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ZAPISNIK 

 
 

11. redne seje sveta KS Stražišče, ki je bila v sredo 20.1.2021 ob 19:00 uri v prostorih KS 
Stražišče 
Prisotni:   Jure Šprajc, Bojan Hafner, Marko Špolad, Franci Podlipnik,   
 
odsotni:   Mitja Rozman, Irena Hočevar, Helena Rozman 
 
Sejo je vodil predsednik Sveta KS Stražišče g. Jure Šprajc.  
 
Predsednik sveta Jure Šprajc je pozdravil vse prisotne, se vsem zahvali za udeležbo, ugotovi 
sklepčnost članov sveta KS Stražišče, ter predlagal naslednji  
 
                                        dnevni red 
 

1. Potrditev dnevnega reda seje 
2. Potrditev zapisnika 40. redne seje  
3. Poročilo inventurne komisije o popisu sredstev 
4. Poročilo o zaključnem računu 2020 in finančnem načrtu 2021 
5. Vprašanja, pobude in predlogi 

 
 

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



 
 
Ad 2.) 
 
Zapisnik 10. redne seje je bil soglasno sprejet. 
 
 (4 prisotni : 4 glasovi ZA ) 
 
 
Ad 3.) 
 
Predsednik inventurne komisije in član sveta KS Stražišče Bojan Hafner je predsednika in 
člane seznanil s popisom inventurne komisije.  

 Inventura je potekala brez posebnosti. Ugotavljajo da je precej inventarja zastarelega in 
obrabljenega, ki bi ga bilo potrebno postopoma zamenjati, saj se uporablja že več desetletij. 
Izloči se zastarel računalnik in neuporabni poškodovani drobni inventar: 

- namizni prt -10 kos 

- skodelice -5 kos 

- kozarci 1dl -25 kos 

- desertni krožniki -15 kos 

- kozarci 0,5 dl -6 kos 

- metla -1 kos 

- krožniki globoki -17 kos 

- krožniki plitvi -13 kos 

- jedilni pribor -52 kos 

- krožniki oval -1 kos 

- kozarci -13 kos 

 
Predsednik in člani so seznanjeni s popisom inventurne komisije. 
 
(4 prisotni : 4 glasovi ZA ) 
 
Ad 4.) 
 
Predsednik sveta KS Stražišče Jure Šprajc predstavi svetnikom kakšne so razmere v zvezi 
najema prostorov v Šmartinskem domu. 



 Letošnje leto se zaradi covid razmer skoraj gotovo še ne bo prav kmalu normaliziralo glede 
oddajanje prostorov v najem in posledično tudi finančno ne kaže dobro. Fiksni stroški so še 
zmerom visoki, ne glede na to, da prostorov ne moremo tržiti. Še naprej skušamo zniževati 
stroške, vendar dolgoročno tudi to ne bo vzdržno. 
  Proračunsko leto 2020 bomo zaključili z izgubo, ki sicer še ni katastrofalna, vendar pa je bolj 
zaskrbljujoče leto 2021. Ne moremo niti pričakovati, da bomo kaj iztržili, če se razmere ne 
popravijo v kratkem. Naša naloga je samo čimbolj znižati stroške. 
 
Svet KS Stražišče je seznanjen s finančnimi podatki Šmartinskega doma. 
 
(4 prisotni : 4 glasovi ZA ) 
 
 Ad 5.) 
 
Vprašanj, pobud in predlogov ni bilo. 
 
Predsednik sveta KS Stražišče Jure Šprajc 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. 


