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Zminec, 22. 9. 2016
ZAPISNIK
11. redne seje Sveta KS Zminec, ki je bila v torek, 22. 9. 2016, ob 19. uri v Zmincu.
Prisotni: Janez Kožuh, Anica Ziherl, Janez Prevodnik, Anja Dolenc, Rudi Tominec, Stanko Livk.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 10. seje KS Zminec z dne 28.06.2016
2. Pregled realizacije poslovanja KS za obdobje Maj - Avgust 2016
3. Potrditev plana o razdelitvi investicijskih sredstev za leto 2017
4. Mnenje svetnikov glede preusmeritve nekateri avtobusov na obvoznico in glede dovoljenja o
razširitvi proizvodnje v Knauf insulation d.o.o. v Bodovljah
5. Mnenje sveta glede kategorizacije ceste Sopotnica – Nivčar
6. Poročilo predsednika in pregled pošt
7. Pobude in vprašanja svetnikov
8. Razno
Sejo je vodil predsednik KS Zminec Janez Kožuh.
K točki 1
Pregled zapisnika 10. seje KS Zminec z dne 28. 6. 2016
Predsednik je prebral zapisnik 10. seje KS Zminec.
Sklep: Prisotni svetniki KS Zminec so soglasno potrdil zapisnika 10. seje.
K točki 2
Pregled realizacije poslovanja KS za obdobje maj - avgust 2016
Predsednik pove, da so bile do 31. avgusta 2016 izdane 3 naročilnice s strani KS Zminec in sicer:
- 85 € poštni nabiralnik
 20€ za darilo za v porodnišnico
 450€ čiščenje avtobusnih postaj
 140€ beton za podstavek na igrišču
Sklep: Svetniki so se seznanili s pregledom poslovanja in poročilo sprejeli kot informacijo.
K točki 3
Potrditev plana o razdelitvi investicijskih sredstev za leto 2017
Predlog investicij za leto 2017:
 6.000,00€ - cesta Sečnik – Bokal
 28.000,00€ - odcep Jamnik (JP901627)
 18.500,00€ - Blegoška cesta – Potočnik (JP901521)
 10.000,00€ - Sv. Florjan Sopotnica (JP901553)
 3.374,46€ - razne preplastitve
 2.500,00€ - financiranje dejavnosti KS
 11.200,00 €-obnova prostorov KS
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Ceste, ki so na čakajočem seznamu za asfaltiranje:
 Sopotnica – Sv. Florijan (JP 901554)
 Zminec – Mežnar (JP 901541)
 Zminec – Sopotnica (LC 401111)
 Odcep Breznica (JP 901543)
 Blegoška cesta – Potočnik (JP 901521)
 Okršlan – Zadobnik (100 m) (JP 901601)
 Sopotnica – Žerinc (JP 901571)
 Zminec – Staniše – Jamnik (JP 901621)
 Bukovški g. – Bukovšek (JP 901626)
Sklep: Svetniki se s predlogom investicij strinjajo in soglasno potrdijo plan za leto 2017.
K točki 4
Mnenje svetnikov glede preusmeritve nekaterih avtobusov na obvoznico in glede dovoljenja o
razširitvi proizvodnje v Knauf insulation d.o.o. v Bodovljah
Ker je bil namen izgradnje obvoznice zmanjšanje prometne obremenjenosti starega mestnega jedra,
je tudi promet avtobusov v poletnem času stekel po omenjeni obvoznici, vendar pa je pri tem nastal
problem prevoza otrok iz Bodovelj v osnovno in srednjo šolo, saj avtobusne postaje na obvoznici ni.
Zaenkrat med tednom še vedno vozi nekaj avtobusov po stari cesti skozi mesto, tako da imajo otroci
še vedno prevoz v šolo in domov, vendar pa je ta za otroke iz Bodovelj precej ohromljen in morajo biti
pri prevozu domov pozorni, ali gre avtobus po obvoznici ali stari cest.
Sklep: Svetniki se strinjajo, da je prav, da se čim več prometa preusmeri na novo obvoznico, vendar
pa bo morala občina v primeru popolnega zaprtja spodnjega trga za promet najti rešitev tudi za
otroke iz Bodovelj, saj morajo v nasprotnem primeru izstopiti v Zmincu in iti peš do Bodovelj, kar je,
predvsem za mlajše otroke, nedopustno.
Podjetje Knauf insulation naj bi v Bodovljah razširil svojo proizvodnjo. Podjetje je organiziralo dan
odprtih vrat, kjer so predstavili svoje načrte, vendar pa večina vaščanov o tem ni vedela nič, saj so
predstavniki podjetja le dan prej nekaj ljudi informirali o dnevu odprtih vrat. Vaščani tako ne vedo, za
kakšne razširitve gre in temu zato nasprotujejo.
Sklep: Člani sveta KS menijo, da bi morali predstavniki podjetja opozoriti vaščane o dnevu odprtih v
podjetju prej in o tem obvestiti vse vaščane, kakor tudi KS Zminec, da bi o razširitvi dobili več
informacij in bi tako lahko podali svoje zadržke glede razširitve proizvodnje.
K točki 5
Mnenje sveta glede kategorizacije ceste Sopotnica – Nivčar
Z občine so se na KS obrnili za mnenje sveta glede kategorizacije ceste Sopotnica – Nivčar.
Sklep: Svetniki nimajo zadržkov glede kategorizacije ceste Sopotnica – Nivčar pod pogoji, kot jih
pogojuje občina.
K točki 6
Poročilo predsednika in pregled pošte
Na KS je prišlo pismo s strani krajanke Zminca, v katerem predlaga postavitev hitrostnih ovir v vasi. V
pismu pravi, da kljub številnim ukrepom za zmanjšanje hitrosti ni željenih rezultatov, saj številni dirkači
še vedno ogrožajo varnost pešcev, še zlasti pa malih otrok. Pismu je priložila tudi skico, kje naj bi stale
hitrostne ovire.
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Sklep: Predsednik se bo v kratkem na terenu sestal z nekaterimi predstavniki občine, kjer bodo
poskusili najti rešitev za zmanjšanje hitrosti voznikov.
Na KS se je s predlogom za vzdrževanje občinskih lokalnih cest Zminec – Sopotnica – Blegoška cesta –
Zgornja Sopotnica ter Blegoška cesta- odcep Zalubnikar – do občinske meje, obrnil tudi Franc Jurčič.
Predlaga urejanje in čiščenje odtočnih kanalov, jaškov, lovilnih jam, preprečitev vdora meteornim
vodam s stranskih poti, obnovitev lesenih zapor pri lovilnih jamah nad občinsko lokalno cesto ter
razširitev mostu na križišču Ambrušč, Tavčar – Zgornja Sopotnica.
Sklep: Svet se je seznanil z pobudo in jo bo posredoval na občino. Po skupnem dogovoru se bojo dela
izvajala v okviru finančnih zmožnosti.
K točki 6
Pobude in vprašanja svetnikov
G. Livk je ponovno opozoril na problem slabega cestišča ob pločniku od odcepa za Bodovlje proti
Kajbetu.
Sklep: Predsednik bo ponovno ta problem opozoril občinsko upravo.
K točki 7
Razno
G.Medved je pripravil seznam vseh opravil in del, ki jih je potrebno opraviti v novih prostorih KS
Zminec. Gre za obrtniška dela, strojne in elektro instalacije ter zunanje dovode. Strošek celotne
ureditve prostorov naj bi znašal okoli 14.100€ brez oken in vrat, ki stanejo se okoli 2.500€. KS je v
letošnjem letu urejanju prostorov namenila 5.500€, tako da morajo za dokončno ureditev zagotoviti
še dobrih 11.000€.
Sklep: Člani KS so mnenja, da je najbolje, da se prostori čim prej uredijo in so v predlogu investicij
namenili 11.200€ za obnovo prostorov.
Anja Dolenc,
tajnica sveta KS

Janez Kožuh,
predsednik sveta KS Zminec

