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Zadeva: Zapis srečanja župana s predstavniki krajevne skupnosti Stražišče in 
civilne iniciative za Laze z dne 12.6.2015 
 
 
Na delovnem srečanju so bili prisotni predstavniki krajevne skupnosti: Jure Šprajc – predsednik 
KS, Mag. Franc Rozman – podpredsednik, Jure Kristan, Ciril Jereb, Bojan Hafner, Franc 
Podlipnik, Rok Pintar, predstavnika Civilne iniciative za zeleno Stražišče: Marko Špolad, Rafael 
Šumi, predstavniki Mestne občine Kranj: župan Boštjan Trilar, Janez Rakar – vodja Kabineta 
župana, Tanja Hrovat – vodja projektne pisarne, Miha Juvan – vodja Urada za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe, Janez Ziherl – vodja Urada za okolje in prostor, Judita Tkalec – 
koordinator za KS. 
 
Župan je na začetku srečanja predstavil rebalans proračuna za leto 2015 in rezultate dela 
fokusnih skupin. Pri rebalansu proračuna je povedal, da je največji problem znižanje 
povprečnine na prebivalca, ki jih občine prejmejo od države. Povprečnina se je znižala za več 
kot 100 € na prebivalca, kar za Mestno občino Kranj pomeni skoraj 7 mil. eurov manj sredstev. 
In ta manjkajoča sredstva predstavljajo veliko težavo za investicije, ki so potrebne v Mestni 
občini Kranj. Velik del proračuna je namenjenega za dokončanje projekta Gorki, kjer mora 
Mestna občina Kranj (v nadaljevanju MOK) izpolniti svoje obveze (plačilo DDV in 15% 
participacija s strani MOK za odpadne vode). Obnova cest, javne razsvetljave in vodovoda, ki 
poteka sočasno z projektom Gorki, MOK financira v celoti. 
Glede fokusnih skupin je pojasnil, da je MOK z različnimi interesnimi skupinami (zainteresirana 
javnost, politika, krajevne skupnosti,…) prišla do smernic, kam in kako se želi MOK razvijati v 
prihodnosti in kako bo oblikovana Strategija razvoja MOK.  
 
Delovno srečanje se je nadaljevalo s predstavitvijo težav, s katerimi se srečujejo prebivalci 
krajevne skupnosti Stražišče: 

 SAMSKI DOM, predstavnik KS povedo, da je stavba bivšega samskega doma 
zapuščena, zanemarjena in da bi bilo potrebno lastnika pozvati, da se območje uredi in 
poišče rešitev za ureditev.  
MOK mora pred sodiščem izkazati pravni interes, da bi lahko dobila podatke o 
lastništvu. Ravno tako naj bi se nepremičnina vmes že večkrat prodala. MOK se po 
potrudila pridobiti podatke o lastništvu nepremičnine in po možnosti skušala na lastnika 
vplivati, da se območje in nepremičnina uredita. 

 BANTALE, območje kjer se pojavljajo velike težave ob nalivih in prihaja do poplav 
oziroma do poplavljanja kletnih etaž stanovanjskih hiš na tem območju. Problem 
območja je, da meteorna voda in fekalna kanalizacija odtekata v mešani kanalizacijski 
sistem, ki ni dimenzioniran za večje količine padavinske vode (zaledne in stoletne vode 
iz Šmarjetne gore). Predstavniki MOK so povedali, da bo v letošnjem letu izveden test s 
povratnimi loputami na petih stanovanjskih objektih, ki jih je glede na izkušnje ob 
lanskih poplavah določila Komunala Kranj. Dolgoročna rešitev je najprej izvedba poni 
kovalnega polja Bantale in nadalje ureditev potoka Trenča s čimer se večja količina 
meteorne vode ob nalivih ustrezno kanalizira v strugo Trenče in naprej do mesta, kjer 
voda ustrezno ponika. 



 POT NA JOŠTA, namen je prestavitev ceste Pot na Jošta severno od graščine, v teku 
je mediacijski postopek z g. Vestom; dela bodo izvedena še v tem letu. Istočasno se 
rešuje primerna dostopna cesta do ulice Pot pod gradom, ki sedaj poteka po privatnem 
zemljišču in poteka razlastitveni postopek na Upravni enoti. 

 ŠPORTNI PARK STRAŽIŠČE, predstavniki KS so povedali, da je območje športnega 
parka zelo slabo, saj se do sedaj skoraj nič ni obnavljalo. Izpostavili so tudi problem 
izgradnje športne dvorane pri osnovni šoli, saj naj bi dvorana, po umestitvi v projektu, 
podrla oziroma zelo posegla v Športni park Stražišče.  

 BENEDIKOVA ULICA, je nujno potrebna obnove, saj jo je potrebno na novo preplastiti 
in se je ne da več popravljati skozi vzdrževanje. Ponudba za preplastitev te ceste znaša 
okvirno 18.000 eurov. 

 IZGRADNJA KROŽIŠČA (Škofjeloška – Stražiška cesta), prihaja do zastojev, saj se je 
iz smeri Stražišča na Škofjeloško cesto proti Kranju skoraj nemogoče vključiti. Želja KS 
je, tudi želja sosednih KS, da se na tem območju zgradi krožišče, kar bi rešilo težave 
lokalnih prebivalcev. MOK se zaveže preveriti možnost izgradnje pri direkciji za ceste in 
narediti prometno študijo. Ocenjena vrednost je približno 300.000 eurov. 

 
V nadaljevanju srečanja sta predstavnika Civilne iniciative za zeleno Stražišče županu 
predstavila problem stanovalcev na področju Laz.   
Civilna iniciativa si želi: 
- da MOK konkretno pristopi k reševanju problema in sodeluje s prebivalci tega območja in 
zagotovi oziroma sodeluje s civilno iniciativo in po potrebi tudi pozove in v reševanje vključi 
državo. Povedali so, da je ARSO podjetju Ekol d.o.o., ki se ukvarja z zbiranjem in predelavo 
sekundarnih surovin, izdalo dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Ravno tako je podjetje Saning 
international, d.o.o. pridobilo gradbeno dovoljenje za postavitev betonarne. Prebivalci 
opozarjajo, da se s tem širi proizvodna dejavnost na tem območju, kljub temu, da stanovalci 
temu nasprotujejo in da se s tem zelo slabša kvaliteta življenja prebivalcev. Opozarjajo tudi na 
veliko emisij v zraku in da bi bilo potrebno še enkrat obvezno opraviti meritve zraka.  
- Problem reševanja oziroma iskanja krivca za zasute odpadke pred 30 leti na tem področju še 
vedno ostaja. Predlog civilne iniciative je, da MOK preveri cene sondaže tal in se po pridobitvi 
soglasja lastnikov zemljišč ta tudi po možnosti opravi. Ravno tako civilna iniciativa MOK 

predlaga, da se opravi verodostojna meritev emisij v zraku.  Izvajalec obratovalnega 
monitoringa po Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz 
nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje mora pridobiti v skladu z 
zakonom, ki ureja varstvo okolja, pooblastilo ministrstva za izvajanje prvih ali občasnih meritev 
emisije snovi in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak. Meritve trenutno lahko opravlja 14 

podjetij s pridobljenim pooblastilom (seznam podjetij: 
http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/vsebine/meritve-emisij-v-zrak).   
- Civilna iniciativa želi, da se MOK zaveže, da bo opravila tudi posvet s pravniki izven MOK, ki 
bodo preveli podobne sodne prakse drugje in da bodo, civilna iniciativa za zeleno Stražišče in 
prebivalci področja Laz, aktivno sodelovali pri projektu za komunalno ureditev območja. 
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Zapisala: Judita Tkalec, koordinator za KS na MOK                          
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