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ZAPISNIK

10. seje sveta KS Stražišče, ki je bila v četrtek 06.10.2016 ob 18:00 uri v prostorih KS
Stražišče
Prisotni: Jure Šprajc, mag. Franci Rozman , Rok Pintar, Ciril Jereb, Bojan Hafner,
Jure Kristan

Odsotni: 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potrditev dnevnega reda seje
Potrditev zapisnika 9. redne seje
Pregled dela predsednika in sveta KS Stražišče
Poziv Inšpektorata RS za okolje in prostor k ukrepom zoper nevarnost bivšega
samskega doma in njegove okolice
Nadaljna obravnava Revizije postopka denacionalizacije Šmartinskega doma
Pregled finančnega poslovanja v prvi polovici leta 2016
Diskusija o najemu dvorane in prostorov od Šmartinskega doma
Zbiranje pobud o investicijah v KS Stražišče

9. Sklep o komisiji za inventuro 2016
10. Vprašanja, pobude in predlogi

Ad 1.)
Dnevni red je bil potrjen in soglasno sprejet.
Ad 2.)
Zapisnik 9. redne seje je bil soglasno sprejet brez predlogov in pripomb.
Ad 3.)
►V stavbi Šmartinskega doma se je tekom leta že izoliralo večino prostorov. Dela se
zaključujejo in bo narejeno precej na energetskem prihranku stavbe.
►Pri dogovoru za bivši samski dom, ki je v sedanjem stanju lahko nevaren in kazi
okolico, so z bodočim investitorjem v stalnem kontaktu. Zelo je zainteresiran, da se
čimprej uredijo lastninske pravice in bi lastnino kupil v celoti, ter začel z urejanjem
objekta in okolice. Ta prostor je vedno bolj nevaren, ker vedno bolj propada.
►Za vodno zajetje Bantale , ki bo reševalo Stražišče pred meteornimi vodami z zajetjem
za ponikovalnico, je v polnem teku. Spremenil se prvotni načrt in sicer bodo opravljena
dela manj obsežna kot je bilo predvideno, zato se poraja vprašanje, zakaj je šel denar, ki je
bil namenjen za ta projekt, v prerazporeditev po drugih krajih kranjske občine in kdo bo
odgovoren če projekt ne bo opravljal svoje funkcije?
►Obnovilo se je del Hafnerjeve poti
►Preplastitev je bila opravljena na Gorenji Savi
► V planu je graditev parkirišč pod Šmarjetno goro
►Uredilo se bo krožišče na Škofjeloški cesti. Cvetličarna Pr Krnc bo prevzela celotno
urejanje krožišča skozi vse leto.

Ad 4.)
Investitor je pripravljen odkupiti od lastnikov celotni objekt, da bi lahko čim hitreje pričel z
obnovo. Ker se pojavlja vse več zapletov z lastniki pa investicija stoji in vedno bolj propada
ter predstavlja vedno večjo ogroženost krajanom. Objekt je odprt, nevaren, podoben primeru v
Škofji Loki, zato se bojimo, da se ne zgodi podobna tragedija. V objektu se je pojavilo že več
požarov, pojavlja se vse več glodalcev, ki delajo škodo v sosednji okolici. Na strehi se zarašča
mah in drevje, ter nevarnost odpadanja strešnikov na tla. Na podlagi visoke ogroženosti
krajanov člani sveta KS Stražišče sprejmejo soglasno naslednji

1.SKLEP
Krajevna skupnost Stražišče poziva Inšpektorat RS za okolje in prostor, da naredi presojo in
pozove lastnike o zaščiti in odpravi nevarnosti za ljudi in okolico, ter celotna podoba okolice
na naslovu Delavska cesta 19, 4000 KRANJ( bivši samski dom).
Ad 5.)
Na pobudo občanov za revizijo postopka za denacionalizacijo Šmartinskega doma nam je
Mestna občina Kranj podala svoje mnenje. Člani sveta so z odgovorom seznanjeni zato
soglasno sprejmejo naslednji
2.SKLEP
Glede na to, da je MOK izrekla zelo majhne možnosti, da bo odločba izrečena za nično, KS
Stražišče trenutno ne bo šla v ponoven postopek, hkrati pa ostaja odprta možnost za obnovitev
postopka v prihodnosti.

Ad 6.)
Predsednik sveta KS Jure Šprajc seznani člane sveta s finančnimi podatki prvega polletja
2016
Ad 7.)
Predsednik sveta KS Jure Šprajc predstavi in seznani člane sveta z različnimi opcijami
znižanja najema dvorane in stroški vzdrževanja prostorov Šmartinskega doma. Po diskusiji in
izmenjavi mnenj se člani sveta odločijo in pooblastijo predsednika Jureta Šprajca, da se
pogovori z župnijskim svetom o možnih najboljših rešitvah.
Ad 8.)

Predsednik sveta KS Stražišče Jure Šprajc pozove člane sveta, naj razmislijo o resnih in
pomembnih investicijah KS za namensko porabo depozitov. Svoja mnenja in predloge naj mu
čim prej posredujejo.

Ad 9.)
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 2016 predlagajo Bojana Hafnerja, člana inventurne komisije pa Roka Pintarja
in Francija Podlipnika.

Člani sveta KS se strinjajo, ter soglasno sprejmejo naslednja
3.SKLEP
Člani sveta KS so seznanjeni z navodili za opravljanje inventure.
4.SKLEP
O imenovanju inventurne komisije
Predsednik inventurne komisije je Bojan Hafner
1. član inventurne komisije Rok Pintar
2. član inventurne komisije Franci Podlipnik

Ad 10.)
Pod vprašanja, pobude in predloge, člane sveta zanima:
►Člani sveta se seznanijo z odgovorom zavoda za kulturno dediščino, ki nima sredstev za
obnovo kužnega znamenja ob stari šoli.
►Diskusija o novi športni dvorani in ustreznost postavitev športne dvorane v športni park
pri šoli, zato soglasno sprejmejo

5.SKLEP
Člani sveta KS želijo strokovno presojo umestitve dvorane v prostor športnega parka
Stražišče, zato pozivajo MOK, da jim podrobneje predstavi umestitveni projekt v prostor, ker
se pojavljajo dvomi o primernosti umestitve oziroma uničenja športnega parka kot celote.
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

zapisala:
Marija Pogačnik

Predsednik sveta KS Stražišče
Jure Šprajc, 1.r.

