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ZAPISNIK

12. seje sveta KS Stražišče, ki je bila v sredo 03.05.2017 ob 18:00 uri v prostorih KS Stražišče
Prisotni: Jure Šprajc, mag. Franci Rozman , Rok Pintar, Ciril Jereb, Bojan Hafner,
Franci Podlipnik
Odsotni: Jure Kristan
Prisotni še: župan g. Boštjan Trilar in ga. Tanja Hrovat
Sejo je vodil predsednik Sveta KS Stražišče g. Jure Šprajc.
Predsednik sveta Jure Šprajc je pozdravil vse prisotne člane, g. župana Boštjana Trilar in
predstavnico projektne pisarne gospo Tanjo Hrovat, se vsem zahvalil za udeležbo, ter ugotovil
sklepčnost članov sveta KS Stražišče in predlagal naslednji
dnevni red
1. Potrditev dnevnega reda seje
2. Potrditev zapisnika 11. redne seje
3. Predstavitev župana g. Boštjana Trilerja o izgradnji telovadnice OŠ Stražišče in
splošna diskusijo o sodelovanju z občino.
4. Obravnava pobude Cirila Jereba, da svet KS Stražišče na temo telovadnice skliče Zbor
krajanov.
5. Potrditev sklepa o novem izračunu stroškov, ki jih plačuje knjižnica za uporabo
prostorov v Šmartinskem domu.
6. Pregled dela predsednika in sveta KS Stražišče.
7. Vprašanja, pobude in predlogi.

Ad 1.)

Dnevni red je bil potrjen in soglasno sprejet.
Ad 2.)
Zapisnik 11. redne seje je bil sprejet s popravkom na pripombo Cirila Jereb pri četrti točki
dnevnega reda, kjer se popravi zapis: Projekt izgradnje športne dvorane Stražišče je umeščen
na zemljišču, ki je last MO Kranj na območju Športnega parka Stražišče.
Član sveta Ciril Jereb je odločno proti umestitvi na predvideno lokacijo, ki v prostoru pomeni
tribuna Športnega parka skoraj do kolesarske steze.
Ad 3.)
Na pobudo predstavnikov sveta KS se je odzval povabilu gospod župan, da podrobneje
predstavi projekt športne dvorane ob OŠ Stražišče.
Člana sveta KS Cirila Jereb skrbi, da krajani niso seznanjeni, kje naj bi bila dvorana dejansko
postavljena v prostor, ki je del Športnega parka. Z umestitvijo skoraj do tribun naj bi se izničil
celotni izgled naravnega Športnega parka.
Župan g. Boštjan Trilar in predstavnica projektne pisarne obrazložita, da nimata nobenih
negativnih odzivov glede izgradnje nujno potrebne telovadnice, ki bi zadovoljila osnovno
šolo, krajane, društva, športnike, društva, ampak ravno nasprotno. Ravnatelj OŠ in svet
staršev OŠ Stražišče se močno prizadevajo, da bi bila športna dvorana čim prej pripravljena za
uporabo. Po izkušnjah župana zelo veliko krajanov podpira ta projekt in želi dvorano čim
prej.
Glede postavitve v prostor pa je odločala stroka, ki pa ji župan popolnoma zaupa. Celoten
projekt ni odvisen samo od ene stroke, pač pa od sklopa različnih strokovnjakov, kot so Zavod
za kulturno dediščino, Krajinska arhitektura, projektanti itd., kot tudi drugi dejavniki, kot so
odmaknjenost od mej, stavb, dostopnost, varnost itd.
Dvorana je umeščena v prostor tako, da zadovolji vsa zakonska določila in soglasja, ki se
potrebujejo za tak projekt. Projektna dokumentacija je že urejena. Stroka zagotavlja, da je
dvorana primerno umeščena v prostor.
Član sveta g. Ciril Jereb predlaga, da se dvorana premakne bolj proti košarkarskem igrišču pri
osnovni šoli.
Predstavnica projektne pisarne ga. Tanja Hrovat obrazloži, da se po izkušnjah za kakršnokoli
spremembo gradnja zavleče za približno eno leto, ker so potrebna nova soglasja in gradbeno
dovoljenje. Projekt ima že vsa pridobljena soglasja, sredstva, kot tudi izvajalca in se bo z
gradnjo lahko pričelo že 26.6.2017 ter zaključilo s predajo v uporabo 1.9.2018. Dogovarjajo
se še zadnje podrobnosti do podpisa pogodbe.

Predsednik sveta KS Jure Šprajc na razpravi pove, če nam stroka zagotavlja, da je to primerno
umeščen objekt v prostor, mu moramo zaupati in če druge rešitve ni, se lahko zgodi da
Stražišče ostane brez dvorane.
Župan g. Boštjan Triler doda, da bi se morali veseliti, da projekt speljemo do konca.
Kapacitete se bodo povečale tudi za amaterski šport, ki pa je dodana vrednost za vse
generacije.
Župan in stroka se strinjata, da je potrebno s projektom nadaljevati.
Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji
1.SKLEP
Svet KS Stražišče se je seznanil z mnenji župana g. Boštjana Trilarja in mnenjem vodje
projektne pisarne Tanjo Hrovat.
Sklep je soglasno sprejet (6 prisotnih : 6 glasov za)
Ad 4.)
Na pobudo člana sveta KS Cirila Jereb, naj svet KS skliče zbor krajanov, je po diskusiji in
mnenju župana, da je potrebno s projektom nadaljevati, predsednik sveta KS Jure Šprajc
dodal, da na zborih krajanov običajno ne prihaja do konstruktivnih zaključkov. Zbor krajanov
lahko skliče župan, svet KS ali 5% podpisov krajanov.
Član sveta Franci Rozman je pove, da imamo idealno priložnost, da KS Stražišče dobi
dvorano in če projekt preprečimo se lahko zgodi, da telovadnice še 20 let ne bo. Tudi z
umestitvijo za kak meter levo ali desno, nebi pridobili na izgledu, kot tudi na celotnem
Športnem parku. S tem se je strinjala tudi večina prisotnih.
Član sveta Bojan Hafnar pove, da smo šli z listo na volitve predvsem z namenom, da bi
pridobili dvorano v KS Stražišče, vendar zaradi vseh ovir glede Zavoda za kulturno dediščino
smo primorani sprejeti projekt, ki je pred nami in to je planirana telovadnica.
Član sveta Franci Podlipnik je povedal, da so se vsi predstavniki šolskega sveta staršev v OŠ
Stražišče strinjali, da se dvorana zgradi v čim hitrejšem času in to je z začetkom gradnje v
letošnjem poletju.
Predsednik sveta KS Jure Šprajc pove, da bi bili vsi za drugo lokacijo in večjo dvorano, a ga
ni junaka, ki bi si upal podpisati pod garantno pismo, da bo potem takšen objekt postavljen v
dveh do treh letih in zelo hitro se lahko zgodi, da bomo potem še mnogo let brez športnega
objekta.
Ker župan zbora krajanov na temo telovadnice nima namena sklicati, je dal predsedujoči v
glasovanje

2.SKLEP
Ali naj svet KS Stražišče skliče zbor krajanov na temo telovadnice?
Sklep ni bil sprejet (6 prisotnih: 1glas za : 5 glasov proti)
Ad 5.)
Notranja revzija MO Kranj je od KS Stražišče zahtevala, da mora KS Stražišče narediti nov
način obračuna stroškov za Mestno knjižnico Kranj in sicer tako, da se obračun stroškov
naredi na podlagi razmerja med celotnimi stroški doma in deležem uporabe knjižnice glede na
celotno površino.
Predsednik Sveta KS Stražišče Jure Šprajc je povedal, da sta skupaj s z vodjem Urada za
Finance na MO Kranj naredila izračun.
Skupna površina je 847,35 m2 . Uporaba prostorov knjižnice je v izmeri 130,48 m2, kar
pomeni 15,40 %. Celotni strošek rednega obratovanja doma za leto 2016 znaša 35.127,18 €. V
tem deležu znaša strošek za knjižnico 5409,59 € na leto, kar znese 450,80 € na mesec.
3.SKLEP
Na podlagi zahteve Revizije MO Kranj in podanega predloga izračuna, bo KS Stražišče s
1.6.2017 začela Mestni knjižnici Kranj zaračunavati obratovalne stroške v višini 450,80 € na
mesec.
Sklep je bil soglasno sprejet. ( 6 prisotnih : 6 glasov za)
Ad 6.)

Predsednik sveta KS Jure Šprajc seznani člane z opravljenim delom in načrti ki se pripravljajo
v bližnji prihodnosti:
.-

pripravlja se obnova nikoli zaključene Gasilske ulice in območja Pant.

-

v kratkem bodo označeni novi prehodi za pešce pod Šmarjetno goro in Zg. Bitnje.

-

v križišču iz smeri Jošta na Škofjeloško cesto so postavljeni novi prometni znaki
STOP z utripajočimi lučmi za boljšo vidnost.

-

V krožišču med Škofjeloško cesto in Delavsko cesto je že lepo urejena notranjost
krožišča s kozolcem.

Ad 7.)

Predstavnike sveta KS še vedno zanima kaj se dogaja z bivšim samskim domom, ker so bili v
bližini videni tudi otroci in mladina.

Predsednik sveta KS Jure Šprajc pojasni, da glede bivšega samskega doma na Delavski cesti
še vedno niso pravno urejene zadeve na sodišču glede lastništva. Tudi investitor bi že rad
pričel z deli, pa ne more. Zato predsedujoča predlaga naslednji

4.SKLEP
Svet KS Stražišče ponovno poziva Inšpektorat za okolje in prostor, da se objekt takoj
zavaruje in s tem prepreči zadrževanje oseb ob objektu, ki je zelo nevaren.
Sklep je soglasno sprejet
(6 prisotnih : 6 glasov za )

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

zapisala:
Marija Pogačnik

Predsednik sveta KS Stražišče
Jure Šprajc, 1.r.

