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ZAPISNIK 

 

 

02. seje sveta KS Stražišče, ki je bila v sredo 30.01.2019 ob 18:30 uri v prostorih KS Stražišče 

 

Prisotni:   Jure Šprajc,  Mitja Rozman , Irena Hočevar, Helena Rozman,  Bojan Hafner,                          

Franci Podlipnik,  Marko Špolad 

 

 

Sejo je vodil predsednik Sveta KS Stražišče g. Jure Šprajc.  

 

Predsednik sveta Jure Šprajc je pozdravil vse prisotne, se vsem zahvalil za popolno udeležbo, 

ter ugotovil sklepčnost članov sveta KS Stražišče in predlagal naslednji  

 

                                        dnevni red 
 

1. Potrditev dnevnega reda seje 

2. Potrditev zapisnika 1. redne konstitutivne seje  

3. Pregled dela predsednika in sveta KS Stražišče. 

4. Usklajevanje cen za najem prostorov v KS Stražišče 

5. Poročilo o zaključku 31. Stražiškega kulturnega tedna 

6. Poročilo komisije o popisu sredstev 

7. Razprava o komunalni ureditvi v Stražišču 

8. Vprašanja, pobude in predlogi. 

 

 

 

 

 

 



Ad 1.  

 

Dnevni red je bil potrjen  s predlagano dodatno 7. točko  dnevnega reda, ki se glasi »Razprava 

o komunalni ureditvi v Stražišču« in soglasno sprejet. Točka je dodana na dnevni red. 

 

 (7 prisotnih : 7 glasov ZA) 

 

Ad 2.) 

 

Zapisnik 1. redne seje je bil soglasno sprejet. 

 

 (7 prisotnih : 7 glasov ZA) 

 

Ad 3.) 

 

Predsednik sveta KS Jure Šprajc predstavi članom sveta predlog , da se srečajo predsedniki 

krajevnih skupnosti na desnem bregu Save. Večina večjih projektov se v današnjem času 

povezuje, zato je tudi smiselno sodelovanje z sosednjimi krajevnimi skupnostmi. 

 

Zbor krajanov 15.01.2019 je potekal umirjeno, s solidno udeležbo, sedaj pa je na potezi 

Mestna občina Kranj, da se izkaže kako bo upoštevala sklepe, ki so bili sprejeti na zboru 

krajanov. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči v potrditev naslednji  

 

1.SKLEP 

Svet KS Stražišče se je seznanil  z delom predsednika KS Stražišče 

Sklep je soglasno sprejet (7 prisotnih : 7 glasov ZA) 

Ad 4.) 

 

Predsednik sveta KS Jure Šprajc pove, da je potrebno je uskladiti cene najemnin v 

Šmartinskem domu, ker so se cene energentov z leti tudi kar precej zvišale. 

Povišale naj bi se predvsem cene za domače najemnike, ker so cene za tuje najemnike že 

dovolj visoke in bi zvišanje le teh lahko zmanjšalo zanimanje za najem.  

Po razpravi se člani dogovorijo:  

 Predlaga se nov cenik ki je v prilogi. 

 Za večje skupine ali posebna odstopanja od cenika, se določi predsednika Jureta 

Šprajca, ki lahko v posebnih primerih po presoji določi tudi druge cene. O posebnih 

odstopanjih cen potem poroča članom sveta KS na naslednji seji.  

 Ker nekateri najemniki pustijo za seboj prostore v zelo slabem stanju in z ogromnimi 

količinami ne sortiranih odpadkov, bi bilo smiselno ob rezervacijah pobirati kavcijo 

100,00 eur za obračun morebitnega dodatnega čiščenja V primeru da bi čistilka imela 



nad 4 ure dela, da je prostor ustrezno pospravljen, se stranki zaračuna vsaka dodatna 

ura po 15 eur. 

 Stranka do 9 ure dopoldan naslednji dan ne odstrani svojih odpadkov, jih bo 

pospravilo komunalno podjetje, račun za odvoz pa se bo zaračunal stranki. 

 

2.SKLEP 

Na podlagi mnenj člani sveta KS sprejmejo cenik. 

Sklep je soglasno sprejet (7 prisotnih : 7 glasov ZA) 

Ad 5.) 

 

Predsednik Jure Šprajc pove, da je bil decembrski 31. Stražiški kulturni teden zelo uspešen. 

Bil je zelo pestro kulturno obarvan in zelo dobro obiskan, malo manj petek, ki naj bi bil za 

mlajšo generacijo, zato bi bilo lepo, če bi se vključil v odbor kulturnega tedna za pripravo še 

kakšen mlajši član, da bi lažje privabili tudi mlajše. Kultura Štražišane med seboj povezuje, 

zato je tudi kvaliteta programa zelo pomembna. Trudimo se, da je vsako leto boljša, pri tem 

pa nam pomagajo tudi lokalni donatorji, brez katerih nebi mogli sestaviti tako pestrega in 

kvalitetnega programa. 

 

Letošnji 32. Stražiški kulturni teden pa se bo začel malo drugače, ker folklorna skupina Sava 

letos obeležuje okroglo 70. letnico svojega delovanja in je edina  skupina, ki je bila prisotna 

na vseh 31.kulturnih tednih. Lepo bi bilo, da se organizira lepa svečana kulturna prireditev. 

 

Ad 6.) 

Predsednik inventurne komisije Bojan Hafner seznani predsednika in člane z zapisnikom. 

Inventura je potekala brez posebnosti. Ugotavljajo da je precej inventarja zastarelega in 

obrabljenega, ki bi ga bilo potrebno postopoma zamenjati. Izloči se pokvarjena in zastarela 

oprema in neuporabni drobni inventar, ter manjkajoči inventar. 

3.SKLEP 

 Svet KS Stražišče  se seznani z zapisnikom inventurne komisije. 

(7 prisotnih : 7 glasov ZA) 

Ad 7.) 

 

Največ problemov zaradi poplav je na Šempeterski in Trojarjevi ulici. Narejeno je zajetje 

preko Bantal do Križnarjeve ulice, nula točka pa je v krožišču. 

 

Predsednik Jure Šprajc predstavi članom kakšni naj bi bili prihodnji načrti za reševanje 

meteornih vod, kolikor je seznanjen, kako pa bo naprej, pa se še ne ve. 

 



Marko Špolad pove glede industrijske cone Laze, da imajo vse industrijske cone merilce, zato 

se je na zboru krajanov zahtevalo, da se naredijo meritve.  

Najprej bi bilo potrebno urediti kanalizacijo na Škofjeloški cesti, nato Ješetovi, Bavdkovi, šele 

nato Laze. Kanalizacija se ne more priklapljati na več kot 30 let stare cevi. Rezultat pa je 

tožba na upravnem sodišču. Pred dvema letoma se z županom niso uspeli dogovoriti, ker 

projekt ni okoljevarstveno vzdržen in zato tudi pritožba Alpe Adria Green. 

Sedaj je na potezi Mestna občina Kranj, da se zadeva premakne. Industrijska cona mora biti 

primerno oskrbovana, zato bi morali ustrezno urediti tudi obvoznico. Prebivalci Ješetove ulice 

vidijo v tej obvoznici prioriteto. 

 

Po kratki razpravi o problematiki komunalne urejenosti predsednik predlaga: 

 

 

4.SKLEP 

 Svet KS Stražišče ponovno poziva Mestno občino Kranj, da nadaljnje reševanje poplavnega 

območja na Šempeterski in Trojarjevi ulici. 

Sklep je soglasno sprejet (7 prisotnih : 7 glasov ZA) 

5.SKLEP 

Svet KS Stražišče ponovno poziva Mestno občino Kranj, da v letu 2019 pripravi projektno 

dokumentacijo za celostno rešitev poplavnega območja z ureditvijo ločenih fekalnih in 

meteornih vod. 

Sklep je soglasno sprejet (7 prisotnih : 7 glasov ZA) 

Ad 8.) 

Na zboru krajanov so krajani Stražišča izglasovali šest sklepov: 

1.) MO Kranj naj začne urejati ločeno kanalizacijo od izliva do izvora ( najprej Ješetova 

potem priklop Laz) 

2.) MO Kranj naj naredi finančno konstrukcijo za novo obvoznico med industrijskima         

conama Bauimex in Laze, ter Škofjeloško cesto. 

3.) MO Kranj naj se zaveže k intenzivnemu iskanju alternativne cone za sporazumno 

selitev industrije iz Laz ( terminski plan) 

4.) Župan MO Kranj se s tem sklepom striktno zaveže k spoštovanju določb Zakona o 

lokalni samoupravi v zvezi varovanjem okolja. 

5.) MO Kranj naj nemudoma posreduje pri Agenciji Republike Slovenije za okolje glede 

izvršitve odločbe Upravnega sodišča in ugotovi trenutne onesnaževalce v Lazah, ter 

jim prepove nadaljnje delovanje. 

6.) MO Kranj naj nemudoma pristopi k monitoringu vseh emisij (voda, zrak tla) v Lazah 

 



Predsednik predlaga: 

6.SKLEP 

Svet KS Stražišče podpira sklepe zbora krajanov z dne 15.01.2019, ter poziva MO Kranj, da 

jih realizira. 

Sklep je soglasno sprejet (7 prisotnih : 7 glasov ZA) 

 

Seja je bila zaključena ob 20.15 uri. 

 

 

 

 

  zapisala:                                                                               Predsednik sveta KS Stražišče 

 Marija Pogačnik                                                                                         Jure Šprajc,  1.r. 


