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Zminec 35 

4220 Škofja Loka 

Zminec, 23. 3. 2015 

ZAPISNIK  
 
4. redne seje Sveta KS Zminec, ki je bila v petek, 23. 3. 2015, 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 2. seje KS Zminec z dne 21. 11. 2014 in 3. seje KS Zminec z dne 19. 12. 2014 
2. Poročilo o delu zimske službe za sezono 2014-2015 
3. Potrditev računovodskega in poslovnega poročila za leto 2014 
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 krajanov 

- pobuda za kanalizacijsko omrežje Zminec –zahod 
- prošnja za izgradnjo pločnika 
- pobuda za izgradnjo varne pešpoti 

9. Pobude in vprašanja svetnikov 
10. Razno 

Sejo je vodil predsednik KS Zminec Janez Kožuh. 

K točki 1 
Pregled zapisnika 2. seje KS Zminec z dne 21. 11. 2014 in 3. seje KS Zminec z dne 19. 12. 2014 

Predsednik je prebral zapisnika 2. in 3. seje KS Zminec. 
Sklep: Na zapisnika ni bilo pripomb. Svet KS Zminec je soglasno potrdil zapisnika 2. in 3. seje. 

K točki 2 
Poročilo o delu zimske službe za sezono 2014-2015 

Za zimsko službo v KS Zminec je bilo obračunanih 43.514,29 EUR.  
Sklep: Svetniki so poročilo sprejeli kot informacijo. 
 

K točki 3 
Potrditev računovodskega in poslovnega poročila za leto 2014 

Svetniki so pregledali računsko in poslovno poročilo za leto 2014. 
Sklep: Svetniki so potrdili računovodsko in poslovno poročilo za leto 2014 soglasno. 

 
K točki 4 

Potrditev poročila o opravljenem popisu stanja na računih, terjatev in obveznosti 

Svetniki so pregledali poročilo o opravljenem popisu stanja na računih, terjatev in obveznosti. 
Sklep : Svetniki so potrdili poročilo o opravljenem popisu stanja na računih, terjatev in obveznosti 
soglasno. 
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K točki 5 
Potrdilo zapisnika inventure osnovnih sredstev 

Svetniki so pregledali zapisnik inventure osnovnih sredstev. 
Sklep: Svetniki so potrdili zapisnik inventure osnovnih sredstev soglasno. 

K točki 6 
Dogovor o poteku čistilne akcije 

Čistilno akcijo bi v sodelovanju s Športnim društvom Utrip izpeljali dne 18. 4. 2015. KS Zminec bo 
poskrbela za prijavo na občini, organizacijo odvoza smeti, rokavice, vrečke in manjšo pogostitev za 
udeležence čistilne akcije, ŠD utrip poskrbi za informiranje krajanov in organizacijo dela. Akcije se 
bomo udeležili tudi svetniki KS Zminec. 
Sklep: Svetniki se z dogovorjenim 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. 
 

K točki 8 
Pobude in vprašanja krajanov 

Na naslov KS Zminec je prispela pobuda za pomoč pri izgradnji kanalizacijskega omrežja Zminec –
zahod. Svetniki so se seznanili s situacijo, pozdravili angažiranost in organiziranost skupnosti 
dvanajstih in sprejeli sklep, da bodo pri omenjenem projektu pomagali v okviru danih zmožnosti. 
Svetniki so se seznanili z prošnjo za izgradnjo pločnika od hišne številke Zminec 22 pa do avtobusne 
postaje, ki jo je na KS naslovil Marko Tušek (Zminec 24a) in pobudo za izgradnjo varne pešpoti med 
hišami v Zmincu 24, 25, 25a in 25b ter hišami 23 in 23a avtobusno postajo in hišami 24a, 24b, 24c.,ki 
jo je na KS naslovila Urša Maček (Zminec 25b). Oba predlagatelja tudi menita, da bi bilo potrebno na 
tem odseku ceste urediti prehod za pešce in omejiti hitrost vozilom na 70 km na uro. Tako prošnja 
kot pobuda sta dopolnjena z podpisi krajanov, ki stanujejo na tem odseku ceste. 
Sklep: Svetniki se soglasno strinjajo, da je ta odsek ceste za pešce zelo nevaren in da je potrebno 
vzpostaviti dialog med krajani, KS in občino, ter najti rešitve, ki bodo varovale najšibkejše 
udeležence v prometu. To so pešci, predvsem pa je potrebno poskrbeti za otroke, ki po tem odseku 
prihajajo do avtobusne postaje. Svetniki so se dodatno seznanili, da obstaja varnejša pot – 
stopnice, ki od hiš 24a, 24b in 24c pripeljejo direktno na križišče, kjer pešci potem prečkajo cesto – 
res pa je, da varnega prehoda čez cesto ni. Pobudo bo KS posredovala naprej na občino, ta pa bo 
preko svojih služb na DRSC preverila možnosti za označen prehod za pešce ter omejitev hitrosti. 
Izgradnja varne pešpoti med avtobusno postajo in hišami 24, 25, 25a in 25b bi bila mogoča pod 
cesto, z nasutjem makadamske pešpoti pod cesto, ki bi od hiš pripeljala direktno do postaje. KS bo 
preverila lastništvo in omejitve ter skladno z ugotovitvami in danimi možnostmi ukrepala.  

K točki 9 
Pobude in vprašanja svetnikov 

G. Janez Kožuh poda pobudo za preureditev spletne strani KS Zminec.  
Sklep: Svetniki se strinjajo s pobudo predsednika, da je potrebno spletno stran KS Zminec 
preoblikovati in jo redno osveževati. G. Stanko Livk bo poskrbel za koordinacijo med 
programerji/izvajalci in občino, ki krajevnim skupnostim nudi gostovanje spletnih strani, ter 
poskrbel za izvedbo prenove spletne strani ter njeno osveževanje. 
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G. Janez Kožuh prav tako predlaga, da bi ob otvoritvi poljanske obvoznice v avgustu pripravili manjšo 
pogostitev za sokrajane. 
Sklep: Svetniki se s pobudo za pogostitev krajanov ob otvoritvi obvoznice strinjajo, hkrati pa 
apelirajo na ŠD Utrip, da sodeluje in pomaga s svojimi aktivnostmi, ki bi ta zgodovinski dogodek 
dodatno obogatili.  

Ga. Vida Dolenc predlaga ureditev prepusta od G. Pivk Mirana v Sopotnici. Predlaga tudi razšitirev 
mostu pri križišču Tavčar – Kovar. Ga. Vida Dolenc poda pobudo za prestavitev košare za smeti v 
Sopotnici. Prav tako predlaga postavitev znaka za k Špeglč. 
Sklep: ?? 

G. Rudi Tominc poda pobudo za nasutje ceste proti Jamniku, ker je v slabem stanju.  
Sklep: Na občino se poda zahtevek za nasutje ceste proti Jamniku (tukaj nisem ziher, a to krije KS 
ali občina, mislim, da je pri Bukovšku drugačna klasifikacija ceste in jo ureja občina, lahko pa da sta 
obe enako kategorizirani, preveriti). 

G. Stanko Livk ponovno predlaga nasutje ceste proti Bukovšku, ker je v slabem stanju. 
Sklep: Na občino se poda zahtevek za nasutje ceste do kmetije Bukovšek. 

G. Stanko Livk predlaga točno lokacijo za postavitev ekološkega otoka - pri krožišču. Ekološki otok bi 
postavili ob cesti, ki vodi na polje pod krožiščem. Hkrati predlaga nasutje terena za eko otok, ki bi 
lahko služil tudi kot parkirišče ob priložnostih, ko so volitve in razni sestanki v zadružnem domu, ker 
je parkiranje pred domom ob takih dogodkih problematično. V izogib prometnim nesrečam predlaga 
tudi postavitev prometnega znaka za križišče s prednostno cesto pri mostu v vasi, saj je trenutno 
stanje tako, da je prednostna cesta – cesta, ki pripelje z mostu v vas. 
Sklep: Na občini se povpraša o možnosti omenjene ureditve pri krožišču in se skladno z 
ugotovitvami in danimi možnostmi ukrepa ter poda zahtevek za prometni znak. 

G. Stanko Livk predlaga, da se preveri, kdo je lastnik nabrežine/trikotnika pri uvozu na cesto pri 
Habjanu, saj se vegetacija (grmovje) tekom leta močno zaraste in je pogled proti Poljanam močno 
okrnjen, vključitev na glavno cesto pa posledično zelo nevarna. Poskrbeti je potrebno za preglednost 
ceste, prebujno vegetacijo pa temu primerno vzdrževati. 
Sklep: Preverilo se bo lastništvo parcele nad cesto pri Habjanu in lastnika pozvalo, da primerno 
poskrbi za svoje grmovje in s tem zagotovi varnost udeležencev v prometu. 

G. Anica Ziherl predlaga, da se na avtobusnih postajah namestijo koši za smeti, ker smeti tam ležijo 
povsod. 
Glede predloga za postavitev košev za smeti s strani Anice Ziherl, bo g Stanko Livk preveril pri 
podjetju INOX Kokalj, če te imajo in kakšna je okvirna cena zanje. 
 

K točki 10 
Razno 

Pod točko razno je predsednik seznanil člane o dogovoru v zvezi z nakupom prostora za KS v 

zadružnem domu, ki je v sklepni fazi. Poleg prostora naj bi KS kupila tudi nekaj parkirnih mest ob 

zadružnem domu. Predsednik svetnike seznani tudi dogovora glede postavitve ogledal in pove, da je 

sestanek z oglednikom že na vidiku. 

Sklep: Svetniki so poročilo sprejeli kot informacijo. 

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


