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MESTNA OBČINA KRANJ 

Svet 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj T: 04 237 31 00 

 F: 04 237 31 06 

 E: obcina.kranj@kranj.si 

 www.kranj.si 

 

 
 

Številka: 900-25/2014-5-(41/04) 

Datum:   17. 12. 2014 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

2. redne seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 17. 12. 2014 ob 16. 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, Nina Langerholc, Jože 

Lombar, mag. Andrejka Majhen, Sanda Nikolić, mag. Ana Pavlovski, Damjana Piškur, 

Natalija Polenec, mag. Franci Rozman, Jožef Rozman, Vlasta Sagadin, mag. Zoran 

Stevanović, mag. Drago Štefe, mag. Andrej Šušteršič, mag. Primož Terplan, Gregor Tomše, 

dr. Andreja Valič Zver, Boris Vehovec, mag. Igor Velov in Darinka Zorko. 

 

Odsotna sta bila članica in član Sveta Mestne občine Kranj Sonja Mašić in Damijan Perne. 

 

Poleg članov in članic Sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: Senja Vraber, v. 

d. direktorice občinske uprave, Mirko Tavčar – načelnik Urada za finance, Mitja Herak – 

načelnik Urada direktorja, Tatjana Hudobivnik – vodja Splošne službe v Uradu direktorja, 

Sašo Govekar  - vodja Službe za zaščito in reševanje ter tehnične zadeve v Uradu direktorja, 

Nada Bogataj Kržan -  načelnica Urada za družbene dejavnosti, Boštjan Gradišar – načelnik 

Urada za okolje in prostor, Robert Zadnik – vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva 

Kranj, Janez Ziherl – načelnik Urada gospodarstvo in gospodarske javne službe, Tanja Hrovat 

– vodja Službe za investicije v Projektni pisarni, ter Milena Bohinc in Svetlana Draksler– 

sodelavki v Uradu direktorja. 

 

Uvodoma se je župan, Boštjan Trilar zahvalil za konstruktivno razpravo na ponedeljkovem 

usklajevanju vodij vseh svetniških skupin, kar bo postalo stalna praksa pred sejami Sveta 

Mestne občine Kranj. Župan Boštjan Trilar je prisotne seznanil, da je imenoval dva 

podžupana in sicer Primoža Terplana, ki bo pokrival delovno področje Urada za družbene 

dejavnosti ter Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe in funkcijo opravljal 

nepoklicno. Za drugega podžupana je imenoval Jakoba Klofutarja, za katerega je predlagal, da 

svojo funkcijo opravlja poklicno. Predlog se bo obravnaval pod točko 2 Kadrovske zadeve. 

Podžupan bo pokrival delovno področje Projektne pisarne ter Urada za okolje in prostor. 
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Povedal je še, da je za vršilko dolžnosti direktorice občinske uprave imenoval Senjo Vraber, 

ki je zelo kompetentna na področju vodenja in upravljanja, odlična organizatorka dela, kar bo 

zagotovilo večjo učinkovitost. 

Na mizo je bilo posredovano dodatno gradivo: predvideni datumi sej sveta v letu 2015 in 

sprememba sklepa pri 2.B. točki Kadrovske zadeve – Imenovanje Nadzornega odbora MOK. 

Pri točki 4. Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih načrtov (PIN) z Izvedbenim 

prostorskim načrtom (IPN) Mestne občine Kranj in 5. Odlok o predkupni pravici Mestne 

občine Kranj na nepremičninah bo v skladu s 100. členom Poslovnika Sveta MOK predlagal 

sprejem odlokov po skrajšanem postopku, če v prvi obravnavi ne bo bistvenih vsebinskih 

pripomb. Povedal je še, da bo v skladu z  99. členom Poslovnika Sveta MOK zaradi 

nemotenega delovanja občine predlagal sprejem Odloka o proračunu MOK za leto 2015 po 

hitrem postopku. To je možno v primeru izrednih okoliščin, ker če le ta ne bo izglasovan 

občina v začetku 2015 ne bo likvidna in oba velika projekta Gorki in vodovod Bašelj Kranj se 

ne bosta mogla izpeljati.  

 

Ker ni bilo razprave, je dal predsedujoči župan Boštjan Trilar na glasovanje naslednji  

 

SKLEP:  

 

Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2015 se obravnava in o njem glasuje po 

hitrem postopku.  

 

Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI). 

 

Pripomb na dnevni red ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje naslednji 

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika konstitutivne seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 12.11.2014 in 

poročilo o izvršitvi sklepov 

2. Kadrovske zadeve  

3. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2015 – hitri postopek  

4. Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih načrtov (PIN) z Izvedbenim 

prostorskim načrtom (IPN) Mestne občine Kranj– 1. obravnava (skrajšani postopek) 

5. Odlok o predkupni pravici Mestne občine Kranj na nepremičninah – 1. obravnava 

(skrajšani postopek)  

6. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni 

občini Kranj za leto 2015  

7. Sklep o povprečni gradbeni ceni za m
2
 koristne stanovanjske površine v Mestni občini 

Kranj za leto 2015  

8. Sklep o zagotavljanju dodatnih sredstev za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno 

zavarovanje občanov Mestne občine Kranj  

9. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  

 

Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
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1. POTRDITEV ZAPISNIKA KONSTITUTIVNE SEJE SVETA MESTNE OBČINE 

KRANJ Z DNE 12.11.2014 IN POROČILO O IZVRŠITVI SKLEPOV 

 

Župan Boštjan Trilar je povedal, da so bili vsi sklepi konstitutivne seje izvršeni. Ker ni bilo 

pripomb na zapisnik je dal predsedujoči na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Potrdi se zapisnik 1. konstitutivne seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 12. 11. 2014 in 

poročilo o izvršitvi sklepov. 

 

Sprejeto z večino glasov (29 PRISOTNIH: 27 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

2. KADROVSKE ZADEVE  

 

A. Predlog za poklicno opravljanje funkcije podžupana 

 

Uvodno poročilo je podal župan Boštjan Trilar in povedal, da se je za poklicno opravljanje 

funkcije podžupana odločil zaradi obsega in pomembnosti področij Projektne pisarne in 

Urada za okolje in prostor.   

 

Stališča komisij: 

 

Beti Jenko, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je povedala, 

da komisija potrjuje sklep, da gospod Klofutar opravlja funkcijo podžupana poklicno. 

 

Razprava: 

 

Bojan Homan: 

 Strinjal se je s predlogom, da bo podžupan Jakob Klofutar in ga podprl. Zanimalo ga je ali 

bodo obrazci, ki jih je komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja pošiljala za 

evidentiranje članov delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj in na katerih je bilo 

potrebno izpolniti ogromno podatkov, postali stalna praksa. V tem primeru je želel, da se 

mu predstavi obrazložitev za podžupana Klofutarja. 

 

Beti Jenko, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 

 Pojasnila je, da so bila na temo obrazca podana vprašanja na katera so odgovorili in ga 

dopolnili s pojasnilom, da rubrike s podatki, ki jih kandidat ne more ali ne želi podati, 

lahko ostanejo neizpolnjene. 

 

Jakob Klofutar: 

 Svetniku Homanu se je zahvalil za zaupanje. Povedal je, da je univ. dipl. inž. 

gradbeništva, ima 13 let delovne dobe, od tega 7 let na področju investicij in projektov v 

enem od večjih slovenskih podjetij. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar na glasovanje naslednji  
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SKLEP: 

 

Jakob Klofutar funkcijo podžupana Mestne občine Kranj od 18.12.2014 dalje, opravlja 

poklicno. 

 

Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 26 ZA, 0 PROTI, 5 VZDRŽANIH). 

 

 

B. Imenovanje Nadzornega odbora Mestne občine Kranj 

 

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

in imenovanja. Pojasnila je, da je svetniška skupina SDS vložila 2 predloga za člana 

Nadzornega sveta in kasneje enega umaknila, zato je prišlo do spremembe gradiva, ki je bilo 

posredovano svetnikom na mize. 

 

Razprava: 

 

Zoran Stevanović: 

 Zanimalo ga je na kakšen način se je kadrovalo. Njegova lista je predlagala izrednega 

človeka doktorja politologije, uspešnega podjetnika, lastnika enega najmočnejših športnih 

društev v Kranju, ki je doprineslo k največ medaljam v Kranju v zadnjih 10 letih. Zato je 

želel vedeti na podlagi kakšnih kompetenc se je kadrovalo, če so takega človeka zavrnili.  

 

Beti Jenko, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 

 Povedala je, da sta statut in poslovnik jasna. Prvenstveno so upoštevali zastopanje glede 

na volilne rezultate, število svetnikov posamezne stranke, glede na vse  svetnike v 

komisijah in glede na število predsedniških in podpredsedniških mest. Članstva komisije 

so znana, vsaj trije morajo biti izmed članov sveta, ostali so lahko nesvetniki. 

 

Mag. Franc Rozman: 

 Menil je, da je bilo postavljeno vprašanje o nadzornem odboru, kjer je potrebno svetnike 

izpustiti. Ko pa bo govor o članih komisij pa bo zanimivo videti koliko so stranke s po 

enim članom sveta oškodovane. 

 

Zoran Stevanović: 

 Zanimalo ga je ali se je v nadzorni odbor kadrovalo po strankarski pripadnosti.  

 

Igor Velov: 

 Menil je, da je prišlo do nesporazuma in pojasnil, da je več kriterijev, o katerih ni želel 

razpravljati, vplivalo na izbor. Stranke so predlagale občane, kot predvidevajo akti. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

V Nadzorni odbor Mestne občine Kranj za mandatno obdobje 2014 – 2018 se imenujejo:  

1. Peter Dobrovoljc – za člana 

2. Darko Jarc – za člana 

3. Ludvik Kavčič – za člana 

4. Matej Gal Pintar – za člana 
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5. Štefan Skalar – za člana 

 

Sprejeto z večino glasov (30 PRISOTNIH: 24 ZA, 1 PROTI, 5 VZDRŽANIH). 

 

 

C. Imenovanje komisij Sveta Mestne občine Kranj 

 

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

in imenovanja. Pojasnila je, da je bilo za Komisijo za pridobivanje in opremljanje stavbnih 

zemljišč in Komisijo za pritožbe evidentiranih premalo kandidatov. Za ti dve komisiji bo 

poslan ponoven poziv za evidentiranje, imenovali se bosta na naslednji seji Sveta Mestne 

občine Kranj. 

 

Razprava: 

 

Mag. Franc Rozman: 

 Menil je, da so bile 4 stranke in liste s po enim predstavnikom v mestnem svetu 

oškodovane in to matematično utemeljil. Poudaril je, da bi bilo prav, da bi imela največja 

stranka manj mest, kot jih ima in bi lahko ostanek porazdelila med manjše, da bi bilo 

razmerje bolj enakomerno. Povedal je tudi, da je Slovenska ljudska stranka do letos vedno 

imela predstavnika v Komisiji za kmetijstvo, tokrat pa ne in prav bi bilo, da se to popravi. 

 

Igor Velov: 

 Pojasnil je, da je bilo ob imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja obljubljeno, da bodo članstva v komisijah razdeljena pravično, tako po 

številu, kot po teži komisij. Pri nekaterih komisijah je bil velik naval, za nekatere pa ni 

bilo niti dovolj kandidatov. Menili so, da je najbolj pravično, da se upošteva zastopanost v 

komisijah glede na število svetnikov v mestnem svetu. Poskušali so sestaviti komisije 

najbolj optimalno, vendar pa se v takih primerih vedno nekdo čuti oškodovan.  

 

Zoran Stevanović: 

 Strinjal se je s tem, da je potrebno razporediti število kandidatov posamezne stranke ali 

liste glede na velikost te stranke v mestnem svetu in poudaril, da bi morali kadrovati glede 

na kompetence, zato so bili verjetno pripravljeni taki obrazci. Menil je, da ni pametno, da 

so v Komisiji za kulturo in šport člani, ki se s športom nikoli niso ukvarjali. 

 

Mag. Franc Rozman: 

 menil je, da so vse komisije enako pomembne, vsaka na svojem področju in poudaril, da 

pa je predsednik komisije bolj pomemben, kot član, saj je tudi bolje plačan. Stranke, ki 

imajo enega svetnika bi po njegovem mnenju morale imeti vsaj enega podpredsednika 

komisije, če že ne predsednika in enega člana. SLS ima pa samo enega člana. Dve listi s 

po enim svetnikom imata po 2  člana. Stranka Več za Kranj, ki ima največ svetnikov je 

premočno zastopana v komisijah.  

 

Boris Vehovec: 

 Poudaril je, da sta še dve komisiji, za katere je manjkalo kandidatov in se lahko zapolnita 

s predstavniki strank oziroma list, ki se čutijo oškodovane. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar na glasovanje  
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SKLEPE: 

 

V STATUTARNO – PRAVNO KOMISIJO za mandatno obdobje 2014-2018 se 

imenujejo:  

 

1. Janez Černe – za predsednika 

2. Darinka Zorko – za podpredsednico 

3. Beti Jenko – za članico 

4. Radko Kojadin – za člana 

5. Klemen Valter – za člana 

 

V KOMISIJO ZA FINANCE za mandatno obdobje 2014-2018 se imenujejo:  

 

1. Gorazd Copek – za predsednika 

2. Irena Dolenc – za podpredsednico 

3. Dr. Ilija Dimitrievski – za člana 

4. Eva Jeglič – za članico 

5. Gregor Tomše – za člana 

 

V KOMISIJO ZA PROSTORSKO UREJANJE IN KOMUNALNO 

INFRASTRUKTURO za mandatno obdobje 2014-2018 se imenujejo:  

 

1. Mag. Drago Štefe – za predsednika 

2. Marjan Bajt – za podpredsednika 

3. Mag. Janez Frelih – za člana 

4. Peter Krelj – za člana 

5. Damijan Peric – za člana 

 

V KOMISIJO ZA SOCIALNE DEJAVNOSTI, ZDRAVSTVO IN ŠOLSTVO za 

mandatno obdobje 2014-2018 se imenujejo:  

 

1. Vlasta Sagadin – za predsednico 

2. Damjan Perne – za podpredsednika 

3. Mag. Ana Pavlovski – za članico 

4. Damjana Piškur – za članico 

5. Mag. Franci Rozman – za člana 

 

V KOMISIJO ZA KULTURO IN ŠPORT za mandatno obdobje 2014-2018 se 

imenujejo:  

 

1. Dr. Andreja Valič Zver  – za predsednico 

2. Alojz Jurij Gorjanc – za podpredsednika 

3. Irena Dolenc – za članico 

4. Milorad Gogić – za člana 

5. Beti Jenko – za članico 

 

V STANOVANJSKO KOMISIJO za mandatno obdobje 2014-2018 se imenujejo: 

 

1. Mag. Branko Grims – za predsednika 

2. Manja Zorko – za podpredsednico 
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3. Jožef Rozman – za člana 

4. Albin Traven – za člana 

5. Darinka Zorko – za članico 

 

V KOMISIJO ZA GOSPODARSTVO za mandatno obdobje 2014-2018 se imenujejo:  

 

1. Mag. Andrejka Majhen – za predsednico 

2. Boris Kozelj – za podpredsednika 

3. Franjo Curanović – za člana 

4. Mag. Barbara Gunčar – za članico 

5. Gregor Tomše – za člana 

 

V KOMISIJO ZA TURIZEM za mandatno obdobje 2014-2018 se imenujejo:  

 

1. Natalija Polenec – za predsednico 

2. Sanda Nikolić – za podpredsednico 

3. Drago Corn – za člana 

4. Martin Erjavec – za člana 

5. Mag. Barbara Gunčar – za članico 

 

Za mandatno obdobje 2014 – 2018 se imenuje KOMISIJA ZA KRAJEVNE 

SKUPNOSTI, ki jo sestavljajo predsedniki svetov vseh krajevnih skupnosti v Mestni 

občini Kranj, kot sledi: 

 

  1. KS BESNICA    15. KS OREHEK-DRULOVKA 

  2. KS BITNJE    16. KS PLANINA 

  3. KS BRATOV SMUK   17. KS PODBLICA 

  4. KS BRITOF    18. KS PRIMSKOVO  

  5. KS CENTER    19. KS PREDOSLJE 

  6. KS ČIRČE    20. KS STRAŽIŠČE  

  7. KS GOLNIK    21. KS STRUŽEVO 

  8. KS GORENJA SAVA   22. KS TENETIŠE 

  9. KS GORIČE    23. KS TRSTENIK 

10. KS HRASTJE    24. KS VODOVODNI STOLP 

11. KS HUJE    25. KS ZLATO POLJE    

12. KS JOŠT    26. KS ŽABNICA  

13. KS KOKRICA     

14. KS MAVČIČE 

 

Za predsednico te komisije se imenuje Tina Žalec Centa – predsednica KS Bratov Smuk. 

 

V KOMISIJO ZA MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE za 

mandatno obdobje 2014-2018 se imenujejo:  

 

1. Sonja Mašić – za predsednico 

2. Bojan Homan – za podpredsednika 

3. Nina Langerholc Čebokli – za članico 

4. Jožef  Rozman – za člana 

5. Zoran Stevanović – za člana 
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V KOMISIJO ZA KMETIJSTVO za mandatno obdobje 2014-2018 se imenujejo:  

 

1. Jože Lombar – za predsednika 

2. Matevž Kleč – za podpredsednika 

3. Janko Jugovic – za člana 

4. Saša Kristan – za članico 

5. Sonja Mašić – za članico 

 

V KOMISIJO ZA NAGRADE IN PRIZNANJA za mandatno obdobje 2014-2018 se 

imenujejo:  

 

1. Mag. Igor Velov – za predsednika 

2. Dr. Andreja Valič Zver – za podpredsednico 

3. Jože Frelih – za člana 

4. Sanda Nikolić – za članico 

5. Silvester Kralj Požar – za člana 

 

Sprejeto z večino glasov ( 30 PRISOTNIH: 28 ZA, 2 PROTI ). 

 

 

D. Mnenje k imenovanju direktorja Centra za socialno delo Kranj 

 

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

in imenovanja. 

 

Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Svet Mestne občine Kranj daje pozitivno mnenje k imenovanju Marjana Podbevška za 

direktorja Centra za socialno delo Kranj za dobo petih let.  

 

Sprejeto z večino glasov ( 29 PRISOTNIH: 28 ZA, 1 PROTI ). 

 

 

E. Mnenje o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj 

 

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

in imenovanja. 

 

Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Mestna občina Kranj daje pozitivno mnenje kandidatkama Fani Bevk in Alenki Magajne 

Germ k imenovanju za ravnateljico Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj. Iz dokumentacije, ki 

jo je posredoval svet zavoda, je razvidno, da sta se kandidatki prijavili v zakonitem roku na 

razpisano delovno mesto ravnatelja/ice in izpolnjujeta vse zahtevane pogoje. Menimo, da bi 

lahko uspešno opravljali dela in naloge ravnateljice Osnovne šole Staneta Žagarja Kranja 

Kranj.  
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Sklep velja z dnem sprejema na svetu! 

 

Sprejeto z večino glasov ( 28 PRISOTNIH: 26 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

F. Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana Sveta zavoda Osnovne šole Matije 

Čopa Kranj 

 

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

in imenovanja. 

 

Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar na glasovanje naslednja 

 

SKLEPA: 

 

1. Razreši se Jakoba Klofutarja s funkcije člana  Sveta Osnovne šole Matije Čopa Kranj. 

 

2. Za predstavnico Mestne občine Kranj kot ustanoviteljice se v Svet Osnovne šole Matije 

Čopa Kranj imenuje Amela Bešković. 

 

Sklepa začneta veljati z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj in veljata do izteka 

mandata dosedanji sestavi sveta javnega zavoda.  

 

Sprejeto z večino glasov ( 30 PRISOTNIH: 29 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

G. Ponovne volitve članov svetov KS Huje, KS Hrastje, KS Bratov Smuk in KS Planina 

 

Uvodno poročilo je podal Mitja Herak, načelnik Urada direktorja. Prebral je skrajšani sklep o 

katerem naj bi člani razpravljali in o njem glasovali in se glasi: »Svet Mestne občine Kranj za 

ponovne volitve članov Sveta KS Huje, KS Hrastje, KS Bratov Smuk in KS Planina za 

celotno opravljanje in vodenje tehničnega dela v zvezi z volitvami določi izključno pristojnost 

Občinske volilne komisije, brez sodelovanja Volilnih komisij KS.« 

 

Razprava: 

 

Saša Kristan: 

 Zmotilo jo je, da bodo glasovali o tem, da je izvedba teh volitev izključno v pristojnosti 

OVK, ki pa o izvedbi volitev, rokovniku oddaji kandidatov za člane volilnih odborov ni 

obveščala političnih strank. Na objavo je slučajno naletela na občinski spletni strani, ki je 

po njenem mnenju napisana precej nerazumljivo. Želela je, da se ji čim prej odgovori 

kako je z roki, ki so navedeni na spletni strani. 

 

Mitja Herak, načelnik Urada direktorja: 

 Povedal je, da se vprašanje nanaša na pristojnost OVK. Občinska uprava bo vprašanje 

naslovila na OVK in posredovala njihov odgovor. 
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Saša Kristan: 

 Menila je, da bi se lahko občinska uprava potrudila in ji odgovor preskrbela še ta dan. 

Povedala je še, da je bilo običajno tako, da je okrajna volilna komisija ob državnih 

volitvah oz. referendumih vedno o tem obvestila politične stranke in poslali rokovnik. 

Občinska volilna komisija pa ne obvešča in ne pošilja nobenih podatkov.  

 

Jakob Klofutar: 

 Povedal je, da je rokovnik bral na spletni strani in iz njega razbral, da je rok za oddajo 

kandidatov za volilne odbore 12. 12.  

 

Vlasta Sagadin: 

 Podprla je predlog svetnice Kristanove. Sama prihaja iz KS Huje, kjer bodo ponovljene 

volitve. Krajani s postopkom za ponovne volitve niso bili seznanjeni, niti njihova stranka 

ni dobila gradiva, da se začenja kandidacijski postopek. Vse te 4 krajevne skupnosti bi 

morale v pisni obliki dobiti vse rokovnike za sprejemanje kandidatur. Menila je, da je vse 

potekalo v tajnosti in želela, da se to čim prej razčisti, ker bo drugače pod vprašajem 

legitimnost teh volitev. Ni pa v redu, da se vse napoti na spletno stran, ker so ljudje še 

vedno navajeni pisne oblike. 

 

Igor Velov: 

 Predlagal je, da se točka prekine in nadaljuje ko bo pridobljena informacija OVK. 

 

Saša Kristan: 

 Zanimalo jo je koliko časa traja še mandat OVK. 

 

Jakob Klofutar: 

 Povedal je, da sta z gospo Kristan pogledala rokovnik in ugotovila, da je bil objavljen rok 

12. 12. Za OVK pa ni vedel, kdaj ji poteče mandat. Do poteka lahko veljavno razpisuje, 

odloča in dela. 

 

Župan Boštjan Trilar: 

 Predlagal je, da se točka prekine do takrat, da se pridobijo potrebne informacije in potem 

nadaljujejo z razpravo. 

 

Mag. Branko Grims: 

 Poudaril je, da je vsa razprava samo zato, ker ni bilo ustreznega obvestila, ki so ga bili vsi 

tisti, ki se s tem ukvarjajo navajeni in to je odstopalo od ustaljene pravne prakse. Menil je, 

da je neobičajno, da OVK ni nikogar obvestila in ni skladno s prakso na republiški ravni, 

okrajni ravni niti s prakso, ki je bila do sedaj na občinski ravni. 

 

Župan Boštjan Trilar je prekinil obravnavo in odredil 2 minutni odmor. 

 

 

3. ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2015 – HITRI 

POSTOPEK  

 

Uvod je podal župan Boštjan Trilar. Poročilo je obširno tudi z grafično predstavitvijo 

predstavil Mirko Tavčar, načelnik Urada za finance. 
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Župan Boštjan Trilar: 

 Povedal je, da proračun, ki je v obravnavi ni razvojno naravnan, ampak je stanje, s katerim 

se bo zagotovilo, da bo občina v naslednjih treh mesecih normalno delovala. V planu je da 

se po novem letu začne z rebalansom proračuna, ki bo vseboval 3 sklope in sicer  

1. Novelacija strategije do leta 2030. Če se želi občino dolgoročno razvijati je potreben 

strateški plan, za kar pa je potreben čas, da se kvalitetno pripravi, rebalans pa bo 

potreben že prej; 

2. Vzporedno bo potekala uskladitev prioritetnih področij in programa; 

3. Pri usklajevanju bo aktivno sodelovala občinska uprava, ki bo vse programe in želje 

umeščala v proračun, da to ne bo spisek želja ampak uresničljiv program. Trenutno 

zaradi obeh kohezijskih projektov praktično ni nobene rezerve za investicije, zato po 

vzporedno potekal še en podsklop – projekcija  proračuna do leta 2018. V to obdobje 

se bodo lahko smiselno umestili vsi tisti projekti, o katerih so ves čas govorili. 

Ponovno se je zahvalil svetnicam in svetnikom, da so omogočili glasovanje po hitrem 

postopku in jih pozval, da se po novem letu pridružijo pri soustvarjanju rebalansa in 

strategije. Tveganje glede povprečnine, ki jo predpisuje država je veliko, ker je država v 

podobnih težavah, kot občine. Pojasnil je, da je predlog združenja občin, da država najprej 

uvede ukrepe za zmanjšanje stroškov občin, ki bodo rezultate prinesli na daljši rok, in ko 

bodo ti ukrepi pokazali finančne učinke naj na enak učinek znižuje povprečnino. 

 

Vlasta Sagadin: 

 V imenu svetniške skupine Nova Slovenija se je zahvalila strokovnim službam občinske 

uprave za kvalitetno predstavitev. 

 

Bojan Homan: 

 Izrazil je upanje, da bo koalicija v sestavi SMC, DeSUS in SD znala pritisniti na svoje 

uradnike v Ljubljani in si na ta račun kaj izborila. Kranj je tretja občina v Sloveniji in 

menil, da je zato potrebno pokazati svojo moč in velikost. Če se bo tako nadaljevalo, bo 

občina bankrotirala do leta 2018. 

  

Mag. Andrej Šušteršič: 

 Repliciral je svetniku Homanu in pojasnil, da svetniki ne bodo pritiskali na uradnike, ker 

vedo, da ne smejo. Obstajata dve veji oblasti, ena je izvršna, oni pa so del lokalne 

samouprave. Lahko se dogovorijo na drugačen način.  

 

Nina Langerholc Čebokli: 

 Predlagala je, da bi se pripravil kronološki pregled oziroma prikaz z indeksi, da bo, vsaj 

novim svetnikom bolj jasno, kaj pomeni ta plan v primerjavi s preteklimi leti, da bodo na 

ta način lažje presojali. Menila je,d a občina ne more bankrotirati ampak se bo morala 

znajti po svojih najboljših močeh, tudi pri prihodkih in odhodkih, na katere občina lahko 

vpliva. 

 

Janez Černe: 

 Povedal je, da Socialni demokrati s proračunom niso najbolj zadovoljni in menil, da enako 

misli večina svetnikov, ampak ker je sprejem nujen podpirajo župana v nameri, da se 

pripravi in sprejme rebalans v naslednjih treh mesecih. Potrebno se je pripraviti na nižje 

prihodke zaradi znižanja povprečnine. Socialni demokrati bodo odlok podprli, hkrati pa je 

javno pozval bivšega župana in podžupana, da se odpovesta pripadajočim plačam, ki 

režejo proračun za leto 2015. 
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Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar na glasovanje naslednje 

 

SKLEPE: 

 

1. Sprejme se Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2015 z obrazložitvami.  

2. Sprejme se načrt razvojnih programov za obdobje od l. 2015 do l. 2018. 

3. Sprejme se kadrovski načrt za l. 2015. 

4. Sprejme se program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj in 

kapitalskimi deleži v finančnih institucijah v l. 2015. 

5. Sprejme se program pridobivanja nepremičnega premoženja v l. 2015. 

6. Sprejme se finančni načrt stanovanjskega sklada za l. 2015 z obrazložitvijo. 

7. Sprejme se razdelilnih sredstev krajevnim skupnostim MO Kranj za osnovno dejavnost za 

l. 2015. 

8. Sprejmejo se kriteriji za delitev sredstev za redno vzdrževanje občinskih cest, meteorne 

kanalizacije, avtobusnih postajališč, otroških igrišč, javne razsvetljave in zelenih površin 

izven mestnih krajevnih skupnosti za proračunsko leto 2015. 

9. Sredstva za delovanje svetniških skupin za l. 2015 se določijo v skupni višini 81.000,00 

EUR oziroma 204,54 EUR/svetnik/mesec. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 30 PRISOTNIH: 29 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

Nadaljevanje prekinjene točke  

 

G. Ponovne volitve članov svetov KS Huje, KS Hrastje, KS Bratov Smuk in KS 

Planina 

 

Tatjana Hudobivnik, vodja splošne službe: 

 Pojasnila je, da je bila OVK imenovana na 5. seji Sveta Mestne občine Kranj 30. 3. 2011. 

Zakon o lokalnih volitvah v 38. členu določa, da občinske volilne komisije imenuje mestni 

svet in imenujejo se za 4 leta, kar pomeni, da bo obstoječi OVK mandat še velja. V tem 

členu je navedeno tudi to, da če bi članom OVK potekel mandat v času po razpisu volite, 

potem se jim mandat podaljša do konca volitev. Te dodatne volitve se vežejo na prvotne 

lokalne volitve, ki so potekale v oktobru 2014. To pomeni, da mandat volilne komisije, ki 

je bila imenovana v letu 2011 velja do konca izvedbe teh volitev. Tudi če bo za kakšno 

krajevno skupnost potrebno razpisati ponovne volitve, bo mandat OVK veljaven. 

 Glede obveščanja za volitve v omenjene 4 krajevne skupnosti je pojasnila, da je bilo točno 

tako, kot za redne občinske volitve in volitve župana. Razlika je v tem, da 95. Člen 

Zakona o lokalnih volitvah določa, da ponovne volitve razpiše OVK in v tem primeru gre 

za ponovne volitve. Volitve so bile razpisane z razglasom 2. 12. 2014 na spletni strani 

Mestne občine Kranj in objavljene v Uradnem listu številka 88/2014, dne 8. 12. 2014. Na 

spletni strani je bil objavljen tudi rokovnik, ki je nedvoumen, roki so natančno določeni, 

tako kot predvideva zakon. Razpis volitev 2. 12., 12. 12. je bil rok za oddajo kandidatov 

za volilne odbore in 17. 12., ko je dan za oddajo kandidatur.    

 

Župan Boštjan Trilar: 

 Ugotovil je, da ima OVK še veljaven mandat in odprl razpravo glede obveščanja. 

 

Saša Kristan: 

 Menila je, da rokovnik ni razločno napisan in si ga vsak lahko po svoje razlaga. Povedala 

je, da so bile v preteklosti stranke običajno pozvane za oddajo članov volilnih odborov in 



13 
 

kandidatur. Pri okrajni volilni komisiji to ni bil nikoli problem, zakaj pa tega ne more 

storiti tudi občinska volilna komisija. Poudarila je še, da so bili problemi z OVK tudi že 

pri lokalnih volitvah 2014 in veliko pritožb. 

 

Mag. Franc Rozman: 

 Zanimalo ga je kdo je kriv za to, da pride občan v krajevni skupnosti na volišče in lahko 

voli le enega kandidata za člana krajevne skupnosti. Za to je verjetno nekdo odgovoren in 

zanimalo ga je ali bo za to odgovarjal. 

 

Saša Kristan: 

 Strinjala se je s svetnikom Rozmanom. OVK, ki je kandidature sprejemala bi morala takoj 

reagirati in zavrniti zadeve, ki niso bile popolne. 

 

Župan Boštjan Trilar: 

 Podal je svoje laično mnenje in povedal, da je OVK za letošnje občinske volitve dobila 

striktna navodila od Državne volilne komisije, da v kolikor pride do tega (napačne 

kandidature), da ne smejo niti opozarjat, niti dopolnjevati. Nekatere stranke so se celo 

pritožile na Upravno sodišče in dobile negativni odgovor. Občinska volilna komisija je 

delala točno po navodilih. 

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

 Predlagal je, da se na eni naslednjih sej zagotovi prisotnost predsednice OVK, ki naj 

pojasni postopke in odgovori na vprašanja. 

 

Vlasta Sagadin: 

 Zanimalo jo je ali so bile o kandidacijskem postopku obveščene omenjene 4 krajevne 

skupnosti, oziroma kaj se bo zgodilo v primeru, da se bo spet ponovila ista napaka in bo 

premalo kandidatov. Stranke niso bile obveščene in niso kandidirale ljudi za člane sveta 

krajevne skupnosti.  

 

Župan Boštjan Trilar: 

 Menil je, da je zadeva v takem stanju, da bi bila potrebna prisotnost predsednice OVK, ki 

pa se seji lahko priključi šele okrog 18.30 ure in vprašal za mnenje ali menijo svetniki, da 

bi njena prisotnost lahko kaj spremenila. 

 

Bojan Homan: 

 Menil je, da roki ne vežejo, da bi morale biti volitve januarja. Predlagal je, da se volitve 

prestavijo, izpelje naj se normalno kandidiranje, da bodo imele politične stranke možnost 

kandidirati predstavnike. Poudaril je, da ni potrebno, da so volitve takrat, kot so 

predlagane. Lahko se prestavijo, odprejo nov rokovnik, novo evidentiranje, volitve pa se 

izvedejo čez 2 meseca. Do takrat pa naj krajevne skupnosti vodijo dosedanji predsedniki. 

 

Jožef Rozman: 

 Strinjal se je s svetnikom Homanom in prosil, da se v bodoče politične stranke obvešča, da 

ne bo prišlo do podobnih zapletov. 

 

Župan Boštjan Trilar: 

 Predlagal je 5 minut odmora za posvetovanje. 

 

Prekinitev za 5 minut 
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Župan Boštjan Trilar: 

 Pojasnil je, da sklep, ki naj bi ga sprejel mestni svet nima vpliva na datum volitev, ampak 

samo na to, da ima vso pristojnost OVK, kar zmanjšuje stroške in predlagal, da ta sklep 

potrdijo. Drugi predlog pa je, da Svet MOK predlaga OVK, da prestavi datum volitev za 

en mesec. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Svet Mestne občine Kranj za ponovne volitve članov Sveta KS Huje, KS Hrastje, KS Bratov 

Smuk in KS Planina za celotno opravljanje in vodenje tehničnega dela v zvezi z volitvami 

določi izključno pristojnost Občinske volilne komisije, brez sodelovanja Volilnih komisij KS. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 30 PRISOTNIH: 28 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

V nadaljevanju je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar na glasovanje  

 

SKLEP: 

 

Svet Mestne občine Kranj predlaga Občinski volilni komisiji Mestne občine Kranj, da 

prestavi volitve v KS Huje, KS Hrastje, KS Bratov Smuk in KS Planina za okvirno mesec dni. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 29 PRISOTNIH: 28 ZA, 1 PROTI). 

 

 

4. ODLOK O UGOTOVITVI SKLADNOSTI PROSTORSKO IZVEDBENIH 

NAČRTOV (PIN) Z IZVEDBENIM PROSTORSKIM NAČRTOM (IPN) MESTNE 

OBČINE KRANJ– 1. OBRAVNAVA (SKRAJŠANI POSTOPEK) 

 

Uvodno poročilo je podal Boštjan Gradišar, načelnik Urada za okolje in prostor. 

 

Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar na glasovanje naslednja  

 

SKLEPA: 

 

1. Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih načrtov (PIN) z izvedbenim 

prostorskim načrtom (IPN) Mestne občine Kranj se sprejme po skrajšanem postopku.  

2. Sprejme se Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih načrtov (PIN) z 

izvedbenim prostorskim načrtom (IPN) Mestne občine Kranj. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 31 PRISOTNIH: 30 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

5. ODLOK O PREDKUPNI PRAVICI MESTNE OBČINE KRANJ NA 

NEPREMIČNINAH– 1. OBRAVNAVA (SKRAJŠANI POSTOPEK)  

 

Uvodno poročilo je podal Boštjan Gradišar, načelnik Urada za okolje in prostor. 
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Župan Boštjan Trilar: 

 dodal je, da se s tem bistveno skrajša čakalni čas, zakonski rok je 30 dni, v povprečju pa 

se odgovori v 18. dneh.  

 

Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar na glasovanje naslednja  

 

SKLEPA: 

 

1. Odlok o predkupni pravici Mestne občine Kranj na nepremičninah se sprejme po 

skrajšanem postopku.  

2. Sprejme se Odlok o predkupni pravici Mestne občine Kranj na nepremičninah. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 31 PRISOTNIH: 30 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

6. SKLEP O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO 

STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2015  

 

Uvodno poročilo je podal Boštjan Gradišar, načelnik Urada za okolje in prostor. 

 

Ker ni bilo razprave je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 

Mestni občini Kranj za leto 2015. 

  

Sprejeto z večino glasov ( 28 PRISOTNIH: 22 ZA, 4 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

7. SKLEP O POVPREČNI GRADBENI CENI ZA M
2
 KORISTNE STANOVANJSKE 

POVRŠINE V MESTNI OBČINI KRANJ ZA LETO 2015  

 

Uvodno poročilo je podal Boštjan Gradišar, načelnik Urada za okolje in prostor. 

 

Razprava: 

 

Bojan Homan: 

 Povedal je, da je župan v predvolilnih govorih govoril, da mora Kranj postati privlačen za 

nove vlagatelje, mlade družine, novo zaposlovanje, ne pa da iz Kranja hodijo ljudje na 

delo drugam. Na tak način, če se bodo večala stavbna zemljišča, če se bo dražilo, bo 

investitorjev v Kranj manj. Menil je, da bi morali cene spustiti, da bo Kranj postal zanimiv 

za vlagatelje. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Sklep o povprečni gradbeni ceni za m2 koristne stanovanjske površine v Mestni 

občini Kranj za leto 2015. 
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Sprejeto z večino glasov ( 27 PRISOTNIH: 19 ZA, 6 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

8. SKLEP O ZAGOTAVLJANJU DODATNIH SREDSTEV ZA PLAČILO 

PRISPEVKA ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV 

MESTNE OBČINE KRANJ  

 

Uvodno poročilo je podala Nada Bogataj Kržan, načelnica Urada za družbene dejavnosti. 

 

Razprava: 

 

Bojan Homan: 

 Menil je, da tudi to ni v redu. Država jemlje, občina pa to nadomešča. Menil je, da bi 

lahko ostali na nivoju iz leta 2014 in da se zadeve ne povečuje. Če država jemlje, tudi 

občina lahko reče, da prispeva toliko, in ne več. 

 

Mag. Andrej Šušteršič: 

 Menil je, da je v tem primeru zakonska osnova in poudaril, da če se prerazporedi iz 

mrliško ogledne službe, da to lahko pomeni, da bomo v Kranju začeli bolj zdravo živeti in 

bo tako manj smrti. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Mestna občina Kranj iz: 

- postavke 160203 Mrliško ogledna služba, 

- podkonto 413302 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve,  

za zagotovitev dodatnih sredstev za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje 

občanov prerazporedi sredstva v višini 5.500,00 EUR na: 

- postavko 160301 – Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov,  

- podkonto 413105 – Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga 

plačujejo občine. 

 

Sprejeto z večino glasov ( 29 PRISOTNIH: 26 ZA, 1 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

 

9. VPRAŠANJA, POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV SVETA 

 

1. Dr. Andreja Valič Zver: 

 Želela je informacijo o stanju projekta obnove ceste proti Rupi, kako dela potekajo, kdaj 

je predviden zaključek del, kako je z elektrifikacijo Švabske vasi;  

 Izpostavila je Likozarjevo ulico, po kateri nekateri vozijo zelo hitro in tako povzročajo 

nevarne situacije. Prosila je odgovor kaj bo občinska uprava naredila v zvezi s 

preprečitvijo nevarnosti v prometu;  

 Povedala je, da jo zelo moti smetišče pri pokopališču, kjer se je količina odloženih 

odpadkov v nekaj mesecih zelo povečala. Menila je, da tako odlagališče ne sodi tja in da 

vsem dela sramoto.  
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Župan Boštjan Trilar je povedal, da bo svetnica prejela pisne odgovore še pred prihodnjo sejo. 

 

2. Bojan Homan: 

 Želel je, da imajo vsi svetniki maksimalno podporo občine in dal pobudo, da se za 

vsakega svetnika odpre elektronski naslov vezan na občinsko elektronsko pošto: 

ime.priimek@kranj.si. Na ta način se zagotovi dosegljivost vseh svetnikov po elektronski 

pošti. Svetniki bi lahko na ta elektronski naslov prejemali gradiva za seje, obvestila in 

vabila in dnevno prejemali kliping, ki bi bil na ta način za svetnike brezplačen. Menil je, 

da ta pobuda nima finančnih posledic, zato je želel, da se o njej glasuje.  

 

Župan Boštjan Trilar: 

 Menil je, da pobuda ima finančne posledice, ker 33 elektronskih naslovov nekaj stane tako 

izvedba, kot programska oprema in odprl razpravo, da bi izvedel mnenja ostalih 

svetnikov. 

 

Janez Černe: 

 Strinjal se je s svetnikom Homanom in povedal, da jo Socialni demokrati podpirajo. 

 

Župan Boštjan Trilar: 

 Zanimalo ga je ali ima kdo od svetnikov glede tega kakšen zadržek. Predlagal je, da se 

naredi ocena finančnih posledic in o pobudi glasujejo na januarski seji. 

 

Mag Janez Frelih: 

 Predlagal je, da se stroški, če bodo, lahko pokrijejo iz sredstev za delovanje svetniških 

skupin. 

 

Župan Boštjan Trilar: 

 Podprl je pobudo in poudaril, da bi lahko s tem prihranili pri distribuciji gradiv za seje 

Sveta Mestne občine Kranj, vendar pa je potrebno spoštovati 21. člen poslovnika in 

najprej oceniti finančne posledice. 

 

Barbara Gunčar: 

 Pridružila se je pobudi svetnice Valič Zver glede odpadkov in menila, da je problem 

komunalnih odpadkov problem celotnega mesta. Prosila je, da se k problemu pristopi 

celovito. Divja odlagališča so vsepovsod po gozdu, po kakšnem daljšem vikendu je 

ogromno smeti na ekoloških otokih. Še enkrat je poudarila, da je to tako velik problem, da 

ga je potrebno rešiti celovito.  

 

Jakob Klofutar: 

 Strinjal se je s pobudo, predvsem glede poenotenja. Menil pa je, da ima vsak svetnik že 

vsaj enega če ne več elektronski naslov in nekatere spremlja bolj pogosto kot druge. 

Poudaril pa je, da bi to potem pomenilo, da se gradiva v papirni obliki ne pošilja več in na 

račun tega lahko občinska uprava prihrani. Za tistega svetnika, ki bi se za to odločil, pa se 

stroški lahko poravnajo iz sredstev za delovanje svetniških skupin. 

 

Bojan Homan – replika: 

 Menil je, da izdelava elektronskih naslovov za svetnike ni tako velik strošek, prav tako je 

s posredovanjem klipinga. Menil je, da je to lahko narejeno prostovoljno v enem 

dopoldnevu brez stroškov za svetniške skupine. 

 

mailto:ime.priimek@kranj.si
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Župan Boštjan Trilar: 

 Zahvalil se je svetniku Homanu za pobudo, ki je bila sprejeta dobronamerno, vendar pa je 

potrebno poslovnik spoštovati, in ker ima pobuda finančne posledice jo je potrebno 

izpeljati po poslovniku. 

 

Marjan Bajt: 

 Podprl je mnenje svetnika Klofutarja in povedal, da ima dva elektronska naslova, odpira 

pa večinoma enega. Menil je, da je razprava nepotrebna, ker bo pošiljatelj gradiva pošiljal 

gradivo na naslov, ki so ga svetniki posredovali. 

 

Janez Černe: 

 Menil je, da strošek ni tako zelo velik, da bi bil problematičen. Povedal je, da obstaja 

možnost, ki bi jo lahko računalničarji uredili, da se odprejo elektronski naslovi, da bodo 

svetniki lažje dosegljivi za občane. V nastavitvah elektronskih naslovov pa obstajajo 

možnosti prepošiljanja na tisti e-naslov, ki ga svetniki uporabljajo. 

 

Saša Kristan: 

 Zanimalo jo je ali bo poziv za dve manjkajoči komisiji še poslan; 

 Vprašala je ali je sklep, ki ga je sprejel Svet Mestne občine Kranj, da se volitve za člane 

svetov krajevnih skupnosti preložijo za en mesec, zavezujoč, ali je vse odvisno od dobre 

volje Občinske volilne komisije. 

 

Beti Jenko – predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 

 Pojasnila je, da bo poziv za manjkajoče člane komisije še poslan. 

 

Župan Boštjan Trilar: 

 Pojasnil je, da sklep, ki ga je sprejel mestni svet za OVK ni zavezujoč, ker druge 

pristojnosti mestni svet nima. Obljubil je, da bo poklical predsednico OVK in z njo 

govoril osebno in apeliral na njo, da to naredi. 

 

Vlasta Sagadin: 

 Povedala je, da je bil na njeno pobudo v prejšnjem mandatu postavljen merilnik hitrosti na 

Likozarjevi ulici. Takrat se je promet nekoliko umiril. Ko je merilnik izginil, je dobila 

odgovor, da se je pokvaril in da je v popravilu, vendar je od takrat minilo že eno let. 

Likozarjeva ulica je spet postala dirkalna steza. Prosila je odgovor, kje je merilnik hitrosti 

in  menila, da bi bilo potrebno poslati na to območje policiste oziroma redarje z radarjem.  

 Povedala je še, da je pred 1 letom podala prijavo oziroma fotografijo dveh divjih 

odlagališč starega betona in asfalta v KS Trstenik. Odlagališči sta na privatnih zemljiščih. 

Občina je odstopila zadevo inšpekcijskim službam, povratne informacije o tem pa ni 

dobila. Prosila je, da občinska uprava poizve kaj se je zgodilo s tema dvema 

odlagališčema in se jo o tem obvesti na eni od prihodnjih sej.  

 

Janez Ziherl, načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe: 

 Pojasnil je, da je bila tabla res pokvarjena, vendar pa je zdaj že popravljena in postavljena 

na drugo lokacijo. Table se prestavljajo na mesta na katerih se pojavljajo prošnje po 

merjenju hitrosti. Na tak način se ugotavljajo prekoračitve hitrosti. Število tabel pa je na 

žalost premajhno za vse lokacije, zato se jih prestavlja. 
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3. Mag. Franci Rozman: 

 Zanimalo ga je kdo je kriv za nepravilnosti pri volitvah teh krajevnih skupnosti, kjer se 

zdaj volitve ponavljajo. Poudaril je, da bo to imelo finančne posledice za občino in da 

nekdo mora odgovarjati za to, ker lokalne volitve niso bile izvedene pravilno.  

 

Tatjana Hudobivnik, vodja splošne službe: 

 Pojasnila je, da nepravilnosti niso bile ugotovljene. Problem je bil zato, ker je bilo 

prijavljenih premalo kandidatov. V eni krajevni skupnosti je bila pravilno vložena samo 

ena kandidatura in tam so lahko volivci glasovali samo za enega kandidata. V nekaterih 

krajevnih skupnostih politične stranke niso vlagale kandidatnih list, ponekod pa so bile 

liste napačno vložene in zato niso bile potrjene. Napaka ni bila narejena s strani občinske 

uprave ali občinske volilne komisije ampak pri predlagateljih, ki niso vlagali liste tako, 

kot je zakonsko predpisano. 

 

Mag. Franci Rozman: 

 Menil je, da če je zakonsko predpisano, je nekdo kriv in naj tisti to plača. Menil je, da je 

občinska volilna komisija pravočasno vedela, da ni zadosti kandidatov, pa so se volitve 

vseeno izvajale. Zanimalo ga je zakaj so se v tistih krajevnih skupnostih volitve izvajale, 

če je bilo jasno, da se ne bo upoštevalo volje volivcev, ker ni bilo zadosti kandidatov. 

Želel je pisni odgovor, ker mu odgovor Hudobivnikove ni bil všeč in menil je, da nekdo 

mora biti kriv.  

 

Župan Boštjan Trilar: 

 Članice in člane Sveta Mestne občine Kranj je pozval, da vprašanja, pobude in predloge 

kadarkoli pošljejo po elektronski pošti, občinska uprava ne bo čakala in skušala odgovore 

pošiljati sproti, ne šele pred sejo.  

 

Seja je bila zaključena ob 18.25 uri. 
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