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Zminec, 28. 6. 2016
ZAPISNIK
10. redne seje Sveta KS Zminec, ki je bila v torek, 28. 6. 2016, ob 20. uri v Zmincu.
Prisotni: Janez Kožuh, Anica Ziherl, Janez Prevodnik, Anja Dolenc, Vida Dolenc, Rudi Tominec, Stanko
Livk.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 9. seje KS Zminec z dne 22. 3. 2016
2. Pregled realizacije poslovanja KS za obdobje januar – maj 2016
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 9. seje KS Zminec z dne 22. 3. 2016
Predsednik je prebral zapisnik 9. seje KS Zminec.
Sklep: Svetniki KS Zminec so potrdil zapisnika 9. seje, Stanko Livk pa se je glasovanja zaradi
odsotnosti na 9. seji vzdržal.
K točki 2
Pregled realizacije poslovanja KS za obdobje januar – maj 2016
Predsednik pove, da je bilo do 31. maja 2016 izdanih 7 naročilnic s strani KS Zminec in sicer:
 260€ in 60€ za pogostitev pohodnikov v Zavrhu ob Prešernovem pohodu 8. februarja;
 120€ za čistilno akcijo 2. aprila;
 280€ za les za obnovo kontejnerja za igrišče;
 50€ za rože za okrasitev mostu v vasi;
 1490€ za novo zaščitno mrežo na športnem igrišču v Zmincu;
 410€ za spletno stran KS Zminec in gostovanje spletne strani.
Sklep: Svetniki so se seznanili s pregledom poslovanja in poročilo sprejeli kot informacijo.

K točki 3
Poročilo predsednika in pregled pošte
Predsednik pove, da se je 14. aprila sestal z gospodom Dolencem, ki je kot koncesionar za
____________ na območju KS Zminec, s katerim sta si ogledala Bodoveljski most, lovilno jamo pri
Bukovšku, usada v Zavrhu, zimske poškodbe v vasi, cesto pri Bergantu in Sopotnico. Pri Bodoveljskem
mostu je potrebno zamenjati dotrajano ograjo, pri lovilni jami pri Bukovšku bo potrebno nasuti skale,
glede usadov v Zavrhu je problem drage sanacije, zato _________, pri Bergantu je potrebna zamenjava
asfalta, postavitev škarpe in lovilcev, v Sopotnici pa je ogled terena pokazal, da bo potrebno očistiti
prepusti, sanirati plaz pri Ovnucu, očistiti prepust pri Riglucu in (Mežnar??)
12. maja se je predsednik sestal s tehnično komisijo, ki so jo sestavljali g. Končan iz občinskega sveta,
g. Davor Prelogar iz oddelka za prometno infrastrukturo na občini Škofja Loka, pomočnik komandirja
PP Škofja Loka Matjaž Hudobivnik (???), vodja občinskih redarjev občine Škofja Loka Ivan Ušlakar in g.
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Čarman iz cestnega podjetja. Problemi, ki so jih obravnavali so križišče pri Henetu oz. novi stavbi,
pločnik oz. pešpot ob glavni cesti od istega križišča proti Mavžarju in križišče proti Sopotnici. Problem
križišča pri Henetu je, da vozniki ne ustavljajo pešcem, ki želijo prečkati cesto čez prehod za pešce in se
ne držijo omejitev, ki veljajo na tistem delu. Pomočnik komandirja je povedal, da merjenje hitrosti tam
ni mogoče, mogoča pa je postavitev opozorilne table, ki meri hitrost voznikov ali grbin na cestišču, ki
bi umirile promet. Od istega križišča proti Mavžarju je bila predlagana rešitev za varnejšo pot otrok od
avtobusne postaje do doma in obratno, ureditev pešpoti. Na križišču, kjer je zavije za Sopotnico je
problem velikih hitrosti voznikov in slaba vidljivost tistih, ki hočejo iz Sopotnice zaviti na glavno cesto.
Pri tem je bila predlagana rešitev omejitev hitrosti na 70km/h, policisti pa bi tam lahko merili tudi
hitrost voznikov.
24. maja se je predsednik sestal še z g. Medvedom (??), s katerim sta opravila popis na cesti mimo
Bergantov in meritve za propusti v Sopotnici (do Žerinca, Ovnuca in Mežnarja).
Sklep: Svetniki poročilo sprejmejo kot informacijo.
K točki 8
Pobude in vprašanja svetnikov
Prevodnik Janez vpraša, kako je z ureditvijo avtobusne postaje v Bodovljah.
Tominc Rudi predlaga postavitev kozolčka s smerokazi na križišču pri Arharju.
Vida Dolenc predlaga postavitev table s smerokazi v Sopotnici. (to smo že imeli na eni izmed sej. Pustim
ali dam ven?)
Sklep: Predsednik je bil seznanjen s pobudami svetnikov in po predloge poskušal realizirati.
K točki 9
Razno
Predsednik pove, da bo kmalu pripravljena nova spletna stran KS Zminec, ki bo vaščane obveščala o
aktualnih zadevah.
Predsednik pove, da so novi prostori KS Zminec v lasti občine in jih bo imela KS v brezplačnem najemu
ali upravljanju. Nove prostore bo potrebno urediti in predsednik je dal povpraševanja za predračune
za nova okna, vrata in vodovod.
Sklep: Svetniki poročanje predsednika sprejmejo kot informacijo.

Anja Dolenc,
tajnica sveta KS

Janez Kožuh,
predsednik sveta KS Zminec

