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ZAPISNIK

10. redne seje sveta KS Stražišče, ki je bila v torek 22.12.2020 ob 19:00 uri v prostorih KS
Stražišče
Prisotni: Jure Šprajc, Bojan Hafner, Marko Špolad, Helena Rozman, Franci Podlipnik,
odsotni: Mitja Rozman, Irena Hočevar
Sejo je vodil predsednik Sveta KS Stražišče g. Jure Šprajc.
Predsednik sveta Jure Šprajc je pozdravil vse prisotne, se vsem zahvalil za udeležbo, ugotovil
sklepčnost članov sveta KS Stražišče, ter predlagal naslednji
dnevni red
1.
2.
3.
4.

Potrditev dnevnega reda seje
Potrditev zapisnika 9. redne seje
Predstavitev nove urednice Sitarja Žive Drinovec
Sprejetje predloga, da se v letu 2021 zmanjša najemnina za Šmartinski dom s strani
Župnišča Šmarti
5. Vprašanja, pobude in predlogi

Ad 1.)
Dnevni red je bil potrjen soglasno.
(4 prisotni : 4 glasovi ZA)

Ad 2.)

Zapisnik 9. redne seje je bil soglasno sprejet.
(4 prisotni : 4 glasovi ZA )

Ad 3.)
Predsednik sveta KS Stražišče Jure Šprajc podrobneje predstavi članom sveta novo urednico
glasila Sitar Živo Drinovec. Povabil jo je, da bi se sama predstavila, vendar se je opravičila,
ker je zbolela.
Ima zelo profesionalen pristop do dela. Tudi tiskar jo je zelo pohvalil, ni imel nobenih
problemov s pripravo na tisk. Vse mu je profesionalno pripravila, tako da ni bilo potrebno
ničesar popravljati.
V glasilu Sitar je nekaj sprememb, bi pa bilo dobro, da bi se naredila tudi malo temeljitejša
prenova glasila.
Krajevna skupnost Stražišče je dobila tudi nekaj sponzorjev, ki bodo omogočali tudi nadaljnje
izdaje glasila Sitar. Podjetje Bauimex pa je pripravljeno podpreti glasilo tudi z donacijo v
vrednosti 1000 eur.
Predsednik sveta KS Jure Šprajc predaja besedo na razpravo, ker pa ni bilo podanih mnenj,
predlaga, da lahko podajo predloge, kritike ali ideje za glasilo tudi kdaj kasneje.
(5 prisotnih : 5 glasov ZA )
Ad 4.)
Predsednik sveta KS Stražišče Jure Šprajc predstavi svetnikom kakšne so razmere v zvezi
najema prostorov v Šmartinskem domu.
Letošnje leto je bilo zaradi covid razmer zelo neugodno za oddajanje prostorov in posledično
tudi finančno v zelo težki situaciji. Proračunsko leto bomo zaključili zelo blizu ničle, vendar
pa je bolj zaskrbljujoče leto 2021. Sedaj ne kaže, da bi se razmere začele umirjati in dvorane
ne bomo mogli oddajati še vsaj do pomladi. Tako ne moremo niti pričakovati, da bomo kaj
iztržili. Fiksnih stroškov pa je še vedno enako, ker tudi stavba je stara in ni energetsko
učinkovita.
Po krajši razpravi svetniki KS Stražišče predlagajo in soglasno sprejmejo naslednji

Sklep:
Svet KS Stražišče naproša lastnika, to je župnijo Šmartin, da nam do preklica epidemije gredo
naproti in nam ne zaračunavajo najemnin.
(5 prisotnih : 5 glasov ZA )

Ad 5.)

 Predsednik sveta KS Jure Šprajc pove članom sveta, da so sredstva v proračunskem
letu 2021 zagotovljena v proračunu MO Kranj za izplačilo osmih sejnin za udeležbo in
povračilo stroškov. Predlaga glasovanje in sprejmejo naslednji

Sklep:
V proračunskem letu 2021 se članom sveta KS Stražišče, sredstva za izplačilo nagrade za
udeležbo in opravljeno delo na seji sveta KS Stražišče izplačuje za največ 8 sej letno.
(5 prisotnih : 5 glasov ZA )
 Član sveta Marko Špolad predlaga, da bi bile seje v prihodnje po zoomu, da je varnost
na prvem mestu, kajti potrebno se je paziti povsod, tudi upoštevati vse ukrepe za
zajezitev epidemije.
Predsednik mu odgovori, da zaradi tehničnih težav, seje v prihodnje bodo kratke in ker je
dvorana velika in zračna, zadosti vsem kriterijem omejevanja.
Predsednik sveta KS Stražišče Jure Šprajc se vsem še enkrat zahvali ter zaključi sejo.
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.

zapisala:
Marija Pogačnik

Predsednik sveta KS Stražišče
Jure Šprajc, 1.r.

