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Številka: 900-8/2016-10-(52/04) 

Datum:   23.3.2016 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

14. redne seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 23.3.2016 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, Nina Langerholc 

Čebokli, 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, 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. 

 

Odsoten je član sveta Damijan Perne. 

 

Poleg članov in članic Sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: Senja Vraber – direkorica 

občinske uprave, Janez Rakar – vodja Kabineta župana, Mirko Tavčar – vodja Urada za finance, 

Mateja Koprivec – vodja Urada 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, Mira Starc – vodja 

Službe notranje revizije Kranj ter Milena Bohinc, Judita Tkalec in Tatjana Kocijančič – Kabinet župana. 

K 3. Točki dnevnega reda so bili navzoči: Brane Obrulek, Stane Povšnar, Damjan Lah, Ksenija 

Rozman – predstavniki državljanske pobude, Maja Šinigoj, Jernej Hočevar, Aleksander Jenko, Pavel 

Mlaker, Matjaž Brezavšček in Jernej Kobe- predstavniki projektantskih podjetij.  

 

Navzoči predstavniki medijev: Branka Jurhar – Radio Triglav, Miran Šubic - Dnevnik, in Vilma 

Stanovnik – Gorenjski glas ter Peter Šalamon – Infonet media. 

 

Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je ugotovil, da je prisotnih 30 članov in članic Sveta Mestne občine 

Kranj ter s tem svet lahko veljavno odloča.  

 

V 90. tem letu starosti je umrl akademik dr. Janez Peklenik, častni občan Mestne občine Kranj leta 

2012 na pobudo Inženirske akademije Slovenije za prispevek k tehničnemu razvoju mesta Kranj.  

 
V čast in spomin častnemu občanu dr. Janezu Pekleniku je Svet Mestne občine Kranj posvetil minuto 
tišine. 
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Na mizo so bili posredovani seznam sklepov delovnih teles Sveta MOK, odstopno izjavo mag. Andreja 

Šušteršiča z mesta podpredsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, dodatne 

Kadrovske zadeve C., D. in E. ter dodana nova Premoženjska zadeva K. Odprtje novega NRP –

zadrževalno ponikovalno polje Trenča Bantale.  

 
Predsedujoči, župan Boštjan Trilar je umaknil točko dnevnega reda: Odlok o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Knez in kmetijskega gospodarstva 
Nastran. Prišla je dodatna zahteva ARSO, da je potrebno za pridobitev pozitivnega mnenja izdelati 
dodatno hidrološko poročilo 
 

Mag. Branko Grims:  

- V imenu svetniške skupine SDS je predlagal, da se dnevni red razširi z novo 2. točko, in to je: 

Seznanitev s stališčem Častnega razsodišča v zvezi z zadevo g. Boštjana Trilarja kot občana oz. 

kot župana. Želel je, da se Svet MOK seznani z ugotovitvami Častnega razsodišča in se o tem 

zelo resno pogovorijo. Gradivo je on, kot najbrž tudi vsi ostali svetniki prejeli, sklep je jasen in gre 

za priporočilo županu.  

 

Vlasta Sagadin:  

- Podprla je predlog svetniške skupine SDS, vendar pred obravnavo te točke želi kakšen pisen 

predlog ali gradivo. 

 

Mag. Igor Velov:  

- Sam osebno nima nič proti obravnavi, vendar z ugotovitvami Častnega razsodišča ni seznanjen, 

niti ni prisoten nihče od članov Častnega razsodišča za podajo mnenja. Predlagal je, da se točka 

uvrsti na naslednjo sejo Sveta MOK. 

 

Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEPA:  

 

Dnevni red 14. Seje Sveta MOK se razširi z novo 2. točko: Seznanitev s stališčem Častnega 

razsodišča v zvezi z zadevo g. Boštjana Trilarja kot občana oz. kot župana. 

 

Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 16 ZA, 12 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

Bojan Homan:  

- Predlagal je, da se Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, njena 

višina in način plačevanja obravnava in sprejema v dveh obravnavah, prvi in drugi obravnavi, da 

se opravi obširna obravnava, ker se veliko stvari spreminja in odpirajo se neke nove točke. 

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da se odredba kot akt sprejema v eni obravnavi. Glede na vse 

pripombe na komisijah in Krajevne skupnosti Center ima predlagatelj pripravljene alternativne rešitve, 

zato je predlagal, da se najprej opravi razprava in nato o odredbi odloča. 

 

Janez Černe:  

- Predlagal je, da se umakne 9. točka dnevnega reda Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, 

kjer se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja, dokler se ne uskladi mnenja vseh 

deležnikov, lokalne skupnosti, krajevne skupnosti, prebivalcev.  

 

Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je po razpravi Bojana Homana, Saše Kristan, mag. Branko Grims, 

Irene Dolenc, mag. Zorana Stevanovića, mag. Igorja Velova, mag. Franca Rozmana, dal na 

glasovanje naslednji 

 

SKLEPA:  
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Z dnevnega reda se umakne 9. točka Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje 

parkirnina, njena višina in način plačevanja. 

 

Sklep ni bil sprejet (28 PRISOTNIH: 11 ZA, 17 PROTI, 0 VZDRŽANIH). 

 

Nato je dal predsedujoči dal v potrditev naslednji  

 

DNEVNI RED:  

 

1. Potrditev zapisnika 13. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 27.1.2015 in zapisnika 1. 
izredne seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 24.2.2016 ter poročila o izvršitvi sklepov 

2. Seznanitev s stališčem Častnega razsodišča v zvezi z zadevo g. Boštjana Trilarja kot občana oz. 
kot župana 

3. Seznanitev s stališči Državljanske pobude za ohranitev zdravega življenjskega okolja 
Zlato polje glede OPPN Avtobusna postaja  

4. Kadrovske zadeve  
5. Premoženjske zadeve 
6. Odlok o občinskem podrobnem načrtu za del območja EUP BI 42 – Zgornje Bitnje – 

dopolnjen osnutek 
7. Odlok o Naravnem rezervatu glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju – 2. 

obravnava 
8. Poročilo o izredni notranji reviziji o pravilnosti vodenja in izkazovanja terjatev in 

obveznosti v Zavodu za turizem Kranj v letu 2013 
9. Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, njena višina in 

način plačevanja 
10. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta 
 

Dnevni red je bil sprejet z večino glasov (30 PRISOTNIH: 23 ZA, 4 PROTI, 3 VZDRŽANI). 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 13. SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 
27.1.2015 IN ZAPISNIKA 1. IZREDNE SEJE SVETA MESTNE OBČINE KRANJ Z DNE 
24.2.2016 TER POROČILA O IZVRŠITVI SKLEPOV 

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da so vsi sprejeti sklepi na 13. seji Sveta Mestne občine Kranj in 1. 

izredni seji Sveta Mestne občine Kranj izvršeni oziroma v izvrševanju.  

 

Janez Černe:  

-  Na drugi strani se zapisnik 13. seje se predzadnji stavek v drugem odstavku popravi tako, da se 

glasi: »Pojavljajo se vprašanja o povezavah, katere noče tukaj odpirati.« 

- Zadnji stavek njegove razprave na drugi strani zapisnika 1. Izredne seje se spremeni tako, da se 

glasi: »O tem se je posvetoval z nekaterimi člani Statutarno pravno komisije.« 

- Pri odgovoru na svetniško vprašanje, da je predlagal zmanjšanje količine avtomobilov v mestnem 

jedru, tega on ni predlagal in je to očitno pomota.   

 

Drugih pripomb na zapisnik ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

  

Potrdi se zapisnik 13. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 27.1.2016 s pripombo, podano v razpravi 

in zapisnik 1. Izredne seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 24.2.2016 s pripombo, podano v razpravi 

in poročilo o izvršitvi sklepov. 

 

Sprejeto soglasno (28 PRISOTNIH: 28 ZA). 

 



4 

 

2. SEZNANITEV S STALIŠČEM ČASTNEGA RAZSODIŠČA V ZVEZI Z ZADEVO G. BOŠTJANA 
TRILARJA KOT OBČANA OZ. KOT ŽUPANA 

 
Uvodno poročilo je podal mag. Branko Grims, ki je tudi predlagal, da se dokument Častnega 
razsodišča razmnoži in svetnikom razdeli na klop, da bodo lahko veljavno formalno 
razpravljali. Častno razsodišče je soglasno sprejelo poziv županu, da naj odstopi s funkcije, 
ki jo opravlja, ker je povzročil prometno nesrečo v vinjenem stanju. Spomnil je vse navzoče 
na razpravo, ko se je sprejemal etični kodeks in Častno razsodišče. Etični kodeks je nekaj 
izjemno pomembnega, po katerem se bodo vsi brezpogojno ravnali in, da bodo dosledno 
spoštovana vsa stališča in mnenja ter odločitve Častnega razsodišče. Častno razsodišče je 
razsodilo in o tem se lahko izjasni tudi mestni svet.  
 
Župan Boštjan Trilar je popravil izjavo mag. Grimsa in sicer je Častno razsodišče zapisalo, 
da naj župan razmisli o odstopu.  
 
V razpravi so sodelovali: Bojan Homan, mag. Zoran Stevanović, mag. Igor Velov, mag. 
Andrej Šušteršič, Janez Černe, Jože Rozman, mag. Franci Rozman, Irena Dolenc, mag. 
Branko Grims. 
 
Bojan Homan je predlagal, da mestni svet sprejme sklep, da se z današnjim dnem razpusti 
Častno razsodišče Mestne občine Kranj. Drugi predlogi niso bili podani.   
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji  
 
SKLEP:  
 
Z današnjim dnem, 23.3.2016, se razpusti Častno razsodišče Mestne občine Kranj.  
 
Sklep ni bil sprejet (25 PRISOTNIH: 7 ZA, 17 PROTI, 1 VZDRŽAN). 
 
 
 
3. SEZNANITEV S STALIŠČI DRŽAVLJANSKE POBUDE ZA OHRANITEV ZDRAVEGA 

ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA ZLATO POLJE GLEDE OPPN AVTOBUSNA POSTAJA  
 

Uvodno poročilo sta podala Janez Černe, član Sveta Mestne občine Kranj in Milan Korbar, predstavnik 

državljanske pobude. Slednji je opozoril na ustavno pravico do zdravega življenjskega okolja, ki se bi z 

avtobusnim terminalom in onesnaženostjo zraka bistveno poslabšala. Predlagani model ureditve 

prometa ne prispeva k boljši pretočnosti prometa na Kidričevi cesti. Dodatno je opozoril na slabo 

obveščenost zainteresirane javnosti in pa obstoječe stanje že zgrajenih stavb na tem področju. 

Državljanska pobuda ne nasprotuje sprejemu OPPN v celoti, nasprotuje pa umestitvi avtobusnega 

terminala na predvideno področje in dodatni povezovalni cesti med Levstikovo in Nazorjevo ulico. 

Pričakujejo razmislek in v nadaljevanju celovito rešitev za javni prevoz v Mestni občini Kranj. 

 

Stališča komisij:  

 

Mag. Drago Štefe, predsednik Komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo, je povedal, 
da je komisija ugotovila, da so projektanti dobili projektno nalogo, ki sloni na sprejetem prostorskem 
načrtu in, da so tem okviru izdelali zelo kvaliteten projekt. Projektanti so jim pojasnili prometni režim in 
druge arhitekturne predloge. Z mnogimi stvarmi se s kolegi iz Zlatega polja strinja. Kranj ima prometno 
rešenih dobrih rešitev, ampak se tega ne izvede, na primer severna obvoznica s podaljškom zahodne 
obvoznice na cesto proti Naklem. 
 
Sonja Mašić, predsednica Komisije za krajevne skupnosti, je povedala, da se je komisija seznanila s 
stališči državljanske pobude za ohranitev zdravega življenjskega okolja Zlato polje glede OPPN 
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Avtobusna postaja. Strinjajo se s srečanjem vseh deležnikov, občani, krajevna skupnost, osnovne 
šole, zdravstveni dom in ostali, ki naj podajo svoja mnenja.  

 
Razprava:  
 
Mag. Zoran Stevanović: 
- Smiselno se mu zdi avtobusno postajo zgraditi na železniški postaji. 
 
Bojan Homan: 
- Opisal je pridobivanje dokumentacije oz. gradbenega dovoljenja v primeru Centralne 

čistilne naprave Kranj in kakšne težave so imeli s civilno iniciativo in prebivalci, ki so 
prijavili kot »stranka v postopku«. 

 
Janez Černe:  
- Predlagal je obnovo stare avtobusne postaje ali iskanje nove lokacije za avtobusno 

postajo.  
 
Mag. Barbara Gunčar:  
- Predlagala je kompromis med obstoječo avtobusno postajo, ki bi jo po njenem mnenju 

bilo potrebno obnoviti, z obravnavanim OPPN pa zgraditi parkirišča in stolpiče oz. 
severna vrata. 

 
Mag. Drago Štefe:  
- Povedal je, da se z razumnimi projektanti vedno da poiskati korektne in strokovne rešitve. 

Vprašal se je tudi, zakaj Kranj ne uporabi prednostne pravice na zemljiščih, ki bi zelo 
pripomogla k nadaljnjemu razvoju Kranja.  

 
Marjan Bajt:  
- Nujna se mu zdi ureditev prometa na Bleiweisovi, Stošičevi in Levstikovi ulici.  
 
Na vprašanja Vlaste Sagadin, mag. Draga Štefeta in mag. Franca Rozmana so odgovarjali 
projektanti in strokovne službe Mestne občine Kranj. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  
 
SKLEP:  
 
Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s stališči državljanske pobude za ohranitev 
zdravega življenjskega okolja Zlato polje glede OPPN Avtobusna postaja. 
 

Sprejeto z večino glasov (25 PRISOTNIH: 24 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

4. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. POTRDITEV MANDATA ČLANU SVETA MESTNE OBČINE KRANJ  

 

Uvodno poročilo je podal mag. Janez Rakar, vodja Kabineta župana. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Aleksandru Andriću se potrdi mandat za člana Sveta Mestne občine Kranj.  

Sprejeto soglasno (20 PRISOTNIH: 20 ZA). 
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B. IMENOVANJE NADOMESTNEGA PODPREDSEDNIKA KOMISIJE ZA MANDATNA 

VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

 

Uvodoma je župan Boštjan Trilar povedal, da je z dnem 11.3. nepreklicno odstopil z mesta 

podpredsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mag. Andrej Šušteršič. Na 

podlagi 8. člena Poslovnika Sveta MOK je pozval svetnike in svetnice, da podajo kandidata/e 

za podpredsednika. Kandidata lahko predlaga skupina najmanj petih potrjenih članov sveta, 

s soglasjem kandidata. 

 

Predloga ni bilo, zato je predsedujoči točko dnevnega reda prestavil na naslednjo sejo Sveta 

Mestne občine Kranj. 

 

 

C. IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA KOMISIJE ZA KULTURO IN ŠPORT 

Uvodno poročilo je podala Beti Jenko, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednja 

 

SKLEPA:  

 

1. Beti Jenko z dnem 1.2.2016 preneha funkcija članice Komisije za kulturo in šport. 

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj. 

 

2. Za člana Komisije za kulturo in šport se imenuje Jakob Klofutar, član Sveta Mestne občine Kranj.  

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka mandata 

dosedanji sestavi Sveta Mestne občine Kranj.  

 

Sprejeto z večino glasov (17 PRISOTNIH: 13 ZA, 2 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

D. IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA KOMISIJE ZA GOSPODARSTVO 

Uvodno poročilo je podala Beti Jenko, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja.  

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči v potrditev naslednja 

 

SKLEPA:  

 

1. Franju Curanović z dnem 27.1.2016 preneha funkcija člana Komisije za gospodarstvo. 

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj. 

 

2. Za člana Komisije za gospodarstvo se imenuje Milan Vasiljević Kogovšek. 

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in velja do izteka mandata 

dosedanji sestavi Sveta Mestne občine Kranj.  

 

Sprejeto z večino glasov (24 PRISOTNIH: 20 ZA, 4 PROTI, 0 VZDRŽANIH) 
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E. PREDLAGANJE PREDSTAVNIKOV JAVNOSTI V SENATIH ZA REŠEVANJE RPITOŽB 

ZOPER POLICISTE 

Uvodno poročilo je podala Beti Jenko, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja.  

 

Po krajši razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

Svet Mestne občine Kranj za predstavnike javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste 

predlaga:  

 

1. Borisa Kozelj, 

2. Damijana Perica,  

3. Heleno Sitar. 

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov (26 PRISOTNIH: 18 ZA, 7 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

Ker so začeli iz dvorane odhajati svetniki in svetnice, je župan Boštjan Trilar odredil ugotavljanje 

prisotnosti. Ugotovil je, da je v sejni sobi navzočih 14 svetnikov in svetnic. Svet zato ni bil več sklepčen 

in ne more veljavno sklepati.  

 

 

Seja je bila končana ob 19.20 uri.  

 

 

 

 

 

Zapisala: 

Milena Bohinc        Boštjan Trilar 

              Župan 

 


