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ZAPISNIK

7. seje sveta KS Stražišče, ki je bila v četrtek 05.11.2015 ob 19:00 uri v prostorih KS
Stražišče
Prisotni: Jure Šprajc, Rok Pintar, Ciril Jereb, Bojan Hafner
Odsoten: Franci Podlipnik
Opravičeno odsotna: mag. Franci Rozman, Jure Kristan

Sejo je vodil predsednik Sveta KS, g. Jure Šprajc. Predlagal je naslednji

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

Potrditev dnevnega reda seje
Potrditev zapisnika 6. redne seje
Pregled dela predsednika in sveta KS Stražišče
Sklep o imenovanju komisije za popis sredstev
Sklep o postavitvi objekta za umirjanje prometa na Laborah
Sprememba cen pri najemu prostorov v KS
Razprava in sklep o pobudi za obnovo denacionalizacijskega postopka o Šmartinskem
domu
8. Idejni zasnovi za krožišče med Ješetovo ulico in Škofjeloško cesto, ter parkirišče pod
Joštom
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 6. redne seje je bil soglasno sprejet.
Ad 3.)
Predsednik sveta KS Stražišče Jure Šprajc seznani člane sveta, da se je javil lastnik bivšega
samskega doma, ki se je že dogovoril za skupni sestanek z MOK in se bodo dogovarjali za
rešitev propadajočega objekta.
Glede na sklep prejšnje seje sveta KS Stražišče o pozivu Župana g. Boštjana Trilarja in
pristojnih na MO Kranj o reševanju problematike v Lazah in izdaji okoljevarstvenega
dovoljenja, se je predsednik sveta KS Stražišče dogovoril za sestanek in predstavnik civilne
iniciative g. Marko Špolad se je že sestal z g. Boštjanom Trilarjem in pristojnimi, ter se že
dogovarjajo za najboljšo možno rešitev problema.
Predsednik sveta pove, da se je gradnja ceste Pot na Jošta začela in naj bi se zaključila do
konca novembra 2015. Prav tako se bo drugi teden začela obnavljati cesta na Benedikovi
ulici.
Ad 4.)
Kot vsako leto ob koncu leta je potrebno opraviti inventuro, zato sprejmejo:
1. sklep o imenovanju popisne komisije
Predsednik in člani sveta KS Stražišče se dogovorijo in imenujejo naslednjo popisno komisijo
- Bojan Hafner (predsednik popisne komisije)
- Rok Pintar (član popisne komisije)
- Franci Podlipnik (član popisne komisije)
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 5.)
Stanovalci naselja Labore so zaradi problema vožnje in parkiranja drugih voznikov po ulici za
stanovalce dobili soglasje stanovalcev, ter iščejo podporo krajevne skupnosti za sprožitev
postopka postavitve manjših ovir za umiritev prometa na Laborah. Predlagajo tudi rešitev
problema. Mestna občina Kranj je o problemu že seznanjena, zato predsednik predlaga
glasovanje.

2. sklep o postavitvi ovir za umiritev prometa
Glede na prošnjo in pobudo prebivalcev soseske Labore, svet KS Stražišče poziva MO Kranj
za postavitev objekta za umirjanje prometa na cesti med Škofjeloško cesto in Ljubljansko
cesto na Laborah. Omejitev prometa naj se izvede na primeren način, na podlagi mnenja
stroke in v skladu z veljavno zakonodajo.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6.)
Po razpravi o cenah najema prostorov predsednik predlaga glasovanje, ki ga člani soglasno
potrdijo.
3. sklep – cenik najema prostorov
Cene najema prostora avle za krajane Stražišča s 01.01.2016 se povišajo na 10,00 eur/h.
Ponudi se tudi možnost najema projektorja in sicer za krajane pavšal 10,00 eur, ter za ostale
najemnike pavšal 20,00eur. Najemnina ostalih prostorov ostane enaka.

Ad 7.)
Iniciativa za denacionalizacijo je podala pobudo za revizijo postopka vračanja Šmartinskega
doma, ker je KS Stražišče stranka v postopku. Po diskusiji o predlogu se člani odločijo, naj o
takih zadevah odločajo strokovne službe, ki imajo potrebna znanja na tem področju, zato je
svet KS soglasno sprejel:
4. sklep
Predstavniki denacionalizacijskega postopka naj napišejo jasen dopis, ki je berljiv, katerega
bo svet KS Stražišče predložil pristojnim strokovnim službam na občino, da podajo strokovno
mnenje.

Ad 8.)
Pogovor je potekal o idejah za krožišče med Ješetovo ulico in Škofjeloško cesto ter za
parkirišče pod Joštom. Informirali so se o stroških projektov krožišč in parkirišč, ter soglasno
sprejeli:
5. sklep
Seznanitev sveta KS Stražišče o cenah krožišč in parkirišč predstavlja informacijo cen
projektne dokumentacije za prihodnost.

Ad 9.)
Drugih vprašanj, predlogov in pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 21.40 uri.

zapisala:
Marija Pogačnik

Predsednik sveta KS Stražišče
Jure Šprajc, 1.r.

