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Zminec, 21. 11. 2014 

ZAPISNIK  
 
2. redne seje Sveta KS Zminec, ki je bila v petek, 21. 11. 2014, ob 19. uri v Zmincu. 

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

Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 1. konstitutivne seje KS Zminec z dne 23. 10. 2014 
2. Imenovanje inventurne komisije 
3. Sprejetje okvirnega plana za 4-letno obdobje (2015–2018) 
4. Potrditev plana za leto 2015 
5. Mnenje glede ukinitve javnega dobra na parceli št. 1539, k. o. 2036 – Sopotnica 
6. Predlagana lokacija s strani KS za ekološki otok 
7. Poročilo predsednika in pregled pošte 
8. Pobude in vprašanja svetnikov in krajanov 
9. Razno 

Sejo je vodil predsednik KS Zminec Janez Kožuh. 

K točki 1 
Pregled zapisnika 1. konstitutivne seje KS Zminec z dne 23. 10. 2014 

 
Predsednik je prebral zapisnik 1. konstruktivne seje. 
Sklep: Na zapisnik ni bilo pripomb. Svet KS Zminec je soglasno potrdil zapisnik 1. konstruktivne 
seje.   

K točki 2 
Imenovanje inventurne komisije 

Predsednik je predlagal inventurno komisijo v naslednji sestavi:  
- predsednica Anjo Dolenc,  
- članica Vida Dolenc in  
- članica Anica Ziherl. 

Sklep: Svetniki so predlagano inventurno komisijo soglasno podprli. 
 

K točki 3 
Sprejetje okvirnega plana za 4-letno obdobje (2015–2018) 

 
Svetniki so predlagali naslednji štiriletni plan: 

 Bodovlje:     -  Ureditev avtobusnega postajališča.  
 

 Zminec :       - odkup in ureditev prostora za KS, 
- obnova ceste do igrišča, 
- obnova ali izgradnja nove ceste od mostu proti Livarju (Svetega Petra Hrib). 

 

 Breznica:     -  urejanje ceste Blegoška cesta–Potočnk (Krajnik), 
- urejanje ceste skozi vas, 
- urejanje ceste Zminec–Mežnar (Sv. Lovrenc), 
- urejanje ceste Sopotnica–Žerinc (Hajne). 
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 Sopotnica:   -   urejanje lokalne ceste, 
- urejanje ceste Sopotnica–Mežnar (Habjan). 

 

 Sveti Florijan:  -  urejanje ceste Špeglič–Na oven, 
-  urejanje ceste Okršlan–Zadobnik. 

 

 Sv. Petra Hrib: -  urejanje ceste spodnji Arhar–Zgornji Arhar, 
- urejanje lokalne ceste po Bodoveljski grapi. 

 

 Staniše:        -      urejanje ceste proti Jamnikovi kmetiji. 
Sklep: Svetniki so predlagani štiriletni plan soglasno potrdili.  
 

K točki 4 
Potrditev plana za leto 2015 

Predsednik je seznanil svetnike s predlaganim planom za leto 2015.  

 25 000,00 EUR – odkup in ureditev prostora KS, 

 1 574,00 EUR – cestna ogledala za vas Zminec, 

 3 000,00 EUR – financiranje dejavnosti KS, 

 25 000,00 EUR – asfaltiranje ceste Sp. Arhar – Zg. Arhar (Sv. Petra Hrib), 

 10 000,00 EUR – škarpa pod Kalanom, 

 15 000,00 EUR – Blegoška cesta - Potočnk (JP 901521). 
Sklep: Svetniki so predlog plana za leto 2015 soglasno potrdili. 
 

K točki 5 
Mnenje glede ukinitve javnega dobra na parceli št. 1539, k. o. 2036 – Sopotnica 

 
Predsednik je prebral dopis iz občine, kjer prosijo krajevno skupnost za mnenje glede ukinitve statusa 
javnega dobra na delu nepremičnine parc. št. 1539, k.o. 2036 – Sopotnica, in sicer na delu, ki se 
nahaja vzdolž parcele762/2 do roba javne ceste, v približni površini 132 m2. 
Sklep: Svetniki za ukinitev statusa javnega dobra nimajo zadržkov. 
 

K točki 6 
Predlagana lokacija s strani KS za ekološki otok 

Predsednik seznani svetnike s predlagano nadomestno lokacijo za ekološki otok, in sicer naj bi bila 
čim bližje krožišču v Zmincu.  
Sklep: Svetniki na predlagano lokacijo za ekološki otok nimajo pripomb in se z lokacijo strinjajo. 

 
K točki 7 

Poročilo predsednika in pregled pošte 
 
Predsednik je poročal o svojem delu med sejama.  
Sklep: Svetniki so poročilo o delu predsednika sprejeli kot informacijo. 
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K točki 8 
Pobude in vprašanja svetnikov in krajanov 

 
Svetniki in krajani so podali naslednje pobude in vprašanja:  

- Ga. Vida Dolenc predlaga, da se napiše dopis za odvoz vreč v Sopotnici, da bi se te nosile na 
izbrano mesto le en dan pred odvozom. Prav tako predlaga, da se postavijo v Sopotnici table, 
ki bodo označevale pot. 

- G. Kožuh predlaga postavitev ogledala na nasprotno stran ceste pri izvozu iz Sopotnice.  
- Ga. Ziherl predlaga ureditev smetnjakov na avtobusnih postajah. 
- G. Miran Tavčar (Sopotnica 13) je dal predlog za odkup javne poti. Svetniki se s predlogom 

soglasno ne strinjajo, saj se javne poti s strani KS ne odkupujejo.  
- G. Franc Jurčič (Sopotnica 7) je v pismu, ki ga je naslovil na KS, predlagal vzdrževanje lokalne 

ceste Zminec – Sopotnica – Blegoška cesta (LC 401111) – Zg. Sopotnica. Na omenjenem delu 
lokalne ceste predlaga povečanje radija na križišču Amrušč, Tavčar – Zg. Sopotnica in 
razširitev mostu, saj tako premajhen radij ovinka in preozek most ovirata tovorni promet. V 
aprilu in maju 2015 predlaga čiščenje in urejanje odtočnih kanalov, odtočnih jaškov, lovilnih 
jam in podobno.  

Sklepa: 
- KS Zminec se bo s prošnjo glede postavitve ogledala obrnila na Direkcijo Republike 

Slovenije za ceste. 
- G. Miran Tavčar naj se glede odkupa javne poti obrne na predstavnike občine. 

 
K točki 9 

Razno 
 
Predsednik je povedal, da ja s strani KS kandidatka za nadzorni svet občine ga. Anica Frelih. 
Kandidatka za članico Statutarno pravne komisije Občinskega sveta Občine Škofja Loka pa je Anja 
Dolenc.  
Sklep: Obe kandidatki so svetniki soglasno podprli. 
 
 
 
Anja Dolenc,            Janez Kožuh, 
tajnica sveta KS                                                                          predsednik sveta KS Zminec 
 


