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ZAPISNIK 

 

 

8. seje sveta KS Stražišče, ki je bila v torek 26.01.2016 ob 19:30 uri v prostorih KS Stražišče 

 

Prisotni:  Jure Šprajc, Jure Kristan, Rok Pintar, Ciril Jereb, Bojan Hafner, Franci Podlipnik 

 

 

Odsotni:  mag. Franci Rozman   

 

 

Prisotni še krajani:  Anton Kejžar, Željko Zlobec, Gorazd Zupančič 

 

 

Sejo je vodil predsednik Sveta KS, g. Jure Šprajc. Predlagal je naslednji  

 

dnevni red 

 

1. Potrditev dnevnega reda seje 

2. Potrditev zapisnika 7. redne seje 

3. Predstavitev pobudnikov za revizijo postopka denacionalizacije Šmartinskega doma 

4. Pregled dela predsednika in sveta KS Stražišče 

5. Potrditev zapisnika in ugotovitev inventurne komisije 

6. Imenovanje člana v Projektno skupino za izdelavo mnenja o novi športni dvorani 

7. Investicijsko vzdrževanje v domu KS Stražišče 

8. Sklep o sejninah 

9. Vprašanja, pobude in predlogi 



 

Predsednik sveta Jure Šprajc je pozdravil vse prisotne za udeležbo, ugotovil sklepčnost članov 

sveta KS Stražišče, ter dal dnevni red na glasovanje. 

 

Ad 1.) 

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

Ad 2.) 

 

Zapisnik 7. redne seje je bil soglasno sprejet brez predlogov in pripomb. 

 

Ad 3.) 

 

Predsednik sveta Jure Šprajc je povabil predstavnike pobudnikov za revizijo 

denacionalizacijskih postopkov Šmartinskega doma naj predstavijo svoja stališča.  

Gospod Gorazd Zupančič pravi, da se je začelo leta 2006, ko so izvedeli, da je lastništvo 

doma prešlo v tuje roke. Takrat so dobili dovoljenje krajevne skupnosti, da pridobijo 

zemljiško knjižne listine na podlagi katerih se vpiše lastnik v zemljiško knjigo. Dali so jih 

pregledati izvedencu zemljiško knjižnih postopkov gospodu Željku Zlobcu. Po pregledu 

ugotovi, da stvari še niso zastarale in da cerkev nikoli ni bil vpisan lastnik.  

Gospod Anton Kejžar pove da so v letu 2007 izvedeli, da je tudi društvom potrebno plačati 

najemnino, zato tja niso več zahajali. Prej so vsa društva imela prosto uporabo prostorov 

krajevne skupnosti brez najemnin. V dom so namreč s samoprispevkom vlagali tudi vsi 

krajani. Ne razume da pristojni na vseh instancah nič ne ukrepajo, kajti nikoli ni bilo 

dokazano z nobenim dokumentom, kje je bila storjena napaka, ali pa je neprofesionalno delo 

pristojnih oseb. Želi da se napaka popravi. 

Gospod Željko Zlobec kot izvedenec zemljiško knjižnih postopkov predstavi članom sveta 

KS, da je lastnik tisti, ki je vpisan v zemljiško knjigo. Obrazloži celoten postopek 

evidentiranja lastnine Šmartinskega doma pobrane iz listin o evidenci lastništva. Povzetek in 

razlago je pridobil iz listin urada pristojnih za evidentiranje. Ne podaja svojega mnenja, 

ampak samo povzame razlago listin iz pristojnega urada. 

Po daljši predstavitvi stališč predsednik Jure Šprajc daje zadevo na razpravo. Predlagajo, da 

so se člani sveta seznanili s predlogom o reviziji postopka denacionalizacije Šmartinskega 

doma. 

Predlog je bil soglasno sprejet. 

Ad 4.) 

 

Predsednik  seznani člane z delom, ki so ga uspešno izpeljali do konca lanskega leta, ter načrti 

za prihodnost, ter ga soglasno potrdijo. 

 Ad 5.) 

 



Predsednik inventurne komisije Bojan Hafner seznani predsednika z zapisnikom. Inventura je 

potekala brez posebnosti. Drugih posebnosti ni, je pa precej inventarja zastarelega in 

obrabljenega. Svet KS soglasno sprejme sklep o seznanitvi zapisnika inventurne komisije. 

Ad 6.) 

Svet staršev OŠ Stražišče je pozval vse člane na razpravo o graditvi športne dvorane. 

Dogovorili so se, naj se sestavi ožja delovna skupina, v kateri bo po en predstavnik šole, 

ustanovitelja, KS in športnega društva, ki bo preučila vse možnosti in danosti za novo 

telovadnico oz. športno dvorano, ter podala predlog o sami velikosti telovadnice, da bi se 

lahko čim hitreje začelo s samo izgradnjo, zato sprejmejo 

sklep:  V projektno skupino za krajevno skupnost se imenuje Franci Podlipnik.  

Sklep je bil sprejet 5 glasov za in en vzdržan glas. 

 

Ad 7.) 

Predsednik sveta KS Jure Šprajc seznani člane sveta o pregledu celotnega Šmartinskega doma 

glede investicijskega vzdrževanja (popis v prilogi zapisnika). 

Ad 8.) 

Člani sveta so se o razpravi sejnin v letu 2016 odločili za izplačilo tudi v tem letu in so 

soglasno sprejeli  

Sklep: Člani sveta KS so upravičeni do štirih sejnin v znesku 16,72 eur, predsednik sveta KS 

pa štirih sejnin v znesku 33,43 eur v letu 2016 (priloga zapisniku). 

Ad 9.) 

Izmenjava mnenj o občinski stavbi bivše Sloge, ki je v slabem stanju. 

  

Seja je bila zaključena ob 21.50 uri. 

 

 

 

 

 

  zapisala:                                                                               Predsednik sveta KS Stražišče 

 Marija Pogačnik                                                                                         Jure Šprajc,  1.r. 


