
 

 

 KRAJEVNA  SKUPNOST   
 STRAŽIŠČE -  K R A N J  
                                

 Škofjeloška c.  18 

4000. K R A N J 

Telefon: 
Fax : 
Elekronski naslov: 
Transakcijski  račun: 
Ident. številka za DDV: 
Matična številka: 
Zavezanec za DDV: 

04 / 231 12 31  
04 /231 43 19 

ks.strazisce@siol.net 
01252-6450811521 

93451091 

5029139 

ne 

  

 

 

Št.:   6 /20- JŠ/MP                                                                                    

Datum: 22.01.2020 

                                                                                                             

 

 

ZAPISNIK 

 

 

 

06. redne seje sveta KS Stražišče, ki je bila v sredo 22.01.2020 ob 19:00 uri v prostorih KS 

Stražišče 

 

Prisotni:   Jure Šprajc, Bojan Hafner, Marko Špolad, Mitja Rozman, Franci Podlipnik   

 

Opravičeno odsotni: Irena Hočevar 

 

Odsotni:  Helena Rozman 

 

drugi prisotni: Andrej Žalar – urednik Sitarja, Toni Šilar 

 

 

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 ter predlagal naslednji  

 

 

                                        dnevni red 
 

1. Potrditev dnevnega reda seje 

2. Potrditev zapisnika 5. redne seje  

3. Pregled dela predsednika in sveta KS Stražišče. 

4. Poročilo o zaključku 31. Stražiškega kulturnega tedna 

5. Obravnava zaključnega računa finančnih načrtov 2019 



6. Poročilo inventurne komisije o popisu sredstev 

7. Poročilo o sestanku na občini na temo reševanja problematike Laz (dodano naknadno) 

8. Komunalna ureditev v Stražišču (dodano naknadno) 

9. Vprašanja, pobude in predlogi. 

 

 

Ad 1.  

 

 

Član sveta KS Mitja Rozman predlaga, da se na dnevni red dodata še dve novi točki: 

- pod 7. točko dnevnega reda:  Poročilo o sestanku na občini na temo reševanja problematike 

Laz 

- pod 8. točko dnevnega reda: Komunalna ureditev v Stražišču  

 

Spremenjen dnevni red je bil potrjen soglasno 

 

 (4 prisotnih : 4 glasov ZA) 

 

 

Ad 2.) 

 

 

Zapisnik 5. redne seje je bil soglasno sprejet. 

 

 (4 prisotnih : 4 glasov ZA) 

 

 

Ad 3.) 

 

 

Predsednik sveta KS Jure Šprajc predstavi članom sveta nekaj informacij glede 

vodovarstvenega območja na Trati pri Škofji Loki. Posledica te vrtine je, da vpliva na veliko 

območje Sorškega polja in tudi na območje KS Stražišče. Območje je večino kmetijsko, zato 

bodo posledično obdelovalci morali uporabljati škropiva in gnojila okolju bolj prijazna. Voda 

je pomemben vir življenja, zato se bo treba vedno bolj prilagajati ohranjanju  ekologije. En 

primer je tudi ekološka tržnica v Stražišču, ki je dobro obiskana, v prihodnje pa bi bilo 

potrebno narediti še kaj za razvoj eko turizma. 

 

Proračun za prihodnji dve leti 2020 in 2021 je bil sprejet.  

Pridobitev v KS Stražišče, so prostori na Medetovi ulici. Trenutno jih uporablja folklorna 

skupina Sava, kar je tudi velika pridobitev za družbeno dejavnost v Stražišču.  

 

 

Ad 4.) 

 

 

Izvedba kulturnega tedna v prvem tednu decembra je potekala zelo lepo. Cel teden je bil zelo 

lepo obiskan. Veliko ljudi se je udeležilo tudi otvoritve. Nastopali so pevci, recitatorji 

glasbeniki, slikar, otroška folklorna skupina, otroci iz OŠ Stražišče, glasbena šola Kranj, 

gledališka predstava iz Komende, Miklavžev večer je pripravila Maja Ahačič, teden pa so 



zaključili z jubilejem folklorne skupine Sava. Predsednik povabi tudi člane sveta k 

sodelovanju in pripravah za prihodnje, dobrodošle so tudi nove ideje ali predlogi.  

 

 

 

Ad 5.) 

 

 

Vsako leto ob zaključku poslovanja oddamo poročilo o zaključnem računu na občino, tako bo 

tudi letos. Tudi v letu 2019 smo bili zelo blizu finančnega načrta na prihodkovni in 

odhodkovni strani.  

 

 

1.SKLEP 

 

Predsednik sveta KS Jure Šprajc seznani člane sveta s finančnimi podatki. 

 

 (5 prisotnih : 5 glasov ZA) 

 

 

Ad 6.) 

 

 

Predsednik inventurne komisije Bojan Hafner seznani predsednika in člane o poteku inventure 

z zapisnikom. Inventura je potekala brez posebnosti. Izloči se zastarela oprema in neuporabni 

drobni inventar ali poškodovani inventar. 

2.SKLEP 

 Svet KS Stražišče  se seznani z zapisnikom inventurne komisije. 

(5 prisotnih : 5 glasov ZA) 

 

 

Ad 7.) 

 

 

Predsednik seznani člane, da so ob nedavnem požaru v industrijski coni Laze, gasilci bili 

takoj obveščeni o požaru, po zaslugi avtomatskih javljalnikov požara, ki jih je predlagala 

krajevna skupnost. Na sestanku velikih korenitih sprememb niso dogovorili. Občina predlaga, 

da se meteorno vodo iz Laz spelje v bližnji potok. Zgradilo bi se tudi kanalizacijsko omrežje v 

Industrijski coni Laze, ki bi se z uporabo črpalk priključilo na obstoječe javno kanalizacijsko 

omrežje v Stražišču.  Projektu, ki ga je je pripravila občina, civilna iniciativa nasprotuje, zato 

bo marca ponovno sestanek. Besedo predaja ostalim. 

 

Predstavnik civilne iniciative (CI) in član sveta KS Stražišče Marko Špolad pove, da je bil 

sestanek izključno namenjen diskreditaciji CI. Način komunikacije z mestno občino Kranj 

ostaja katastrofalen. Župan ve za nevarnosti, nima pa namena nič ukreniti, tako bodo vse 

zadeve ostale nerešene. Razmišljati bi se moralo o posledicah nesreč in o vzrokih zanje, ne pa 

o hitrosti intervencij. Gasilci zaradi popolne neurejenosti in neprimernosti objektov za 



tovrstne dejavnosti že od leta 2014 ne prevzemajo nobene odgovornosti za intervencije na tem 

območju. Že takrat so opozorili, da Ekol nima AJP niti požarne straže.  Mnenje civilne 

iniciative je, da mestni občini ni mar za nobeno od rešitev, ki so jo krajani soglasno sprejeli na 

zboru krajanov dne 15.1.2019. Predsedstvo KS Stražišče pa je na sestanku ne glede na to 

podprlo parcialno rešitev priklopa fekalne kanalizacije na Ješetovo ulico. Civilna iniciativa je 

zavezana interesom svojih članom, zato je ponudila celostne rešitve, kot je razširitev (nikakor 

pa ne nasprotovanje stroki) projekta z dvocevno kanalizacijo.  

Za ponujene parcialne rešitve v CI nočejo in ne morejo prevzeti nobene odgovornosti. Zato ne 

vidijo več nobenega smisla dogovarjanja z MOK. Posebej postane dialog nemogoč v ozračju 

vnaprejšnje diskvalifikacije partnerjev iz CI, kar je bilo na sestanku s strani MOK lepo 

demonstrirano. Zato se nameravajo ukvarjati zgolj še z zaščito ljudi in habitatov, na področjih 

torej, kjer smo lahko koristni. 

 

Predsednik sveta Jure Šprajc pove, da je KS poslušala civilno iniciativo in krajane, vendar pa 

se mora tudi zaupati stroki na tem področju. Stroka mora tudi prevzeti odgovornost za svoja 

dejanja in problem rešiti. 

 

Član sveta KS Bojan Hafner pove, da je nujno potrebno dodati klavzulo, ki bi preprečila, da bi 

se pod hudimi obremenitvami javno kanalizacijskega omrežja v Stražišču, vanj črpala še 

kanalizacija iz Laz in bi imeli lahko ob hudih nalivih po celem Stražišču še fekalije iz Laz. 

Vsi svetniki KS se s predlogom strinjajo. Dodati je potrebno klavzulo: »V primeru, da je 

javno kanalizacijsko omrežje v Stražišču že preobremenjeno je potrebno ventil iz Laz 

zapreti.« 

 

Svetniki se strinjajo da mora stroka prevzeti odgovornost za svoja dejanja in problem rešiti. 

 

Ad 8.) 

 

 

Član sveta Bojan Hafner pove, da je industrijsko cono Laze vsekakor potrebno urediti in 

speljati fekalni vod. Potrebno je urediti fekalne in meteorne vode tudi na Škofjeloški cesti. 

 

Član sveta KS Mitja Rozman poudari, da je pri tem potrebno upoštevati sklep Zbora krajanov, 

v katerem so se prisotni med drugim zavezali, da je potrebno kanalizacijo urediti od izliva do 

izvora. Tak način namreč preprečuje, da bi fekalije preobremenile javno kanalizacijsko 

omrežje v Stražišču.  

 

Svetniki so si enotni, da je kanalizacijo potrebno urejati od izliva do izvira, ne pa obratno. 

Ob večji nalivih največ težav povzročajo poplave ravno zato, ker ni ločenih cevi za meteorne 

in fekalne vode. Vzrok je meteorna voda ki pride v veliki količini iz Šmarjetne gore, zato je 

nujno ločiti meteorne in fekalne vode od izliva navzgor. Vsi se zavzemajo za nujno ureditev 

kanalizacije. 

 

Predsednik sveta KS Jure Šprajc pove, da so za projekt sicer neuradno že predvidena določena 

sredstva. Član sveta KS Mitja Rozman pa pozove, da mora biti prioritetna naloga članov sveta 

krajeven skupnosti Stražišča prepričati župana, da se javno ali pisno zaveže, da bomo ta 

predvidena sredstva v naslednjem proračunu dobili. 

 

Svetniki so si enotni, da so za ureditev kanalizacije in odpadnih voda nujno potrebna denarna 

sredstva za naslednji proračun. 



Ad 9.) 

 

 

1) Svet krajevne skupnosti Stražišče je na svoji 6. seji v skladu s Pravilnikom o plačah in 

plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, 

članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o 

povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 18/2008 s spremembami) sprejel naslednji  
 

2.SKLEP 

 

V proračunskem letu 2020 pripadajo članom sveta krajevne skupnosti STRAŽIŠČE sredstva 

za izplačilo nagrade za udeležbo in opravljeno delo na seji sveta krajevne skupnosti (za največ 

4 seje letno), ki so planirana v finančnem načrtu krajevne skupnosti za leto 2020 in so 

zagotovljena v proračunu MO Kranj za leto 2020 in znašajo v višini 728,00 EUR oziroma v 

nominalnem  bruto znesku za predsednika 41,52 EUR in za člana 20,76 EUR. 

 

Član sveta KS Marko Špolad dvomi o učinkovitosti krajevne skupnosti Stražišče zato se 

glasovanja vzdrži. 

 

(5 prisotnih : 4 glasovi ZA ; 1 glas VZDRŽAN) 

 

 

2) Pripomba vzdrževalca Šmartinskega doma Stražišče Tonija Šilar. 

Poda poročilo o dejavnostih, ki v Šmartinskem domu potekajo. Potoži nad nespoštljivim 

odnosom nekaterih uporabnikov doma do objekta. Prav tako poudari, da je veliko sicer 

neprofitnih interesnih skupin, ki uporabljajo dom brezplačno. 

 

Svetniki pozovejo, da se te skupine identificira, saj je po sklepu iz lanskega leta predsednik 

sveta KS Jure Šprajc dolžen ostalim svetnikom predstaviti vse skupine, ki dom brezplačno 

uporabljajo. Svetniki pa za te skupine glasujejo, če je brezplačna raba upravičena.  

Član sveta KS Mitja Rozman se zavzame, da bi vsak uporabnik doma plačal vsaj minimalni 

prispevek za odpiranje oziroma odklepanje vrat, čiščenje in uporabo sanitarij. Namreč Toni 

Šilar mora za vsak brezplačen dogodek Šmartinski dom tudi odkleniti, kar zahteva njegov čas, 

čistilka pa očistiti prostore in sanitarije. 

 

Predsednik sveta KS se vsem še enkrat zahvali, povabi člane na tržnico in gledališko igro ob 

kulturnem prazniku ter zaključi sejo. 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 

 

 

 

  zapisala:                                                                               Predsednik sveta KS Stražišče 

 Marija Pogačnik                                                                                         Jure Šprajc,  1.r. 


