
 

 

 KRAJEVNA  SKUPNOST   
 STRAŽIŠČE -  K R A N J  
                                

 Škofjeloška c.  18 

4000. K R A N J 

Telefon: 
Fax : 
Elekronski naslov: 
Transakcijski  račun: 
Ident. številka za DDV: 
Matična številka: 
Zavezanec za DDV: 

04 / 231 12 31  
04 /231 43 19 

ks.strazisce@siol.net 
01252-6450811521 

93451091 

5029139 

ne 
  

 

 

Št.:   57 /17- JŠ/MP                                                                                   

Datum: 28.11.2017 

 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

14. seje sveta KS Stražišče, ki je bila v ponedeljek 28.11.2017 ob 19:30 uri v prostorih KS 

Stražišče 

 

Prisotni:     Jure Šprajc, Rok Pintar, Ciril Jereb, Bojan Hafner, Franci Podlipnik, Jure Kristan 

 

Opravičeno odsotni:    Franci Rozman 

 

 

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 13. redne seje 

3. Predstavitev programa za 30. Stražiški kulturni teden 

4. Investicije v Stražišču glede na proračun MOK za leto 2018 

5. Spisek prioritet v KS Stražišče 

6. Vprašanja, pobude in predlogi.  

 

 

 

 

 



Ad 1.) 

 

Dnevni red je bil potrjen in soglasno sprejet.  

( 5 prisotnih : 5 glasov ZA) 

Ad 2.) 

 

Zapisnik 13. redne seje je bil sprejet z glasovanjem.  

 

(5 prisotnih: 5 glasovi ZA ) 

 

 

Ad 3.) 

 

Predsednik sveta KS Jure Šprajc predstavi članom sveta delo organizacijskega odbora za 

pripravo kulturnih prireditev v naši  krajevni skupnosti. Pozove tudi člane sveta, da se 

pridružijo odboru ter tako prispevajo tudi po svojih zmožnostih pri organizaciji. 

Glede na to, da je letošnji tradicionalni okrogli 30. Stražiški kulturni teden, povabi vse člane 

na prireditev, ker bo program tekom tedna zelo pester. Na letošnji prireditvi bo tudi mestna 

občina Kranj pokrila stroške nastopa pevskega zbora Carmen Manet. Sodelovali bodo tudi 

učenci osnovne šole, glasbene šole, gledališka predstava, nastop Andreja Šifrerja, igralec Tine 

Oman, Andrej Žalar pa bo pripravil fotografsko razstavo. Najbolj zaslužna pa je  folklorna 

skupina Sava, ki sodeluje na vseh 30. kulturnih tednih.  

Kulturni teden bo tudi medijsko dobro podprt. 

Predsednik prosi člane, da pomagajo pri iskanju donatorjev, zato jim razdeli nekaj prošenj.  

Dobrodošla bo tudi kakšna manjša pomoč na sami prireditvi, zato se iskreno zahvali članu 

sveta Cirilu Jereb, ki vsako leto tudi vsestransko pomaga pri pripravi v dvorani. 

 

Ad 4.) 

 

Predsednik sveta Jure Šprajc predstavi članom sveta glavne investicije ki so v proračunu za 

leto 2018 v Stražišču. 

◌  energetska sanacija vrtca Živ žav 

◌  urejanje komunalne infrastrukture Pot na Jošta  

◌ obnova Gasilske ulice 

◌ zaključek gradnje Telovadnice 

◌ komunalna ureditev v industrijski coni Laze 

◌ urejanje pokopališča 

◌ priprava dokumentacije za izgradnjo krožišča v Bitnjah 

◌ ureditev potoka Trenča 

 



O vsem pa odloča občina, ker se tam pripravljajo projekti in zato je težko priti do želenih  

investicij. 

 

Ad 5.) 

 

 

Predsednik sveta Jure Šprajc pove članom sveta, da se krajani obračajo na krajevno skupnost 

z vprašanji, kdaj bodo postavljene kakšne nove klopce, pasji koši in podobno, zato bi bilo 

smiselno, da se sestavi spisek največjih prioritet in idej. Do naslednje seje naj se zbere čim  

več predlogov. Tak spisek se potem lahko dopolnjuje in realizira tudi v nadaljnjem mandatu. 

 

Ad 6.) 

Predsednik sveta Jure Šprajc pove, da je zadeva glede Samskega doma čisto zastala. 

Lastništvo se ne more urediti, ker vse stoji na sodišču. 

Član sveta Jure Kristan predlaga, da bi se prostor na območju tovarne Sava, kjer vadi 

folklorna skupina Sava že vsa leta njihovega delovanja, da v primeru prodaje prostorov, le te 

odkupi občina. Tam bi potem imeli prostore tudi druga društva. 

 

Predsednik se vsem zahvali za sodelovanje. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 

 

 

 

 

  zapisala:                                                                               Predsednik sveta KS Stražišče 

 Marija Pogačnik                                                                                         Jure Šprajc,  1.r. 


