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ZAPISNIK

03. seje sveta KS Stražišče, ki je bila v torek 16.04.2019 ob 19:00 uri v prostorih KS Stražišče
Prisotni: Jure Šprajc, Irena Hočevar, Helena Rozman, Bojan Hafner, Franci Podlipnik
Odsotni: Marko Špolad, Mitja Rozman
Ostali: urednik glasila Sitar g. Andrej Žalar
Sejo je vodil predsednik Sveta KS Stražišče g. Jure Šprajc.
Predsednik sveta Jure Šprajc je pozdravil vse prisotne, se vsem zahvalil za udeležbo, ter
ugotovil sklepčnost članov sveta KS Stražišče in predlagal naslednji
dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev dnevnega reda seje
Potrditev zapisnika 2. redne seje
Pregled dela predsednika in sveta KS Stražišče.
Priprava predloga investicij v KS Stražišče
Vprašanja, pobude in predlogi.

Ad 1.
Dnevni red je bil potrjen soglasno
(5 prisotnih : 5 glasov ZA)
Ad 2.)
Zapisnik 2. redne seje je bil soglasno sprejet.
(5 prisotnih : 5 glasov ZA)
Ad 3.)
Predsednik sveta KS Jure Šprajc predstavi članom sveta nekaj informacij glede predvidenih
investicij. Na začetku novega mandata novega župana se vse odvija bolj počasi, ker se še
odločajo kako naprej. Dobili smo tudi novega podžupana gospoda Roberta Nograška, ki
posluša predloge vseh, nato pa se bodo začele zadeve odvijati.


Mnenje civilne iniciative glede reševanja industrijske cone Laze je, da MOK ni
spoštovala stališč sprejetih na zboru krajanov dne 15.01.2019



Nedavna čistilna akcija je lepo uspela. Udeležilo se je kar precej društev in krajanov.



Podjetje Goodyear je pripravljeno na območju KS Stražišče preko donacije financirati
postavitev dveh klopi za starejše občane.



Svet KS Stražišče predlaga tudi postavitev ogledala za izhod v krožišču na Škofjeloški
cesti proti Hafnerjevi poti, ker je nepregleden odcep in zelo ozka cesta.

Ad 4.)
Predsednik sveta KS Jure Šprajc seznani člane, da je potrebno predlagati investicije za to
mandatno obdobje.
Član sveta Bojan Hafner poudari, da se morajo investicije razvoja Stražišča in industrijske
cone Laze obravnavati ločeno od ostalih investicij, sicer se kaj hitro lahko zgodi, da zaradi
blokad in nesoglasij občine in CI pri urejanju komunalne infrastrukture v Lazah, zastane tudi
celoten razvoj drugih delov Stražišča.
Prioriteta razvoja Stražišča je čimprejšnja ureditev kanalskih in meteornih voda zaradi poplav,
ker je to osnova za normalno življenje, kot so:
= izgradnja kanala zaledne vode izpod Šmarjetne gore mimo Gorenje Save do Save
= ločitev meteorne vode na Ješetovi ulici in Bavdkovi ulici
= ločitev meteorne vode na Jernejevi ulici do potoka Trenča

= vgradnja ločenih meteornih in kanalnih cevi na Delavski cesti, Šempetrski ulici in
Trojarjevi ulici
= ureditev okolice samskega doma, ter skrb za varnost občanov
= ureditev in sanacija objekta bivšega samskega doma. Predlog članov sveta KS Stražišče je
izgradnja doma za ostarele pod okriljem mestne občine Kranj. Prebivalstvo se vedno bolj
stara, zato bo v prihodnosti teh ustanov primanjkovalo in zato bi bilo smiselno objekt pri
sanaciji peljati v smeri, da Stražišče pridobi s tem dodano vrednost.
Sklep: Svetnici in svetniki KS Stražišče podpirajo predlagane investicije, ki so podane v
Investicijski tabeli NRP 2019 (dokument je priloga zapisniku).
Sklep je bil soglasno sprejet.
(5 prisotnih : 5 glasov ZA)

Ad 5.)
Urednik Sitarja g. Andrej Žalar je seznanil člane sveta KS Stražišče, da se mora folklorna
skupina Sava izseliti iz prostorov nekdanje tovarne Sava, kjer so imeli shranjene obleke
folklorne skupine. Novi lastnik prostore prodaja, zato bi lahko občina odkupila te prostore za
namen delovanja društev.
Dodatnih vprašanj, pobud in predlogov ni bilo.
Predsednik se vsem še enkrat zahvali in zaključi s sejo.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Priloga zapisnika:
-

Investicije NRP 2019

zapisala:
Marija Pogačnik

Predsednik sveta KS Stražišče
Jure Šprajc, 1.r.

