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ZAPISNIK
6. redne seje Sveta KS Zminec, ki je bila v petek, 7. 9. 2015, ob 20. uri v Zmincu.
Prisotni: Janez Kožuh, Anica Ziherl, Janez Prevodnik, Anja Dolenc, Vida Dolenc, Stanko Livk, Rudi
Tominec.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 5. seje KS Zminec z dne 5. 6. 2015
2. Potrditev predloga rebalansa
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 5. seje KS Zminec z dne 5. 6. 2015
Predsednik je prebral zapisnik 5. seje KS Zminec. Na vprašanje ga. Lidije Petrovčič glede vožnje
avtobusov smo s strani agencije Alpetour dobili odgovor, da bodo avtobusi tudi po otvoritvi nove
obvoznice vozili po stari cesti, dokler občina ne odloči drugače. Glede vprašanja o možnostih
optičnega omrežja v vasi Bodovlje pa smo izvedeli, da so bile ob gradnji obvoznice do Bodovlje
vgrajene cevi, po katerih bo potekala optična napeljava.
Sklep: Svet KS Zminec je soglasno potrdil zapisnik 5. seje.
K točki 2
Potrditev rebalansa
Predsednik KS predlaga spremembo rebalansa in sicer prenos sredstev (6.400,00€) iz postavke odkup
prostorov (1. 7. 2. 7.) na postavko tekoči stroški KS (1. 6. 31.). Pri dejavnosti KS se povečajo sledeče
postavke:
- 1.8.4.2.1. – Gostinske usluge za 32,00€
- 1.8.4.2.2. – Prireditve za 500,00€
- 1.8.4.4.1.1. – Električna energija za 130,00€
- 1.8.4.6.1.1. – Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov za 5.738,00€.
Sklep: Člani sveta so spremembo rebalansa soglasno potrdili.
K točki 3
Poročilo predsednika in pregled pošte
Predsednik poroča o svojem delu.
Sklep: Svetniki so poročilo sprejeli kot informacijo.
K točki 4
Pobude in vprašanja svetnikov
Anja Dolenc je povedala, da so jo krajani, ki živijo na planini (nad glavno cesto Škofja Loka – Gorenja
vas) opozorili, da vozniki ne upoštevajo omejitve hitrosti 60km/h, ki velja do križišča, kjer je tudi
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prehod za pešce. V tem delu vasi je vedno več otrok, ki hodijo na avtobusno postajo čez cesto in tudi
nekaj mamic z vozički, ki jim vozniki na prehodu za pešce ne ustavljajo, ampak divjajo mimo.
Sklep: Kaj bomo naredili? =)
K točki 5
Razno
Na KS se je obrnil g. Stane Ferle s pismom, v katerem piše, da so v času gradnje obvoznice nastale
poškodbe na cesti R1-210/1110. Zaradi povečanega prometa težkih tovornjakov so na asfaltu nastale
razpoke in udrtine tudi do 8 cm. Najhujše poškodbe so nastale na cesti od gostilne Kajbe, mimo
Francija Bozovičarja pa do avtobusne postaje Bodovlje.
Sklep:
Tukaj smo nekaj že govorili o teh poškodbah za most in tudi to cesto če se ne motim, ne vem pa, če
smo že komu poročali o tem in kakšen je bil odgovor.

Anja Dolenc,
tajnica sveta KS

Janez Kožuh,
predsednik sveta KS Zminec

