
KS Zminec 
Zminec 35 
4220 Škofja Loka

Zapisnik	8.	seje	Sveta	KS	Zminec	

Lokacija:		

Seja	 je	potekala	30.	novembra	2021	preko	videokonference	ZOOM,	na	daljavo,	od	19.	do	20.30	
ure.	

Prisotni	svetniki	in	svetnice:		

Stanko	Livk,	Anja	Dolenc,	Aleš	Murn,	Jaka	Rupnik,	Urška	Maček	Možina,	Miha	Jezeršek,	Milenko	
Ziherl.	

Dnevni	red:		

1. Predlog	 sklepa,	 da	 se	 zaradi	 višje	 sile	 tokrat	 seja	 izvede	 preko	 aplikacije	 ZOOM	
(obvestilo	PRK	KS	z	dne	29.	september	2021)	

2. Pregled	dela	v	obdobju	od	zadnje	(7.	seje)	do	tokratne	(8.	seje)	sveta	KS	

3. Seznanitev	z	dopisi	krajanov	

4. Pobude,	predlogi	in	vprašanja	

Ad.	1	 Predlog	 sklepa,	 da	 se	 zaradi	 višje	 sile,	 tokrat	 seja	 izvede	 v	 e-obliki,	 preko	
aplikacije	ZOOM	

Svetniki	so	predlog	soglasno	potrdili	in	se	strinjali	z	načinom	izvedbe	seje.	

					Sklep	št.	1:	Svetniki	so	potrdili	izvedbo	8.	seje	KS	preko	aplikacije	ZOOM.	

Ad.	2	Pregled	dela	v	obdobju	od	zadnje	(7.	seje)	do	tokratne	(8.	seje)	sveta	KS		

Predsednik	 KS	 Zminec	 g.	 Livk	 je	 vse	 prisotne	 seznanil	 z	 aktivnostmi	 in	 delom,	 ki	 je	 bilo	
opravljeno	od	zadnjega	sklica	seje	pa	do	tega	sklica.		

V	novembru	 2020	 se	 je	 zaradi	 obetajoče	 sanacije	mostu	 v	 Zmincu	 urejalo	 slabo	 nameščene	
kable	preko	mostu	v	Zmincu,	s	podjetjem	Telekom	oz.	njihovimi	podizvajalci.	Kable	so	povsem	
neustrezno	navezani	na	konstrukcijo	mostu.	

Z	 ustreznimi	 institucijami	 in	 službami	 se	 je	 urejalo	 problem	 glede	 naraščajočega	 števila	
neregistriranih	avtomobilov	ob	t.i.	Habjanovem	parkirišču	za	uvozom	v	Sopotnico.		

Prejeti	 so	 bili	 klici	 iz	 Gabrovega	 in	 Sopotnice	 z	 željo	 po	 posredovanju	 glede	 urejanja	 optične	
povezave.	V	luči	šolanja	na	daljavo	in	sivih	peg	mobilne	telefonije	in	slabega	prenosa	podatkov	je	
to	res	problem.	Vsem	smo	dali	kontakt	osebe,	ki	je	v	tem	mandatu	po	krajevni	skupnosti	urejala	
optično	povezavo.	
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V	tem	mesecu	je	bil	na	Ministrstvo	za	infrastrukturo	(v	nadaljevanju	MZI)	odposlan	dopis,	ki	je	
bil	 soglasno	 potrjen	 na	 zadnji	 seji	 KS,	 glede	 varnostne	 problematike	 na	 državni	 cesti	 skozi	
Zminec.		

G.	Livk	je	opravil	tudi	vsakomesečni	ogled	cest	po	KS.	

Decembra	2020	se	je	organiziralo	Miklavževanje	na	daljavo	in	ob	tem	se	je	g.	Livk	zahvalil	vsem	
sodelujočim	za	trud	in	angažma	ter	sam	prostor.	Odziv	ljudi	je	bil	pozitiven,	gledanost	Miklavža	s	
pomočnikoma	pa	dobra.	Odposlana	so	bila	voščila	starejšim	krajankam	in	krajanom	in	tudi	tu	se	
je	g.	Livk	zahvalil	podpredsednici	ga.	Dolenc	za	pomoč	pri	izvedbi.		

Okrasilo	se	je	igrišče,	pred	dom	KS	pa	se	je	postavilo	okrašeno	živo	smrekico,	tako	kot	vsa	leta	
doslej.	

V	 decembru	 je,	 po	 urgencah	 v	 novembru	 -	 Telekom	 s	 svojimi	 izvajalci	 poskrbel	 za	 primerno	
pričvrstitev	slabo	pričvrščenih	kablov	in	stanje	tudi	spodobno	uredil.	Zdaj	so	primerno	pritrjeni,	
ter	zaščiteni	pred	vremenskimi	vplivi.	

Konec	decembra	je	bil	v	nabiralnik	KS	osebno	oddan	dopis	krajana,	g.	Krajnika	iz	Breznice.		

G.	Livk	je	opravil	tudi	vsakomesečni	ogled	cest	po	KS.	

Januarja	 in	 februarja	2021	 je	 še	naprej	potekalo	 reševanje	problemov	 s	parkiranimi	avti	na	
parkirišču	v	Sopotnici.	Vključena	je	bila	policija,	občina,	redarstvo.		

V	tem	času	se	je	pripravil	zaključni	račun	in	inventura.	G.	Livk	se	je	zahvalil	članom	inventurne	
komisije	za	izvedbo	popisa.	

Potekali	so	sestanki	z	g.	Prelogarjem	in	projektantom	g.	Mravljo	na	mostu	v	Bodovlje,	dosegel	se	
je	 dogovor	 o	 prestavitvi	 kandelabra	 pri	 domu,	 uspešno	 se	 je	 odvila	 tudi	 zelo	 dobro	 obiskana	
delavnica	za	izvedbo	participativnega	proračuna	-	preko	ZOOM	-	a.	

V	tem	času	se	je	podaljšala	domena	za	uporabo	spletne	strani,	za	obdobje	5	let.		

Odvil	se	je	sestanek	s	podjetjem	Knauf	Insulation	v	zvezi	s	sanacijo	kanala	v	Bodovljah,	ki	že	od	
poplav	leta	2014	čaka	na	sanacijo.	

Poklical	 je	 tudi	 g.	 Dolenc,	 v	 zvezi	 s	 problematiko	 ceste	 v	 Gabrovo,	 dogovorjen	 je	 bil	 ogled	 na	
terenu	spomladi.		

G.	Livk	je	opravil	tudi	vsakomesečni	ogled	cest	po	KS.	

V	mesecu	marcu	2021	se	z	g.	Prelogarjem	iz	Občine	SWkoXja	Loka	začnejo	dogovori	glede	izvzema	
dveh	odsekov	 javnega	dobrega	v	Sopotnici.	Sklep	 je	bil	posvetovalno	sprejet	soglasno	preko	e-
pošte	novembra	2021.			
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Ponovno	 se	 je	 izpeljal	 sestanek	 s	 Knauf	 Insulation	 v	 Bodovljah,	 kjer	 je	 bilo	 dogovorjeno,	 da	
pošljemo	oceno	stroškov/ponudbo	sanacije.	To	smo	s	podjetjem	Dolenc	d.o.o.	tudi	storili.	

Sledil	je	sestanek	glede	sanacije	mostov	v	Bodovljah	s	projektantom	g.	Mravljo	in	g.	Prelogarjem,	
hkrati	so	tudi	že	potekala	dela	na	varni	peškolesarki.	

Skupaj	s	predstavniki	občinske	uprave	(g.	Radinja,	g.	Strah,	g.	Bajt,)	sta	se	ga.	Maček	 in	g.	Livk	
sestala	in	v	nadaljevanju	udeležila	pohoda	po	usklajeno	dogovorjeni	in	predlagani	trasi	bodoče	
kolesarke,	 od	 obrata	 Na	 Vasi	 do	 mostu	 čez	 Soro	 pred	 Brodmi.	 Pogledali	 smo	 morebitne	 in	
verjetne	 izzive	ob	 trasi,	ki	naj	bi	potekala	od	vasi,	najprej	po	obstoječi	 slepem	cestnem	kraku,	
nato	ob	obstoječi	cesti	do	odcepa	Sopotnica	in	naprej,	vzporedno,	pod	cesto	do	mosta	na	koncu	
Dolgih	 travnikov,	 pod	 mostom	 čez	 Soro	 in	 naprej	 po	 obstoječi	 stari	 cesti	 mimo	 Brodov	 do	
Gabrka.		

V	tem	mesecu	se	je	asfaltirala	varna	peškolesarka,	organizirana	je	bila	 čistilna	akcija	(uspešno,	
poskrbeli	smo	tudi	za	pogostitev	mlajših	in	starejših	prostovoljcev).	

Nepričakovano	se	 je	poslovil	 gospod	Oblak,	ki	 je	 zelo	 rad	 samoiniciativno	pomagal	 in	vlagal	v	
širšo	 lokalno	skupnost	 ter	njen	razvoj.	Pogrešan	bo,	zelo.	V	slovo	smo	odnesli	 žalno	 ikebano	v	
imenu	krajevne	skupnosti.		

G.	Livk	je	opravil	tudi	vsakomesečni	ogled	cest	po	KS.	

Aprila	 2021	 smo	 prejeli	 pozitiven	 odgovor	 s	 strani	 Knauf	 Insulation	 glede	 sodelovanja	 pri	
sanaciji	kanala	v	Bodovljah	s	soudeležbo	pri	sanaciji.	Predvidoma	bo	sanacija	izvedena	do	konca	
leta	2021.	

19.	aprila	smo	prejeli	dopis	g.	Jurčiča	in	zahtevo	po	terminskem	planu	del	v	zgornji	Sopotnici.		

27.	Aprila	je	krajan	g.	Tavčar	izpostavil	problem	s	prevoznikom	Megales	v	začetku	Sopotnice.	Na	
tem	delu	v	tem	trenutku	ni	več	hlodov	podjetja	Megales,	niti	tovornjakov	Habjan	transporta.	

G.	Livk	je	opravil	tudi	vsakomesečni	ogled	cest	po	KS.	

V	mesecu	maju	2021	je	g.	Livk	posredoval	glede	problematike	hidrantov	»na	gori«.		
V	odgovoru	gasilcev	 je	bilo	 razjasnjeno,	da	 ti	 “na	gori”	obstajajo	 (pod	zemljo)	ampak	so	slabo	
vidni	 in	 slabo	 označeni,	 zato	 bodo	 v	 nadaljevanju	 bodisi	 zamenjani	 za	 bolj	 vidne	 ali	 bolj	
označene.	V	zakup	je	treba	vzeti,	da	so	na	zasebnih	zemljiščih,	osnovna	skrb	krajana	pa	je	vezana	
na	morebitno	otežen	dostop	 gasilcev	 v	primeru	požara	 “na	 gori”.	 Gasilci	 zagotavljajo,	 da	 to	ni	
težava,	tudi	če	hidrantov	“na	gori”	ne	bi	bilo,	saj	lahko	z	dodatnimi	vozili	redno	zalagajo	vozilo,	ki	
gasi	požar.	

3.	maja	2021	 je	bil	 izveden	ogled	odseka	v	Bodovljski	 grapi,	 spodnji	Bukovšek,	 kjer	 javna	pot	
vodi	 od	 glavne	 ceste	 do	 in	mimo	 hiš.	 Pobudniki	 ureditve	 so	 predlagali,	 da	 bi	 sami	 Xinancirali	
pripravo,	asfalt	pa	bi	soXinancirala	KS	oz.	občina.	KS	je	v	predhodnem	dogovoru	z	občino	na	to	
pristala,	ker	gre	za	javno	dobro.	Investicija	se	je	izvedla	tekom	leta.		
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5.	in	9.	maja	2021	je	potekalo	glasovanje	za	izbor	projektov	v	okviru	participativnega	proračuna.	
Predsednik	se	je	zahvalil	g.	Murnu	in	ga.	Maček	za	ponujeno	roko	pri	izvedbi.	

G.	Javor	je	izvedel	pregled	Raja	pod	Lovrencem	in	posadil	dve	grmovnici,	ki	se	v	lanskem	letu	žal	
nista	prijeli.	

V	maju	 je	potekalo	tudi	reševanje	problematike	z	 lastništvom	deXibrilatorja	v	Breznici,	ki	ga	 je	
SWportno	društvo	Koloka	neformalno	predala	 v	 upravljanje	KS	 Zminec.	 Lastništvo	 bo	potrebno	
urediti	tudi	pravno	formalno,	saj	so	z	vzdrževanjem	v	nadaljevanju	povezani	tudi	stroški.		

Potekalo	je	tudi	vzdrževanje	gasilnih	aparatov	po	KS.		

Uredila	se	 je	preplastitev	državne	ceste	od	SWvaunarja	mimo	SWeferta.	Na	tem	delu	se	 je	hkrati	s	
preplastitvijo	znižala	tudi	omejitev	hitrosti	na	70	km/h,	kar	je	bila	tudi	ena	izmed	naših	zahtev	v	
dopisu	na	Ministrstvo	za	infrastrukturo.		

Konec	maja	so	se	namestile	rože	na	most	v	Zmincu,	na	kozolčke	 in	v	 športni	park.	Vsem,	ki	so	
tekom	leta	skrbeli	ali	pomagali	skrbeti	zanje,	se	je	predsednik	zahvalil.	

G.	Livk	je	opravil	tudi	vsakomesečni	ogled	cest	po	KS.	

Junija	2021	se	je	predsednik	na	povabilo	sosednje	KS	Log	udeležil	otvoritve	brvi	čez	reko	Soro	v	
Brodeh.	Krajevna	skupnost	Log	je	poskrbela	za	lepo	otvoritev	nove	pridobitve.	

Prejet	je	bil	dopis	Policije	v	katerem	nas	poziva	k	sodelovanju.	Svet	KS	preteklo	sodelovanje	
ocenjuje	kot	zgledno	in	ne	vidi	razlogov,	da	ne	bi	bilo	tako	tudi	v	bodoče.	

Izveden	je	bil	obljubljen	ogled	ceste	in	ostalih	izzivov	na	cesti	do	Gabrovega.	Kmalu	po	odcepu,	je	
na	 cesti	 precejšnja	 poškodba,	 težava	 je	 tudi	 plaz	 v	 nastajanju	 naprej	 po	 cesti.	 Dogovorjeno	 je	
bilo,	 da	 se	 bo	 nagovorilo	 občino,	 da	 pristopi	 k	 sanaciji	 oziroma	 da	 jo	 umesti	 v	 bodoče	 plane	
sanacij,	 saj	 ima	KS	 že	 razporejena	 sredstva	do	konca	mandata,	 obljub	 za	naprej,	 na	 katere	KS	
nima	vpliva,	pa,	kot	dogovorjeno	ob	nastopu	mandata,	ne	dajemo.	Vsekakor	pa	 je	smotrno,	da	
naslednji	sklic	KS	Zminec	pozornost	posveti	(tudi)	Gabrovemu.	

V	 tem	 času	 je	 bila	 pogredana	 cesta	 Breznica	 -	Mežnar	 –	 Zminec,	 namestilo	 se	 je	 ogledalo	 pri	
odcepu	“na	goro”/Mežnar,	izvedel	se	je	tudi	ogled	na	terenu	z	g.	Bajtom	z	Občine	SWkoXja	Loka.	

Kupljena	 sta	 bila	 opozorilnika	 hitrosti	 (v	 okviru	 projekta	 participativni	 proračun)	 in	 bosta	
zmontirana	do	konca	mandata.		

Izveden	 je	 bil	 ogled	 na	 terenu	 z	 g.	 Bukovškom	 v	 Bodoveljski	 grapi	 ter	 z	 g.	 Selakom	 glede	
povezovalne	 poti	 med	 križiščem	 pred	 Knaufom	 in	 Bodovljami.	 V	 nadaljevanju	 se	 je	 avgusta	
posaniral	del	posedene	ceste.	

18.	 junija	 so	 se	 zgodili	 še	 zadnji	 popravki	 in	 nerealizirana	 dogovorjena	 dela	 na	 varni	
peškolesarki.	
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G.	Livk	je	opravil	tudi	vsakomesečni	ogled	cest	po	KS.	

V	mesecu	juliju	2021	je	bil	posaniran	graben	od	glavne	državne	ceste	mimo	dveh	novih	hiš	pri	
objektu	na	Vasi.		

Predpripravil	se	je	prostor	za	potrebe	izvedbe	referenduma	in	vsakomesečni	ogled	cest	po	KS.	

Avgusta	2021	je	bila	izvedena	sanacija	ceste	v	Bodovljah.	

S	komunale	SWkoXja	Loka	smo	bili	obveščeni	o	planih	in	prošnji	po	mnenju	in	idejah	glede	menjav	
lokacij	 eko	 otokov	 ter	 menjav	 zabojnikov.	 Načeloma	 na	 500	 ljudi	 pride	 po	 en	 eko	 otok.	 Pri	
Kajbitu	 in	 na	 Vasi	 zaradi	 visokega	 robnika	 zaenkrat	 ostajajo	 obstoječi	 kovinski	 zabojniki.	 Na	
uvozu	v	Sopotnico,	pod	Livarjem	in	v	Bodovljski	grapi	za	nove,	plastične	zabojnike,	ki	so	hkrati	
tudi	večji	in	uporabnikom	prijaznejši,	ovir	ni.	

Reševal	 se	 je	 tudi	 problem	 z	 odlaganjem	 odpadkov	 za	 upravičene	 uporabnike	 iz	 Sopotnice	 s	
postavitvijo	 zabojnika	 na	 ključ,	 da	 bo	 varen	 pred	 divjadjo	 in	 morebitnimi	 neupravičenimi	
odlagalci	smeti.	Hvala	gospe	Pivk	za	seznanitev	s	situacijo.	

G.	Livk	je	opravil	tudi	vsakomesečni	ogled	cest	po	KS.	

Septembra	 2021	 se	 je	 začela	 sanacija	 mostu	 v	 Bodovljah.	 Krajanom	 Bodovelj	 in	 Bodovljske	
grape	 so	 bila	 razposlana	 tudi	 obvestila	 po	 pošti	 na	 dom.	 Na	 začetku	 je	 bilo	 nekaj	 težavic	 s	
prevozi,	ampak	smo	jih	hitro	razrešili.		

Izveden	je	bil	ogled	propusta	pri	Livarju,	težavo	smo	že	nagovorili	na	sestanku	pri	Dolencu.	Cev	
je	precej	polna	skal,	za	čiščenje	je	nujna	umestitev	jaška,	pojavlja	pa	se	težava	z	jaškom,	ki	bi	v	
moral	biti	umeščen	na	privatnem	zemljišču.	

V	 tem	 mesecu	 je	 bila	 posneta	 in	 predvajana	 tudi	 oddaja	 Napotki	 s	 strani	 novinarja	 Bojana	
Leskovca	 (Radio	 Prvi).	 Snemanja	 sta	 se	 udeležila	 bivša	 svetnica	 ga.	 Vida	 Dolenc	 in	 bivši	
predsednik	Janez	Kožuh,	za	kar	se	jima	je	g.	Livk	zahvalil.			

Potekala	 je	 komunikacija	 z	 gospo	 Frelih	 iz	 Sopotnice,	 glede	 nerešenih	 zadev	 iz	 preteklosti.	 G.	
Livk	 je	 povedal,	 da	 se	 bo	 glede	 tega	 še	 dodatno	 informiral	 in	na	naslednji	 seji	 z	 ugotovitvami	
informiral	tudi	svet	KS	Zminec.	

G.	Livk	je	opravil	tudi	vsakomesečni	ogled	cest	po	KS.	

V	 mesecu	 oktobru	 2021	 smo	 bili	 obveščeni	 o	 nakrivljeni	 krajevni	 tabli	 za	 Podpulfrco,	 po	
posredovanju	so	jo	zamenjali.	

G.	 Livk	 je	 obiskal	 Projekt	 CWLOVEK	 v	 Sopotnici,	 kjer	 so	 mu	 izpostavili	 nekaj	 predlogov	 glede	
sanacije	ceste	in	dovoza	do	njih.		

Konec	oktobra	 je	prispelo	 tudi	zaprosilo	za	mnenje	sveta	s	strani	pravne	službe	Občine	SWkoXja	
Loka	do	opredelitve	predloga	g.	Jurčiča,	glede	razdelitve	KS	Zminec	na	6.	volilnih	enot.	



KS Zminec 
Zminec 35 
4220 Škofja Loka

23.	oktobra	se	je	pojavila	težava	glede	nove	trase	kolesarke,	saj	je	krajanka,	ki	ima	novogradnjo	
ob	državni	 cesti,	 s	 strani	MZI	prejela	negativen	odgovor	na	zaprosilo	za	soglasje	po	postavitvi	
ograje,	saj	da	naj	bi	tam	v	nadaljevanju	potekala	bodoča	kolesarka.	Pojasnjeno	jim	je	bilo,	da	je	
trasa	kolesarke	mišljena	 in	usklajena	na	drugi	 strani,	po	kraku	stare	 ceste	 in	da	gre	očitno	za	
šum	v	komunikaciji.	Ministrstvo	je	pojasnilo	sprejelo	in	razumelo.	

Konec	meseca	se	je	pospravilo	vse	rože	po	skupnosti	in	opravil	ogled	cest	po	KS.	

Novembra	 2021	 je	 bil	 postavljen	 prvi	 (od	 dveh)	 opozorilnik	 hitrosti	 v	 vasi	 Zminec	 v	 okviru	
projekta	participativni	proračun.	Z	nekaj	začetnih	težavic,	 ta	sedaj	deluje,	na	podlagi	podatkov	
bomo	lahko	ocenili	težave	in	hitrosti	v	sami	vasi.	Drugi	bo	montiran	v	Bodovljah,	do	konca	leta	
2022.	

Potekali	 so	 sestanki	 glede	 zaključevanja	 del	 na	 mokrem	 mostu	 v	 Bodovljah,	 suhega	 se	 v	
dogovoru	z	občino	predvidoma	lotimo	na	pomlad	2022.		

Izvedel	se	 je	ogled	lokacij	za	klopce	s	predlagateljem	(v	sklopu	participativnega	proračuna),	ki	
bodo	v	nadaljevanju	usklajene	z	Oddelkom	za	okolje	in	prostor	in	upoštevaje	smernic	iz	študije	
ureditev	vaških	jeder	in	poenotenja	ruralne	opreme.		

Predsednik	 se	 je	 udeležil	 sestanka	 z	 g.	 Svoljšakom	 v	 Breznici	 zaradi	 urejanja	 javne	 ceste.	
Predlagano	 je	 bilo,	 da	 gospod	 dela	 izvede	 sam	 z	mehanizacijo,	 s	 strani	 KS	 pa	mu	 priskrbimo	
pesek.		

V	 tem	 času	 se	 je	 s	 pomočjo	 članov	 Sveta	 KS	 sprejel	 sklep	 glede	 ukinitve	 javnega	 dobra	 v	
Sopotnici.	Predsednik	se	je	vsem	zahvalil	za	hitro	odzivnost	in	sodelovanje.	

Na	 občino	 in	 državo	 se	 je	 naslovilo	 vprašanje,	 kdo	 ureja	 servisne	 poti	 ob	 obvoznici,	 ker	 so		
potrebne	nege,	hkrati	pa	bi	bil	skrajni	čas,	da	se	uredi	tudi	vegetacijo	in	očisti	kanale.	

Prejeli	 smo	 dopis	 gospe	 Pivk	 v	 zvezi	 s	 problematiko	 smeti	 v	 Sopotnici,	 kar	 se	 bo,	 kot	 že	
omenjeno,	 reševalo	 s	 strani	 Komunale	 SWkoXja	 Loka	 z	 novimi	 zaklenjenimi	 zabojniki	 in	 novim	
inšpektorjem,	ki	bo	nadziral	tudi	to	lokacijo.	

Opravljen	je	bil	obvozni	ogled	cest	po	KS.		

Sklep	št.	2:	Svetniki	so	se	s	predstavljenim	opravljenim	delom	in	aktivnostmi	seznanili	in	jih	
sprejeli	kot	informacijo.	

Ad.	3	Seznanitev	z	dopisi,	prejetimi	in	poslanimi	

1. Dopis	KS	Zminec	glede	varnostno	-	cestne	problematike	-	hitrosti	na	državni	cesti	
skozi	naselje	

Dopis	je	bil	na	MZI	odposlan	v	mesecu	novembru	2020.	Ministrstvo	je	poslan	dopis	vzelo	resno	
in	opravilo	ogled	na	terenu	ter	izvedbo	v	obliki	otoka	v	križišču	na	Vasi	in	pločnika	z	osvetlitvijo	
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proti	Habjanu	obljubilo	v	drugi	polovici	 leta	2022,	 takoj	po	opravljeni	recenziji	v	prvi	polovici	
leta	in	odkupu	zemljišč.	

V	mesecu	maju	2021	je	bila	hkrati	s	preplastitvijo	ceste	naslovljena	tudi	ena	izmed	težav,	ki	smo	
jo	v	dopisu	izpostavili,	omejitev	hitrosti	mimo	SWeferta	na	70	km/h.	Ostaja	 še	nerešena	sanacija	
oz.	 preplastiev	 med	 Sečnik	 transportom	 in	 odcepom	 Sopotnica,	 ki	 bo	 rešila	 tudi	 udarne	
diletacije,	ki	so	v	kombinaciji	s	prometom	zelo	moteče	za	vse,	ki	živijo	tik	ob	cesti.	

Precej	 ostalih	 izzivov	 bo	 v	 nadaljevanju	 lahko	 nagovorjeno	 in	 rešeno	 tudi	 v	 okviru	 izgradnje	
kolesarke	poti	med	vasjo	Zminec	in	vasjo	Brode,	seveda	pa	se	to	ne	bo	zgodilo	v	tem	mandatu.	

2. Dopis	gospoda	Krajnika	glede	ureditve	in	asfaltacije	makadamske	ceste	v	Breznici	
do	obrata	žage	Krajnik	

		
Dopis	gospoda	Krajnika	smo	prejeli	kmalu	po	zaključku	dokončanja	ceste	skozi	Breznico,	skoraj	
dva	polna	meseca	po	sprejetju	dvoletnega	plana	do	konca	mandatnega	obdobja	2018	-	2022.		
Projekt,	ki	ga	gospod	omenja	in	želi,	smo	si	tekom	leta	na	terenu	ogledali	in	je	ocenjen	na	okoli	
300	tisoč	EUR.		
KS	 Zminec	 ima	 v	 celotnem	 mandatu	 (4	 leta)	 na	 voljo	 približno	 250	 tisoč	 EUR,	 za	 celotno	
območje	KS	Zminec.	
Trenuten	sklic	KS	Zminec	je	sredstva	do	konca	mandata	že	razporedil,	zato	ne	more	pristopiti	k	
reševanju	problematike	z	nerealnimi	obljubami,	ki	bi	vodile	v	nove	frustracije.	

S	 strani	 predsednika	 je	 bilo	 predlagano,	 da	 se	 gospodu	 Krajniku	 odgovori	 v	 imenu	 sveta	 KS	
Zminec,	da	do	novega	sklica	sveta	KS	pristopi	karseda	hitro	ob	nastopu	novega	mandata,	ko	so	
plani,	bodisi	 letni,	bodisi	dvoletni	 še	v	izdelavi	 in	lahko	krajevna	skupnost	tako	velike	projekte	
morda	 vsaj	 delno	 soXinancira,	 je	 pa	 realno	 -	 nerealno	 pričakovati,	 da	 bo	 tak	 projekt	 v	 celoti	
Xinancirala	Krajevna	skupnost	Zminec	sama,	saj	bi	to	pomenilo,	da	sredstva	v	celotnem	mandatu	
in	četrt	nameni	le	enemu	projektu	v	štirih	letih.		

Predlog	je	bil	soglasno	sprejet.	

3. Dopis	gospoda	Jurčiča	glede	terminskega	plana	investicij	v	zgornji	Sopotnici		

Gospod	Jurčič	v	dopisu	omenja	“predvideno	asfaltiranje	v	dveh	delih”	v	zgornji	Sopotnici	v	letu	
2018,	 torej	v	prejšnjem	mandatu	 in	prosi	za	 terminski	plan	realizacije.	S	podatki	o	 tovrstnem	
predvidenem	asfaltiranju	 v	dveh	delih,	 niti	 o	morebitnih	dogovorih	 tozadevno	 -	 trenutni	 sklic	
sveta	KS	Zminec	ne	razpolaga.	Terminski	plan	za	zgornjo	Sopotnico	v	tem	mandatu	ne	obstaja	
(realizacija	v	spodnji	Sopotnici	pa	se	je	v	tem	mandatu	že	zgodila),	niti	za	morebitni	terminski	
plan	v	bodoče	trenutni	svet	KS	nima	mandata,	ker	je	sredstva	do	konca	mandata	že	razporedil.	G.	
Livk	je	svetnike	seznanil,	da	je	na	pismo	gospoda	Jurčiča	odgovoril	-	da	so	plani	in	sredstva	do	
konca	mandata	tega	sklica	že	razdeljeni,	zato	je	predlagal,	da	se	gospod	s	svojim	vprašanjem	in	
predlogi	obrne	na	naslednji	sklic	sveta	KS.		

Svet	KS	Zminec	je	podano	sprejel	kot	informacijo.	
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4. Dopis	pravne	službe	in	predlog	gospoda	Jurčiča	glede	razdelitve	volilnih	enot	v	KS	
Zminec	

Svet	KS	Zminec	se	je	s	predlogom	gospoda	Jurčiča	seznanil	preko	dopisa	gospe	Gorntar	iz	pravne	
službe	 občine	 SWkoXja	 Loka.	 Svet	 je	 v	 razpravi	 podvomil	 v	 pristojnost	 Sveta	 KS	 za	 odločanje	 o	
tovrstnih	zadevah.	Pojasnjeno	je	bilo,	da	pravna	služba	Občine	SWkoXja	Loka	želi	zgolj	opredelitev	
oz.	 mnenje	 o	 predlogu.	 Glede	 na	 izvedene	 investicije	 v	 tem	 mandatu	 je	 bil	 med	 razpravo	
utemeljeno	 izpostavljen	 tudi	 dvom	 v	 utemeljenost	 skrbi	 gospoda	 Jurčiča	 glede	 domnevnega	
nesorazmernega	 in	 neuravnoteženega	 zastopanja	 krajank	 in	 krajanov,	 saj	 je	 četrtino	
investicijskih	sredstev	v	tem	mandatu	bilo	namenjeno	prav	v	dolino	Sopotnice,	iz	katere	prihaja.		
Po	predlogu	gospoda	Jurčiča	bi	75%	krajank	in	krajanov	imelo	3	mandate	v	svetu	KS,	medtem	ko	
bi	25%	krajank	in	krajanov	imelo	4	predstavnike	v	svetu	KS.	
Prav	tako	je	bilo	poudarjeno,	da	si	vsak	član	sklica	KS	Zminec	po	svojih	sposobnostih	prizadeva	
delovati	v	dobro	vseh	krajanov	in	krajank,	ne	glede	na	to,	prebivalci	katerega	zaselka	so.	Skrbi	se	
za	 uravnoteženost	 vseh	 investicij	 v	 KS	 in	 za	 naslavljanje	 vprašanj,	 idej,	 predlogov	 in	 težav	
prebivalstva.	Seveda	pa	se	glede	na	omejena	sredstva	trudi	 investicije	 izvajati	 tam,	kjer	bo	kar	
največ	ljudi	iz	skupnosti	lahko	investicije	koristilo.	Po	krajši	razpravi	je	bil	soglasno	

sprejet	 sklep	 št.	 3:	 “Svet	KS	 Zminec	 se	 z	 poslanim	predlogom	gospoda	 Jurčiča,	 v	 katerem	
predlaga	razdelitev	KS	Zminec	na	6	volilnih	enot,	ne	strinja.”	

Ad.	4	Pobude,	predlogi	in	vprašanja:	

Predsednik	je	svet	KS	Zminec	seznanil	še	s	predlogom	lokacij	postavitev	košev	za	pasje	iztrebke	
in	jih	povabil	k	dodatnim	predlogom:	pri	mostu	v	Zmincu,	na	desni	strani	Sore;	pri	razpelu	v	vasi	
Zminec	oz.	takoj	ob	poti	nižje	proti	podhodu	pod	viaduktom;	pri	obnovljenem	mostu	v	Bodovlje,	
na	 desni	 strani	 Sore;	 pri	 podhodu	 proti	 ZW ovščam	 in	 v	 športnem	 parku	 v	 Zmincu	 -	 točna	
umestitev	 bo	 javljena	 po	 dogovoru	 s	 SWD	 Utrip,	 realizacija	 vseh	 pa	 bo	 na	 pomlad,	 ko	 bodo	
ustrezne	vremenske	razmere.	

V	 nadaljevanju	 je	 bilo	 izpostavljeno	 bližajoče	 se	 Miklavževanje,	 v	 luči	 trenutnih	 zdravstvenih	
razmer.	 	Miklavž	 s	 pomočniki	 pripravi	 darilca,	 KS	 pa	 pripravi	 naročilnice	 zanje,	 tako	 kot	 leta	
poprej.		

Predsednik	 je	 opomnil	 na	 rok	 za	 izvedbo	 inventure	 in	 člane	 inventurne	 komisije	 prosil	 za	
izvedbo.	

CW lani	sveta	so	se	soglasno	strinjali	s	ponovno	odpovedjo	srečanja	starejših	krajank	in	krajanov	
ter	 da	 se	 jim	 ponovno	 pošlje	 voščilnice.	 V	 kolikor	 se	 bo	 epidemična	 situacija	 izboljšala	 se	
predlaga,	da	se	pripravi	srečanje	vseh	krajank	in	krajanov	na	igrišču	v	letu	2022.	G.	Livk	poprosi	
g.	Dolenc	za	pomoč	pri	realizaciji	pošiljanja	voščil.		
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Predsednik	 svetnike	 seznani,	 da	 so	 bile	 izdane	 naročilnice	 za	 vzdrževanje	 gasilnih	 aparatov,	
potrebujemo	pa	sklep	za	vzdrževanje	AED	-	 jev.	Cena	baterije	 je	cca	150	EUR,	menjati	pa	 jo	 je	
potrebno	približno	na	dobri	dve	leti,	kar	ob	dveh	AED	-	jih	pride	cca	600	EUR	na	mandat.	
		
Sklep	št.	4:	Svetniki	KS	se	soglasno	strinjajo	z	vzdrževanjem	kupljenega	in	doniranega	AED	
aparata	v	višini	600	EUR	na	mandat.	

Predsednik	predlaga,	da	 se	 stopi	 v	 stik	 z	direktorjem	RA	Sora,	 v	 zvezi	 z	možnostjo	postavitve	
pitnika	ob	novem	PUMP	tracku	ob	varni	peškolesarki	v	sklopu	PP	proračuna.	

G.	Rupnik	je	kot	predsednik	SWD	Utrip	svetnike	seznanil	z	dogajanjem	v	društvu	in	na	igrišču.	
Poroča,	 da	 se	 je	 v	 koronskem	 letu	 večino	 energije	 porabilo	 zaradi	 anonimnih	 prijav	 zaradi	
neupoštevanja	 covid	 ukrepov,	 zaradi	 odprtja	 jurčka,	 ...potrebno	 se	 je	 bilo	 zagovarjati	 pred	
številnimi	inšpektorji.	Skupaj	s	sekcijo	balinarjev	se	je	dogovorilo,	da	se	Jurček	do	rešitve	težav	
zapre,	balinanje	pa	lahko	poteka	nemoteno.		

Pred	približno	dvema	letoma	je	SWportno	društvo	Utrip	na	občino	SWkoXja	Loka	poslalo	predlog	za	
spremembo	namembnosti	dela	sosednje	parcele,	na	kateri	je	postavljen	Jurček,	kar	je	osnova	za	
ureditev	stanja.	Postopki	so	v	teku,	občina	SWkoXja	Loka	se	s	predlogom	strinja.	Lastništvo	na	tem	
delu	v	nadaljevanju,	kljub	spremembi	namembnosti	ostane	zasebno	(g.	Tine	Oman),	uredi	pa	se	
najemna	pogodba	med	lastnikom	in	SWD	Utrip,	Zavodom	za	SWport	SWkoXja	Loka	oz.	Občino	SWkoXja	
Loka.	

Ga.	Dolenc	povpraša,	če	je	v	vasi	nov	podizvajalec	pluženja,	saj	so	se	pojavile	neke	težave.	G.	Livk	
jo	seznani,	da	je	res	nov	podizvajalec.	Posredoval	ji	bo	kontakt,	da	se	morebitne	težave,	ki	so	ob	
menjavah	plužnih	služb	pričakovane,	tudi	rešijo.	

G.	Ziherl	izpostavi,	da	se	kljub	vzpostavljeni	varni	kolesarki,	skozi	krožišče	še	vedno	vozi	velika	
večina	 kolesarjev.	 Hkrati	 predlaga,	 da	 se	 zaradi	 tega	 na	 križišču	 ob	 gostišču	 Na	 vasi	 postavi	
označevalne	table,	ki	bi	jih	vodile	skozi	vas	in	na	kolesarko.	

Za	konec	seje	je	g.	predsednik	predlagal	 še	termine	sklicev	sej	v	naslednjem	letu,	seveda	bo	to	
odvisno	tudi	od	epidemičnih	razmer	in	sicer	maja,	septembra,	novembra/decembra.	

Zapisnik	pripravila:	 	 	 	 	 	 	 Predsednik	

Urša	Maček	Možina	 	 	 	 	 	 	 Livk	Stanko	ml.


