sedel za volan. Priznal je, da je povzročil
nesrečo. Povzročil jo je kot Boštjan Trilar, kot človek z vsemi slabostmi in napakami. Izjavil je, da
prevzema odgovornost, materialno, kazensko in moralno ter vse posledice tega dejanja in
neprimernega ravnanja. Na srečo se je vse skupaj končalo brez hujših posledic, zato je hvaležen za
drugo priložnost v življenju.
Reakcije po nesreči do uradnih oseb samemu sebi ne zna pojasniti, se ga zaradi udarca v glavo slabo
spominja in je njemu osebno najtežja, saj vpliva na njegovo ime, ugled, integriteto. Vso materialno
škodo je že v celoti poravnal. Mestna občina Kranj ni nikakor materialno oškodovana zaradi njegovih
dejanj. Kar se tiče zakonske odgovornosti bodo kazen določili pristojni organi, sprejel jo bo odgovorno
z vsem spoštovanjem do inštitucij. Vsem vpletenim se je osebno opravičil. To dejanje je nesprejemljivo
in ga žal ne more popraviti ali spremeniti. Vse prisotne je prosil, da dejanje vsaj poskušajo razumeti
kot posledico šoka in stresa po nesreči in se mestnemu svetu še enkrat iskreno opravičil.
Kot župan dela dobro, v skladu z zakonodajo, v skladu s kodeksom ravnanja funkcionarjem.
Častnemu razsodišču se je po nesreči prijavil sam. Ena od poti za popravilo škode, ki je sicer zelo
težka, da jo popravlja z dejanji, ne z besedami. Njegova želja in hkrati zaveza je biti še bolj
povezovalen, še bolj sodelovati z vsemi in z delom ter dobrimi projekti peljati Kranj v smer, za katero
so ga zavezali volivci in volivke.
Razprava:
Mag. Zoran Stevanović:
- Taka nesreča se dejansko zgodi. Vse ostale okoliščine okoli nje se zgodijo z naklepom. Če se že
zgodijo, se mora zgoditi tudi odstop, da o politični kulturi ne govori. Opazil je, da v tem mestnem
svetu marsikdo sploh ne ve oziroma se ne zaveda pomena in relativnosti politične kulture. Čuti
prezir do tega, da župan po sami nesreči glede na vse ostale dejavnike ni odstopil. Kranj dejansko
od dneva nesreče nima več župana, ima ga samo formalno.
- Pozval je gospoda župana Boštjana Trilarja, da razmisli o svoji prihodnosti, naj odstopi, naj s tem
pokaže svoje poštenje, moškost in politično kulturo.
Damjan Perne:
- Dogodek, ki se je zgodil, je najmanj obžalovanja vreden in nikakor nihče ne more opravičiti tega
kar se je zgodilo. Za obnašanje po nesreči težko reče, da je naklepno obnašanje. To vedenje ni
bilo dostojno, ravno tako besede, en del je bila posledica stresnega dogodka. V taki situaciji
človek lahko zelo nenavadno odreagira. Župan to zadevo v tem trenutku zelo obžaluje, pred
organi bo obravnavan kot vsi ostali državljani in sprejel kazen. Niti občina, niti občani niso direktno
oškodovani.
- Njegov odstop se mu zdi neodgovorno dejanje, saj to pomeni velike stroške za ponovne volitve,
eno leto prostega teka v občini, zastavljeni projekti bi bili vprašljivi, torej kar veliko finančno izgubo
za Mestno občino Kranj. Se je strinjal, da se mora župan s svojimi dejanji absolutno dokazati, da
zasluži zaupanje mestnega sveta, volivk in volivcev.
Mag. Branko Grims:
- Izpostavil je problem, da kjerkoli bo župan hotel uveljavljati interese Mestne občine Kranj, se bo
srečal s čudnimi pogledi in drugačnim odzivom sogovornikov. Pred Mestno občino Kranj in

-

Slovenijo so izjemno pomembni izzivi. Pri takih izzivih občina potrebuje človeka, ki jo bo vodil in
predstavljal verodostojno kjerkoli in kadarkoli. Ker je v javnem interesu in v interesu Mestne občine
Kranj SDS MO Kranj predlaga naslednje besedilo sklepa: Svet Mestne občine Kranj poziva
župana gospoda Boštjana Trilarja, da takoj nepreklicno odstopi s funkcije župana zaradi
njegovega ravnanja v primeru prometne nesreče, ki se je zgodila dne 10.2.2016 ter izjemno
pomembnih izzivov, ki so pred Mestno občino Kranj in zahtevajo, da mesto Kranj predstavlja
verodostojni pogajalec.
Pravno gledano odpoklic funkcionarja ni mogoč. Karkoli mestni svet sprejme je izraz volje. Končna
odločitev ali bo odstopil ali ne, je odločitev župana.
Mnenje svetniške skupine SDS je, da je potrebno storiti vse, da se vzpostavijo razmere, v katerih
bo občina brezhibno in v celoti funkcionirala tudi proti vsem sogovornikom, tudi v razmerah s
katerimi se danes soočajo. Prepričani so, da je tak sklep utemeljen.

Sonja Mašić:
- Sprejemanje odgovornosti pomeni sprejem posledic, popravo napak, rešitev problemov, poplačilo
škode, sodelovanje na področjih. Umik pomeni beg od težav.
Mag. Igor Velov:
- Dejanje je obsodil in je najmanj obžalovanja vredno, se sploh ne bi smelo zgoditi. Tukaj so za to,
da sprejmejo stališče, ki bo tudi pripomoglo k odločitvi župana kako ravnati in vse skupaj naj bi
bilo v duhu, da se Kranju povrne izgubljen ugled. Izpostavil je dve stvari: verodostojnost in
odgovornost tudi tistih, ki predlagajo sklep, odločitev.
- Sklep svetniške skupine SDS se mu zdi nesprejemljiv, ker je nezavezujoč in neuresničljiv. Lista za
razvoj Kranj ne odobrava dejanja, o tem sklepu ne bo glasovala, ker ne želi dajati legitimnosti
sklepom, ki so namenjeni političnim obračunavanjem in so nepotrebni.
- Predlagani sklep svetnika g. Černeta se mu zdi sklep, o katerem bi lahko razpravljali.
Mag. Barbara Gunčar:
- To dejanje je seveda obsojanja vredno. Se pa vedno znova tudi spomni na biblijski izrek, kdor je
brez greha, naj prvi vrže kamen vanj. Pridružila se je stališču g. Janeza Černeta in podprla njegov
sklep.
Janez Černe:
- Danes so oči celotne Slovenije na Kranju, ker je preizkus politične kulture države. Županu je
povedal, da je zanj neprimerno, da ostane na županskem položaju. Nadaljnja prisotnost bi le
odvračala pozornost od zelo pomembnih razprav, ki jih morajo opraviti ob prihodnosti mesta
Kranja. Pozival je župana, da naj razume težo svojih dejanj in sestopi z oblasti. Javna funkcija je
čast služenja v javno dobro in ne obratno. Zlorabil je zaupanje volivcev in postavil ogromno senco
kredibilnosti nad svoje vodenje.
Saša Kristan:
- Nad dejanjem je zelo razočarana. G. Boštjan Trilar je povzročil prometno nesrečo in s tem ogrožal
varnost ljudi. Odklonil je alkotest, se neprimerno vedel do policistov in zdravnikov. Kje je tukaj
morala in etika za odgovornost? Predlagala je županu naj odstopi in se potem ponovno pomeri na
volitvah.
Primož Terplan:
- V svetniški skupini SMC ostro obsojajo županovo neetično dejanje in menijo, da je kot funkcionar
grobo kršil načela integritete, kot oseba pa načela bontona in primernega obnašanja. Nesreča, ki
se je zgodila pod močnim vplivom alkohola, je neodgovorna opustitev odgovornosti. Kar se je
dogajalo po nesreči, prikrivanje, napeljevanje k prikrivanju dokazov, žaljenje policistov in
medicinskega osebja, zavijanje v molk ter preračunavanje glasov, to je brez opravičila. Za župana
je to prava sramota. Ravno tako je izgubil integriteto in spoštovanje. Taki osebi pa se težko
verjame in dvomi v vsako izrečeno besedo. Omenil je študentko, ki dela za občino in zlorabo
imena SMC pri pogovoru o namestitvi otrok v Dijaški in študentski dom. Ta dejanja kažejo, da

župan prireja stvari izključno sebi v prid, kar posledično poraja dvom v njegovo predhodno in še
posebno, v prihodnje delo. V LO SMC župana v prihodnje ne bodo več podpirali, saj je izgubil
spoštovanje in zaupanje. Edina možna rešitev je brezpogojni odstop. Če tega ne bo, si bodo v
SMC zadali cilj, da razkrijejo vse koristoljubne povezave na račun davkoplačevalcev. Svetniki in
svetnice morajo poskrbeti, da se vrne ugled instituciji, katero tudi oni predstavljajo.
Boris Vehovec:
- Prisoten je bil na sestanku v Dijaškem in študentskem domu, na katerem pa ni bilo nobenega
govora o SMC. Pogovarjali so se samo o možnosti naselitve beguncev.
Janez Černe:
- V medijih je bilo povzeto, da so vse svetniške skupine podpirale sklep, da naj ne bi naseljevali
mladoletnih migrantov.
Župan Boštjan Trilar je povedal, da v teh razgovorih ni sodeloval. Je pa odobril sporočilo za javnost, v
katerem ni bila omenjena nobena stranka in nobeno stališče.
Bojan Homan:
- Proračun za letošnje leto je sprejet in se bo izvajal in z njim tudi projekti, tako da ne vidi večjih
težav, če bi bile nove volitve. Pozval je župana, da premisli, odstopi, gre na volitve, se pomeri in
če bo dovolj močan, bo ponovno izvoljen.
Jožef Rozman:
- Ima dve možnosti, o katerih se lahko odloči. Bolj pomembno se mu zdi izraziti mnenje, kako
naprej. Vprašal je župana, kako si predstavlja nadaljnje sodelovanje. DeSUS si ne želi kasnejših
očitkov, da pri odločitvi niso upoštevali vseh možnih posledic, tako pozitivnih kot negativnih glede
ene ali druge rešitve.
Marjan Bajt:
- Mestni odbor Kranj je na svoji seji v ponedeljek sprejel sklep, da podpre zahtevo za odstop
Boštjana Trilarja z mesta župana Mestne občine Kranj.
Mag. Ana Pavlovski:
- Glede na zaupanje volivcev in vlogo Boštjana Trilarja kot voditelja v marsikateri funkciji je vendarle
županovanje nekaj posebnega, je državniška služba. Župan naj bi bil vzor vsem občankam in
občanov. Kot je razvidno iz medijev ga ne podpira večina svetnikov in žal tudi ne občani Kranja.
Celoten moralni kapital je žal zapravil v trenutkih po neljubem dogodku in kot tak ne more biti vzor
občankam in občanom in tudi ne več nosilec javne funkcije. V kolikor ne odstopi z mesta župana
zaradi kršenja svojega lastnega kodeksa, s katerim je tudi prepričal volivce in jih seveda na enak
način razočarali, bo svoj podpis, ki ga je dala pod kodeks, nemudoma preklicala. Naj bo županov
odstop časten, če že vsa dejanja ob nesreči niso bila.
Gorazd Copek:
- Župan je storil napako, veliko je bilo že povedanega. V tem trenutku je zelo lahko govoriti kaj mora
župan prevzeti, predvsem mogoče nekaterim, ki niso vpeti v dogajanja na občini. Ob tem je želel
opozoriti, da je v teku nekaj zelo pomembnih razpisov (dogovor za razvoj regij, CTN v povezavi s
Trajnostno urbano strategijo, čezmejno sodelovanje, celostna prometna strategija), ki pa bi jih z
novimi volitvami izgubili. Verjetno se ne zavedajo vsi, da bo Kranj z novimi volitvami izgubil precej
milijonov evrov, zato bo njegov glas ob sprejemanju sklepa verjetno bolj racionalen kot
emocionalen. Kranj se spreminja na bolje, tudi občani to opazijo.
- O moralni nespornosti bi se dalo tudi razpravljati na državnem nivoju, ko je predsednik Vlade RS
zaščitil svoja ministra, ki sta se opravičila za svoje dejanje, poravnala svoje obveznosti in s tem
lahko ostala v ekipi, ki vodi državo. Ni zaznal, da bi se v tem mestnem svetu kdorkoli od svetnikov
sramoval, da je del take ekipe.

Mag. Andrej Šušteršič:
- Lokalni odbor SMC v Kranju se ne strinja z dejanjem, ki ga je predsednik naše stranke naredil in ni
odstopil. Menil je, da bi se postavljenih standardov v stranki SMC morali držati vsi.
- Vprašal je, ali so prepričani, da bo župan po tem dogodku še verodostojen sogovornik na
ministrstvih. Če ne bo, bo zelo težko delal in tudi občinska uprava nasproti vsem ostalim
deležnikom, ki bodo dodeljevala sredstva za razvoj Kranja.
Mag. Janez Frelih:
- Situacija ni enostavna. Potrebno se je tudi vprašati, ali bo župan lahko nosil vso težo posledic tega
dejanja. Če bo dovolj močan in sposoben bo občino vodil naprej, če ne bo, bo pač odstopil z
mesta župana.
Darinka Zorko:
- Obrazložila je svoj glas in povedala, da obsoja dejanje, ne pa človeka. Odgovornost bo prevzel
sam. Menila pa je, da je večina tistih tudi tu v svetu, ki ne morejo v grešnika vreči kamna. Ve, da
župan dobro dela, zato ga tudi podpira.
Janez Černe in mag. Branko Grims sta uskladila in predlagala v sprejem sledeči sklep, da Svet
Mestne občine Kranj priporoča županu g. Boštjanu Trilarju, da nepreklicno odstopi s funkcije župana,
zaradi njegovega ravnanja v primeru prometne nesreče, ki se je zgodila dne 10.2.2016.
Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji
SKLEP:
Svet Mestne občine Kranj priporoča županu g. Boštjanu Trilarju, da nepreklicno odstopi s funkcije
župana, zaradi njegovega ravnanja v primeru prometne nesreče, ki se je zgodila dne 10.2.2016.
Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 18 ZA, 8 PROTI, 4 VZDRŽANI).
Župan Boštjan Trilar je povedal, da je imel v času volitev spisan program na 30ih straneh, od tega je
bil kodeks samo na polovici strani, zato so neupravičeni očitki, da je na volitvah zmagal samo zaradi
kodeksa funkcionarjev. Vedno poskuša delovati demokratično, še zlasti se je to izkazalo pri Trajnostni
urbani strategiji.
Danes mu prav nihče ni očital, da vodi občino slabo, da je naredil kot župan karkoli nezakonitega.
Občino bo vodil še naprej in računa na njihovo sodelovanje v nadaljevanju. Zaveda se, da se bo moral
zelo potruditi, da si bo povrnil zaupanje. Kot župan bo še bolj sodeloval in iskal konsenze in nadaljeval
začete projekte.

Seja je bila zaključena ob 17.55 uri.
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