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ZAPISNIK

04. seje sveta KS Stražišče, ki je bila v sredo 04.09.2019 ob 19:00 uri v prostorih KS Stražišče
Prisotni: Jure Šprajc, Irena Hočevar, Helena Rozman, Marko Špolad, Mitja Rozman, Franci
Podlipnik
Opravičeno odsotni: Bojan Hafner
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 3. redne seje
Pregled dela predsednika in sveta KS Stražišče.
Potrditev predloga proračuna za leti 2020 in 2021
Vprašanja, pobude in predlogi.

Ad 1.
Dnevni red je bil potrjen soglasno
(6 prisotnih : 6 glasov ZA)
Ad 2.)
Zapisnik 3. redne seje je bil sprejet s popravkom na predlog Marka Špolada, in sicer pri 3.
točki dnevnega reda se popravi mnenje civilne iniciative, ter pri 4. točki dnevnega reda se
izpusti navedek » vsi se strinjajo, da se razvoj industrijske cone Laze loči od ostalih investicij
krajevne skupnosti.
(6 prisotnih : 6 glasov ZA)
Ad 3.)
Predsednik sveta KS Jure Šprajc predstavi članom sveta nekaj informacij glede zadnjih
investicij.


Varnost prometa in udeležencev v prometu se je izboljšala zaradi izgradnje novega
pločnika pri Korošcu.



Novo krožišče v Bitnjah je dobra pridobitev zaradi večje pretočnosti v prometu.



Zgrajeni sta kolesarski postaji pri vrtcu in Baragovem trgu. Odziv krajanov na novo
možnost koriščenja koles pa še ni preveč dober.



Predsednik sveta KS Jure Šprajc se dogovarja s podjetjem Goodyear, da na območju
KS Stražišče preko donacije Vincenca Drakslerja financira postavitev dveh klopi za
starejše občane.



Predsednik sveta KS Jure Šprajc se je sestal tudi z lastniki Šmartinskega doma, kjer se
dogovarjajo za prenovo strehe.



Petkove tržnice so kar lepo obiskane in krajani so zadovoljni z lokalno domačo
ponudbo.



Zelo nujne so tudi investicije na poplavnih območjih KS Stražišča, zato bi jih bilo
potrebno čimprej začeti reševati.

Ad 4.)
Predsednik sveta KS Jure Šprajc seznani člane, da je potrebno vsako leto predložiti predloge
proračuna tudi za krajevno skupnost. Članom sveta predstavi predloge ločeno za leto 2020 in
2021 z obrazložitvijo.
Po predstavitvi vpraša člane za morebitne dodatne predloge ali obrazložitve, ter predlaga
glasovanje za predlog proračuna.
(6 prisotnih : 6 glasov ZA)

Ad 5.)
Član sveta KS in predstavnik civilne iniciative za zeleno Stražišče Marko Špolad obvesti
ostale člane o odgovoru glede predloga CI, da se podjetje Ekol preseli iz industrijske cone
Laze na ustrezno lokacijo. Odgovor je bil zavrnjen, ker nimajo lokacije, ki bi bila primerna za
takšno dejavnost.
Gasilska vaja izvedena v Lazah je potrdila domnevna pričakovanja. Objekt, kjer je potekala
vaja stoji na hribčku in so vse gasilne vode z vaje tekle k sosednjem Don-donu.
Predlogi reševanja Laz na zboru krajanov so bili kompromisni, pa so še vedno ostali v
predalih. Nobena stvar se ni premaknila. Izmeril naj bi se tudi izpust zraka v Lazah, merilci pa
so bili postavljeni pri vrtcu.
Člani sveta KS Stražišče pozivajo Mestno občino k dialogu in sprejmejo:
1.) Sklep
Svet KS Stražišče poziva Mestno občino Kranj, da se ponovno sestane s Civilno iniciativo za
zeleno Stražišče na tematiko reševanja Laz.
2.) Sklep
Svet KS Stražišče poziva Mestno občino Kranj, da predstavi rezultate vseh meritev zraka, ki
jih je opravila pri vrtcu, svetnikom KS Stražišče.

Predsednik povpraša po predlogih in pobudah, ker jih ni bilo, se vsem še enkrat zahvali in
zaključi sejo.
Seja je bila zaključena ob 20.20 uri.

zapisala:
Marija Pogačnik

Predsednik sveta KS Stražišče
Jure Šprajc, 1.r.

