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ZAPISNIK

13. seje sveta KS Stražišče, ki je bila v ponedeljek 16.10.2017 ob 19:30 uri v prostorih KS
Stražišče
Prisotni: Jure Šprajc, mag. Franci Rozman , Rok Pintar, Ciril Jereb, Bojan Hafner,
Franci Podlipnik
Odsotni: Jure Kristan
Prisotni še: predstavnik civilne iniciative g. Marko Špolad
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 12. redne seje
3. Sklep o izvedbi rednega letnega popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev KS za
leto 2017 in imenovanje popisne komisije.
4. Pregled stroškov Šmartinskega doma
5. Dejavnosti, ki so se in bodo izvajale na področju degradiranega območja Laze
6. Pregled dela predsednika in sveta KS Stražišče.
7. Vprašanja, pobude in predlogi.

Ad 1.)
Dnevni red je bil potrjen in soglasno sprejet.
( 5 prisotnih : 5 glasov ZA)
Ad 2.)
Zapisnik 12. redne seje je bil sprejet z glasovanjem.
(5 prisotnih: 4 glasovi ZA in 1 VZDRŽAN glas)
Član sveta Ciril Jereb pripomni, da se ni strinjal z mnenjem župana in je bil ves čas striktno
proti gradnji takšne telovadnice, se ne strinja z razlago, ki jo zagovarja župan in da je
umeščena na nepravi lokaciji v športnem parku Stražišče ob osnovni šoli.
Ad 3.)
Ob zaključku leta se vsako leto opravlja inventura. Predsednik člane sveta seznani s popisom,
ter poda predlog za določitev komisije. Člani sveta se odločijo, da za predsednika inventurne
komisije v letu 2017 predlagajo Bojana Hafnerja, člana inventurne komisije pa Roka Pintarja
in Francija Podlipnika.
Člani sveta KS Stražišče se strinjajo, ter sprejmejo naslednja
1.SKLEP

Člani sveta KS so seznanjeni z navodili za opravljanje inventure.
Sklep je soglasno sprejet (6 prisotnih : 6 glasov ZA)

2.SKLEP

O imenovanju inventurne komisije
Predsednik inventurne komisije je Bojan Hafner
1. član inventurne komisije Rok Pintar
2. član inventurne komisije Franci Podlipnik
Sklep je soglasno sprejet ( 6 prisotnih : 6 glasov ZA)

Ad 4.)
Predsednik sveta KS Jure Šprajc predstavi članom zadnje polletno poslovanje. Realizacija po
proračunu je zelo blizu planiranega. Mnenje predsednika je, da se stroški še vedno
povečujejo, namesto da bi se zmanjšali. Izolacija prostorov ni bistveno spremenila porabe
plina, elektrike in ostalih stroškov. Iz povišane najemnine za Šmartinski dom so se odhodki
samo povečali, ni pa bilo prihranka pri energentih.
Član sveta Rok Pintar pripomni, da je ta točka že vsako leto na razpravi, spremenilo pa se
bistveno ni nič.
Predsednik predlaga sprejetje sklepa za znižanje najemnine, sicer z vsakoletno negativno
bilanco ne bomo več zmogli upravljati z domom.

3.SKLEP

Krajevna skupnost Stražišče ima kljub zmanjšanju stroškov in povečanju prihodkov še vedno
negativno bilanco z upravljanjem Šmartinskega doma, zato naprošamo župnišče Šmartin za
zmanjšanje najemnine.
( 5 prisotnih: 5 glasov ZA)

Ad 5.)
Predsednik sveta Jure Šprajc seznani člane o aktivnostih na področju industrijske cone Laze
ter pozdravi predstavnika civilne iniciative v nadaljevanju CI, g. Marka Špolada, da članom
podrobneje predstavi, kakšne so aktivnosti na tem območju. Bilo je kar nekaj sestankov s
civilno iniciativo, županom, podžupanom, predstavnikom Ekola, pa do sedaj še vedno ni
nobene rešitve.
Gospod Marko Špolad pove, da je ključni problem CI in KS načrtno nedelo občine. Na
zadnjih sestankih se je govorilo samo še o monitoringu, ustreznega ukrepanja župana po
Kemisu na Vrhniki pa ni. Pripravlja se tudi novo okoljevarstveno soglasje Ekola, v katero se
javnost ne bo mogla več vključiti v postopek preko civilne iniciative, lahko in mora pa se
vključiti preko okoljevarstvene organizacije (npr. Alpe Adria Green, ki je CI in občane
zastopala že do sedaj). MO Kranj se po besedah župana ne bo vključila v postopek, kljub
temu da je lastnica dela vplivnega območja, saj Ekolu celo oddaja del parkirišča pred stavbo.
Mnenje CI je, da je lokacija neprimerna za delovanje naprave, ki zahteva največjo previdnost,
saj lahko povzroči onesnaženje neslutenih razsežnosti. V preteklosti je na območju že dvakrat
gorelo in gasilci niso vedeli, katere snovi gorijo in kaj uhaja v zrak, zato so imeli težave, kako
pristopiti k požaru. Ko nevarne snovi začnejo goreti, je lahko ogroženo od 500 do 1000 ljudi.
Požarni inšpektor je že pregledal Ekorel in Ekol ter izdal poročilo. CI ni zadovoljna s
poročilom in zahteva, da se pregleda pravna veljavnost dokumentov o požarni varnosti in

ukrepanju. Načrt evakuacije je izdelan samo za zaposlene, za ostale prebivalce pa ne. Pritožili
so se tudi na evropsko instanco, ki bo morala odgovoriti, in če bodo ugotovljene nepravilnosti,
bo morala kazen plačati država.

Predstavnik CI Marko Špolad se obrača na člane KS s predlogi:
◌ da se določi natančna lokacija morebitnih zakopanih odpadkov in globina kopanja za
monitoring. Dela naj se takšen monitoring zraka, kot ga poznajo npr. v Anhovem. CI ne
pristaja le na besedo, pač pa konkretno, kaj kdo spušča. Izmeri naj se tudi kakovost zraka,
preveri, kaj se vozi v podjetje Ekol iz Kemisa.
Predsednik predlaga:

4. SKLEP

Svet KS Stražišče poziva mestni svet, naj začnejo s celostnim reševanjem industrijske cone
Laze in pripravo dokumentacije.
Pripravi naj se celostna rešitev za območje Laz s celotno dokumentacijo in plan, kako bo
spremljala celoten nadaljnji potek. Plan rešitve s terminskimi plani nam poročajte do
1. 12. 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet. (5 prisotnih: 5 glasov ZA)

◌ Zgraditi bi se morala obvoznica, ki pa je za župana marginalni projekt. Ostal bo stalen
konflikt med krajani in onesnaževalci v Lazah.
◌ Preden se začne projektirati karkoli, naj se obvesti krajane, kar se do sedaj ni dogajalo.
◌ Za projekt kanalizacije v Lazah je problem, ker ima lokacija nižjo nadmorsko višino od
obstoječe kanalizacije. Povezava z Ješetovo ulico ni rešitev. S fekalnimi vodami na Ješetovi
ulici imajo nevšečnosti že sedaj, ker ne delujejo kot bi morale.
◌ predlog, da se na spletni strani KS Stražišče naredi link do povezave s CI, ki bo dajala
informacije o vsem, kar se dogaja na območju Laz.
Predsednik predlaga:

5. SKLEP

Predsednik KS Stražišče bo vzpostavil link do vseh informacij civilne iniciative na spletni
strani KS Stražišče.
Sklep je bil soglasno sprejet. (5 prisotnih : 5 glasov ZA)

Ad 6.)

Pri delu predsednika in članov KS Stražišče so obravnavali problematiko industrijske cone
Laze, zato se 6. točka dnevnega reda združuje s 5. točko.

Ad 7.)

Pri točki predlogi in pobude je član sveta g. Ciril Jereb predsedniku predal dokument o
obnovi oz. širitvi male telovadnice iz leta 1996. Diskusija je prešla na ponovni poziv g. Jereba
o zboru občanov in predsednik Jure Šprajc mu je povedal, da z zborom krajanov ne moremo
priti do konsenza in nekih primernih zaključkov. Član sveta g. Franci Rozman je g Cirilu
Jereb povedal, da zbor za Laze je imel popolnoma drugačen temelj, saj so bili vsi krajani ostro
proti izdanemu dovoljenju o predelavi odpadkov v Lazah, glede telovadnice pa smo krajani
razdeljeni, eni so za to da se zgradi v takem obsegu, drugi so pa proti. G. Franci Rozman je še
povedal, da sklic takšnega zbora nima nekega smisla, saj ne bomo dosegli nekega skupnega
dogovora, zaradi različnih stališč.
Predsednik se zahvali vsem za sodelovanje.

Seja je bila zaključena ob 21.15 uri.

zapisala:
Marija Pogačnik

Predsednik sveta KS Stražišče
Jure Šprajc, 1.r.

