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Zminec, 5. 6. 2015 

ZAPISNIK  
 
5. redne seje Sveta KS Zminec, ki je bila v petek, 5. 6. 2015, ob 20. uri v Zmincu. 

 
Prisotni: Janez Kožuh, Anica Ziherl, Janez Prevodnik, Anja Dolenc, Vida Dolenc. 

Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 4. seje KS Zminec z dne 23.03.2015   
2. Mnenje o menjavi javno dobro (Sopotnica – Tavčar) 
3. Opredelitev do predloga o opravljanju občasnih kontrol meritev hitrosti (Zminec) 
4. Določitev razporeda sestavkov z krajani glede načina ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih 

voda 
5. Poročilo predsednika in pregled pošte  
6. Pobude in vprašanja svetnikov 
7. Razno 

Sejo je vodil predsednik KS Zminec Janez Kožuh. 

K točki 1 
Pregled zapisnika 4. seje KS Zminec z dne 23. 3. 2015  

Predsednik je prebral zapisnik 4. seje KS Zminec. 
Sklep: Na zapisnik ni bilo pripomb. Svet KS Zminec je soglasno potrdil zapisnik 4. seje. 

K točki 2 
Mnenje o menjavi javno dobro (Sopotnica – Tavčar) 

Gospod Tavčar se je obrnil na občin, ta pa na KS Zminec glede menjave javnega dobrega, ki gre čez 
njegovo ozemlje. Javno dobro pot, ki poteka nižje, mimo ????? 
Sklep: Svet zadržkov glede menjave javnega dobrega, ki gre čez ozemlje g. Tavčarja nima zadržkov. 
 

K točki 3 
Opredelitev do predloga o opravljanju občasnih kontrol meritev hitrosti (Zminec) 

Na Svet KS smo dobili obvestilo, da je bila na občino poslana pobuda, da bi se na območju med 
zadružnim domom in mostom v vasi Zminec izvajala radarska kontrolo, saj je tam omejitev 30 km/h, 
ki pa se je drži le redko kdo. Gre za odcep, kjer je veliko otrok in vozniki nemalokrat vozijo prehitro 
Sklep: Svetniki nismo proti meritvi hitrosti, vendar pa menimo, da bi lahko vsaj na začetku izvedli 
opozorilno kontrolo. 
 

 
K točki 4 

Določitev razporeda sestavkov z krajani glede načina ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda 

Z občine je prišlo obvestilo, da se morajo krajani Zminca do 1. 9. 2015 odločiti, na kakšen način bodo 
gradili čistilne narave. Odločijo se lahko za posamezne male čistilne naprave ali skupno čistilno 
naravo. 
Sklep: Sestanek glede ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo v sredo 17. 6 ob 19.30 za 
krajane Bodovelj in 20.30 za krajane Zminca v zadružnem domu.  
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K točki 5 
Poročilo predsednika in pregled pošte 

Predsednik poroča o svojem delu. 
Sklep: Svetniki so poročilo sprejeli kot informacijo. 

 
K točki 6 

Pobude in vprašanja svetnikov in krajanov 

Gospa Anica pove, da se je pri gradni obvoznice zaradi delovnih strojev in tovornjakov poškodovala 
regionalna cesta od križišča z glavne ceste proti Bodovljam in meni, da bi moral izvajalec sanirati 
nastalo škodo.  
Sklep: O nastali škodi bomo obvestili občino, ki bo o tem obvestila izvajalca. 

Ga. Lidija Petrovčič se je obrnila na KS Zminec z zahtevo za napeljavo optičnega omrežja v Bodovljah. 
Optično omrežje naj bi bilo napeljano sočasno z izgradnjo obvoznice, kar pa še vedno ni uresničeno. 
Trenutno omrežje je namreč zelo počasno in nestabilno, kar vaščanom Bodovelj ter podjetjem v 
Bodovljah zelo otežuje delo. 
Sklep: O možnosti napeljave optičnega omrežja v Bodovljah se bomo pozanimali na občini in 
Telekomu in o tem obvestili prebivalce vasi Bodovlje. 

Ga. Lidija Petrovčič se je na KS Zminec prav tako obrnila z vprašanjem glede vožnje avtobusov po 
odprtju poljanske obvoznice. Ob novi cesti v vasi Bodovlje namreč ni predvidene avtobusne postaje. 
Zato se prebivalci Bodovelj sprašujejo, ali se bodo otroci iz vasi lahko vozili z avtobusi v šolo in na 
popoldanske dejavnosti v Škofjo Loko. Srednješolci so do sedaj lahko koristili direktne avtobuse za v 
Kranj in Ljubljano in vprašanje je, ali jih bodo tudi v prihodnje. 
Sklep: V zvezi z vožnjo avtobusov skozi vas Bodovlje bomo vprašali občino in Alpetour in o tem 
obvestili prebivalce vasi Bodovlje. 

 
K točki 7 

Razno 

Predsednik je obiskal g. Kalana, ki pravi, da dovoljenja za škarpo ne bo dal, zato predlaga 
prerazporeditev sredstev, ki smo jih namenili za ta namen.  
 
 

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


