
 KS Zminec 
Zminec 35 

4220 Škofja Loka 

Zminec, 28. 11. 2016 

ZAPISNIK  
 
12. redne seje Sveta KS Zminec, ki je bila v torek, 28. 11. 2016, ob 19. uri v Zmincu. 

 
Prisotni: Janez Kožuh, Anica Ziherl, Janez Prevodnik, Anja Dolenc, Rudi Tominec, Stanko Livk, Vida 
Dolenc. 

Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 11. seje KS Zminec z dne 22.09.2016 
2. Pregled realizacije poslovanja KS za obdobje september- november 2016 
3. Pregled seznama povabljencev na srečanje starejših krajanov 
4. Poročilo predsednika in pregled pošte 
5. Pobude in vprašanja svetnikov 
6. Razno 

Sejo je vodil predsednik KS Zminec Janez Kožuh. 

K točki 1 
Pregled zapisnika 11. seje KS Zminec z dne 22. 9. 2016 

Predsednik je prebral zapisnik 11. seje KS Zminec.  

Sklep: Svetniki KS Zminec so soglasno potrdil zapisnik 11. seje. 

K točki 2 
Pregled realizacije poslovanja KS za obdobje september - november 2016 

Predsednik pove, da so bile do 31. avgusta 2016 izdane 3 naročilnice s strani KS Zminec in sicer: 

 250€ za OŠ Škofja Loka – Mesto (voščilnice, piškoti) 

 200€ za darila za Miklavževanje v Zmincu 

 80€ za darila za Miklavževanje v Bodovljah 

 100€ za pisarniški material 

 750 € za časopis KS Zminec Naš kraj 

Sklep: Svetniki so se seznanili s pregledom poslovanja in poročilo sprejeli kot informacijo. 

K točki 3 
Pregled seznama povabljencev na srečanje starejših krajanov 

Svetniki so preverili seznam povabljenih na vsakoletno srečanje starejših krajanov KS Zminec. 
Sklep: Svetniki so seznam sprejeli kot informacijo. 

 
K točki 4 

Poročilo predsednika in pregled pošte 

Predsednik pove, da se je v septembru ponovno sestal s tehnično komisijo, s katero so pregledali teren 
na območju KS Zminec. Pogovorili so se o že večkrat predlaganih hitrostnih ovirah skozi vas zaradi 
prehitrih voznikov, vendar pa pri tem problem predstavljajo vozniki traktorjev, poleg tega predstavlja 
postavitev hitrostnih ovir precej velik finančni zalogaj. Dogovorili so se o občasnem merjenju hitrosti s 
strani mestnega redarstva občine Škofja Loka. Pomočnik komandirja pa je še povedal, da si lahko 
vaščani v primeru  določenega objestnega voznika zapišejo registrsko tablico njegovega vozila in jo 
sporočijo policiji, ki bo z osebo opravila razgovor in v primeru nadaljnjih kršitev ustrezno ukrepala. 
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Predsednik pove tudi, da so v Sopotnici na novo asfaltirali nekaj cestnih odsekov. 
Sklep: Svetniki so poročilo predsednika sprejeli kot informacijo. 

 
K točki 6 

Pobude in vprašanja svetnikov 

G. Livk se pozanima, kako je z dokončanjem dela na ovinku pri Kalanu, kjer so delavci cesto pustili v 
skoraj nevoznem stanju in so jo morali krajani na tistem območju sami urediti tako, da se lahko vozijo 
do svojih domov. 
G. Tominec opozori, da je potrebno V Bodovljski grapi zakrpati nekaj lukenj in sanirati vozišče pri 
Babniku. 
Sklep: Predsednik se bo o dokončanju dela pri Kalanu pozanimal pri odgovornih. 

K točki 7 
Razno 

Predsednik pove, da bodo avtobusi, ki se bodo ustavljali v Bodovljah še vedno vozili po stari cesti in da 

na občini rešitve v kratkem roku ne bodo realizirali. Predlagajo pa, naj vaščani povedo, ob katerih urah 

se največ vozijo z avtobusom in bodo uredili še nekaj dodatnih avtobusov, ki bodo vozili po stari cesti 

in se tako ustavili tudi v Bodovljah. 

Sklep: Svetniki so omenjen  predlog sprejeli kot informacijo.  

Predsednik predlaga za datum za srečanje s starejšimi krajani petek, 16. 12. 2016 ob 16.00 pri Kajbitu. 

Sklep: Svetniki se z navedenim datumom strinjajo in ga potrdijo. 

Anja Dolenc,            Janez Kožuh, 
tajnica sveta KS                                                                          predsednik sveta KS Zminec 


