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ZAPISNIK 

 

 

 

9. redne seje sveta KS Stražišče, ki je bila v sredo 11.11.2020 ob 19:00 uri v prostorih KS 

Stražišče 

 

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

Podlipnik,  Irena Hočevar  

 

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

 

Predsednik sveta Jure Šprajc je pozdravil vse prisotne, se vsem zahvalil za popolno udeležbo, 

ugotovil sklepčnost članov sveta KS Stražišče, ter predlagal naslednji  

 

                                        dnevni red 

 

1. Potrditev dnevnega reda seje 

2. Potrditev zapisnika 8. redne seje  

3. Obrazložitev in potrditev rebalansa Finančnega načrta za 2021 

4. Vprašanja, pobude in predlogi 

 

 

Ad 1.)  

 

Dnevni red je bil potrjen soglasno. 

 

 (7 prisotnih : 7 glasov ZA) 

 

 



Ad 2.) 

 

 

Zapisnik 8. redne seje je bil sprejet. 

 

 (7 prisotnih : 7 glasov ZA ) 

 

 

Ad 3.) 

 

Predsednik sveta KS Stražišče Jure Šprajc podrobneje predstavi članom sveta rebalans 

proračuna za drugo leto in ocene letošnjega leta. V tekočem letu 2020 bo krajevna skupnost še 

nekako prišla skozi, ker nam je lastnik na našo prošnjo oprostil tudi del najemnine. Povsem 

drugače pa bo v letu 2021 in sicer, če razmere ne bodo dovoljevale, da bi tržili dvorano, bomo 

imeli velik primanjkljaj. Na odhodkovni strani bo potrebno stroške zelo znižati, ker drugače 

ne bo šlo. V preteklosti smo nekaj denarja pridobili tudi z donacijami, sedaj pa tega ne bomo 

morali več pričakovati, ker zaradi trenutnih razmer ne bo nobenih dogodkov.  

 

Mestna občina Kranj je odkupila prostore, ki jih je koristila folklorna skupina Sava. Tudi ti 

prostori bi bili primerni za uporabo vsem lokalnim društvom, kot tudi za potrebe KS, vendar 

bi jih bilo potrebno še malo preurediti.  

 

Predsednik sveta KS Jure Šprajc predaja besedo na razpravo. Ker ni bilo razprave, predlaga 

potrditev rebalansa proračuna in daje na glasovanje. 

 

(7 prisotnih : 7 glasov ZA ) 

 

 

Ad 4.) 

 

Vprašanj, pobud in predlogov ni bilo. 

 

 

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

 

Seja je bila zaključena ob 19.40 uri. 

 

 

 

  zapisala:                                                                               Predsednik sveta KS Stražišče 

 Marija Pogačnik                                                                                         Jure Šprajc,  1.r. 


