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ZAPISNIK
7. redne seje Sveta KS Zminec, ki je bila v ponedeljek, 26. 10. 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 6. seje KS Zminec z dne 7. 9. 2015
2. Potrditev predloga za investicije za leto 2016
3. Predlog za investicije za leto 2017, 2018
4. Določitev termina za pogostitev starejših krajanov
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 6. seje KS Zminec z dne 7. 9. 2015
Predsednik je prebral zapisnik 6. seje KS Zminec. Glede pobude svetnice Anje Dolenc glede ureditve
situacije pri avtobusni postaji Zminec II, smo predlagali rešitev s postavitvijo merilnikov hitrosti, za
katere menimo, da bodo voznike opozorili na njihovo prekoračeno hitrost in s tem le-to prilagodili.
Sklep: Svet KS Zminec je soglasno potrdil zapisnik 6. seje.
K točki 2
Potrditev predloga za investicije za leto 2016

Sredstva proračuna KS Zminec, ki za leto 2016 znašajo 79,574 eur smo porazdelili takole:
 7.000,00€ - javna razsvetljava Zminec
 8.000,00€ - financiranje dejavnosti KS
 5.000,00€ - Blegoška cesta – Potočnik (JP901521)
 30.000,00€ - Špeglič – na Ovnu (JP901552)
 10.000,00€ - Sopotnica – Žerinc (JP901571)
 10.000,00€ - sv. Florjan – Sopotnica (JP901553)
 9.574,00€ - razne preplastitve
Sklep: Svetniki se s porazdelitvijo sredstev strinjajo in so soglasno potrdili predlog investicij
za leto 2016.
K točki 3
Predlog za investicije za leto 2017, 2018

Predlog investicij za leto 2017:
 7.000,00€ - cesta Sečnik – Bokal
 30.000,00€ - odcep Jamnik (JP901627)
 20.000,00€ - Blegoška cesta – Potočnik (JP901521)
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 10.000,00€ - Sv. Florjan Sopotnica (JP901553)
 4.574,00€ - razne preplastitve
 8.000,00€ - financiranje dejavnosti KS
Predlog investicij za leto 2018:
 40.000,00€ - Bodoveljska grapa
 20.000,00€ - Zminec – Sopotnica – Blegoška cesta (JP401111)
 11.574,00€ - razne preplastitve
 8.000,00€ - financiranje dejavnosti KS
K točki 4
Določitev termina za pogostitev starejših krajanov
Predlagani termin za srečanje starejših krajank in krajanov je pete, 18. 12. 2015 ob 16.00.
Sklep: Svetniki se s predlaganim terminom strinjajo.

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
Svetnik Stanko Livk za obdobje 2016-2018 predlaga naslednje:
 ureditev razmerij med lastniki in občino glede ceste na polju (parcelacija in odkup);
 dolgoročna rešitev/ureditev ceste skozi vas in na polju + sanacija ceste na sv. Petra hrib (že lani
predlagana alternativa je nova trasa pod igriščem);
 kaskade v grapi pri Livarju;
 utrditev nabrežine proti skupnosti sedmih;
 sanacija ceste proti skupnosti sedmih;
 makadamska pešpot/kolesarska pot pod mostom - varna pešpot proti Loki - do starega mosta
v Bodovlje oz. do avtobusne postaje – saj trenutno lahko do tja prideš le skozi zelo
obremenjeno krožišče, kar je izredno nevarno;
 makadamska varna pešpot/kolesarska pot od Šeferta do avtobusne postaje Sopotnica;
 ureditev mostu v Bodovlje, ko bo sanirana škoda;
 razmislek o prestavitvi avtobusne postaje Bodovlje;
 lična jumbo plakatna mesta KS Zminec;
 klopce in informativni kozolčki po vasi;
 elektrifikacija na planino – dokončanje;
 elektrifikacija igrišča;
 info tabla vasi v obliki kozolčka z narisanim zemljevidom vasi Zminec in označenimi številkami
hiš - ker obiskovalci begajo po celi vasi;
 pri domu pred novimi prostori KS stojalo za kolesa (za vse otroke, ki s kolesom pridejo do
avtobusne postaje);
 aparat za oživljanje AED (cca 2.300,00€) na steni doma, ko bodo novi prostori KS;
 nabiralnik KS za ideje po izboljšavah v vasi, kamor lahko vsi vaščani oddajajo svoje predloge;
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ulične table oz. smerokazi s hišnimi številkami;
nova avtobusna postaja Zminec II;
parkirišče pred vstopom na obvoznico ob/pod krožiščem;
koši za pasje iztrebke po vasi;
ureditev ceste skozi vas po izgradnji kanalizacije (verjetno se to v tem mandatu ne bo zgodilo);
nakup dodatne parcele ob igrišču – parkirišče za obiskovalce igrišča (gozd);
ureditev – parcelacija poti do igrišča;
ureditev krožnega javnega prometa Trata – Železniška postaja – Obvoznica – Zminec – stara
cesta v Loko – avtobusna postaja – železniška postaja;
 kot že omenjeno za uvoz Zminec I, kjer so hitrosti vedno previsoke - postavitev svetlobnih
znakov oziroma opozorila za omejitev hitrosti skozi vas – pri domu in na križišču Zminec I v
obeh smereh;
 ureditev kolesarske oz. peš poti čez celotno Poljansko dolino;
 postavitev vsaj ene polnilne postaje za električna vozila v Škofji Loki (bolje bi bilo več, seveda)
Sklep: Svet se je z pobudo seznanil in jo bo realiziral v svojem mandatu po zmožnostih.
K točki 7
Razno
Na KS Zminec se je s pismom obrnila Silva Umek iz Sopotnice, glede prekategorizacije ceste, ki vodi do
njene nepremičnine na naslovu Sopotnica 11. Do omenjenega naslova vodi le pot, ki poteka po
zasebnem zemljišču in je v zelo slabem stanju. Javna cesta, ki se že vrsto let ne uporablja, je bila pred
nekaj leti odpisana. Pravi, da se z lastniki zemljišč strinjajo, da bi cesto prekategorizirali v javno cesto
in apelira na pomoč občine pri obnovi in vzdrževanju omenjene poti.
Sklep: Svetniki se z prekategorizacijo strinjajo, vendar pod pogojem občine da se zemljišče poti
brezplačno prenese na občino.
Franc Jurčič se je na KS Zminec obrnil s pismom v katerem predlaga vzdrževanje občinske lokalne ceste
Zminec – Sopotnica – Blegoška cesta – Zgornja Sopotnica spomladi 2016. Predlaga čiščenje in urejanje
odtočnih kanalov, odtočnih jaškov, lovilnih jam, preprečitev vdora meteornim vodam s stranskih poti
in podobno. Na lokalni cesti Zminec – Sopotnica – Blegoška cesta (JP401111) je na križišču Ambrušč,
Tavčar – Zgornja Sopotnica cestna ožina, ki je sestavljena iz premajhnega radija in preozkega mostu,
zato predlaga razširitev slednjega, tako da bo radij ovinka dovolj velik.
Sklep: Svet je pobudo vzel na znanje.

Anja Dolenc,
tajnica sveta KS

Janez Kožuh,
predsednik sveta KS Zminec

