
 KS Zminec 
Zminec 35 

4220 Škofja Loka 

Zminec, 14. 9. 2017 

ZAPISNIK  
 

16. redne seje Sveta KS Zminec, ki je bila v četrtek, 14. 9. 2017, od 19.00 uri v prenovljenih 
prostorih KS Zminec, Zminec 35. 

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

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 15. seje KS Zminec z dne 26.06.2017  
2. Sprejem polletnega poročila – priloga vabilu 
3. Sprejem rebalansa – povečanje postavke donacije – priloga vabilu 
4. Potrditev predloga plana investicij za leto 2018 
5. Pregled realizacije poslovanja junij – september 2017 
6. Poročilo predsednika in pregled pošte 
7. Pobude in vprašanja svetnikov 
8. Razno 

Sejo je vodil predsednik KS Zminec Janez Kožuh. 

K točki 1 
Pregled zapisnika 15. seje KS Zminec z dne 26. 6. 2017 

Predsednik je prebral zapisnik 15. seje KS Zminec. 
Sklep: Na zapisnik ni bilo pripomb. Svet KS Zminec je zapisnik soglasno potrdil. 

K točki 2 
Sprejem polletnega poročila – priloga vabilu  

Svetniki so se seznanili s polletnim poročilom dela KS. 

Sklep: Svetniki so poročilo sprejeli kot informacijo. 

K točki 3 

Sprejem rebalansa – povečanje postavke donacije – priloga vabilu 

Krajevna skupnost je v letu 2017 sklenila pogodbo o donatorstvu za svoje delovanje, mesečno 

150,00€. Postavko povečujemo iz 100,00€ na 1.450,00€. 

Sklep: Svetniki so premembo rebalansa sprejeli kot informacijo. 

K točki 4 

Potrditev predloga plana investicij za leto 2018 

Predsednik pove, da se je cena spremenila in sicer se je podražila za okoli 60%, zaradi česar 

smo predlog investicij za leto 2018 iz leta 2015 nekoliko spremenili.  

Predlog investicij za leto 2018:  

 40.000,00€ - Bodoveljska grapa (JP401101) 

 20.000,00€ - Zminec – Sopotnica – Blegoška cesta (JP401111) 



 KS Zminec 
Zminec 35 

4220 Škofja Loka 

 7.000,00€ - Gabrk – Okršlan- Zadobnik (JP901601) 

 13.574,00€ - razne preplastitve 

 6.000,00€ - financiranje dejavnosti KS 

Sklep: Svetniki se strinjajo s predlogom investicij za leto 2018. 

 

K točki 5 

Pregled realizacije poslovanja junij – september 2017 

Predsednik pove, da sta bili v obdobju od junija do septembra 2017 izdani dve naročilnici: 

- Za čiščenje avtobusnih postaj – 450€ ??? ali 45€ 

- Za športno igrišče – 280€. 

Sklep: Svetniki so povedano sprejeli kot informacijo. 

K točki 6 

Poročilo predsednika in pregled pošte 

Predsednik pove, da je s strani občine med Bodovljami in Zmincem v načrtu kolesarska pot, za 

katero so s strani občine zelo zainteresirani in imajo za to že pripravljene projekte. 

Predsednik pove, da je projekt za avtobusni postaji v Bodovljah narejen in ga bo občina kmalu 

tudi realizirala. Avtobusna postaja proti Škofji Loki bo med križiščem za Bodovlje s stare ceste 

in nadvozom, avtobusna postaja proti Poljanam in Gorenji vasi pa na stari cesti naprej križišča 

za Bodovlje (na cesti bo narisano postajališče). 

Predsednik pove, da je odmerili cesto na polju čez most, vendar pa je problem nastal z 

odkupom ceste. 

Predsednik se pove, da je v času od zadnje seje prejel dve pismi s strani Franca Jurčiča. V prvem 

pismu g. Jurčič poda predlog za vzdrževanje obč. lok. ceste: »Zminec – Sopotnica – Bl. Cesta« 

- zgornja Sopotnica in » Blegoške ceste« - odcep:Zalubnikar – obč. meja; 2018, v drugem pa 

prilaga ponudbo za izdelavo obcestnega jarka in propusta, dolžina 200 metrov, obč. lok. cesta: 

»Zminec – Sopotnica – Bl. cesta«; lokacija: »pod Daretovo potjo«. 

Sklep: Svetniki so poročilo predsednika sprejeli kot informacijo. 

 

K točki 7 

Pobude in vprašanja svetnikov 

Ni bilo razprave. 

K točki 8 

Razno 

Svetniki se posvetujejo o tem, kaj še potrebujejo v novih prostorih KS. 
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Svetniki se posvetujejo o tem, komu bodo še dali ključ za nove prostore KS in komu so prostori 

še namenjeni. Izdelali bodo še dva ključa. Enega bodo dali ŠD Utripu, drugi pa bo namenjen 

krajanom, ki bodo želeli imeti v prostorih kakšno predavanje, tečaje, delavnice…  

Sklep: Predsednik bo priskrbel stvari, za katere so se dogovorili svetniki, da jih v novih 

prostorih še potrebujejo. Svetniki se glede ključev za prostore KS soglasno strinjajo. 

 
Seja se je zaključila ob 21.00 uri 

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


