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ZAPISNIK

18. seje sveta KS Stražišče, ki je bila v ponedeljek 23.10.2018 ob 18:00 uri v prostorih KS
Stražišče
Prisotni:

Jure Šprajc, Rok Pintar, Ciril Jereb, Bojan Hafner, Franci Podlipnik

Opravičeno odsotni: Franci Rozman
Odsotni : Jure Kristan
Sejo je vodil predsednik Sveta KS Stražišče g. Jure Šprajc.
Predsednik sveta Jure Šprajc je pozdravil vse prisotne člane, se vsem zahvalil za udeležbo, ter
ugotovil sklepčnost članov sveta KS Stražišče ter predlagal naslednji

dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev dnevnega reda seje
Potrditev zapisnika 17. redne seje
Pregled dela sveta KS Stražišče
Imenovanje inventurne komisije
Vprašanja, pobude in predlogi.

Ad 1.)
Dnevni red je bil je bil potrjen z glasovanjem.
( 5 prisotnih : 5 glasov ZA)

Ad 2.)
Zapisnik 17. redne seje je bil soglasno sprejet z glasovanjem.
(5 prisotnih: 5 glasov ZA )

Ad 3.)
Predsednik sveta KS Stražišče Jure Šprajc pove, da s prihajajočimi volitvami prihaja
najverjetneje tudi novi sestav sveta KS, ker je tudi več vloženih kandidatur. Sodelovanje sveta
KS z mestno občino Kranj v zadnjem letu ni bilo več tako ažurno kot prej, zato lahko čakamo
na novega župana in pričakujemo večji zagon.
Ad 4.)
Ob zaključku leta se vsako leto opravlja inventura. Predsednik člane sveta seznani s popisom,
ter poda predlog za določitev komisije. Člani sveta se odločijo, da za predsednika inventurne
komisije v letu 2018 predlagajo Bojana Hafnerja, člana inventurne komisije pa Roka Pintarja
in Francija Podlipnika.
Člani sveta KS Stražišče se strinjajo, ter sprejmejo naslednja
1.SKLEP
Člani sveta KS so seznanjeni z navodili za opravljanje inventure.
Sklep je soglasno sprejet (5 prisotnih : 5 glasov ZA)
2.SKLEP
O imenovanju inventurne komisije
Predsednik inventurne komisije je Bojan Hafner
1. član inventurne komisije Rok Pintar
2. član inventurne komisije Franci Podlipnik
Sklep je soglasno sprejet ( 5 prisotnih : 5 glasov ZA)

Ad 5.)
Član sveta KS Stražišče Bojan Hafner se vsem zahvaljuje za zaslužnost, ter je zelo vesel, da
so se člani v celem mandatu nekako ujeli in imeli skupne poglede na prihodnost, ter zaželi
čim več uspeha in sodelovanja z mestno občino Kranj v kakršnokoli sestavi bo naprej.
Predsednik sveta KS Jure Šprajc pove, da je odsotni član sveta Franci Rozman sporočil, da je
bil zelo zadovoljen z delom sveta KS in zaželel veliko uspeha še naprej.
Predsednik se vsem zahvali za dobro sodelovanje in vsa prizadevanja, udeležbah na sejah in
zaključuje zaključno sejo tega mandata.

Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.

zapisala:
Marija Pogačnik

Predsednik sveta KS Stražišče
Jure Šprajc, 1.r.

