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ZAPISNIK 

 

 

16. redne seje sveta KS Stražišče, ki je bila v sredo 05.06.2018 ob 19:30 uri v prostorih KS 

Stražišče 

 

Prisotni:  Jure Šprajc, Ciril Jereb, Bojan Hafner, Franci Podlipnik, Rok Pintar 

 

 

Odsotni:  mag. Franci Rozman, Jure Kristan   

 

 

Sejo je vodil predsednik Sveta KS g. Jure Šprajc, pozdravil prisotne, se zahvalil članom za 

udeležbo, ter ugotovil sklepčnost sveta KS Stražišče ter predlagal je naslednji  

 

dnevni red 

 

1. Potrditev dnevnega reda seje 

2. Potrditev zapisnika 15. redne seje 

3. Pregled dela predsednika in sveta KS Stražišče 

4. Poročilo predsednika glede sestanka s predstavniki župnišča Šmartin na temo 

Šmartinskega doma 

5. Poročilo o sodelovanju s Civilno iniciativo za zeleno Stražišče 

6. Predlogi s strani svetnikov glede investicij za proračun Mestne občine Kranj za leto 

2019 

7. Vprašanja, pobude in predlogi 

 



 

Predsednik sveta Jure Šprajc je dal dnevni red na glasovanje. 

 

Ad 1.) 

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

( 5 prisotnih: 5 x za) 

Ad 2.) 

 

Zapisnik 15. redne seje je bil soglasno sprejet brez predlogov in pripomb. 

 

( 5 prisotni: 5 x za) 

 

Ad 3.) 

 

Predsednik sveta pove članom, da je največji problem pri investicijskih posegih predvsem 

slaba komunikacija med krajani in investitorji. Občina slabo obvešča predstavnike Krajevnih 

skupnosti kaj bodo delali, zato so krajani nemalokrat ogorčeni, ter želijo dodatna pojasnila in 

predstavitve investicij, ki jih izvajajo v neposredni okolici. 

 

► Na Bantalah se rešuje problem zaledne vode iz Šmarjetne gore. Gre za reševanje poplav, ki 

so resen problem Stražišča. 

 

► Pripravlja se projekcija za proračun 2019, zato so dobrodošli predlogi, ki bi jih lahko 

vključili v proračun. 

 

►  Tržnica se je zelo uspešno uveljavila in tudi uspešno zastavlja to leto. Član sveta Rok 

Pintar pripomni, da je to lep primer dobre prakse, zelo pohvaljen tudi iz Zavoda za turizem 

Kranj. 

 

►  Izgradnja telovadnice poteka v skladu z načrti. 

 

Ad 4.) 

 

Predsednik sveta Jure Šprajc predstavi članom sveta poročilo sestanka s predstavniki župnije, 

kot lastnika objekta Šmartinski dom. Povabil je tudi oba hišnika. 

Predsednik se zavzema, da bi dobili neko skupno stališče, da se dom lepo vzdržuje in koristi 

za krajane. Kljub dosedanjemu trudu in znižanju stroškov, pa je nemogoče, da dom deluje 

pozitivno. Lastniki planirajo z investicijo centralnega sistema ogrevanja v kletnih prostorih. 

Predsednik sveta Jure Šprajc predlaga diskusijo na to temo. Člani sveta se odločijo, da bodo o 

tej temi morali še temeljito premisliti in se odločiti v prihodnje tudi o drugih možnostih 

najema prostorov za potrebe krajevne skupnosti. 

 

 



Ad 5.) 

 

Predsednik sveta pohvali, da se je predstavnik Civilne iniciative  g. Marko Špolad  in 

sodelavci, zelo prizadevali za premike na območju industrijske cone Laze. Vsak je 

strokovnjak na svojem področju in vsi so se zelo potrudili. Tudi občina je začela s premiki ter 

se odzvala na opozorila in predvsem pobude. Vložila je projekt za komunalno opremljenost 

na območju Laz, čeprav še vedno ostajajo nestrinjanja med CI in krajani Ješetove ulice, kjer je 

problem fekalnih in meteornih vod itd. 

 Člana sveta Cirila Jereb zanima kot krajana v primeru nesreče, kje je predviden evakuacijski 

načrt za prebivalce, najbližje sosede, in ostale krajane? 

Predsednik sveta Jure Šprajc pozove člane sveta, če kdo kaj ve o čimbolj točnih lokacijah  

nahajališča smeti v Lazah, naj mu javijo. 

 

Ad 6.) 

 

Predsednik sveta pozove člane k predložitvi predlogov za investicije in obnove na območju 

Stražišča; ulice, klopce za počitek … 

G. Ciril Jereb predlaga zamenjavo salonitnih cevi za vodo, kjer najpogosteje puščajo. 

 

Ad 7.)        
 

združi se s 6. točko dnevnega reda. 

 

 

Člani sveta KS Stražišče niso imeli drugih vprašanj, pobud ali predlogov. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.40 uri. 

 

 

 

 

 

  zapisala:                                                                               Predsednik sveta KS Stražišče 

 Marija Pogačnik                                                                                         Jure Šprajc,  1.r. 


