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ZAPISNIK

05. seje sveta KS Stražišče, ki je bila v sredo 23.10.2019 ob 19:00 uri v prostorih KS Stražišče
Prisotni: Jure Šprajc, Irena Hočevar, Bojan Hafner, Marko Špolad, Mitja Rozman, Franci
Podlipnik
Opravičeno odsotni: Helena Rozman
drugi prisotni: Andrej Žalar – urednik Sitarja
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 4. redne seje
Pregled dela predsednika in sveta KS Stražišče.
Imenovanje popisne komisije
Vprašanja, pobude in predlogi.

Ad 1.

Dnevni red je bil potrjen soglasno
(4 prisotnih : 4 glasov ZA)

Ad 2.)

Zapisnik 4. redne seje je bil soglasno sprejet.
(4 prisotnih : 4 glasov ZA)

Ad 3.)
Predsednik sveta KS Jure Šprajc predstavi članom sveta nekaj informacij glede zadnjih
pogovorov z lastniki doma KS.


Dogovor z župniščem glede energetske prenove doma krajanov se usmerja v prenovo
strehe, ki lahko prav kmalu postane nevarna krajanom, če bi začeli odpadati strešniki,
ki so že zelo slabi. Zamenjava strehe je zato nujno potrebna.



Folklorno skupino Sava lastniki prostorov mečejo iz prostorov, ker jih željo prodati.
Smiselno bi bilo, da jih odkupi občina in s tem bi lahko pridobili na tej lokaciji svoje
prostore tudi druga društva.



Podjetje Goodyear je na območju KS Stražišče preko donacije Vincenca Drakslerja
financirala postavitev dveh klopi za starejše občane. Odziv krajanov je zelo pozitiven.
Tudi v prihodnje so v podjetju Goodyear pripravljeni na sodelovanje.



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



Samski dom so začeli čistiti, vendar pa se še ne ve, kaj točno bo s to investicijo.



Predsednik sveta KS Jure Šprajc pove, da v načrtovanju proračuna za naslednje dve leti
ni načrtovanih nobenih investicij v Stražišču. Predvolilna obljuba je bila, da se bodo
investicije participatorno delile po krajevnih skupnostih. Tega v proračunu ni, zato so
predsedniki krajevnih skupnosti desnega brega Save sprejeli sklep za rebalans
proračuna.

V krajevni skupnosti Stražišče smo zaradi predloga proračuna za leti 2020 in 2021 zelo
nezadovoljni s financiranjem komunalne ureditve v Stražišču, ker ni načrtovanih sredstev v
zvezi z ekološko neoporečnostjo Laz in udarov komunalne vode v bližini Delavske ceste.

Ad 4.)
Predsednik sveta KS Jure Šprajc seznani člane, da je potrebno vsako leto ob koncu leta
opraviti tudi inventuro. Člane sveta seznani s popisom, ter poda predlog za določitev
komisije. Za predsednika inventurne komisije v letu 2019 predlaga Bojana Hafnerja, člana
inventurne komisije pa Ireno Hočevar in Marka Špolada.
Člani sveta KS Stražišče se strinjajo, ter sprejmejo naslednji
1.SKLEP
Člani sveta KS so seznanjeni z navodili za opravljanje inventure.
Sklep je soglasno sprejet
(6 prisotnih : 6 glasov ZA)

2.SKLEP
O imenovanju inventurne komisije
Predsednik inventurne komisije je Bojan Hafner
1. član inventurne komisije Irena Hočevar
2. član inventurne komisije Marko Špolad
Sklep je soglasno sprejet
(6 prisotnih : 6 glasov ZA)

Ad 5.)
Član sveta KS in predstavnik civilne iniciative za zeleno Stražišče Marko Špolad obvesti
ostale člane o gasilski vaji izvedeni 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 v
jašek. Lokacija podjetja Ekol je žal neprimerna. V primeru izteka nevarnih snovi, bi se le te
iztekale v jašek, iz jaška v potok iz potoka pa v podtalnico. Na občini tudi nimajo načrtov
reševanja Laz.
O gasilski vaji, ki je potekala v Lazah, prebivalci niso bili obveščeni, čeprav v poročilu piše
da so bili. Tudi občina ne obvešča prebivalcev, kaj se dogaja v coni, čeprav ve za namere
širjenja firm, ker občino zaprosijo za dovoljenja. Prebivalci pa dobijo samo informacije
javnega značaja.

Član sveta Bojan Hafner vpraša predsednika, kaj načrtuje občina s prostori bivše Sloge, ker so
prostori neuporabni, nimajo osnovne komunalne opremljenosti, je pa zanimanje več društev,
ki bi radi koristili prostore.
Predlog članov sveta KS: Zakaj Stražišče nima table Stražišče.
Predsednik sveta KS se vsem še enkrat zahvali in zaključi sejo.
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

zapisala:
Marija Pogačnik

Predsednik sveta KS Stražišče
Jure Šprajc, 1.r.

