
 

 

 

Št.:    340/14- JK/MI 

Datum: 15. 12. 2014 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

3. seje Sveta KS Stražišče, ki je bila v torek, dne 09. 12. 2014 ob 19.30 v prostorih KS Stražišče. 

 

 

Prisotni: Jure Šprajc, Bojan Hafner, Rok Pintar, in Ciril Jereb. 

Odsoten: Franci Podlipnik 

Opravičeno odsotna: mag. Franci Rozman in Jure Kristan 

 

Na sejo je bil vabljen tudi župnik Bojan Likar, vendar je svojo odsotnost opravičil. 

 

 

Sejo je vodil predsednik Sveta, g. Jure Šprajc.  

Predlagan in sprejet je bil naslednji 

 

d n e v n i  r e d : 

 
1. Sprejem zapisnika 1.- ustanovne in 2. seje Sveta KS 

2. Najemna pogodba Župnije Šmartin 

(seznanitev članov s pogoji pogodbe in ustanovitev koordinacijske skupine) 

3.   Pregled dela predsednika in Sveta KS 

4.   Oblikovanje investicij – obrazec NRP 

5.   Finančni plan za leto 2015 – (obrazložitev) 

6.   Trajnostni razvoj KS Stražišče – zadolžitve  

7.   Poročilo o zaključku 27. Stražiškega kulturnega tedna 

8.   Poročilo inventurne komisije 

9.   Pobude in pisma občanov 

10. Vprašanja, pobude in predlogi. 

 

Ad 1.) 

 

Zapisnika 1. – ustanovne in 2. seje Sveta KS sta bila sprejeta brez pripomb. 

Dogovorjeno je bilo, da se zapisniki razpošiljajo do 10 dni po seji. 
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Ad 2.) 

 

Župnija Šmartin je pripravila osnutek najemne pogodbe z nekaterimi sprememebami, predvsem 

pa z zahtevkom po zvišanju najemnine Šmartinskega doma. 

Člani sveta s povišanjem najemnine nasprotujejo in menijo, da v kriznem času se najemnine 

nižajo in ne obratno; hkrati pa ugotavljajo, da  KS posluje z večjimi odhodki (stroški doma), kot 

pa so prihodki. 

Za rešitev in dokončen dogovor med Župnijo Šmartin in KS Stražišče je bila predlagana in 

ustanovljena pogajalska skupina, v sestavi : Bojan Hafner, Ciril Jereb, mag. Franci Rozman in 

Jure Šprajc. 

Svet je soglasno sprejel naslednji 

sklep: Potrjuje se zgoraj navedena pogajalska skupina za rešitev in dokončen dogovor o najemni 

pogodbi Šmartinskega doma med Župnijo Šmartin in KS Stražišče. 

 

 

Ad 3.) 

 

Poročilo o svojem dosedanjem delu začetnega mandatnega obdobja v KS je podal predsednik 

Jure Šprajc. Povedal je, da se nadaljuje reševanje problematike poplav v Stražišču. Na to temo 

je bil že sklican sestanek v MOK, na katerem je Jure Šprajc zahteval, da se pospeši reševanje 

omenjene problematike. 

Strokovna služba MOK se je za poplavno reševanje zavzela, vendar ukrepi za posege reševanja 

so odvisni od  finančnega stanja in proračuna MOK. Za večje posege bo to daljnoročnega 

značaja in bo po možnosti potrebno črpanje sredstev iz kohezijskega sklada. Kratkoročno bo 

Komunala Kranj pregledala kanalizacijske cevi in jih po potrebi očistila. Stroka preventivno 

predlaga vgradnjo povratnih loput. 

Druga problematična zadeva, ki se rešuje, je projekt Industrijske cone Laze, je povedal 

predsednik Šprajc. O tej zadevi se bodo pogovarjali naslednji dan na informativnem sestanku v 

MOK.  

Na to temo je Ciril Jereb dodal in želel obrazložiti, da gre pri tem za dve ločeni zadevi, in sicer 

prva – ureditev kanalizacije, ki jo je potrebno sanirati in druga – preprečitev pridobivanja 

soglasja pri ARSO za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave za obdelavo 

nevarnih odpadkov s proizvodno zmogljivostjo 292ton/dan in lahko povzroča onesnaževanje 

večjega obsega.  

 

Ad 4.) 

 

Člani sveta so dopolnjevali osnutek NRPja. Predsednik je člane pozval še za dodatne predloge 

do petka, 12. t.m. 

NRP bo priloga temu zapisnku. 

 

Ad 5.) 

 

Obrazložitev finančnega načrta za leto 2015 je svet obravnaval že na predhodni seji, vendar je 

predsednik podal podrobnejšo obrazložitev. 

Člani sveta želijo večjo preglednost nad financami – prihodki, odhodki; zato je Bojan Hafner 

pripomnil, da je potrebno zbrati finančne podatke za preglednejše poslovanje KS. 

 

 

 

 

 



 

 

Ad 6.) 

 

Na osnovi dodelanega NRPja je potrebno pripraviti osnutek strategije trajnostnega razvoja 

Stražišča, je predlagal predsednik. Zadolžitev za to nalogo je prevzel Ciril Jereb. 

 

Ad 7.) 

 

Stražiški kulturni teden, 27. po vrsti, je bil po pričakovanjih uspešno izveden in dobro obiskan, je 

povedal predsednik Jure Šprajc. Organizacijskemu odboru za izvedbo te prireditve je izrazil vso 

zahvalo in še dodal, da so za predsednico odbora imenovali go. Tadejo Česen Šink. V bodoče naj 

bi se odbor oblikoval v društvo. 

 

Ad 8.) 

 

Inventurna komisija je opravila dne 09. 12. 2014 popis OS in DI.  

Svet je bil s popisom in inventurnim stanjem na dan 09. 12. 2014, seznanjen. 

 

Ad 9.) 

 

 Svet je bil seznanjen s pismom, ki ga je na KS naslovil g. Cvetanović. Predsednik ga je 

povabil na sejo, vendar je vabilo zavrnil in dejal, da je v pismu razvidna vsa vsebina. 

 Predlagano je bilo, da se v naslednjem glasilu SITAR povabi vse krajane, da podajo svoje 

pobude, vprašanja in predloge, ki bodo povezani z internetno stranjo KS. 

 

Ad 10.) 

 

 Ciril Jereb je opozoril na onesnaženo moteče okolje Samskega doma na Delavski cesti, okoli 

katerega je zaraščen plevel (ambrozija, ki je strupena za ljudi), razbita stekla in ostala 

nesnaga. 

Svet predlaga, da se pridobi mnenje lastnika objekta. 

 Svetniki se pritožujejo na ukinitev Gorenjske banke v Stražišču. Predlagajo rešitev za 

ponovno vzpostavitev poslovanja Gorenjske banke v naši krajevni skupnosti. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.50 . 

 

 

 

 

Zapisala :                                                                                      Predsednik Sveta KS Stražišče : 

 

Ivanka Markič                                                                                         Jure ŠPRAJC 


