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Zapisnik 9. seje Sveta KS Zminec 

Lokacija: Seja je potekala v prostorih KS Zminec, Zminec 35, Škofja Loka, dne 28. 9. 2022 
od 19. do 20.30. 

Prisotni svetniki in svetnice: Stanko Livk, Anja Dolenc, Jaka Rupnik, Urška Maček 
Možina, Milenko Ziherl. Miha Jezeršek in Aleš Murn sta bila opravičeno odsotna. 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika zadnje seje 
2. Poročilo o delu in aktivnostih v obdobju od osme seje 
3. Okvirni plan dela 2023-2024 
4. Pobude, predlogi in vprašanja 

Zapisnik: 

Ad. 1 Potrditev zapisnika zadnje seje 

Zapisnik se potrdi skladno s poslanim osnutkom, ki je bil vsem članom KS poslan preko e–
naslovov po 8. seji KS.  

Sklep št. 1: Svetniki so zapisnik osme seje KS soglasno potrdili. 

Ad. 2 Poročilo o delu in aktivnostih v obdobju od osme seje 

Predsednik KS g. Livk je predstavil delo v obdobju od seje v novembru 2021, pa do 
septembra 2022: 

V mesecu decembru se je ogledalo padlo drevo čez potok v Bodovljah, ogled v vasi Zminec, 
zaradi potencialne postavitve ogledala pri hišah Zminec 61 za kar smo v nadaljevanju 
pridobili negativno mnenje glede postavitve ogledala pri naslovu Zminec 61, saj se glede na 
normative žal lahko postavi le na stroške predlagatelja/stanovalcev. Začela in dokončala se 
je sanacija meteornega kanala ob obratu Knauf Insulation v Bodovljah. Odvilo se je 
miklavževanje - v izogib šumom v komunikaciji se predlaga sestanek z vodji v oktobru za 
letošnje miklavževanje. Lansko miklavževanje je bilo pohvalno izpeljano in se predlaga 
podpora dogodku s strani KS tudi v prihodnje. Odposlane so bile tudi voščilnice starejšim 
krajankam in krajanom poslane. Pojavilo se je nekaj težav na temo pluženja. Pojavile so se 
pobude novo graditeljev in s tem namenom se je odvil sestanek na domačiji Oman. V 
spomladanskem času se je zgodil še sestanek na občini. Ker bo cca 10 hiš, se predlaga 
uvoz/izvoz na glavno cesto in se ta cilj tudi zasleduje, hkrati z zmanjšanjem hitrosti na 
odseku krožišče - križišče Zminec Na Vasi. KS mora vztrajati na tem, saj se trudimo na 
zmanjšanje prometa in znižanje hitrosti v vasi celoten mandat. Odvil se je dogodek na temo 
invazivnih rastlin LU Škofja Loka. Ponovno pa nas je kontaktirala ga. Frelih glede asfaltacije 
zgornjega dela Sopotnice. Sredstev za take projekte ta sklic KS nima. 
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V januarju 2022 se je urejalo problematiko poškodovanega ogledala pri odcepu na Planino, 
saj je bilo poškodovano s strani tovornega vozila. Ogledalo se je zamenjalo. Poleg tega pa  
je bila dana pobuda, da se namesti znak za prepoved zavijanja 7,5 ton desno z glavne 
ceste. Predvideva se, da bi lahko bila le-ta realizirana skupaj z otokom na križišču Na Vasi. 
Potekal je ogled malega mostu v Bodovljski grapi pri Lihi, odvili so se januarski okusi 
Škofjeloškega, kjer sta sodelovala obrata Na Vasi in kmetija Jamnik, celoten projekt in 
udeležbo lokalnih ponudnikov v KS zelo pozdravljamo. 
Izvedla se je inventura. Potekali so tudi dogovori o potencialni postavitvi e - kolesarnice pri 
objektu Na Vasi - kolesarska postaja. V roku leta ali dveh bi se lahko realiziralo tudi v 
Zmincu. G. Jezeršek bi odstopil kos zemljišča ob parkirišču gostišča. Izdana je bila 
naročilnica za nadomestne baterije za AED in omarico. 

V februarju je potekal ogled lokacij za mini pumptrack pod viaduktom. Pojavljajo se težave s 
postavitvijo. Če lokacija pod viaduktom ne bo ustrezna, bo potrebno poiskati novo. Izvedel 
se je ogled lokacij za postavitev košev za pasje iztrebke in ponovno predavanje doc. Dr. 
Možina o invazivnih rastlinah skupaj z LU Škofja Loka. 

Marca 2022 so bili postavljeni koši za pasje iztrebke, izvedla se je čistilna akcija. Med samo 
akcijo je zagorel gozdni požar v gozdu na sv. Petra hrib. Ob tem se želimo zahvaliti vsem 
prostovoljkam in prostovoljcem ter ŠD Utrip, ki je izpeljal akcijo. 
V popravilo smo poslali knjigobežnico, urejala se je baza AED in lastništev. Ker je AED v 
Breznici kupilo društvo Koloka, se je pojavil problem glede lastništva in predvsem 
vzdrževanja, oboje je v reševanju. 
Po izvedenem postopku za izbor izvajalca za sanacijo malega mostu v Bodovlje, žal ni prišlo 
do podpisa pogodbe. 
V tem mesecu se je odvil tudi sestanek z novo graditelji na občini.  KS je bila prisotna zaradi 
problematike uvozov/izvozov. Ponovno smo prejeli pošto iz Sopotnice o terminskih planih 
asfaltiranja, na kar smo odgovorili, da so sredstva v tem mandatu KS žal porabljena. 
Pristopili smo k javnem naročilu občine za sklenitev zavarovanj objektov v lasti KS. 
Izdani sta bili dve naročilnici za potrebe izvedbe čistilne akcije.  

V aprilu se je odvil občni zbor ŠD Utrip, na katerem je bila gostja nekdanja biatlonka Tadeja 
Brankovič, dogodek pa je povezovala Monika Tavčar. Odvilo se je prijetno, sproščeno 
druženje. Začela se je  rekonstrukcije ceste na Kobili, urejale so se številne bankine. 

V mesecu maju je potekal sestanek, ogled in usklajevanje glede postavitve opozorilnika 
hitrosti v Bodovljah, ki je sedaj že postavljen. Odkrita je bila spominska plošča Ivanu Omanu. 
Uredila se je nasilno podrta začasna ograja na mostu v Bodovljah, v pregled so bili dani 
gasilni aparati. S strani občine smo prejeli zaprosilo za izvzem zemljišča. Izvedel se je 
sestanek z gospo Krajnik glede ceste v Breznici. Pojasnili smo ji, da trenutni sestav KS nima 
mandata in sredstev za obljube glede asfaltacij cest. Prav tako se je pojasnilo proračun KS-
ja, ki je v celotnem mandatu manjši kot znaša vrednost projekta. Gospa je prišla nasproti z 
idejo, da bi pesek lahko donirali kot predpripravo in bi KS šla naproti s sofinanciranjem 
asfalta. Predlagano je bilo, da se obrne na nov sestav KS - kaj in kolikšnem obsegu bi lahko 
bil projekt sofinanciran. 
Potekala je komunikacija s Policijo glede nesreč med Zmincem in Brodmi in posledično z 
preplastitvijo Dolgi travniki se je pred Šefertom znižala hitrost na 70 km/h. 
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Izdale so se naročilnice za rože, naročile rože, pregledali gasilni aparati PZR in Hiršenfelder 
ju za obnovo knjigobežnice, poslana kovinska, je žal premajhna, na novo pa bi čakali 6 
mesecev. V dogovoru smo za večjo. 

V mesecu juniju je potekala sanacija pokrova na Planino, obisk Raja pod Lovrencom, kjer je 
gospod zaprosil za donacijo KS-ja. Žal mu tega ne moremo nameniti.  
Postavile so se rože, dogovor, da bo obkošnja ob kolesarki malce spremenjena, posamezni 
lastniki bodo do roba kosili sami, potekala je asfaltacija vojaške ceste proti Breznici, ureditev 
nasutja javne poti v Breznici, ki jo je krajan uredil sam z mehanizacijo, KS je dala pesek. 
Postavljen je bil opozorilnika hitrosti in izvedena sanacija podora ceste Gabrk - Okršljan – 
Zadobnik. Potekala je  komunikacija z ministrstvom glede otoka v križišču Na Vasi. Javljeno 
je bilo, da projekt prehaja v fazo odkupa zemljišč. 
Na mostu v Bodovlje je nekdo izpulil rože, nasadili smo jih nazaj. 

V juliju je potekala obsečnja vegetacije na Planini. Med samo izvedbo del se je zgodilo nekaj 
poškodb na dovozu na Planini, ki so bila po dokončanju del sanirana. 
V tem mesecu je bilo v Zmincu neurje, ki je povzročilo precej škode. KS se želi zahvaliti 
gasilcem in vsem krajankam in krajanom za pomoč sosedom v stiski. 
Sanacija je potekala dolgo časa (odvozi Telekoma in sanacije kablov ter drogov, drevesa v 
vodotokih v grapah in v Sori). Izvedli smo več pregledov s civilno zaščito. 
Ogledi lokacij za klopce na obvoznici in v Bodovljah s predlagatelji. Klopce so dostavljene v 
skladišče, njihove končne lokacije pa še v fazi usklajevanja z lastniki zemljišč. 
V tem mesecu je potekalo nasutje in urejanje bankin, obsečnja po KS, komunikacija z 
ministrstvom glede križišča, dolgotrajna poletna suša pa je pokazala marsikatero težavo s 
pitno vodo v vasi. 
V tem mesecu je bila izdana tudi ena naročilnica, in sicer za ŽivŽav. 

V mesecu avgustu je Telekom vendarle odpeljal ostanke po neurju na Planini, začela so se 
dela za sanacijo del cestišča skozi vas, dodatno je bilo saniranih nekaj stvari pred domom v 
vasi. Potekal je ogled lokacije pri Projektu Človek, kamor so se prestavili zabojniki za smeti, 
in sicer se je uredil celoten eko otok, ki nadomešča mrežaste zabojnike za mešane odpadke 
z ločenimi zabojniki za ločeno zbiranje. Otok se je tako zaščitil tudi pred divjimi živalmi. 
Ekološki otoki naj bi se uredili po celotni KS do konca leta, v Bodovljski grapi pa v 
naslednjem letu, trenutno so težave z betonskimi podstavki. Ga. Dolenc je postavila 
vprašanje, kako je z zabojniki na poti proti Okršljanu, ga. Maček Možina pa glede odstranitve 
otoka pri avtobusni postaji Sopotnica, kjer so smeti vozili tudi prebivalci okoliških hiš. 
V tem mesecu so se dostavile in sestavile klopce na igrišču. Ponovno smo prejeli pošto iz 
Sopotnice z željo po terminskem planu asfaltacije. Izpostavljen je bil tudi problem odvoza 
hlodovine v Sopotnici in s tem povzročene škode. Potekal je ogled suhega mostu v 
Bodovljah, v mesecu septembru bodo znani rezultati za izbiro izvajalca, v oktobru naj bi se 
pričela dela. v septembru rezultati in v oktobru začetek del. Korespondenčno smo se 
dogovorili za izvzem javno dobrega v Bodovljah. Še naprej potekajo usklajevanja glede 
postavitve klopic iz participativnega proračuna. 
Konec avgusta se je po dveh letih ponovno odvil otroški ŽivŽav. Predsednik ŠD Utrip, Jaka 
Rupnik se je ob tej priložnosti zahvalil vsem sponzorjem, donatorjem, KS in prostovoljcem 
za uspešno izpeljan dogodek. 
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V avgustu smo naročili gredanje na sv. Petra hrib in do Mežnarja, kar bo rešeno pred zimsko 
sezono. Izdana je bila naročilnica za klopce Kremen MB. 

V mesecu septembru so ponovno potekale sanacije bankin. Zgodil se je incident pred 
Domom, kjer naj bi otroci, ki čakajo na avtobus domnevno poškodovali žleb. V dogodek je 
bila vpletena tako KS kot policija. Krajanka iz Bodovlj je podala pobudo po objavi svojih 
prispevkov. Predlagalo se ji je, da bi se njene prispevke objavilo na spletu. Na občini so 
uspeli izbrati izvajalca za sanacijo suhega mostu, ki bo v oktobru začel z deli. Še vedno 
potekajo dogovori glede postavitve t.i. pumptrack steze. 

Predsednik je še poudaril, da je bilo ves čas precej tudi obiskov na občini, podpisovanja 
določenih dokumentov, usklajevanj,...ves čas je tudi izvajal redne obvoze in preglede cest 
po KS. 

Sklep št. 2: Svetniki so se s poročilom seznanili. 

Ad. 3 Okvirni plan dela 2023 - 2024  

G. Livk je uvodoma predstavil, da občina želi še pred novim sklicem okviren plan del, ki pa je 
popolnoma nezavezujoč za nov sklic sveta, zaradi planiranja sredstev v občinskem 
proračunu.  
Predlagal je , da bi obstoječih 81 tisoč (če bo pri teh ostalo) razdelili takole: 6 tisoč ostane na 
lastni dejavnosti, 10 tisoč za razne projekte tipa (ograje, kozolčki, igrišče, cvetličenje, ipd) ter 
65 tisoč na cestah.  
Predlaga pa grobi plan za naslednji dve leti, (pričakovati je, da bodo cene so poskočile za 
vsaj 25%, zato so možna odstopanja), skladno z razpoložljivimi sredstvi: 

1. Sanacija ceste in ovinka v Gabrovo - posedeni ovinki, saj ta del KS že dolgo ni bil deležen  
investicij in obnov 

2. Sanacija ovinka Livar, skupaj z novo cevjo premera (vsaj) 100 in jaškom za čiščenje ter 
lovilcem/bazenom za lovljenje peska in naplavin ter nova preplastitev ovinka cca 30 metrov 

3. Sanacija pred dospetjem na jaso iz gozda na sv. Petra hrib pod spodnjim Arharjem, kjer 
se je cesta posedla (montaža novih odbojnih ograj pa je po celotni trasi na hrib v planu že 
letos).  

4. Asfaltacija makadama v smeri spodnji Arhar - Bukovšek, prva dva klanca ~ 200 metrov 

5. Po vzoru rekonstrukcije ceste v Zmincu v letošnjem letu, rekonstrukcija ceste v Bodovljah, 
med križiščem/AP Jurčič in mostom, ki pelje do Knauf Insulation (tovorni vhod). Vse skupaj 
približno 250 metrov. Hkrati bi se rešilo tudi odvodnjavanje izpred hiš, kjer voda zastaja na 
dvoriščih. Speljalo bi se jo v potok. 

6. V dogovoru z gospo Frelih, sofinanciranje asfaltacije mimo njene hiše v Zgornji Sopotnici, 
če bo do dogovora prišlo.  

8. Odmera in odkup zemlje na polju od mosta Zminec do Livarja 
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Na koncu je g. Livk še enkrat poudaril, da gre za grob, okviren in neobvezujoč predlog za 
nov sklic sveta KS. 

Sklep št. 3: Svetniki so se s predlogi okvirnega plana soglasno strinjali. 

Ad. 4 Pobude, predlogi in vprašanja 

Ob točki razno je g. Rupnik podal vprašanje glede kanalizacije v Zmincu. V zadnjih 6-7 letih 
je zraslo veliko novih objektov, zato bi jo bilo potrebno urediti. Predlog je, da se glede tega 
pozanima na občini. Hkrati s tem tudi ostali svetniki podajo vprašanja in pobude glede 
nadaljnjega urejanja vodovoda in kanalizacije v vasi, saj se vas zelo širi in so taki tudi obeti 
za naprej. 

V nadaljevanju je g. Livk še povedal, da je prejel pobudo družine Šubic glede obnovitve 
razpela v vasi. Poleg njega se bo postavila nova klopca. Žal KS k obnovitvi razpela ne more 
prispevati finančnih sredstev, bo pa pomagala pri informiranju in pridobivanju donatorskih 
sredstev. 

G. Livk se je ob zaključku zadnje seje še zahvalil vsem prisotnim za konstruktivno delovanje 
v korist celotne KS Zminec v zadnjih, ne ravno lahkih 4 letih. Poudaril je, da smo si v 
mnogočem različni, vsekakor in brez dvoma pa smo vsi skupaj tvorno sodelovali za našo, 
boljšo in lepšo krajevno skupnost, vsak po svojih zmožnostih.  

Zaradi tega je hvaležen čisto vsem. 

Urša Maček Možina                                                                               Stanko Livk 
sekretarka sveta KS                                                                              predsednik KS


