KRAJEVNA SKUPNOST ZABUKOVJE
Zabukovje nad Sevnico 5
8292 ZABUKOVJE
Številka: 031-0001/2020
Datum: 2.6.2022
Zapisnik
14. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Zabukovje
z dne 2.6.2022 ob 17. uri
v dvorani Večnamenskega doma Zabukovje
Prisotni člani sveta: Ana Ivanić, Martin Požun, Andrej Budna, Martina Gorjup, Tomaž
Jazbec.
Odsotni člani sveta:
Branko Klenovšek (opr.), Vid Špec (opr.), Damjan Pajk (opr.).
Ostali prisotni:
Marjetka Flisek, referentka za krajevne skupnosti.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi Ana Ivanić, predsednica Sveta Krajevne skupnosti Zabukovje.
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Predsednica uvodoma pozdravi člane sveta. Predstavi predlog dnevnega reda ter ga poda v
razpravo in potrditev.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
2. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje sveta z dne 18.2.2021,
3. Pregled poročila komisije za razdelitev sredstev za sofinanciranje društev za leto 2022,
4. Pregled vlog in dopisov,
5. Razno.
Ob začetku seje je prisotnih 5 (od 8) članov Sveta KS Zabukovje. Svet KS Zabukovje je
sklepčen.
SKLEP:
Svet je sprejel predlagani dnevni red za 14. redno sejo Sveta KS Zabukovje.
Izid glasovanja: za 5, proti 0 (prisotnih 5)
Sklep je sprejet.

2. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje sveta z dne 18.2.2022
Predsednica pove, da so zapisnik vsi predhodno prejeli. Zapisnik poda v razpravo.
Razprave ni.

SKLEP:
Svet KS Zabukovje potrjuje zapisnik 13. redne seje z dne 18.2.2022.
Izid glasovanja: za 5, proti 0 (prisotnih 5)
Sklep je sprejet.

3. Pregled poročila komisije za razdelitev sredstev za sofinanciranje društev za
leto 2022
Predsednica člane sveta seznani z zapisnikom komisije za točkovanje sofinanciranja
dejavnosti društev KS Zabukovje, ki jo sestavljajo Špec Vid, Branko Klenovšek in Martin
Požun.
Na razpis se je pravočasno prijavilo sedem društev. Komisija je skladno z razpisom razdelila
sredstva v višini 3.000 EUR. Za tekoče delovanje je namenjenih 2.200,00 EUR, za projekte
oziroma programe, ki so uvrščeni ob praznovanju krajevnega praznika še 800,00 EUR.
Predsednica poda predlog v razpravo. Martin Požun pove, da se pri sofinanciranju
prostovoljnih gasilskih društev ne sme delati zneskovna razlika. Predsednica izpostavi, da si
mora PGD Trnovec še urediti dokumentacijo za prenos plačila električne energije. V
prihodnjem finančnem načrtu je potrebno za dejavnosti društev zagotovi 3.800,00 EUR, saj
imajo društva pri svojih dejavnosti visoke materialne stroške.
Turistično društvo Zabukovje ni bilo aktivno, zato se jim sredstva ne odobrijo.
SKLEP:
Člani sveta KS Zabukovje so se seznanili z rezultati javnega razpisa in potrjujejo
izplačilo sofinanciranega deleža društvom:
- AKŽ Zabukovje
1.200,00 EUR,
(V znesku je zajet tudi znesek 800 eur za pogostitev ob prazniku KS, ki se izplača
ločeno v petih dneh po izvedenem dogodku, 400 EUR se izplača v 30. tih dneh po
podpisu pogodbe. Če prireditev ob prazniku KS ne bo izvedena, se sredstva
sorazmerno porazdelijo med ostala društva. ),
- Društvo Rosice
300,00 EUR,
- PGD Zabukovje
450,00 EUR,
- KORK Zabukovje
300,00 EUR,
- PGD Trnovec
450,00 EUR,
- KD Franc Prešeren 300,00 EUR.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (prisotnih 5)
Sklep je sprejet.
4. Pregled vlog in dopisov
Predsednica predstavi vlogo Gnidica Karoline, Roberta, Tatjane iz Podgorja ob Sevničini s
prošnjo za pomoč pri obnovi ceste št. 594830, odsek 594835.
Med člani sveta poteka razprava s sklenitvijo, da se vlagateljem poda odgovor, da gre vloga
v čakalno vrsto.
Sara Šolar je elektronsko
skupni dolžini 300 m, ki
Sevničini. Z vlagateljico
gramoza mora biti vsaj tri
financira KS Zabukovje.

poslala prošnjo za pomoč pri ureditvi dovozne (služnostne) poti v
vodi od ceste JP872211 do domačije na naslovu Podgorje ob
je kontaktirala predsednica glede dobave gramoza. Naročilo
dni pred želeno dostavo. Prevoz plača vlagateljica sama, gramoz

V nadaljevanju predsednica planom sveta predstavi cenik gospodarske javne službe za
vzdrževanje javnih poti Komunale Sevnica d.o.o.
Med člani sveta poteka razprava z ugotovitvijo, da so cene previsoke in bi se dalo dobiti
cenejše izvajalce. Martina Gorjup je povedala, da je bil na njihovem področju izveden obrez
drevja, potrebno je očistiti še mulde in propuste.
20.5.2022 je bila s strani Ministrstva za finance, Finančne uprave RS, finančnega urada
Brežice vročena Odločba za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Sevnica za leto 2022 in sicer za Večnamenski dom v Zabukovju, katerega
lastnik je Občina Sevnica, v upravljanju KS Zabukovje. Znesek za plačilo znaša 60,71 EUR.

Člani sveta podajo mnenje, da bi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča morala
plačevati Občina Sevnica, ker je lastnik objekta. V nadaljevanju se člani sveta pogovarjajo o
potrebnem ceniku za uporabo VNMO.
V nadaljevanju predsednica predstavi odgovor Komunale d.o.o. Sevnica glede možnosti
priključitve na javni vodovod zaselka Reber (Mrzla Planina, h. št. 31, 35, 37), Trnovec (Kajič)
in naprej stanujočih v KS Blanca Divjak in Štritar.
Na mestu priključitve Mrzla Planina 36 (Stopar Alojz), 661 mnv, se nahaja cev PE32 (5/4''), ki
NE zadošča za priključitev dodatnih 5 objektov.
Za priključitev uporabnikov bi bilo potrebno tako poleg novega odseka javnega vodovoda
izgraditi še vodohran, da se zagotovi potrebno zalogo vode. Ker višinska razlika med
mestom priključitve na omrežje, ter najnižjim priključenim objektom znaša 222m (22,2bar), bi
bilo potrebno vgraditi še napravo za zniževanje tlaka. Vgradnja hidrantov ni mogoča.
Predlaga se sestanek z interesiranimi bodočimi uporabniki, da se predstavi in dogovori
aktivnosti za realizacijo priključitev.
Vanja Žulič je na podjetje Komunala d.o.o. poslala prošnjo s fotografijami po ureditvi javne
poti JP odsek 596392 (Trnovec (Kobale). Gre ža že večkrat saniran odsek, vendar zaradi
plazovitega območja, ponovno prihaja do poškodb vozišča.
Po razpravi člani sveta predlagajo, da se ji poda odgovor, da se večja sanacija ne bo
izvajala. Zaradi varnosti v cestnem prometu se bodo poškodbe sanirale z vročim asfaltom.
Krajane se opozarja, da moramo sami skrbeti za ohranjanje javnih poti v smislu, da se
poskuša omejti promet težkih tovornih vozil. Na predmetni lokaciji je bil opažen povečan
tovorni promet težkih vozil.
5. Razno
V Podgorju je potrebno opraviti terenski ogled s strani predstavnikov podjetja Komunala
d.o.o., saj je potrebno sanirati udarne jame, najbolje z vročim asfaltom.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 5 članov sveta KS.
Seja je bila zaključena ob 18.05.

Zapisala:
Marjetka Flisek, referentka za KS
Ana Ivanić
predsednica Sveta Krajevne skupnosti Zabukovje

