
 KS Zminec 
Zminec 35 

4220 Škofja Loka 

Zminec, 26. 6. 2017 

ZAPISNIK  
 
15. redne seje Sveta KS Zminec, ki je bila v ponedeljek, 26. 6. 2017, od 20.00 uri pri Kajbitu, Zminec 5. 

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

Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 14. seje KS Zminec z dne 14. 3. 2017 
2. Obravnava predlogov (Jurčič Franc) – priloga vabilu 
3. Poročilo predsednika in pregled pošte 
4. Pobude in vprašanja svetnikov 
5. Razno 

Sejo je vodil predsednik KS Zminec Janez Kožuh. 

K točki 1 
Pregled zapisnika 14. seje KS Zminec z dne 14. 3. 2017 

Predsednik je prebral zapisnik 14. seje. K zapisniku pripišemo opravičeno odsotnost Stanka Livka.  
Sklep: Prisotni svetniki s spremembo soglašajo in zapisnik soglasno potrdijo. 

K točki 2 
Obravnava predlogov (Jurčič Franc) – priloga vabilu 

Svet se je seznanil s pobudo g. Jurčiča glede nujnih vzdrževalnih del na delu Blegoške (vojaške) ceste, 

odcep ˝Zalubnikar – obč. meja˝ in delu sopotniške ceste, odcep ˝križišče Tavčar – Zavrhovc˝.  

Svet se seznani tudi z dopisom o občasnem zadrževanju medveda v zgornji sopotnici in pobudo g. 

Jurčiča o njegovem odstrelu. 

Sklep: Svetniki pobudo o vzdrževalnih delih podprejo in posredujejo na občino, kjer razpolagajo z 

razporeditvijo sredstev za vzdrževanje cest. Prav tako g Jurčiča podprejo pobudi o odstrelu 

nezaželenega medveda. 

K točki 3 

Poročilo predsednika in pregled pošte 

Predsednik pove, da so bile v času marec – junij izdane 4 naročilnice: 

- Čistilna akcija: loške mesnine 55€ in pijača 125€ 

- Domena spletne strani: 60€ 

- Rože in korita za most v vasi: 100€ 

Predsednik pove, da je g. Rupnik pisal na občino dopis z vprašanji in predlogi glede izdelane idejne 

rešitve odvajanja in čiščenja odpadne vode – Zminec. Z občine so odgovor posredovali tudi na KS in nas 

seznanili, da na Ministrstvu za okolje in prostor trenutn poteka izdelava noveliranih aglomeracij, ki 

bodo podlaga za pripravo novega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 

vode. 

Predsednik pove, da so imeli z g. Dolencom in predstavnikom z občine ogled cest po KS Zminec. 

Predsednik seznani svetnike tudi z delom, ki je bilo v zadnjem času narejeno na območju KS in sicer 

popravilo ceste in na novo asfaltiranje dela ceste skozi vas, asfaltiranje ceste pri Sečniku, nasutje 
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bankin, škarpa pri skupnosti sedmih, preplastitev ceste proti Kajbitu, nasutje bankine pri Kalanu, 

odmera ceste od mostu proti Sv. Petra hribu. 

Predsednik svetnike še seznani, da bodo v začetku julija končana dela v novih prostorih KS. 

Sklep: Svetniki so poročilo predsednika sprejeli kot informacijo. 

K točki 4 

Pobude in vprašanja svetnikov in krajanov 

Predsednik prebere zahtevo ga. Primožič glede strelišča pri Skalarju. Svet bo vprašanja posredoval na 

občino. 

Vida opozori na problematiko cestišča čez Jamnikove travnike. 

Ker naj bi v prihodnjem letu gradili vrtec v stari vojašnici, ga. Anica predlaga, da ima vrtec svojo kuhinjo. 

Sklep: Predsednik se seznani s pobudami svetnikov in krajanov in bo predloge posredoval naprej. 

K točki 5 

Razno 

Predsednik pove, da bo KS Zminec za ceste s strani občine dobila še nekaj dodatnih sredstev in predlaga 

asfaltiranje odseka proti Mežnarju v Sopotnici. 

Sklep: Svetniki se s predlogom strinjajo.  

 
Seja se je zaključila ob 22.00 uri. 

 

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


