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ZAPISNIK 

 

 

12. redne seje sveta KS Stražišče, ki je bila v sredo 30.3.2021 ob 19:00 uri v prostorih KS 

Stražišče 

 

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

Hočevar 

 

odsotni:   Helena Rozman 

 

Sejo je vodil predsednik Sveta KS Stražišče g. Jure Šprajc.  

 

Predsednik sveta Jure Šprajc je pozdravil vse prisotne, se vsem zahvali za udeležbo, ugotovi 

sklepčnost članov sveta KS Stražišče, ter na prošnjo člana sveta KS Stražišče Marka Špolada 

preda besedo najprej njemu. 

 

Član sveta KS sporoča predsedniku in ostalim članom sveta KS Stražišče, da odstopa od 

funkcije člana sveta KS Stražišče. 

Za to se je odločil, ker je občinski projekt fekalne kanalizacije v Lazah v nasprotju s soglasno 

izraženo zahtevo Strašanov na zboru krajanov z dne 15. 1. 2019, po sodobni dvocevni 

kanalizaciji, urejeni od izliva do izvora. Ker se je z Alpe Adria Green vedno zavzemal za 

celostne in trajnostne rešitve, v prid ljudem in naravi, ga MOK ni več vabila na preiskave 

voda in sedimentov Laz, ne na tiskovno konferenco po ponovno pridobljenem gradbenem 

dovoljenju. 

S svojim odstopom želi pokazati, da se ne strinja z zadržano retoriko sveta KS Stražišče do 

reševanja problematike Laz. Ugotavlja, da je predsednik  KS Stražišče v imenu vseh članov 

brez sklepa javno podprl občinski projekt projekt kanalizacije v Lazah. Zapusti dvorano. 

 

Predsednik sveta KS Jure Šprajc doda, da se je Marko boril za pravice krajanov in ni bil 

uslišan na občini, ter da je škoda, da je odstopil. Svet KS Stražišče mora zastopati interese 



vseh Strašanov. Jure Šprajc se opravičuje, da je v intervjuju povzel, da svet KS Stražišče 

podpira delovanje stroke, kar ni bilo zapisano kot sklep ampak samo ustno izrečeno. 

 

Član sveta Bojan Hafner pove, da je res škoda, da je Marko Špolad odstopil. Občina in Alpe 

Adria Green so skupaj iskali konsenze. Vedno je treba iskati konsenze, da se spelje voda na 

bolje kot je sedaj. Stroka pa mora rešiti problem, da stvar deluje kot mora. Omenil je tudi 

dodatno klavzulo sveta KS Stražišče na trenutno iz občine predlagano rešitev – to je zaporni 

ventil, ki bi preprečil preobremenitev na ostalo kanalizacijo. 

 

Član sveta Mitja Rozman pove, da je v množici strokovnih mnenj pogosto izbrano tisto, ki je 

bližje vladajoči politični opciji. Tudi stroka je pri določenih tematikah razdeljena ali pa 

obstaja celo več spremenljivih rešitev. Na nas svetnikih KS stražišče je, da izberemo tisto, ki 

je najbližja krajanom. Če upoštevamo željo krajanov, je bila lokalna skupnost na zboru 

krajanov enotna, da se problem rešuje od izliva do izvora – kar preprečuje zamašitev 

(podobno kot ventil, ki ga predlaga Bojan Hafner). Do sedaj še ni bilo predloženih strokovnih 

mnenj, da bi bila rešitev od izliva do izvora neustrezna – upoštevala pa bi skupno voljo 

krajanov. To je trajnostna rešitev brez polovičarstva in kompromisov. Mitja Rozman pove, da 

se moramo kot tu bivajoči zamisliti ali želimo v prihodnosti v Lazah industrijo, ali 

naravovarstveno območje. 

 

Predsednik sveta Jure Šprajc pove, da je gradbeno dovoljenje za notranjo ureditev Laz. Stroka 

v gradbeništvu lahko zelo točno izračuna kakšne cevi se rabijo in podobno. 

 

Predsednik sveta Jure Šprajc pove, da je imel Marko Špolad dobre ideje, občina pa ga ni 

povabila na noben sestanek. Svet KS Stražišče se s predsednikom strinja. 

 

Predsednik sveta KS Jure Šprajc predlaga naslednji   

 

                                        dnevni red 

 

1. Potrditev dnevnega reda seje 

2. Potrditev zapisnika 11. redne seje  

3. Pridobitev novih prostorov na Medetovi ulici 

4. Seznanitev s poročilom laboratorijskih meritev 

5. Aktualni dogodki v KS Stražišče 

6. Vprašanja, pobude in predlogi 

 

Ad 1.)  

 

Dnevni red je bil potrjen soglasno. 

 

 (5 prisotnih : 5 glasov ZA) 

 

Ad 2.) 
 

Zapisnik 11. redne seje daje na razpravo ali pripombe, te ni bilo, zato predaja na glasovanje in 

potrditev.  

 

 (5 prisotnih : 5 glasov ZA ) 

 



Ad 3.) 

 

Na Medetovi ulici, kjer je imela Folklorna skupina Sava svoje prostore, je občina odkupila 

prostore za KS. Te prostore bomo dali v uporabo naprej folklorni skupini Sava. Prenoviti bo 

potrebno še okna in vrata. Gre za administrativni postopek, ki ga je potrebno speljati, zato 

sprejmejo naslednji  

 

Sklep    

 

Svet Krajevne skupnosti sprejema sklep, da se prostori, ki se nahajajo na Medetovi 1, 4000 

Kranj in ki jih ima Krajevna skupnost Stražišče v upravljanju, na podlagi Sklepa o prenosu o 

upravljanju, oddajo v brezplačno uporabo skladno z določbami Zakona o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Za izvedbo postopka je zadolžen 

zakoniti zastopnik Krajevne skupnosti, Jure Šprajc. 

 

(5 prisotnih : 5 glasov ZA ) 

 

Ad 4.) 

 

Predsednik KS Jure Šprajc se sprva opraviči svetnikom, da je na tiskovni konferenci v 

povezavi z gradbenim dovoljenjem I . faze komunalne ureditve v Lazah izjavil, da imamo  

sklep, ki podpiramo stroko v zvezi z rešitvami. V zapisniku 6. Redne seje ni bilo sklepa, 

temveč je le zapisano: Svetniki se strinjajo da mora stroka prevzeti odgovornost za svoja 

dejanja in problem rešiti. 

 

Predsednik sveta KS Stražišče Jure Šprajc pove, da je to poročilo nastalo jeseni, 26.11.2020. 

Na ogled je prišel tudi župan in podžupan. Odločili so se, da bodo plačali vzorčenje na dveh 

mestih in sicer ob »račnaku«, kjer je presežek fekalnih vod, ter »nad račnakom«, kjer so sledi 

človeškega dejavnika, ki vsebujejo farmacevtske in kemične snovi. Glede na to, da je to 

okoljevarstveno območje, je to lahko tudi alarmantno. Poročilo lahko vsak bere po svoje. To 

je na državnem območju, zato bo poleg Občine Kranj država morala reševati te ekološke 

probleme. Nekaj vzorcev se je vzelo, je pa še kar nekaj takšnih mest, kjer bi bila potrebna 

nova vzorčenja. 

 

Član sveta Mitja Rozman sprašuje, kaj imamo od poročila, kako ga lahko uporabimo za 

reševanje problematike, kakšni so naši nadaljni ukrepi?  

 

Predsednik sveta KS Stražišče Jure Šprajc pove, da je potrebno redno spremljati vodo, 

opravljati monitoringe. Vsaj začelo se je nekaj v tej smeri. 

 

Član sveta Bojan Hafner pove, da kdorkoli vztraja samo na svojih stališčih, ne doseže kaj 

dosti. Vedno je treba imeti pripravljenost na sklepanje kompromisov. Naša naloga je, da 

opozarjamo in sodelujemo, dogovori med sodelujočimi so pa vedno povezani prav s 

kompromisi.  

Člani sveta KS Stražišče sprejmejo naslednji 

 

Sklep 

 

Svet KS Stražišče se je seznanil s poročilom laboratorijskih meritev. 

(5 prisotnih : 5 glasov ZA ) 



Sklep 

 

Svet KS Stražišče poziva Mestno občino Kranj, naj izvede na točki pod lokacijo Bliska d.o.o.,  

Bojan Čepin s.p. in Prevozi Berce d.o.o.  v Lazah dodatno vzorčenje in meritev vode. 

 

(5 prisotnih : 5 glasov ZA ) 

 

Ad 5.) 
 

Predsednik sveta Jure Šprajc pove, da je Stražišče dobilo nekaj dreves na Bantalah, prostore 

na Medetovi, ni pa nobenih manjših stvari, kot so klopce, ureditve sprehajalnih poti in 

podobno. Tudi druge KS ugotavljajo zelo podobno, zato pričakujemo, da se za drugo leto tudi 

takšne investicije planirajo v proračunu Mestne občine Kranj.  

 

Sodelujemo tudi pri kodeksu obnašanja na Joštu. Izpostavljena je problematika, da je na 

Joštu preveč ljudi predvsem neprevidnih kolesarjev. Cesta postaja nevarna. Ena izmed 

možnosti bi bilo pobiranje parkirnine, kar bi predvidoma zmanjšalo promet. 

 

Član sveta Mitja Rozman pove, da so z uvedbo parkirnin vedno prikrajšani najšibkejši. Tisti, 

ki veliko zaslužijo jim ni problema plačati 7 evrov za urno parkirnino ob Bohinjskem jezeru. 

Takih ukrepov za elite ne potrebujemo. Pozimi je gledal kako se mlade družine na vrhu Jošta 

veselo sankajo in igrajo na snegu. Državo je narediti ugodno za mlade družine. Pripomni 

tudi, da so že na Šmarjetni gori zaprli dostop za splošno populacijo in je sedaj za popoln 

razgled potreben nakup pijače ali pa bivanje v hotelu. Na splošno je proti parkirninam in 

zapiranju za elite, javna dobro mora služiti vsem prebivalcem. 

 

Ad 6.) 
 

Član sveta Mitja Rozman pripomni, da so v zadnjem času na Šmarjetni gori pri graščini bili 

odstranjeni koši za pasje iztrebke. Z odstranitvijo smetnjakov se ne strinja. Manj je 

smetnjakov večja je nesnaga. 

 

Predsednik sveta Jure Šprajc odloči, da bo v imenu krajevne skupnosti posredoval na 

občini. Vsi se informiramo, da je občina odstranila tudi smetnjake za steklo na ekoloških 

otokih. 

 

Član sveta Bojan Hafner pove, da je Lovska družina tudi letos sodelovala na čistilni akciji. S 

takšnimi akcijami smo vsako leto boljši, kar se z leti tudi že pozna.  

 

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

 

Seja je bila zaključena ob 20.10 uri 

 

  zapisala:                                                                               Predsednik sveta KS Stražišče 

 Marija Pogačnik                                                                                         Jure Šprajc,  1.r. 


