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ZAPISNIK
2. seje Sveta KS Stražišče, ki je bila 03. 11. 2014 ob 19.30 v prostorih KS Stražišče.
Prisotni: Jure Šprajc, Jure Kristan, Bojan Hafner, mag. Franc Rozman, Rok Pintar, Franc
Podlipnik in Ciril Jereb.
Sejo je vodil novoizvoljeni predsednik Sveta, g. Jure Šprajc.
Predlagan in sprejet je bil naslednji

dnevni red:
1. Dogovor o primopredaji
2. Finančni načrt KS Stražišče
3. Določitev inventurne komisije
4. Sklep o izplačilu sejnin
5. Stražiški kulturni teden
6. Vprašanja, pobude in predlogi
Ad 1.)
G. Jure Kristan je pripravil primopredajni zapisnik in ga na kratko obrazložil (primopredajni
zapisnik je priloga zapisniku). Povedal je, da fizična primopredaja še sledi, bosta pa z novim
predsednikom na zvezi.
Ad 2.)
Svet je bil seznanjen s finančnim načrtom KS Stražišče, ki ga je obrazložil g.Jure Kristan.
Povedal je, da KS posluje pozitivno. Glavni viri prihodkov predstavljajo najemnine prostorov,
prejeta sredstva MOK za osnovno poslovanje KS, nekaj obresti od depozitov ter donacije.
Odhodki pa so stroški za redno poslovanje KS, kot so elektrika, ogrevanje, poštne in telefonske
storitve, plačilo delovnega osebja KS, stroški za čistični in sanitarni material ter pisar. material
in plačilo najemnine Župniji Šmartin, s katero je še odprt dogovor o najemnini.

Ad 3.)
Imenovana je bila inventurna komisija, v sestavi :
1. Bojan Hafner, predsednik
2. Franci Podlipnik, član in
3. Rok Pintar, član.
Ad 4.)
Svet KS Stražišče se je soglasno odločil, da se sejnine članom Sveta v mandatnem obdobju 2014
– 2018 izplačujejo.
Ad 5.)
Jure Kristan je na kratko obrazložil potek že tradicionalnega Stražiškega kulturnega tedna.
Povedal je, da je letošnji KT že 27. po vrsti. Ustanovljen je organizacijski odbor, katerega vodja
je g. Zvone Gantar. Letošnji KT se prične 30. 11. do vklj. 06. 12. 2014. Jure Kristan je še dodal,
da so utečene že tudi druge kulturne prireditve, kot sta obeležje ob dnevu državnosti in Zabavišče
Stražišče. Povedal je, da pri teh dogodkih priskočijo na pomoč tudi taborniki in poziva vse
zainteresirane ki se želijo vključiti v kulturno dejavnost, k sodelovanju.
Jure Šprajc je pri tem poprosil za pomoč in pričakuje složno sodelovanje, ne glede na
strankarsko pripadnost.
Ad 6.)
 Mag. Rozman je predlagal, da se v glasilu SITAR objavi skupna zahvala volivcem za
podporo novoizvoljenim članom in dosedanjemu Svetu za opravljeno delo.
 Predlagano je bilo, da se uredi posebna internetna stran za KS o dogajanju v KS.
 Sklenjeno je bilo, da se Jusufiju Đelalu, ki skrbi za odpiranje, zapiranje, ter za red in
čistočo na otroškem igrišču SAVICA, podaljša podjemna pogodba do ….
 Načelno je bil sprejet dogovor, da se predvidene seje Sveta sklicujejo teden dni pred sejo
Sveta MOK, in sicer na torek, v tem letnem času, ob 18.30.
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

Zapisala :
Ivanka Markič

Predsednik Sveta KS Stražišče :
Jure Šprajc, univ. dipl. org.

