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ZAPISNIK 

 

 

6. seje sveta KS Stražišče, ki je bila v četrtek 08.10.2015 ob 19:00 uri v prostorih KS 

Stražišče 

 

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

 

Odsotna:  mag. Franci Rozman in Franci Podlipnik 

 

Prisotni še krajani:  Rafael Šumi, Marko Špolad, Darinka Novak Zalaznik 

 

Sejo je vodil predsednik Sveta KS, g. Jure Šprajc. Predlagal je naslednji  

 

dnevni red 

 

1. Potrditev dnevnega reda seje 

2. Potrditev zapisnika 5. redne seje 

3. Realizacija proračuna 2015 in seznanitev s proračunom 2016 

4. Pregled dela predsednika in sveta KS Stražišče 

5. Seznanitev o Kulturnem tednu 

6. Predstavitev osnutka odloka o nalogah, organizaciji in delovanju krajevnih skupnosti v 

Mestni občini Kranj 

7. Pregled pisma g. Rafaela Šumija 

8. Vprašanja, pobude in predlogi 

 



Predsednik sveta Jure Šprajc je pozdravil vse prisotne, ugotovil sklepčnost članov sveta KS, 

ter dal dnevni red na glasovanje. 

 

Ad1.) 
 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 2.)    

 

Zapisnik 5. redne seje je bil soglasno sprejet brez pripomb. 

 

Ad 3.)   

 

Člani sveta so bili seznanjeni s proračunom za leto 2016, ki se je povečal za 1%, kar pa ne 

pomeni nekih bistvenih sprememb od proračuna za leto 2015. Predsedujoči je svetnike 

informiral o prejetih prošnjah s strani športnih in drugih društev, ki so prosila za finančna 

sredstva za svoje delovanje in nakup osnovnih sredstev za njihovo nemoteno delovanje. Na 

podlagi razprave so ugotovili, da nekaj sredstev za tovrstne izdatke je namenjeno v Proračunu 

za leto 2015, tako da so dali na glasovanje sledeči sklep:   

 

1. sklep 

KS Stražišče za leto 2015 na podlagi prejetih prošenj dodeli sredstva društvom po sledeči 

lestvici: 

- Košarkarski Klub Stražišče 750,00 €  

- Rokometni klub Stražišče 700,00 € 

- Folklorna skupina Sava 300,00 € 

- Rod zelenega Jošta 200,00 € 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

   

Prav tako so bili vsi enotni, da je nujno potrebno obnoviti cesto na Benedikovi ulici in del 

Pševske ceste.  

  

Ad 4.) 
 

Člani sveta so bili seznanjeni z dosedanjim delom predsednika in sveta KS. Predsednik Jure 

Šprajc je povedal, da je zelo vesel ker so se stvari začele premikati. Nameščene so bile 

protipoplavne lopute, ki se preizkušajo. Do sedaj ni bilo nobenih težav.  

V sredini oktobra 2015 se bo začela gradnja ceste Pot na Jošta, ki naj bi bila zaključena do 

konca novembra 2015.     

Načrti za naprej so še graditev športne dvorane, ter reševanje fekalnih in meteornih vod, ki je 

za tako strukturo tal zelo problematično. V proračunu za leto 2016 je uvrščen projekt 

zadrževalnika na Bantalah, ki je osnovni temelj za nadaljnjo reševanje problematike. 

 

Ad 5.) 
 

Priprave za Kulturni teden Stražišča so v polnem teku. Vodja Tadeja Česen Šink zelo 

profesionalno vodi program, ki je za cel teden že poln in sedaj potekajo še zadnje podrobnosti. 



Odbor se je sestal štirikrat. Predsednik Jure Šprajc prosi člane sveta KS, naj s svojimi 

zmožnostmi tudi oni pomagajo poiskati donatorje. 

 

Ad 6.) 

                   
Predsednik Jure Šprajc predstavi osnutek  odloka o nalogah  organizaciji in delovanje 

krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj. Član sveta Ciril Jereb pripomni, da bi bilo tudi 

bolj pravično, če dobimo pravičnejše finančno vrednotenje krajevnih skupnosti glede na 

prihodke in skupnih prihodkov posamezne krajevne skupnosti. 

 

 

 

 

Ad 7.) 
 

G.Rafaela Šumija je zanimalo, zakaj je nastal problem za objavo v Sitarju. Predsednik 

odgovarja, da ni sporno pismo, temveč problem preobsežnega besedila. Glasilo Sitar je 

informator Stražišča in na par straneh  ni prostora za dolga pisma. Problematika naj se rešuje 

na sejah, če pa so problemi večji, pa se urgirajo naprej do župana. Član sveta Jure Kristan 

predlaga, da se ljudi o problematiki lahko informira preko spletne strani, v Sitarju pa se 

informira v strnjeni obliki z glavno iztočno temo. Ciril Jereb še predlaga, da se na spletni 

strani omogoči pisma krajanov in zastavljanje vprašanj na posamezno temo. 

 

Marko Špolad in Darinka Novak Zalaznik zelo pogrešata informiranost krajanov glede 

predelave odpadkov v industrijski coni Laze in kaj se dogaja s izdajanji okoljskih dovoljenj? 

Člane sveta seznanita, da so okoljsko dovoljenje že pridobili, vse pritožbe civilne iniciative so 

bile zavrnjene.  

Po obrazložitvi Krajevna skupnost podpira predlog, da se uporabi vsa možna pravna sredstva 

zoper odločbo o zavrnitvi pritožbe Alpe Adria Green, vloži upravni spor. Na podlagi daljše 

diskusije se predlaga sklep:  

 

2. sklep 

 

Glede na to, da je Ministrstvo za okolje in prostor podjetju Ekorel d.o.o. izdalo 

okoljevarstveno dovoljenje in je s tem začel teči 30 dnevni rok za pritožbo,  Svet KS Stražišče 

s predstavniki CI za zeleno Stražišče poziva Župana g. Boštjana Trilarja in pristojne na MO 

Kranj, da se v čim krajšem času sestanemo in najdemo rešitve glede na trenutno problematiko 

v Lazah pri Kranju. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 

 

 

 

  zapisala:                                                                               Predsednik sveta KS Stražišče 

 Marija Pogačnik                                                                                     Jure Šprajc,  1.r. 


