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Z A P I S N I K 

 

 

 

 

konstitutivne – 1. redne seje Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 12.11.2014 ob 16. uri v 

sejni dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj.  

 

Sejo sta vodila najstarejši član sveta mag. Drago Štefe in 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, 

Sonja Mašić, Sanda Nikolić, mag. Ana Pavlovski, Damjana Piškur, Damijan Perne, Natalija Polenec, 

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. 

 

Odsoten je bil član mag. Franci Rozman. 

 
Poleg članov in članic Sveta Mestne občine Kranj so bili na seji navzoči še: Mohor Bogataj – 

dosedanji župan, Mirko Tavčar – v.d. direktorja občinske uprave in 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, Robert Zadnik – vodja Medobčinskega 

inšpektorata in redarstva Kranj, Janez Ziherl – načelnik Urada gospodarstvo in gospodarske javne 

službe, Brane Šimenc – načelnik Projektne pisarne, Marjeta Dvornik – predsednica Občinske volilne 

komisije ter Svetlana Draksler  in Milena Bohinc – sodelavki v Uradu direktorja. 

 

Uvodoma je predsedujoči, najstarejši svetnik mag. Drago Štefe pozdravil prisotne člane in članice 

sveta ter župana ter jim čestital k izvolitvi. Na mizo jim je za lažje delo predloženo nekaj gradiva in 

obvestil.  

 

V nadaljevanju je predsedujoči, najstarejši član sveta mag. Drago Štefe ugotovil, da dnevni red 

konstitutivne seje določa Poslovnik Sveta, zato se o njem ne razpravlja in ne glasuje.  
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DNEVNI RED je sledeč: 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta 

2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana 

3. Imenovanje Komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana  

4. Poročilo Komisije za potrditev mandatov in potrditev mandatov članov sveta  

5. Poročilo Komisije za potrditev mandatov in ugotovitev izvolitve župana 

6. Slovesna prisega župana in njegov pozdravni nagovor  

7. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 

 

 

1. UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH NOVOIZVOLJENIH ČLANOV SVETA 

 

Mag. Drago Štefe:  

Pozval je novoizvoljene člane in članice sveta, da s pritiskom na gumb VOLILCI priglasijo svojo 

navzočnost. 

 

Ugotovil je, da je navzočih 31  članov in članic sveta ter, da je s tem svet sklepčen.  

 

 

2. POROČILO OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE  O IZIDU VOLITEV V SVET IN 

VOLITEV ŽUPANA 

 

Predsedujoči, mag. Drago Štefe je povedal, da bo uvodno poročilo podala predsednica Občinske 

volilne komisije, ga. Marjeta Dvornik. 

 

Marjeta Dvornik, predsednica Občinske volilne komisije: 

Povedala je, da je bilo poročilo komisije posredovano v pisni obliki. Uvodoma je poudarila, da je bilo 

v skladu z napotili Državne volilne komisije številko volišč pri letošnjih lokalnih volitvah manjše in 

sicer 45. Kljub temu so volitve potekale nemoteno in s strani volivcev ni bilo nobenih pripomb. 

Volilnih upravičencev je bilo 45.863, od tega jih je glasovalo 15.736. Pri letošnjih volitvah v mestni 

svet je bilo kar precejšnje število neveljavnih glasovnic in sicer preko 500. Izpostavila je, da je bil 

edini kandidat, ki je bil izvoljen preko preferenčnih glasov, je bil na listi št. 14, Slovenska ljudska 

stranka in sicer kandidat mag. Franc Rozman. Ker nobeden od županskih kandidatov ni dobil 

zadostnega števila glasova je potekal drugi krog županskih volitev. Tudi to poročilo je priloženo 

gradivu, ki so ga prejeli.  

Prejeli so nekaj pripomb s strani županskega kandidata oz. predstavnika kandidature, češ da prihaja do 

določenih nepravilnosti pri izvedbi predčasnega glasovanja. Komisija je takoj odpravila nepravilnosti. 

Zahvalila se je vsem članov volilne komisije za predano delo, izpostavila je svojega namestnika 

Klemena Kastelica in pa uslužbenki občinske uprave tajnico komisije Živo Okorn in njeno namestnico 

Judito Tkalec. Vsem članom in članicam sveta ter županu je zaželela uspešno delo. 

 

Mag. Drago Štefe se je zahvalil predsednici Občinske volilne komisije in dal poročilo v razpravo. Ker 

razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 

 

Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s Poročilom o izidu glasovanja na volitvah za člane 

občinskega sveta Mestne občine Kranj dne 5.10.2014, Poročilom o izidu glasovanja na volitvah za 

župana Mestne občine Kranj dne 5.10.2014 in 6.10.2014 in Poročilom o izidu glasovanja na volitvah 

za župana Mestne občine Kranj dne 19.10.2014. 

 

Soglasno sprejeto (31 PRISOTNIH: 29 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 
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3. IMENOVANJE KOMISIJE ZA POTRDITEV MANDATOV ČLANOV SVETA IN 

UGOTOVITEV IZVOLITVE ŽUPANA 

 

Predsedujoči, mag. Drago Štefe: 

Povedal je, da je prejel predlog za imenovanje treh kandidatov članov Komisije za potrditev 

mandatov, ki ga je predlagala skupina najmanj 5 svetnikov, in sicer 20 svetnikov v skladu z določili 4. 

člena poslovnika in poudaril, da svet glasuje o predlogih po vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler 

niso imenovani vsi trije člani komisije. O ostalih predlogih svet ne odloča. 

 

Prvi in edini prejeti predlog se je glasil:  

Imenuje se Komisija za potrditev mandatov v naslednji sestavi: 

1. Mag. Andrej Šušteršič, predsednik  

2. Vlasta Sagadin, članica  

3. Mag. Igor Velov, član  

 

Ker ni bilo razprave, je dal predsedujoči, mag. Drago Štefe, na glasovanje naslednji: 

 

SKLEP: 

 

Imenuje se Komisija za potrditev mandatov v naslednji sestavi: 

1. Mag. Andrej Šušteršič, predsednik  

2. Vlasta Sagadin, članica  

3. Mag. Igor Velov, član  

 

Sprejeto z večino glasov (31 PRISOTNIH: 29 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA). 

 

Po izvolitvi komisije za potrditev mandatov je predsedujoči odredil 10 minutni odmor, v katerem bo 

komisija opravila svoje delo in za to ima na voljo prostore v pisarni direktorja občinske uprave. 

 

 

ODMOR  

 

 

4. POROČILO KOMISIJE ZA POTRDITEV MANDATOV IN POTRDITEV MANDATOV 

ČLANOV SVETA 

 

Predsednik komisije za potrditev mandatov mag. Andrej Šušteršič je podal poročilo. Komisija za 

potrditev mandatov je pregledala Poročilo Občinske volilne komisije o izidu glasovanja na volitvah za 

člane občinskega Sveta Mestne občine Kranj z 5. oktobra 2014 in potrdila o izvolitvi. Vložene ni bilo 

nobene pritožbe kandidatov za člane sveta ali predstavnikov kandidatnih list. Komisija ugotavlja, da ni 

spornih mandatov članov sveta. Komisija predlaga, da se potrdi mandat vsem članom Sveta Mestne 

občine Kranj, izvoljenim na rednih volitvah v občinski svet dne 5. oktobra 2014. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči mag. Drago Štefe v potrditev naslednji  

 

SKLEP:   

 

Svet Mestne občine Kranj potrdi mandat naslednjim članom in članicam Sveta Mestne občine Kranj, 

izvoljenim na rednih volitvah v občinski svet dne 5. oktobra 2014: 

1. Bajt Marjan 

2. Copek  Gorazd 

3. Černe Janez 
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4. Dolenc Irena 

5. Frelih Janez 

6. Grims Branko 

7. Gunčar Barbara 

8. Homan Bojan 

9. Jenko Beti 

10. Kastelic Nina 

11. Klofutar Jakob 

12. Kristan Saša 

13. Langerholc Nina 

14. Lombar Jožef 

15. Majhen Andrejka 

16. Mašić Sonja 

17. Nikolić Sanda 

18. Pavlovski Ana 

19. Piškur Damjana 

20. Polenec Natalija 

21. Rozman Jožef 

22. Rozman Franc 

23. Sagadin Vlasta 

24. Stevanović Zoran 

25. Štefe Drago 

26. Šušteršič Andrej 

27. Terplan Primož 

28. Tomše Gregor 

29. Trilar Boštjan 

30. Dr. Valič Zver Andreja 

31. Vehovec Boris 

32. Velov Igor 

33. Zorko Darinka 

 

Sprejeto soglasno (32 PRISOTNIH: 32 ZA). 

 

 

 

5. POROČILO KOMISIJE ZA POTRDITEV MANDATOV IN UGOTOVITEV IZVOLITVE 

ŽUPANA 

 

Predsednik komisije za potrditev mandatov mag. Andrej Šušteršič je podal poročilo. Komisija za 

potrditev mandatov je pregledala Poročilo Občinske volilne komisije o izidu glasovanja na volitvah za 

župana Mestne občine Kranj z dne 19. oktobra 2014 in potrdilo o izvolitvi župana. Vložene ni bilo 

nobene pritožbe drugih kandidatov za župana ali predstavnikov kandidatur. Komisija ugotavlja, da 

mandat župana ni sporen. Komisija predlaga, da se potrdi mandat županu Boštjanu Trilarju, ki je bil 

izvoljen na volitvah dne 19.10.2014. 

 

 

 

 

 



5 
 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči mag. Drago Štefe v potrditev naslednji  

 

SKLEP:   

 

Svet Mestne občine Kranj na podlagi Poročila Občinske volilne komisije o izidu volitev za župana dne 

19.10.2014 in Potrdila o izvolitvi za župana ugotavlja, da je za župana Mestne občine Kranj izvoljen 

gospod Boštjan Trilar. 

 

Sprejeto soglasno (32 PRISOTNIH: 32 ZA). 

 

 

Predsedujoči mag. Drago Štefe je čestital novoizvoljenemu županu Boštjanu Trilarju. Hkrati je 

ugotovil, da mu je s potrditvijo izvolitve župana prenehal mandat člana občinskega sveta zaradi 

nezdružljivosti na podlagi prvega odstavka 37.a člena in prvega odstavka 37.b člena Zakona o lokalni 

samoupravi. Vprašal je navzoče, če želi kdo o tem razpravljati. Ker ni bilo razprave, je dal v potrditev 

naslednji  

 

UGOTOVITVENI SKLEP: 

 

Z izvolitvijo župana gospoda Boštjana Trilarja, mu je zaradi nezdružljivosti funkcije prenehal mandat 

člana Sveta Mestne občine Kranj. 

 

Sprejeto soglasno (30 PRISOTNIH: 30 ZA). 

 

Predsedujoči, mag. Drago Štefe je o tem ustno obvestil Občinsko volilno komisijo in tukaj prisotno 

predsednico Marjeto Dvornik, ki naj izvede nadaljnji postopek v skladu z Zakonom o lokalnih 

volitvah.  Odredil je 10 minut odmora za Občinsko volilno komisijo. Komisija ima na voljo prostore v 

pisarni direktorja občinske uprave. 

 

ODMOR 

 

Marjeta Dvornik, predsednica občinske volilne komisije, je povedala, se je komisija sestala na seji in 

sprejela naslednji sklep, da glede na to, da Boštjanu Trilarju zaradi nezdružljivosti funkcije župana s 

funkcijo člana občinskega sveta, le ta preneha. Boštjan Trilar se je odpovedal pravici do pritožbe zoper 

sklep sveta. To pomeni, da so izpolnjeni vsi zakonski pogoji, da se lahko mandat člana sveta prenese 

na naslednjega kandidata z liste VZK – Več za Kranj. To je Damijan Perne, ki je danes podal izjavo, 

da sprejema mandat člana Sveta Mestne občine Kranj. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal predsedujoči, mag. Drago Štefe, v potrditev naslednji  

 

SKLEP:  

 

Svet Mestne občine Kranj potrdi mandat novemu članu Sveta Mestne občine Kranj gospodu  

Damijanu Pernetu. 

 

Sprejeto soglasno (31 PRISOTNIH: 31 ZA). 

 

 

6. SLOVESNA PRISEGA ŽUPANA IN NJEGOV POZDRAVNI NAGOVOR  

 

V dvorano je prišel dosedanji župan Mohor Bogataj, ki je pozdravil novoizvoljenega župana Boštjana 

Trilarja, mu čestital in slovesno predal župansko verigo.  
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Župan Boštjan Trilar je slovesno prisegel, da bo svojo dolžnost opravljal vestno in odgovorno, 

spoštoval pravni red Republike Slovenije in Mestne občine Kranj. Z vsemi močmi bo deloval za 

blaginjo Mestne občine Kranj, njenih občank in občanov.  

 

Hkrati je nagovoril svetnice in svetniki, predstavnike medijev, Kranjčanke in Kranjčane. V veliko čast 

in veselje mu je, da jih je lahko nagovoril na prvi seji novega mestnega sveta. Volitve so osnovni in 

hkrati najmočnejši vzvod za uresničevanje enega temeljnih ustavnih načel naše države, da ima v 

Sloveniji in v Kranju oblast ljudstvo. Tisti, ki so na volitve prišli, so odločili. Izbrali so triintrideset 

svetnic in svetnikov ter župana. Osebno se mu zdi pomembna prenovljena in raznolika sestavo 

mestnega sveta. Verjame, da bo ravno to ključ do uspeha. Veselil se sodelovanja tako s tistimi, ki že 

imajo bogate izkušnje v politiki, kakor tudi s tistimi, ki so novinci v svetniških klopeh. 

Pomembno je, da jih družijo sposobnosti in odgovornost na področju gospodarstva, podjetništva, 

kulture, turizma, športa, prometa, zdravstva, kadrov in prava, šolstva itd. Imajo vse, kar je potrebno za 

uspešno in učinkovito delo. Mestni svet je najvišji organ odločanja, zato je prav, da je za vzor vsem 

ostalim institucijam v občini. Verjame, da bo mestni svet s sodelovanjem in povezovanjem deloval v 

interesu vseh občank in občanov ter s ciljem dolgoročnega razvoja občine sprejemal modre odločitve 

in uvajal potrebne spremembe. 

So spremembe potrebne? Seveda so! Že grški filozof Heraclitus je rekel: »Sprememba je edina 

konstanta.« In ravno spremembe v načinu razmišljanja in dela bodo omogočile, da bo Kranj ponovno 

postal športno, gospodarsko in kulturno središče Gorenjske.  

Zagotovil je da bom vedno odprt za dialog in dogovore, s katerimi bomo zagotovili  boljše življenje v 

našem Kranju.  In hkrati obvestil svet, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno. 

Spoštovanim svetnicam in svetnikom je iskreno čestital za njihovo izvolitev. Zaželel jim je uspešen 

mandat, usmerjen v prihodnost, saj je le pot naprej uspešna.  

Vsem skupaj je zaželel predvsem veliko zadovoljstva pri delu, saj takrat, ko delamo z zadovoljstvom, 

običajno delamo tudi zelo uspešno.  

Ob tej priložnosti se zahvalil tudi g. Bogataju in mu želim veliko sreče pri prihodnjih izzivih. 

 

 

Vodenje seje je prevzel novi župan Boštjan Trilar.  

 

 

7. IMENOVANJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN 

IMENOVANJA  

 

Predsedujoči, župan Boštjan Trilar, je pozval skupine svetnikov, da podajo predloge za sestavo 

Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Kandidate za predsednika in člane komisije 

lahko predlaga skupina najmanj petih navzočih članov sveta. Komisija mora imeti 5-članov, vse iz vrst 

članov sveta Mestne občine Kranj. Na podlagi določil 63. člen Poslovnika se o predlogih, danih v 

razpravi na seji, glasuje po vrstnem redu, po katerem so bili predlagani.  

 

Obvestil je svet, da je prejel dva predloga po naslednjem vrstnem redu:  

 

Predlog št. 1: Beti Jenko, predsednica, mag. Andrej Šušteršič, podpredsednik, Vlasta Sagadin, članica, 

mag. Igor Velov, član, Gorazd Copek, član, s podpisi dvajsetih članov sveta 

Predlog št. 2: Saša Kristan, podpredsednica, s podpisi petih članov sveta 

 

Razpravljal je mag. Branko Grims, ki je menil, da bi morale biti v komisiji zastopane stranke z največ 

izvoljenimi svetniki. S prvim predlogom je izločena druga največja skupina v mestnem svetu in 

vprašal, kje je spoštovanje volje glasov volivcev.  
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Mag. Igor Velov je povedal, da so prvi predlog podprle dve tretjini mestnega sveta. Soglašal je z g. 

Grimsom, da jo je potrebno uravnotežiti tako po moči kot po številu zastopanosti v mestnem svetu. 

Hkrati je opozoril, da ta komisija ni edina, ki jo bo mestni svet imenoval. V prihodnjih sejah bo moral 

mestni svet imenovati za konstruktivno delo še preostale komisije. 

 

Po razpravi je dal predsedujoči, župan Boštjan Trilar, v potrditev predlog št. 1 oziroma naslednji  

 

SKLEP: 

 

Imenuje se Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v naslednji sestavi:  

1. Beti Jenko, predsednica 

2. Mag. Andrej Šušteršič, podpredsednik 

3. Vlasta Sagadin, članica 

4. Mag. Igor Velov, član 

5. Gorazd Copek, član 

 

Sprejeto z večino glasov (32 PRISOTNIH: 23 ZA, 8 PROTI, 1 VZDRŽAN). 

 

 

Seja je bila zaključena ob 17. uri. 

 

 

Pripravila: 

Milena Bohinc 

 

                       mag. Drago Štefe 

PREDSEDUJOČI 

 

 

 

 

Boštjan Trilar 

ŽUPAN 

 

 

 

 

  

 

 


