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ZAPISNIK

11. seje sveta KS Stražišče, ki je bila v ponedeljek 23.01.2017 ob 18:00 uri v prostorih KS
Stražišče
Prisotni: Jure Šprajc, mag. Franci Rozman , Rok Pintar, Ciril Jereb, Bojan Hafner,
Jure Kristan, Franci Podlipnik
Sejo je vodil predsednik Sveta KS Stražišče g. Jure Šprajc.
Predsednik sveta Jure Šprajc je pozdravil vse prisotne člane, se zahvalil za popolno udeležbo,
ugotovil sklepčnost članov sveta KS Stražišče ter predlagal naslednji

dnevni red
1.
2.
3.
4.

Potrditev dnevnega reda seje
Potrditev zapisnika 10. redne seje
Pregled dela predsednika in sveta KS Stražišče
Predstavitev odloka o izgradnji telovadnice OŠ Stražišče in podaja mnenja sveta KS
Stražišče
5. Potrditev zapisnika in ugotovitev inventurne komisije
6. Potrditev sklepa o sejninah 2017
7. Vprašanja, pobude in predlogi

Ad 1.)
Dnevni red je bil potrjen in soglasno sprejet.

Ad 2.)
Zapisnik 10. redne seje je bil soglasno sprejet brez predlogov in pripomb.

Ad 3.)
☼ Vodno zajetje Bantale , ki bo reševalo Stražišče pred meteornimi vodami z zajetjem
za ponikovalnico je dokončano. Če bo voda v zajetju preveč narasla, se bo dodatno
reševalo z vodnimi črpalkami, ki so že v planu.
☼ Pri dogovoru za bivši samski dom se še vedno rešujejo težave glede lastništva. Zadeva
se počasi odvija, vendar je še vedno na sodišču.

☼

Počiščena je pot v Puškarno, ki je kazila okolico.

☼ Po Stražišču se na več mestih koplje za napeljavo T2. MO Kranj krajevne skupnosti
ne obvešča o lokacijah del, smo pa v dogovoru, da se ceste in okolica ob po končanih
prekopih uredi v prvotno stanje.

Ad 4.)
Projekt izgradnje športne dvorane Stražišče je umeščen na zemljišču, ki je last MO Kranj na
območju Športnega parka Stražišče. Telovadna površina je projektirana za košarkaško in
odbojkarsko igrišče, s tribuno za 100 sedišč. Osnovna šola in svet staršev želi čimprejšnji
začetek gradnje, ker nujno rabijo telovadnico. Član sveta Ciril Jereb je odločno proti umestitvi
na predvideno lokacijo, ki v prostoru pomeni tribuna Športnega parka skoraj do kolesarske
steze. S tem celotnemu športnemu parku kvari izgled, ter ne bo omogočal širjenja športne
dejavnosti v obstoječem športnem parku. Umestitev telovadnice bližje stari telovadnici bi bila
veliko boljša rešitev.
1.SKLEP
Člani sveta KS Stražišče se seznanijo z odlokom o javno zasebnem partnerstvu glede
izgradnje športne dvorane pri OŠ Stražišče ter prosijo MO Kranj, da prestavi objekt bližje
Osnovni šoli Stražišče, kjer je trenutno košarkarsko igrišče. S tem premikom nebi posegali v
tribune športnega parka in bi tako ohranili funkcionalno in estetsko celovitost tribun in
nogometnega igrišča.

5 članov je glasovalo za, 1 član je bil proti in 1 vzdržan glas.
Sklep je sprejet.

Ad 5.)
Inventurna komisija v sestavi Bojan Hafner 8 predsednik komisije), Rok Pintar (član) in
Franci Podlipnik(član) so izvedli redni letni popis in ugotovili, da so bila osnovna sredstva –
prenosni računalnik in pribor za sesalec med letom odstranjena iz uporabe, ker so bila
polomljena in v okvari. Predlagan je odpis, ki ga soglasno potrdijo z naslednjim
2.SKLEP
Člani sveta KS Stražišče so seznanjeni z zapisnikom inventurne komisije, ter se strinjajo s
predlogom za odpis ( priloga zapisniku).
Sklep je soglasno sprejet.

Ad 6.)
Predsednik seznani člane s predlogom sklepa o sejninah v letu 2017. Člani sveta so se o
razpravi sejnin v letu 2017 odločili za izplačilo tudi v tem letu in so soglasno sprejeli

3.SKLEP
Člani sveta KS so upravičeni do štirih sejnin v znesku 17,30 eur, predsednik sveta KS pa
štirih sejnin v znesku 34,60 eur v letu 2017 (priloga zapisniku).

Sklep je soglasno sprejet.
Ad 7.)
Predsednik predstavi finančno poročilo za leto 2016. Stroške smo znižali na minimum, objekti
skupne rabe pa so se zaradi podražitev plina, elektrike, najemnine in davkov zvišali. Soglasno
sprejmejo naslednji
4.SKLEP
Svet KS se je seznanil z realizacijo prihodkov in odhodkov finančnega načrta od 1.1. 2016 do
31.12.2016 in daje pozitivno mnenje na priloženo obrazložitev finančnega načrta za leto
2016.
Sklep je soglasno sprejet.
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.
zapisala:
Marija Pogačnik

Predsednik sveta KS Stražišče
Jure Šprajc, 1.r.

