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ZAPISNIK 

 

 

 

08. redne seje sveta KS Stražišče, ki je bila v sredo 21.10.2020 ob 19:00 uri v prostorih KS 

Stražišče 

 

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

Podlipnik   

 

Opravičeno odsotni: Irena Hočevar 

 

drugi prisotni: Janez Ziherl – vodja urada za Okolje in prostor 

 

 

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 predlagal naslednji  

 

                                        dnevni red 
 

1. Potrditev dnevnega reda seje 

2. Potrditev zapisnika 7. redne seje  

3. Predstavitev OPPN za območje industrijske cone Laze s strani Janeza Ziherla, vodja 

urada za Okolje in prostor na MO Kranj 

4. Pregled dela predsednika in sveta KS Stražišče 

5. Imenovanje popisne komisije za popis sredstev KS Stražišče 

6. Vprašanja, pobude in predlogi 



Ad 1.)  

 

Dnevni red je bil potrjen soglasno. 

 

 (5 prisotnih : 5 glasov ZA) 

 

Ad 2.) 

 

Zapisnik 7. redne seje je bil sprejet. 

 

 (5 prisotnih : 4 glasovi ZA, 1 vzdržan ) 

 

Ad 3.) 

 

Mestna občina Kranj je pred kratkim imela sestanek za razširitev OPPN na območju Laz. 

Vabljeni niso bili niti civilna iniciativa (CI) niti krajevna skupnost, zato je za pojasnila 

svetnikom prišel na današnjo sejo tudi Janez Ziherl, ki pojasni: 

 

OPPN za Laze so dodali lansko leto, zaradi okoljsko nerešenega problema. Območje Laz 

mora imeti urejen OPPN pred vsako spremembo na tem območju, kar pa ne pomeni širjenja 

tega območja. Temu pravimo sanacija OPPN. Ko nekdo poda pobudo za delni OPPN, 

povabijo vse lastnike tega območja in jih skušajo motivirati za sprejem OPPN. Na sestanku so 

se med lastniki pozanimali, če bodo sodelovali. Sanning je dal pobudo za stanovanjsko 

gradnjo, ostali za industrijske rešitve. Predlog je, da bi bil en del namenjen stanovanjski 

gradnji, drugi pa bi bil neka bariera industrijskega dela, ki bi ostal tak kot je, vendar z 

urejenimi okoljskimi ureditvami. 

 

Mnenje člana sveta Marka Špolada je, da je to le predstava okvirja OPPN za CI in Alpe Adrio 

Green (AAG) in vse ostale. V okolici naj bi se prodajala tudi večja količina zemljišča. Kdo pa 

je odgovoren za okoljsko škodo? Če bi bilo priznano degradirano območje, industrijskega 

obrata na tem območju ne bi bilo in se tudi ne sme širiti. To je tudi v nasprotju z odločitvijo 

na zboru krajanov. Prav na tem območju imajo stanovalci ogromno rakavih obolenj, tudi po 

zadnjem požaru. 

Okoljska inšpekcija je pripisala MOK odgovornost. Stanovalci hočejo odgovore. Sodišče je 

reklo, da ljudje težko živijo z industrijo, zato jih ne naseljujte na tem območju. 

 

Janez Ziherl odgovarja, da tako, kot piše v OPPN, tako mora tudi biti. Vsak ima pravico 

prodajati ali kupovati. Želja, da industrijske cone ne bo, ne more kar čudežno izginiti. Nikogar 

se ne da kar prestaviti. Z OPPN lahko samo omejujemo. Daje se možnost javne obravnave in 

možnost pripomb, ki jih je treba upoštevati. Niso vsi enaki onesnaževalci, z neko 

infrastrukturo pa lahko bistveno povečamo nadzor nad tem. Trenutno je v Lazah težko 

nadzorovati odpadne vode, ker jih vozijo na ustrezna mesta v tujino. 

Interes v Lazah je tudi gradnja stanovanj, ki je boljša kot širitev industrije, vendar je potrebno 

primerno urediti infrastrukturo. 

 

Marko Špolad pravi, da kdor je podal predlog, mu je v interesu le za industrijski del OPPN. 

Res da so bili v preteklosti že obravnavani Ekol, Don don, Blisk, Ekologija in da MOK dela 

meritve s svojimi napravami, okoljsko škodo pa bo ARSO preveril tudi v zemlji. Greznice, ki 

jih uporabljajo, sigurno prepuščajo tudi škodljive snovi, ker so prišle v okolje, potok. 

Naj bo industrija, samo ustrezno urejena. 



 

Janez Ziherl pove, da projekt je tudi ureditev ceste in ureditev infrastrukture. 

 

Član sveta Mitja Rozman vpraša, če je OPPN predviden za širitev industrije?  

 

Janez Ziherl pove, da je Blisk vlagal za dovoljenja, vendar pa morajo za urejanje pridobiti 

gradbena dovoljenja. 

 

Mitja Rozman pripomni, da na tem območju ni smiselno širiti industrije. 

 

Janez Ziherl pove, da selitev ene firme stane lahko zelo veliko, ali pa ugotoviti kdaj bo izraba 

objekta. Vsaka občina ima svoje industrijske cone za svoje dejavnosti, vendar pa se ne da kar 

določiti kam koga umestiti, da bo primerno.  

Urejena industrija je omejena z okoljskimi dovoljenji. 

 

Član sveta Bojan Hafner pove, da ko se bo pripravil OPPN, bo tudi industrija bolj 

kontrolirana. Ali je prostor primeren ali ni pa so mnenja zelo deljena. Podpira, da se z 

ustreznimi kontrolami nekaj začne premikati. Zavedati se moramo, da je narava že zelo 

obremenjena, zato je potrebno čimprej urediti kontrolne točke. 

 

Članica sveta Helena Rozman pove, da je kontrola zelo pomembna, samo potrebno jo je 

korektno izvajati. 

 

Janez Ziherl pove, da so zato udeležbe na javnih obravnavah zelo dobrodošle, ker se z OPPN 

da že dovolj stvari omejiti. 

 

Član sveta Mitja Rozman vpraša: Koliko je interesa občine za meritve? Zakaj pred rešenimi 

tožbami delamo druge plane? 

 

Janez Ziherl odgovori, da lahko samo čakamo, premaknilo pa se ne bo nič. Celostna presoja 

vpliva na okolje traja najmanj leto dni. V presoji se vse določa, ali je nek predlog upravičen 

ali pa ne. 

 

Član sveta Marko Špolad pravi, da mora občina obveščati vse v KS, kot tudi stanovalce Laz, 

kot se je zavezala. Transparentnost je bistvenega pomena. Javnost je za to, da občini pomaga. 

Interes je, da se te ljudi sliši. Krajani so premalo obveščeni o vsem kar se tam dogaja. Ali 

bodo investitorji tudi obveščeni o najdbi smetišč pod parcelami? 

 

Janez Ziherl pove, da se meritve izvajajo. Ugotovljeno je bilo, da so glavni onesnaževalci 

kurilne naprave, nato avtomobili in en majhen del industrija. 

Glede odlagališč pa na območju ni deponije, so smetiščne jame, ki so največje nad cono. To je 

staro breme države, ki je državno breme, zato občina zahteva sanacijski načrt teh območij. 

Predsednik sveta Jure Šprajc se zahvali Janezu Ziherlu za predstavitev in udeležbo na seji, ter 

ga opozori, naj občina redno obvešča KS o vseh aktivnostih in sestanke tudi s prebivalci Laz, 

ki se počutijo kot tretjerazredni državljani.  

  

Ad 4.) 

 

Predsednik sveta KS Jure Šprajc predstavi svetnikom, da se je zadnje pol leta bolj malo 

naredilo. Prenove ulic so se nekaj urejale, vendar je bolj slaba kvaliteta preplastitev cest. 



Vse se samo nekaj krpa, niso pa urejene za daljše obdobje. 

   

Tisti ki skrbijo za urejenost parkov ali košnjo, so letos vse zanemarili. Stalno jih je bilo 

potrebno opozarjati in prositi. 

 

Samski dom se bo začel prenavljati takoj, ko dobijo gradbeno dokumentacijo. Tudi parkirišča 

in garaže bodo uredili. 

 

Ad 5.) 

 

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 2020 predlaga Bojana Hafnerja, člana 

inventurne komisije pa Ireno Hočevar in Marka Špolada. 

Člani sveta KS Stražišče se strinjajo, ter sprejmejo naslednji 

1.SKLEP  o seznanitvi z navodili za opravljanje inventure. 

Sklep je soglasno sprejet 

 (6 prisotnih : 4 glasovi ZA, 2 vzdržana) 

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 : 4 glasovi ZA, 2 vzdržana) 

 

Ad 6.) 
 

Člana sveta Mitja Rozman zanima zakaj je na Šmarjetni gori zaprt razgledni prostor? 

Predsednik mu odgovori, da je to privatni prostor, ki je trenutno zaradi ukrepov zaprt. 

 

Pripomba še glede osvetlitve Pševske ceste, ki je slabo razsvetljena. Zelo bi bila dobrodošla še 

kakšna dodatna luč. 

 

Predsednik sveta KS se vsem še enkrat zahvali ter zaključi sejo. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.40 uri. 

 

 

 

  zapisala:                                                                               Predsednik sveta KS Stražišče 

 Marija Pogačnik                                                                                         Jure Šprajc,  1.r. 


