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ZAPISNIK

07. redne seje sveta KS Stražišče, ki je bila v sredo 17.06.2020 ob 19:00 uri v prostorih KS
Stražišče
Prisotni: Jure Šprajc, Bojan Hafner, Helena Rozman, Mitja Rozman, Franci Podlipnik
Opravičeno odsotni: Irena Hočevar
Odsotni: Marko Špolad
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, ugotovil
sklepčnost članov sveta KS Stražišče, ter z upoštevanim predlogom Mitje Rozmana doda 3. in
6. točko in predlaga naslednji

dnevni red
1.
2.
3.
4.

Potrditev dnevnega reda seje
Potrditev zapisnika 6. redne seje
Razprava o komunalni ureditvi Stražišča
Pregled dela predsednika in sveta KS Stražišče

5. Poslovanje Krajevne skupnosti v času COVID-19
6. Razprava o povračilu stroškov za uporabo Šmartinskega doma
7. Vprašanja, pobude in predlogi

Ad 1.

Usklajen dnevni red je bil potrjen soglasno.
(4 prisotnih : 4 glasov ZA)

Ad 2.)

Zapisnik 6. redne seje je bil soglasno sprejet.
(4 prisotnih : 4 glasov ZA)

Ad 3.)

Predsednik sveta KS Jure Šprajc predstavi članom sveta nekaj informacij glede reševanja
problematike. Začeli so se vsaj malo resnejši pogovori glede reševanja problematike v Lazah.
Na zadnji seji so si vsaj izmenjali vsak svoja stališča, civilna iniciativa in mestna občina. Upa
da se bo zadeva začela končno reševati. Član sveta Mitja Rozman bi si želel, da bi bilo več
komunikacije, da zadeva ne bi preveč zastala in informacije kaj je pripravljen trenutni župan
narediti za rešitev tega problema.

Ad 4.)

Predsednik sveta KS Jure Šprajc predstavi svetnikom kaj se bo delalo v prihajajočih mesecih:
-

Streha Šmartinskega doma je že v teku prenove. Na pobudo sveta KS Stražišče, ki je
ob dvigu najemnine bila, da se v dom začne tudi nekaj vlagati, je pozitivna. Streha je
bila že zelo dotrajana in ob močnejšem vetru so strešniki leteli s strehe in ogrožali
mimoidoče. Strošek prenove je strošek župnišča, ki je tudi kar velik zalogaj.

-

Samski dom se bo končno začel urejati. Predvideno je v septembru, so v pridobivanju
gradbenega dovoljenja za 54 stanovanj.

-

V planu so preplastitve nekaterih cest: del Pševske ceste, Sitarska, del Pant, Skokova.
Med bolj kritičnimi sta še Medetova in Gasilska ulica, vendar morajo prej rešiti še
druge probleme, da ne bodo večkrat prekopavali. Na splošno so ulice in ceste v
Stražišču vse v precej slabem stanju, prav zaradi večkratnih prekopavanj.

-

Tržnica se je v Stražišču kar lepo obdržala, kljub malo okrnjeni izvedbi zaradi
COVID-a smo lahko zadovoljni.

Ad 5.)

Krajevna skupnost Stražišče v času omejitev zaradi COVID - 19 ni oddajala prostorov v
Šmartinskem domu in tako tudi ni bilo prihodkov, po drugi strani pa so kljub temu bili stroški
omrežnin, komunale, vzdrževanja in stroški kadrov. Glede na nastalo situacijo je posledično
KS Stražišče v tem obdobju ustvarila negativno poslovanje, ki nam povzroča tudi likvidnostne
težave.
Na podlagi zgoraj opisanih razlogov predsedujoči predlaga naslednji
1.SKLEP
Svet KS Stražišče naproša Župnišče Šmartin (kot najemodajalec Šmartinskega doma), da nam
zaradi nastale situacije v zvezi z COVID 19 ne obračunate najemnine za obdobje med
15.marcem in 15. junijem oz. za obdobje 3 mesecev.
(5 prisotnih : 5 glasov ZA)

Ad 6.)

Po krajši razpravi o stanju v času sedanje krize zaradi COVID-19, se člani sveta KS Stražišče
strinjajo, da bi bilo potrebno ukreniti tudi nekaj glede znižanja najemnine in sestaviti nov
cenik za uporabnike dvorane, sicer bo nesmisel, da krajevna skupnost še naprej najema
prostore v Šmartinskem domu in ustvarja izgubo.

Ad 7.)

Urednik Sitarja Andrej Žalar obvesti člane sveta KS Stražišče, da se bo cena pitne vode do
novega leta v povprečju na gospodinjstvo povišala za okrog 2 eura, po novem letu pa se bo
ponovno vrnila na isto ceno kot sedaj.

Predsednik sveta KS se vsem še enkrat zahvali ter zaključi sejo.
Seja je bila zaključena ob 20.10 uri.

zapisala:
Marija Pogačnik

Predsednik sveta KS Stražišče
Jure Šprajc, 1.r.

