KS Zminec
Zminec 35
4220 Škofja Loka
Zminec, 14. 3. 2017

ZAPISNIK
14. redne seje Sveta KS Zminec, ki je bila v torek, 14. 3. 2017, ob 19.00 uri v Zmincu.
Prisotni: Janez Kožuh, Anica Ziherl, Janez Prevodnik, Anja Dolenc, Vida Dolenc, Rudi Tominec.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 12. seje z dne 28. 11. 2016 in 13.seje KS Zminec z dne 16. 12. 2016
2. Pregled realizacije poslovanja KS za obdobje november 2016 – marec 2017
3. Potrditev računovodskega in poslovnega poročila za leto 2016
4. Potrditev zapisnika inventurne komisije osnovnih sredstev
5. Potrditev poročila o opravljenem popisu stanja na računih, terjatev in obveznosti
6. Dogovor o poteku čistilne akcije
7. Potrditev predloga o razparceliranju zemljišča okoli zadružnega doma
8. Poročilo predsednika in pregled pošte
9. Pobude in vprašanja svetnikov
10. Razno
Sejo je vodil predsednik KS Zminec Janez Kožuh.
K točki 1
Pregled zapisnika 12. seje z dne 28. 11. 2016 in 13.seje KS Zminec z dne 16. 12. 2016
Predsednik je prebral zapisnika 12. in 13. seje KS Zminec.
Sklep: Na zapisnika ni bilo pripomb. Svet KS Zminec je soglasno potrdil zapisnika 12. in 13. seje.
K točki 2
Pregled realizacije poslovanja KS za obdobje november 2016 – marec 2017
Predsednik pove, da je bilo v obdobju od novembra 2016 do marca 2017 izdanih _ naročilnic:
Sklep: Svetniki so se seznanili s pregledom poslovanja in poročilo sprejeli kot informacijo.
K točki 3
Potrditev računovodskega in poslovnega poročila za leto 2016
Predsednik svetnike seznani z računovodskim in poslovnim poročilom KS Zminec za leto 2016.
Sklep: Svetniki so poročilo soglasno potrdili.
K točki 4
Potrditev zapisnika inventurne komisije osnovnih sredstev
Svetniki so seznanjeni z zapisnikom inventurne komisije osnovnih sredstev.
Sklep: Svetniki zapisnik inventurne komisije soglasno potrdijo.
K točki 5
Potrditev poročila o opravljenem popisu stanja na računih, terjatev in obveznosti
Svetniki so seznanjeni s poročilom o opravljenem popisu stanja na računih, terjatev in obveznosti.
Sklep: Svetniki soglasno potrdijo poročilo.
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K točki 6
Dogovor o poteku čistilne akcije
Čistilna akcija bo v sodelovanju s ŠD Utrip potekala v soboto 8. aprila 2017.
Sklep: Svetniki se z datumom čistilne strinjajo in ga soglasno potrjujejo.
K točki 7
Potrditev predloga o razparceliranju zemljišča okoli zadružnega doma
Svetniki so seznanjeni s predlogom o razparceliranju zemljišča okoli zadružnega doma s strani občine.
Sklep: Svetniki se s predlogom občine strinjajo in ga soglasno potrdijo.
K točki 8
Poročilo predsednika in pregled pošte
Predsednik pove, da je imel 1. februarja sestanek z županom _______
14. februarja je pri Kabjitu potekal sestanek s krajani Bodovelj glede avtobusne postaje in vožnje
avtobusov po stari cesti. Krajani so predlagali nekaj dodatnih avtobusov, ki bi jih uporabljali, da bi vozili
po stari cesti, saj morajo drugače peš do Bodovelj s postaje v Zmincu.
15. februarja je bil predsednik na sestanku v podjetju Knauf Insulation d.o.o. v Bodovljah, ki bodo
krajevni skupnosti mesečno prispevali 150€ zaradi ______.
Istega dne je bil tudi na sestanku z županom glede vojaške ceste proti Breznici pod Lubnikom. Župan
je povedal, da bo za to cesto skrbela občina, ki bo cesto razširila, košnja ob cesti pa se bo izvajala 2x
letno.
22. februarja prometna strategija za Bodovlje, znak za naselje + omejitev 40km/h.
Z direkcije za ceste RS je prišla tudi zavrnitev glede pešpoti pri Habjanu in Tušku pri Sopotnici ter
zavrnitev za postavitev omejitve hitrosti na 60km/h pri križišču za Sopotnico.
Sklep: Svetniki so poročilo predsednika sprejeli kot informacijo.
K točki 9
Pobude in vprašanja svetnikov
Vida opozori na problem pokrovov na odtočnih kanalih v Sopotnici.
Rudi opozori, da na cesti od križišča za Bodovlje proti Škofji Loki ni več znaka za omejitev hitrosti
60km/h, kar pomeni, da je tam sedaj omejitev hitrosti 90km/h.
Rudi in prebivalci predlagajo ureditev ceste v dolžini 650m od odcepa Arhar proti Jamniku. K ureditvi
bi prispevali tudi sami.
Janez Kožuh je podal pobudo s strani Jake Potočnika za asfaltiranje ceste do ________.
Sklep:
K točki 10
Razno
Janez pove Rudiju, da se vreč za komunalne odpadke ne da menjat.
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Janez da pobudo, da bi smetarji pobirali odpadke tudi na Florjanu nad Zmincem in jim tako odpadkov
ne bi bilo potrebno dajati v vreče in voziti na zbirno mesto, kjer odpadke pogosto tudi drugi.
Babnik ?? urejeno
Na občino je prišlo pismo s strani odvetnika gospoda Francija Tavčarja, v katerem piše, da mora KS
(občina) poskrbeti za odvajanje meteornih voda z njegovega travnika.
Sklep: Člani sveta KS Zminec so soglasnega mnenja, da za odvajanje meteornih voda s travnikov ni
zadolžena.
Anja Dolenc,
tajnica sveta KS

Janez Kožuh,
predsednik sveta KS Zminec

