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ZAPISNIK

17. seje sveta KS Stražišče, ki je bila v ponedeljek 06.09.2018 ob 19:30 uri v prostorih KS
Stražišče
Prisotni: Jure Šprajc, Jure Kristan , Rok Pintar, Ciril Jereb, Bojan Hafner,
Franci Podlipnik
Odsotni: Franci Rozman
Prisotni še: predstavnik civilne iniciative g. Marko Špolad, Simona Špolad, Darinka Novak
Zalaznik, Rafael Šumi, Borut Pičulin, Andrej Šter, vodja projektne pisarne Tanja Hrovat ter
projektant ( Planing d.o.o.) Ivan Eler
Sejo je vodil predsednik Sveta KS Stražišče g. Jure Šprajc.
Predsednik sveta Jure Šprajc je pozdravil vse prisotne člane, 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 16. redne seje
3. V tej točki se bomo svetniki KS Stražišče s strani predstavnikov MO Kranj seznanili o
izdanemu Gradbenemu dovoljenju za komunalno ureditev v IC Laze. Hkrati bodo
vabljeni predstavniki CI za zeleno Stražišče in Alpe Adria Green, da bodo predstavili
svoja stališča o izdanem dovoljenju.
4. Sklic zbora krajanov na temo Laze s pobudo sveta KS Stražišče

5. Pregled dela predsednika in sveta KS Stražišče.
6. Vprašanja, pobude in predlogi.

Ad 1.)
Dnevni red je bil po pripombi Cirila Jereb, da se upošteva in doda nova točka št 4. ki se glasi :
Sklic zbora krajanov na temo Laze s pobudo sveta KS Stražišče. Točka št. 4 se upošteva in je
dodana dnevnemu redu, ki je bil potrjen.
( 5 prisotnih : 5 glasov ZA)
Ad 2.)
Zapisnik 16. redne seje je bil sprejet z glasovanjem.
(6 prisotnih: 6 glasov ZA )

Ad 3.)
Predstavnica MO Kranj, vodja projektne pisarne Tanja Hrovat pove, da gre za gradnjo
kanalizacijskega omrežja na območju industrijske cone Laze. Namen je urediti kanalizacijo na
vzdržen način. Projekt bo potekal večfazno. V prvi fazi je občina pridobila gradbeno
dovoljenje samo znotraj industrijske cone. V letošnjem letu ima namen realizirati sredstva, ki
so načrtovana za gradnjo na področju Laz. V primeru nasprotovanja Alpe Adria Green
(AAG), ki je podala pritožbo na dovoljenje in sredstva namenjena Lazam ne bodo realizirana,
jih bodo prerazporedili drugam.
Gospod Ivan Eler, ki zastopa projektno pisarno, ki je izdelala projekt pove, da so celotno
zadevo še enkrat vso preverili. Cevi, ki so predvidene za fekalno vodo so dovolj velike
oziroma predimenzionirane za pretoke, ki so predvideni. To je ureditev samo za industrijsko
cono Laze, za celotno območje. Hišni priključki niso v tem načrtu in jih bodo urejali
posamično. Predvideno je črpališče, od tam pa gre tlačni vod na Ješetovo ulico ali Škofjeloško
ulico. To je v planu za 2. fazo, kar pa ni predmet tega gradbenega dovoljenja.
Gospa Darinka Novak Zalaznik pravi, da je veliko tveganje, kam se bodo odtekale tehnološke
vode in koliko jih je. Sedaj vsak dan cisterne to odvažajo in ni nobenih podatkov koliko jih je.
Gospod Ivan Eler odgovori, da je zelo pomembno, ko bo kanal zgrajen, da se vsi priklopijo na
kanal s to ureditvijo, ki je predvidena in ne bo problema. Pojasni kako bodo tekle fekalne in
kako meteorne vode.
Predsednik sveta KS Jure Šprajc pove, da je bil aktiven pri pripravah, da so prišli do
projekta in je v navezi tudi s projekti za rešitev tudi v sistemu celotnega Stražišča. Pričeti je
potrebno spodaj ( po delih v več fazah), da se bo nekaj rešilo.
Gospod Rafael Šumi pa pravi, da bi morali začeti v zgornjem delu. Na Ješetovi ulici ob
nalivih fekalije udarjajo nazaj in to krajane skrbi. Z zmanjšanjem dotoka na Ješetovo ulico bi
rešili problem.

Gospod Ivan Eler obrazloži predviden potek kanalnih vodov.
Predstavniki civilne iniciative pa pravijo, da občina rešuje njihov problem, tvegajo pa poplave
prebivalcem.
Predsednik sveta KS Jure Šprajc pravi, da je občina uredila problem s tem predlogom, da bi
prioritetno rešila fekalne vode na območju Laz in če želimo, da se predlog realizira, ga je
potrebno podpreti. Če vsak preverja verodostojnost in pravilnost projekta, ki ga dela stroka za
to usposobljena in za to pridobi vsa soglasja ki so potrebna, potem je to nesmisel da se karkoli
sploh dela.
Član sveta KS Ciril Jereb doda, da je največji problem priklop na Ješetovo ulico.
Gospod Marko Špolad se zahvali za izčrpno obrazložitev in ga zanima, kdo je odgovoren za
to izsiljevanje. Zadevo primerja s hujšim problemom, kot je bil primer »Kemis«. Mestna
občina Kranj je že pripravila javni razpis za gradnjo, vendar se je AAG pritožila. Gre za
ignoranco župana, ki je hotel zadevo hitro rešiti nato prebere obvestilo za javnost.
Član sveta KS Jure Kristan obrazloži kako kanalizacijski sistem deluje in kaj bi bilo potrebno
urediti še na Bavdkovi ulici, ki imajo velike težave.
Predsednik sveta KS Jure Šprajc se zahvali g. Ivanu Eler in ga. Tanji Hrovat za predstavitev.
Pozdravlja tudi aktivnost CI za vse prizadevanja, vendar pa ostajamo pred dejstvom, da je
MO Kranj v tem mandatu še največ naredila za Laze.
Gospod Andrej Šter pove, da je projektant naredil strokoven projekt, vendar ne delujejo
inšpekcijske službe. Svojega dela v Lazah zagotovo niso opravile. Onesnaževalci pa veselo
delajo naprej.
Civilna iniciativa zaradi nespoštovanja dogovora z županom nima več zaupanja za izsiljene
slabe odločitve, ki bodo imele za ljudi lahko hude posledice. Odločitev AAG je, da pritožbe
ne umaknejo. CI predlaga zbor krajanov, ter naj odločajo krajani.
Član sveta KS Jure Kristan pove, da je zbor krajanov do rešitve problema brezpredmeten.
Zbori krajanov ne dosegajo nikakršnega reševanja težav zaradi različnih stališč.
Predsednik sveta KS Jure Šprajc pove, da je vsem v interesu, da se zadeva spelje v najboljšem
možnem primeru, ter daje na glasovanje.

1.SKLEP
Svet KS Stražišče poziva Alpe Adria Green, Civilno iniciativo za zeleno Stražišče in Mestno občino
Kranj, da v čim krajšem možnem času najdejo kompromis, ki bi lahko zagotovil nemoten potek I. faze
komunalne opremljenosti v Lazah.

Sklep je sprejet (6 prisotnih : 5 glasov ZA

1glas vzdržan)

2.SKLEP
Svet KS Stražišče poziva MO Kranj, da se v nadaljevanju projekta II. faze komunalne opremljenosti
opravi javna razgrnitev in se povabi vse stranke v postopku, da bodo še pred izdajo gradbenega
dovoljenja lahko podali svoja mnenja.

Sklep je sprejet ( 6 prisotnih : 5 glasov ZA 1 glas vzdržan)
Ad 4.)
Član sveta KS Ciril Jereb pravi, da mora biti javnost obveščena in naj pride župan pojasnit.
Civilna iniciativa in KS naj predlagajo pobude in plasirajo dnevni red
Član sveta KS Jure Kristan pojasni, da je zbor krajanov demokratična odločitev, vendar ne
prinaša konsenza.
Predsednik sveta KS Jure Šprajc predlaga glasovanje.

3.SKLEP
Sklic zbora krajanov na temo Laze.

Sklep ni bil sprejet ( 6 prisotnih : 1 glas ZA

5 glasov proti)

Ad 5.)
Predsednik sveta KS Stražišče je bil ves čas zelo aktiven pri reševanju problema Laze, ter
reševanje Trojarjeve ulice.
Ad 6.)
Ni bilo vprašanj pobud in predlogov.
Predsednik se vsem zahvali za udeležbo in sodelovanje.

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.

zapisala:
Marija Pogačnik

Predsednik sveta KS Stražišče
Jure Šprajc, 1.r.

