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ZAPISNIK
5. seje sveta KS Stražišče, ki je bila v ponedeljek, dne 16. 04. 2015 ob 19.30 v prostorih KS
Stražišče.
Prisotni: Jure Šprajc, Jure Kristan, Rok Pintar Ciril Jereb in Franci Podlipnik
Ga. Marija Pogačnik, predlagana za mesto tajnice v KS
Odsotna: mag. Franci Rozman in Bojan Hafner
Prisotna še predstavnika MOK :
- ga. Tanja Hrovat, vodja projektne pisarne
- Jakob Klofutar
Sejo je vodil predsednik Sveta KS, g. Jure Šprajc. Predlagal je naslednji

dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potrditev dnevnega reda
Sprejem zapisnika 4. redne seje sveta
Pregled dela predsednika in sveta KS Stražišče
Predstavitev nove tajnice Marije Pogačnik
Predstavitev projekta »Pot na Jošta«
Poročilo Komunale o pregledu in stanju cevi po poplavah v letu 2015
Potrditev najemne pogodbe Šmartinskega doma z Župnijo Šmartin
Pregled in predlogi na gradivo za 6. Sejo sveta MOK
9. . Vprašanja, pobude in predlogi.
Predsednik sveta Jure Šprajc je pozdravil vse prisotne, ugotovil sklepčnost članov sveta KS ter
dal dnevni red na glasovanje.

Ad 1.)
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad 2.)
Zapisnik 4. redne seje sveta je bil sprejet brez pripomb.
Ad 3.)
Člani sveta so bili seznajeni z dosedanjim delom predsednika in sveta KS. Predsednik Jure
Šprajc je povedal, da začetna dela aktivno potekajo. V načrtu je naslednji projekt ureditve
ponikovalnega polja – zadrževalnika vode Bantale. V kontaktu in sodelovanje je z MOK in
Komunalo Kranj.
Tržnica, ki je bila organizirana v sodelovanju s KS Bitnje in Društvom Sorško polje dne 11. 04.
2015 v KS Stražišče na Baragovem trgu, je bila več kot pričakovano uspešno speljana in odlično
obiskana, je povedal Jure Šprajc. KS Stražišče ima v načrtu, da še naprej nadaljuje z uvedbo in
organizacijo tržnice enkrat mesečno, t.j. drugi petek v mesecu. Ciril Jereb je predlagal, da se
organizacija tržnice izvaja še naprej v sodelovanju in vodenju pod okriljem Društva Sorško
polje; zaželena nadgradnja in razna predavanja.
Glede na to, da je predsednik prenatrpan z delom, pričakuje in prosi člane sveta za prostovoljno
pomoč.
Ad 4.)
Jure Šprajc je predstavil novo tajnico Marijo Pogačnik in povedal, da bo z delom v KS uradno
začela 01. 09. 2015. Predal ji je besedo in predlagal, naj se predstavi sama.
Povedala je, da stanuje v Kranju, v Stražišču Pševska 27 že 24 let, ima dva otroka, v preteklosti
je delala v računovodstvu, sedaj pa v moževi firmi ureja račune.
Na zaposlitev Marije Pogačnik člani sveta niso imeli pripomb, zato so soglasno srejeli naslednji
1. sklep : Svet soglaša, da Marija Pogačnik zasede sproščeno mesto tajnice s 01. 09. 2015.

Ad 5.)
MOK je po denacionalizacijskem postopku z g. Vestom sklenila pogodbo in se zavezala, da
uredi vse potrebno za prestavitev ceste Poti na Jošta in ostalih del, vključno z vso komunalno in
svetlobno infrastrukturo ter ureditev zemljišč.
Ga. Tanja Hrovat, predstavnica MOK je v obrazložitvi povedala, da je g. Vest zaradi
neizpolnitve pogodbenih zahtev vložil tožbo. Zaradi rešitve zadev po mirni poti so se odločili za
mediacijski postopek. Medtem, ko je potekal razlastitveni postopek Poti pod gradom, se je
investicija podražila za 300.000,00 na 700.000,00 EUR. Ker MOK nima sredtev, se je odločila
za cenejšo varianto, v predvideni oceni investicije I. faze cca 220.000,00 do 250.000,00 EUR,
katera mora MOK zagotoviti v rebalansu proračuna v letu 2015. Kandidirali bodo tudi za
evropska sredstva. Ga. Hrovatova je povedala, da je odkup zemljišč že izveden, projekt pa
zasnovan in izdelan. Razlastitveni postopek je prekinjen.

V primeru, da mediacijski postopek uspe, se izvedejo po projektu naslednja dela:
 ukinitev obstoječe poti mimo gradu in na novo urediti severno nad njo makadamsko
(začasno) cesto, ki bo služila intervencijam, peš poti in lokalnemu prometu ;
 rešitev problema zalednih vod s Šmarjetne ter meteornih vod, to pomeni ureditev
zadrževalnika oz. razbremenilnika vod nad gradom;
 vzhodno od gradu je obstoječi objekt pripravljen za rušenje; na tej trasi se uredi nova
dostopna pot do stanovalcev Poti pod gradom, obstoječa (stara) pa se ukine;
 ureditev cestne razsvetljave ob novo nastalih poteh oz. cestah.
Z izvedbo del po mediacijskem postopku g. Vest soglaša in jo je pripravljen sprejeti in
podpisati, je povedal g. Šprajc.
G. Jereb Ciril taki ureditvi ni naklonjen in nasprotuje makadamski ureditvi ceste ter pove, da je
Pot na Jošta najbolj obremenjena cesta v Stražišču.
Vprašljiv je obstoječi objekt, ki ima hišno številko. Potrebno bo preverit, če so urejene
stanovanjske zadeve.
G. Pintar je postavil vprašanje, kako naprej, če mediacija ne bo uspela. G. Klofutar je pojasnil,
da je realizacija glede na pogodbo nujna, v primeru, da mediacija ne uspe, se sodna pot
nadaljuje.
Predsednik Jure Šprajc je dal na glasovanje dve možnosti: ali sodna pot naprej ali se sprejme
predlagana rešitev.
Svet se je odločil za naslednji
2. sklep : Svet podpira predlog izvedbe del po mediacijskem postopku pod pogojem in
pričakovanju, da bo MOK za I. fazo zagotovila v rebalansu proračuna 200.000,00 do 250.000,00
EUR v letu 2015, celostno ureditev s komunalno ureditvijo pa do leta 2018.
Za predlagani sklep so glasovali 4 člani sveta, eden pa se je glasovanja vzdržal.
Ad 6.)
Svet je bil seznanjen s poročilom Komunale Kranj o pregledu cevi na poplavnem območju
Stražišča. Ugotovljenih je bilo nekaj manjših napak, ki pa bodo v čim krajšem času odpravljene,
je pojasnil predsednik Šprajc.
Naslednji projekt je v načrtu ureditve zadrževalnega polja Bantale. MOK je zadala obljubo, da
bo zadevo vključila v rebalans proračuna.
Ad 7.)
Po večmesečnih pogajanjih sta KS Stražišče z Župnijo Šmartin dosegli soglasje o najemni
pogodbi Šmartinskega doma, vključno z dodatkom g. Šprajca v členu 6. Na osnovi soglasja je
svet sprejel naslednji
3. sklep: Sprejme se zadnji osnutek najemne pogodbe Šmartinskega doma, ki ga je pripravila
Župnija Šmartin.
Ad 8.)
Za naslednjo sejo Sveta MOK, ki bo v sredo22. 04. 2015, ni bilo predlogov.

Ad 9.)
G. Jereb je želel odgovor oz. ugotovitev lastnika Samskega doma na Delavski cesti. Dom je
zanemarjen, njegova okolica neurejena, nabira se navlaka in raste plevel, skratka, dom propada
in dela sramoto Stražišču, meni g. Jereb.
Predsednik Šprajc je predlagal, naj g. Jereb napiše navedeno problematiko in mu jo posreduje,
sam pa jo bo prenesel na komisijo za KS MOK in zahteval odgovor.
Jereb Ciril je opozoril tudi na pomanjkanje zavesti in spoštovanja do državnih simbolov, kot so
zastave, ki jih krajani vse premalo izobešajo ob državnih praznikih.
Kot je bilo že na zadnji seji predlagano, je Juret Šprajc ponovno obvestil člane, da se sestanki
sveta KS nadalje sklicujejo ob četrtkih, teden dni pred sejo Sveta MOK.
Seja je bila zaključena ob 22.00 uri .
Zapisala :
Ivanka Markič, l.r.

Predsednik Sveta KS Stražišče :
Jure ŠPRAJC, l.r.

