KS Zminec
Zminec 35
4220 Škofja Loka
Zminec, 22. 3. 2016

ZAPISNIK
9. redne seje Sveta KS Zminec, ki je bila v torek, 22. 3. 2016, ob 19. uri v Zmincu.
Prisotni: Janez Kožuh, Anica Ziherl, Janez Prevodnik, Anja Dolenc, Vida Dolenc, Rudi Tominec.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 7. seje KS Zminec z dne 26.10.2015 in 8. seje KS Zminec z dne 18.12.2015
2. Poročilo o zimski službi za sezono 2015/2016
3. Potrditev računovodskega in poslovnega poročila za leto 2015
4. Potrditev poročila o opravljenem popisu stanja na računih, terjatev in obveznosti
5. Potrdilo zapisnika inventure osnovnih sredstev
6. Dogovor o poteku čistilne akcije
7. Poročilo predsednika in pregled pošte
8. Pobude in vprašanja svetnikov
9. Razno
Sejo je vodil predsednik KS Zminec Janez Kožuh.
K točki 1
Pregled zapisnika 7. seje KS Zminec z dne 26.10.2015 in 8. seje KS Zminec z dne 18.12.2015
Predsednik je prebral zapisnika 7. in 8. seje KS Zminec.
Sklep: Prisotni svetniki KS Zminec so soglasno potrdil zapisnika 7. in 8. seje.
K točki 2
Poročilo o zimski službi za sezono 2015/2016

Svet KS je s strani oddelka za prometno infrastrukturo Občine Škofja Loka prejel poročilo o
stroških zimske službe za sezono 2015/2016, ki je do 17. 3. 2016 stala 27.103 EUR.
Sklep: Svet je poročilo sprejel kot informacijo.
K točki 3
Potrditev računovodskega in poslovnega poročila za leto 2015

Predsednik je predstavil računovodsko in poslovno poročilo KS Zminec za leto 2015, ki ga je
prejel s strani občinske uprave.
Sklep:Svetniki so potrdili računovodsko in poslovno poročilo za leto 2015 soglasno.
K točki 4
Potrditev poročila o opravljenem popisu stanja na računih, terjatev in obveznosti
Predsednik predstavi poročilo inventurne komisije o opravljenem popisu gotovine, vrednotnic, stanja
na računih, terjatev in obveznosti, naložb ter drugih virov in sredstev KS Zminec.
Sklep:Svetniki so poročilo o opravljenem popisu stanja na računih, terjatev in obveznosti potrdili
soglasno.
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K točki 5
Potrdilo zapisnika inventure osnovnih sredstev
Predsednik pove, da je inventurna komisija KS Zminec v sestavi Anja Dolenc, Vida Dolenc in Anica
Ziherl opravila popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja.
Sklep: Svetniki so poročilo zapisnika inventure osnovnih sredstev potrdili soglasno.
K točki 6
Dogovor o poteku čistilne akcije
Svetniki se seznanijo z datumom čistilne akcije, ki bo potekala 2. aprila 2016.
Sklep: Svet KS Zminec bo sodeloval pri čistilni akciji, kjer so bo povezal s ŠD Utrip.
K točki 7
Poročilo predsednika in pregled pošte
Predsednik svetnikom poroča o sestanku pri županu občine, ki je potekal 2. februarja.
Predsednik je poročal da je iz občine dobil idejne projekte o gradnji kanalizacije za vas Bodovlje ,
Zminec (predel vasi) in Zminec (pri Kajbetu).Projekte je predal zastopnikom iz Bodovlj in Zminca.
Sklep: Svetniki poročilo sprejmejo kot informacijo.
K točki 8
Pobude in vprašanja svetnikov
Svetnik Rudi Tominc pove, da bi bilo potrebno po Bodoveljski grapi sanacija ceste (krpanje) po
povodni. Prav tako ga zanima, kako je z zamenjavo cestnega ogledala pri Kalanu.
Predsednik bo glede kpanja ceste govoril z občinsko upravo,glede ogledala pa da bi to moralo biti
zamenjano že lansko leto ampak zaradi stalnega izgovarjanja, da jih ni na zalogi ni bilo.
Sklep: Svetniki so pobudo sprejeli kot informacijo.
Vida Dolenc pove, da pri projektu Človek še vedno ni znaka za prednostno cesto. Pove, da bi bilo
potrebno čiščenje prepustov od odcepa k Rohotniku proti projektu Človek in saniranje plazu pri
Rohotniku.
Predsednik bo glede znaka še enkrat govoril z pristojnim na občini, za zamašene prepuste pa obvestil
vzdrževalca cest. Sanacija plazu pa je že načrtovana.
Sklep:Svetniki so pobudo sprejeli kot informacijo.
Anja Dolenc vpraša, kako je s sanacijo zimskih poškodb skozi vas.
Sklep: Predsednik predstavi problem vzdrževalcu ceste.
K točki 9
Razno
Predsednik pove, da bo svet KS začel s praznjenjem starih z urejanjem novih prostorov v zadružnem
domu. Pri tem se bo za pomoč obrnil tudi s ŠD Utrip.
Sklep: Svetniki sprejmejo povedano kot informacijo.

Anja Dolenc,
tajnica sveta KS

Janez Kožuh,
predsednik sveta KS Zminec

