KS Zminec
Zminec 35
4220 Škofja Loka

Zapisnik 1. konstitutivne seje Sveta KS Zminec
Zminec 23 .10.14
Navzoči: Janez kožuh, Anica Ziherl, Janez Prevodnik, Stanko Livk, Anja Dolenc, Rudi Tominec, Vida
Dolenc.

Dnevni red:
1. Poročilo o izidu glasovanja na lokalnih volitvah 2014.
2. Potrditev mandatov članov sveta KS Zminec.
3. Glasovanje o novem predsedniku in podpredsedniku sveta KS Zminec.
4. Imenovanje tajnice KS Zminec.
5. Pregled zapisnika 20. seje KS Zminec z dne 28. 08. 2014.
6. Pobude in vprašanja svetnikov.
7. Razno.
Zapisnik seje:
Pred začetkom seje je bivši predsednik Janez Kožuh članom prebral statut krajevne
skupnosti. Nato je dal besedo najstarejši svetnici Anici Ziherl, ki je pričela z konstitutivno
sejo. Ga. Ziherl je predlagala, da zapisnik današnje seje zapisuje Anja Dolenc. Predlagala je
dnevni red, ki so ga svetniki soglasno sprejeli.
1. Ga. Ziherl je svetnikom razdelila poročilo o izidu glasovanja na lokalnih volitvah 2014 za
svet KS Zminec.
Sklep: Svetniki so poročilo sprejeli kot informacijo.
2. Ga. Ziherl pozvala svetnike, da predložijo potrdila o izvolitvi v svet KS Zminec za mandat
2014-2018. Potrdila so imeli vsi člani.
Sklep: Ga. Ziherl predlaga, da so tako potrjeni mandati članom sveta. Ta predlog so
svetniki podprli soglasno.
3. Ga. Ziherl pozove člane da predlagajo ime za predsednika. Člani sveta so za predsednika KS
Zminec soglasno predlagali Janeza Kožuha. Po končanem glasovanju vodenje seje prevzame
novo izvoljeni predsednik Janez Kožuh, ki se članom zahvali za podporo.
Predsednik, ki po statutu predlaga podpredsednika, je za to funkcijo izbral Janeza
Prevodnika, ki je bil prav tako soglasno potrjen s strani ostalih članov sveta. Predsednik pove,
da je podpredsednik odgovoren tudi za podpisovanje dokumentov.
Sklep: Člani sveta predlog za predsednika in podpredsednika KS Zminec soglasno podprejo.
4. Predsednik predlaga za tajnico Anjo Dolenc.
Sklep: Svetniki predlog soglasno potrdijo.
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5. Predsednik prebere zapisnik 20. seje prejšnjega mandata.
Sklep: Na zapisnik ni bilo pripomb in je bil potrjen s 4 glasovi za, 3 člani pa so se glasovanja
vzdržali (vzdržali so se novi člani Stanko Livk, Anja Dolenc, Vida Dolenc).
6. Pobude in vprašanja svetnikov:
- G. Tominec poda pobudo, da se v Bodovljski grapi, kjer ni signala za mobilne telefone,
trenutno po poplavah pa ne delujejo niti stacionarni telefoni, uredi nekaj v tej smeri.
Po krajši razpravi pridemo do sklepa, da se bo preverilo ali je možna postavitev
repetitorjev za pokritje sive pege.
- G. Kožuh pove, da se bodo na nepreglednih mestih postavila prometna ogledala in
pozove člane, da predlagajo mesta, kjer je to potrebno. Svetniki bodo lokacije
sporočili do naslednje seje.
- G. Livk predlaga denarno nadomestilo g. Boštjanu za pomoč pri čiščenju in urejanju
ceste po poplavah.
- G. Livk poda pobudo za urejanje in registracijo hudournikov na področju celotne KS
(čiščenje ter ureditev kaskad).
- G. Livk pove, da je bila v poplavah uničena cesta na polju in da pobudo za njeno
takojšnjo sanacijo v izogib dodatni škodi, potreben pa je resen razmislek in preučitve
možnosti o trajni rešitvi – prestavitvi trase (od mostu do Primožiča).
- G. Livk poda pobudo za osvetlitev ceste na planini proti sv. Lovrencu, ker je za
osvetlitev že veliko stvari predpripravljenih – stebri, cevi...
- G. Livk poda pobudo za ureditev elektrike – priklop športnega parka v Zmincu na
električno omrežje.
- G. Kožuh pove o problemih s prostori KS Zminec v zadružnem domu in predlaga
nakup skupnih prostorov v pritličju zadružnega doma (garaža), kjer ne bi motili ostalih
stanovalcev doma.
7. Pod točko razno je predsednik predlagal, da bi letošnjo srečanje z starejšimi krajani
potekalo v petek, 19. 12. 2014 ob 19.00 pri Kajbitu. Na srečanje se povabi tudi župana občine
in župnika.
Sklep: Svetniki so se z terminom strinjali.

Seja se je pričela ob 19.00 uri in končala ob 21.00 uri.

Tajnica sveta KS:

Predsednik sveta KS Zminec:

Anja Dolenc

Janez Kožuh

