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ZAPISNIK 

 

 

9. seje sveta KS Stražišče, ki je bila v sredo 13.04.2016 ob 19:30 uri v prostorih KS Stražišče 

 

Prisotni:  Jure Šprajc, mag. Franci Rozman , Rok Pintar, Ciril Jereb, Bojan Hafner,  

 

 

Odsotni:   Jure Kristan, Franci Podlipnik 

 

 

Sejo je vodil predsednik Sveta KS Stražišče g. Jure Šprajc.  

Predsednik sveta Jure Šprajc je pozdravil vse prisotne za udeležbo, ugotovil sklepčnost članov 

sveta KS Stražišče ter predlagal naslednji 

 

dnevni red 

 

1. Potrditev dnevnega reda seje 

2. Potrditev zapisnika 8. redne seje 

3. Pregled dela predsednika in sveta KS Stražišče 

4. Nadaljnja obravnava revizije postopka denacionalizacije Šmartinskega doma 

5. Pregled terjatev do KS Stražišče 

6. Ozelenitev in obnova krožišča med Delavsko in Škofjeloško cesto 

7. Proračun 2017 in 2018 

8. Pobuda občanov za premik in obnova kužnega znamenja ob stari šoli 

9. Vprašanja, pobude in predlogi 

 

 



Ad 1.) 

 

Dnevni red je bil potrjen in soglasno sprejet. 

Ad 2.) 

 

Zapisnik 8. redne seje je bil soglasno sprejet brez predlogov in pripomb. 

 

Ad 3.) 

 

a) Predsednik sveta KS Jure Šprajc predstavi članom sveta dogovor s predstavniki cerkve 

glede investicije energetske prenove Šmartinskega doma do leta 2018. Najprej izvedla 

izolacija stropa in montaža klima naprave v pisarno prostora KS, kasneje pa se bo 

zavzemala za energetsko prenovo kotlovnice. Prizadevamo se za boljšo optimizacijo 

energetske prenove prostorov Šmartinskega doma in znižanje stroškov ogrevanja in 

hlajenja. 

b) Pri dogovoru za bivši samski dom, ki je v sedanjem stanju lahko nevaren in kazi 

okolico, so z lastnikom  prišli do dogovora, da se začne zadeva sanirati. Našli so 

investitorja, ki je pripravljen zgraditi tretjino varovanih stanovanj, tretjino stanovanj in 

tretjino sob s podzemnimi garažami za stanovalce in urejeno okolico. 

c) Za vodno zajetje Bantale , ki bo reševalo Stražišče pred meteornimi vodami z zajetjem 

za ponikovalnico, bo v kratkem izšel razpis. 

 

Ad 4.) 

 

Na prejšnji seji sveta KS Stražišče je g. Kejžar kot pobudnik za revizijo postopka za 

denacionalizacijo Šmartinskega doma predlagal, da KS Stražišče sproži revizijo postopka 

denacionalizacije, zaradi možnih nepravilnosti v postopku. Po razgovoru med člani sveta KS 

in podrobnejši seznanitvi na prejšnji seji sveta KS Stražišče s strani pobudnikov, člani sveta 

soglasno sprejmejo naslednji  

1.SKLEP 

Na pobudo občanov dajejo člani KS v presojo Mestni občini Kranj, naj iz dokumentacije s 

katero razpolagamo presodi in poda svoje mnenje o pravilnosti prejšnjega postopka in njeno 

nadaljnjo obravnavo revizijskega postopka. MOK je vodila postopek denacionalizacije 

Šmartinskega doma in ima za to zaposlene in usposobljene ustrezne službe.  

 Ad 5.) 

 

Pri pregledu terjatev glede najemnin prostorov v Šmartinskem domu se člani sveta KS 

Stražišče seznanijo s trenutno situacijo in  soglasno sprejmejo naslednji  

 

 



2.SKLEP 

Za podjetja in društva, ki so že prenehala z delovanjem, se jim dolg odpiše. To so : 

- INFRAMAG d.o.o.  Volavlje 54, v znesku 45,00 eur 

- Plesec Jelenko, Zg. Bitnje 176 v znesku 160,00 eur  

- BIH DRUŠTVO KUD DEM, Valjavčeva ul. 8 v znesku 238,24 eur 

Vsi ostali dolžniki pa naj bodo opozorjeni na zapadle obveznosti in sicer:  

- prvi opomin po 1. mesecu zapadlosti računa  

- drugi opomin po 2. mesecu zapadlosti računa 

- izterjava po 3. mesecu zapadlosti računa 

Ad 6.) 

Predsednik sveta KS Jure Šprajc seznani člane sveta z nekaj predlogi zasaditve krožišča med 

Delavsko cesto in Škofjeloško  cesto, ter predlaga naj preučijo različne možnosti in podajo 

predloge za ureditev krožišča. 

 

Ad 7.) 

Predsednik sveta KS Jure Šprajc predstavi proračun za leto 2016, ker predvideva, da se tudi v 

naslednjih letih 2017 in 2018 ne bo bistveno spremenil. Zelo smo odvisni tudi od prihodkov 

najema dvorane in odhodkov oziroma stroškov z njo. Člani sveta KS soglasno sprejmejo 

3.SKLEP 

Da so seznanjeni s proračunom za leti 2017 in 2018, ter aktualne pobude pošljejo predsedniku 

KS Juretu Šprajcu, ker ga je potrebno do 06.05.2016 oddat pristojnim. 

Ad 8.) 

Prišla je pobuda občanov, da se kužno znamenje ob stari šoli obnovi in pomakne na drugo 

bolj primerno mesto. Člani sveta KS zato soglasno sprejmejo naslednji  

4.SKLEP 

Člani dajejo pobudo za obnovitev in premestitev ter informirajo Zavod za kulturno dediščino, 

da dobijo informacijo, če se sploh lahko premakne. 

Ad 9.) 

Predsednik sveta KS Jure Šprajc obvesti člane sveta KS, da se bo prenovila in dopolnila 

spletna stran KS. 

 Član sveta KS Ciril Jereb predlaga, naj se pred urejanjem cest pregleda tudi koliko je privat 

zemljišč ob njej. 



Ker se včasih zanimajo stranke za najem prostora da bi zapolnile najem dvorane v 

nezasedenih terminih pod ugodnejšimi pogoji, člani sveta KS soglasno sprejmejo 

5.SKLEP 

Predsednik sveta KS lahko po presoji oblikuje in zniža ceno najema prostora strankam, ki 

večkrat zasedajo prostor v času nezasedenih terminov. 

 Na cenik se doda tudi nova možnost najema internetne povezave po pavšalni ceni 10,00 eur. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 

 

 

 

 

 

  zapisala:                                                                               Predsednik sveta KS Stražišče 

 Marija Pogačnik                                                                                         Jure Šprajc,  1.r. 


