KRAJEVNA SKUPNOST ZABUKOVJE
Zabukovje nad Sevnico 5
8292 ZABUKOVJE
Številka: 031-0001/2020
Datum: 12. 2. 2021
Zapisnik
10. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Zabukovje
z dne 12.2.2021 2020 ob 17. uri
v dvorani Večnamenskega doma Zabukovje
Prisotni člani sveta: Ana Ivanić, Martin Požun, Andrej Budna, Martina Gorjup, Branko
Klenovšek, Tomaž Jazbec.
Odsotni člani sveta: Damjan Pajk (opr.), Vid Špec (opr.).
Ostali prisotni:
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica,
Zvone Košmerl, direktor OU,
Marjetka Flisek, referentka za KS
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 in ostale goste. 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 9. redne seje sveta z dne 10.12.2020,
3. Pregled smernic delovanja občine v proračunskem obdobju 2021,
4. Seznanitev z dokumenti in potrditev zaključnega računa za leto 2020,
5. Seznanitev o spremembah vzdrževanja javnih poti,
6. Pregled vlog in dopisov,
7. Razno.
Ob začetku seje je prisotnih 6 (od 8) članov Sveta KS Zabukovje. Svet KS Zabukovje je
sklepčen.
SKLEP:
Svet je sprejel predlagani dnevni red za 9. redno sejo Sveta KS Zabukovje.
Izid glasovanja: za 6, proti 0 (prisotnih 6)
Sklep je sprejet.
2. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje sveta z dne 10.12.2020
Predsednica pove, da so zapisnik vsi predhodno prejeli. Zapisnik poda v razpravo.
Martina Gorjup pove, da je potrebno popraviti zapis pri točki Ad 6, drugi odstavek, drugi
stavek: »Na tematiko med člani sveta poteka razprava, ki so enotnega mnenja, da je

potrebno zadevo čim hitreje organizirati na način, da se krajanom, ki živijo v naselju Podgorje
omogočiti kvalitetno izvajanje zimskega čiščenja in posipavanja ceste na izpostavljen odseku
(gre za cca 2,3 km m cestišča; od tega 1.5 km asfaltirane podlage, ostalo makadamske
izvedbe).
SKLEP:
Svet KS Zabukovje potrjuje dopolnjen zapisnik 9. redne seje z dne 10.12.2020.
Izid glasovanja: za 6, proti 0 (prisotnih 6)
Sklep je sprejet.
3. Pregled smernic delovanja občine v proračunskem obdobju 2021

Župan pozdravi prisotne člane sveta in pove, da je vsakoletni običaj, da se pridruži
seji sveta KS, saj je tako podana možnost širšega sodelovanja lokalne skupnosti.
Pomembnost sodelovanja se kaže v hitrejšem in kvalitetnejšem reševanju nastalih
težav oziroma postavljenih izzivov. V preteklem letu nas je situacija epidemije soočila
s spremembo delovanja družbenih aktivnosti, kar je bilo še posebej zaznano pri delu
zavodov (Zdravstveni dom, Osnovna šola, Vrtec). Trenutno je epidemiološka slika
dosti boljša, vendar bo še vedno potrebna povečana odgovornost družbe pri
varovanju zdravja. Pri sami realizaciji proračuna Občine Sevnica navkljub
epidemiološki situaciji ni bilo zaznati večjih odstopanj od planiranih aktivnosti.
V nadaljevanju župan predstavi smernice delovanja v proračunskem obdobju v letu
2021 za območje KS Zabukovje in širše:
- Trenutno poteka dozidava treh dodatnih oddelkov vrtca v Sevnici, ki bodo
zadostili potrebam za normalno izvajanje programa predšolske vzgoje.
- Šolski avtobusni prevozi normalno potekajo. Vsakoletno je poskrbljeno za
postavitev dodatnih potrebnih avtobusnih postaj.
- Skrb za starejše - pomoč na domu je utečena praksa, ki poteka na območju
celotne občine Sevnica in je pozitivno sprejeta, saj se s to dejavnostjo
zmanjšuje pritisk na domove za starejše ter omogoča kvalitetnejše življenje
starejših.
- Občinski prostorski načrt v Občini Sevnica – potrditev spremembe OPN se
načrtuje v sredini leta. V roku dveh do treh mesecih po sprejetju aktualnega
OPN se bo pričel nov postopek spremembe OPN, ki bo trajal predvidoma dve
do tri leta, zato prisotne pozove, da razmislijo o morebitnih potrebah glede
sprememb OPN na posameznih območjih. Pravilna urejenost OPN je za
krajane pomembna tudi zaradi plačevanja nadomestila za uporabo stavbnih
zemljišč, ki je predpisana in obvezujoča davščina vseh lastnikov gradbenih
objektov ter zemljiških parcel, za katere je z izvedbenim aktom določeno, da je
na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb ter gradbenih
inženirskih objektov.
- Na prihodnji seji občinskega sveta bo podan v sprejetje Odlok o spremembah
in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Sevnica, kar je
posledica uskladitve stanja kategorizacije občinskih cest z dejanskim stanjem.
Takoj po sprejetju se prične nov postopek za kategorizacijo cest. Pri
aktivnostih se prosi sodelovanje članov krajevne skupnosti pri pridobivanju
ustreznih soglasij lastnikov zemljišč, saj se nova kategorizacija lahko izvede le
na tistih cestah, ki potekajo po zemljiščih v javni lasti oz. se predhodno z
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lastniki zemljišč sklene pravni posel o prenosu lastninske pravice na Občino
Sevnica. Vzporedno s postopkom kategorizacije cest potekajo aktivnosti
urejanja odmere cest s strani izbranega geodeta. Občina Sevnica za
geodetske storitve namenja 50.000 EUR.
Vzdrževanje javnih poti – potrebno je izbrati sistemski pristop, kot je bil ta
izveden na lokalnih cestah s prenosom upravljanja lokalnih cest na javno
podjetje Komunala d.o.o., ki kot izvajalec redne gospodarske javne službe
skrbi za prometno varnost na lokalnih cestah (redno letno in zimsko
vzdrževanje občinskih cest obsek drevja ob cestišču, urejevanje brežin, muld,
propustov, izvajanje nadzora nad stanjem občinskih cest in njihovega
varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih
nesrečah. V letu 2020 je v sodelovanju KS Zabukovje in Občine Sevnica
saniran propust v Komorivcu, ki je povzročal veliko poplav in škode.
Hidravlične izboljšave v občini Sevnica - Projekt Ureditev in posodobitev
obstoječih in novih vodnih virov je zajet kot regijski projekt v Posavju, ki temelji
na regionalnem razvojnem programu, uresničuje razvojne prioritete regije in
izkorišča njene razvojne potenciale. Večjih težav z vodooskrbo na področju KS
Zabukovje kot tudi na občinski ravni ni zaznavati. V prihodnosti se bo
najverjetneje iskala rešitev vzpostavitve novega vodnega vira po dolini
Sevnične.
Skrb za nepremičnine – upravljanje večnamenskega objekta v Zabukovje je
pravno formalno urejeno. Z objektom skladno s pogodbo upravlja KS
Zabukovje, Občina Sevnica ima za objekte, ki so v njeni lasti, na podlagi
sklenjene pogodbe z zavarovalnico sklenjeno zavarovanje objektov in opreme
ter odgovornosti. Pri oddaji objekta je potrebno poskrbeti za ustrezne
evidence, prijavo dogodkov oz. zaračunavanje najema, ki so v privatni režiji.
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost – Za KS Zabukovje sprejet Odlok o
pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica ni prinesel večjih
sprememb. Zaračunavanje grobnim in uporabo mrliške vežice je z odlokom
prevzelo javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica.
Večjo težavo v Zabukovju predstavlja plazenje terena pod farno cerkvijo. Za
ustrezne sanacijske ukrepe je v sodelovanju ustreznih geoloških služb
predvidena priprava projektne dokumentacije.
Tekoče leto je v finančnem smislu pozitivno, saj je vlada RS sprejela kar nekaj
ukrepov, ki so izboljšali stanje v občinah, gledano tako iz finančnega vidika kot
iz vidika sprejetja ukrepov, ki izboljšujejo partnerstvo vlada – občina. Proračun
občine Sevnica za leto 2021 je sprejet. Pripravlja se rebalans. Trenutno se v
izvajanju proračuna ne čuti ekonomska kriza, ki je zaznana na zdravstvenem
področju.
V izvajanju so aktivnosti izbora izvajalec za določene ukrepe. Odprt je razpis
za dobavo asfaltov v letu 2021.

V nadaljevanju župan preda besedo Zvonetu Košmerlu, direktorju občinske uprave
Občine Sevnica, ki poudari pomen kvalitetnega opravljanja nalog za katere je občina
ustanovljena s pozornostjo uskladitve razmerij na letnem delovanju kot tudi v
strateškem smislu na območju celotnega območja občine Sevnica. Občina ni le tista,

ki skrbi za urejenost infrastrukture in izvajanje proračuna. Občina kot institut mora
skrbeti tudi za programe razvoja občine tudi na vzgojno-izobraževalni in zdravstveni
dejavnosti (javna šola in javni vrtec), pospešuje službe socialnega skrbstva,
predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene,
invalide in ostarele. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter
razvoj športa in rekreacije, tako da določa občinski program športa, zagotavlja
splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost, z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine. Skrbi za varstvo
zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in
opravlja druge dejavnosti varstva okolja. Skrbi za požarno varnost in varnost
občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč ter ureja javni red. Občinske službe
urejajo tudi način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem.
Direktor naznani, da je vzpostavljena nova spletna stran Občine Sevnica, ki je
zanimiva, pregledna in krajanom ponuja veliko aktualnih informacij ter možnosti za eposlovanje.
Predsednica odpre razpravo.
Martina Gorjup sprašuje, če je odmere ceste v Podgorju predvidena v letu 2021.
Župan odgovori, da bo. Članom sveta predstavi postopek odmere ceste (soglasja
lastnikov zemljišč, menjava zemljišč, odškodnine lastnikom tangiranih zemljišč,…).
Martina Gorjup je predlagana za koordinatorko tehničnih zadev med krajani in
občinskimi službami pri izvajanju postopka odmere.
Martina Gorjup sprašuje kdo je nosilec stroškov pri napeljavi optike do njihove
stanovanjske hiše. Župan pove, da se je novogradnja optičnega omrežja izvajala za
občane, ki niso imeli dostopa do internetnih storitev, v kar so bile vključene tudi
novogradnje. Predlaga, da se z vprašanjem obrne na strokovnega sodelavca na
Občini Sevnica, Bojana Kostevca.
Predsednica sprašuje glede postopkov odmere cest, ki so prvotno potekale oz. bile
evidentirane drugje, kot so v dejanski rabi, sploh zaradi finančnega vidika (odkup zemljišč od
Občine Sevnica). Lastniki po so pred časom odstopili zemljišča v korist izgradnje cestne
infrastrukture. Župan pove, da postopki potekajo transparentno. Zadevo je preučiti pri
strokovnih službah Občine Sevnica.
Požun Martin sprašuje glede časovnice sanacije plazu na Marofu. Župan pove, da je
projektna dokumentacija v pripravi, finančni viri pa še niso zagotovljeni. Potrebno bo počakati
na razpise s strani države za sofinanciranje projekta iz naslova naravnih nesreč, saj je
ocenjena vrednost sanacije 1.000.000,00 EUR, kar proračun Občine Sevnice ne more
samostojno zagotoviti.
Branko Klenovšek sprašuje o možnostih zagotovitve normalne prevoznosti makadamske
lokalne ceste Mrzla Planina – Stranje. Predlaga navoz gramoza in utrditev z ureditvami
prevalov, ki bi zagotovili prevoznost cestišča vsaj na najbolj problematičnem območju v
dolžini cca 200 m. Župan pove, do bodo zadeve preučile strokovne službe na Občini
Sevnica.
Martina Gorjup sprašuje, če bi se dalo obnoviti avtobusno postajo Pekel. Župan pove, da se
aktivnosti obnove in postavitve avtobusnih postaj na območju občine Sevnica izvajajo kot
vsakoletna aktivnost.
Martin Požun sprašuje o možnosti sanacije propusta v Stržišču. Župan pove, da se
prioritetno urejajo propusti, ki predstavljajo nevarnost poplavljanja objektov.

4. Seznanitev z dokumenti in potrditev zaključnega računa za leto 2020
Gradivo so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. Predsednica članom sveta predstavi
realizacijo prihodkov in odhodkov po posameznih postavkah. V izkazu prihodkov in

odhodkov drugih uporabnikov znaša znesek celotnih prihodkov za 71.982,00 EURov, znesek celotnih odhodkov pa 72.824,92 EUR-ov.
Presežek odhodkov nad prihodki v višini 842,92 EUR-ov, bo znižal poslovni sklad.
SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Zabukovje se je na 10. redni seji seznanil z dokumenti
zaključnega računa KS Zabukovje za leto 2020 in predlaga občinskemu sveta, da ga
sprejme.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)
Sklep je sprejet.
V nadaljevanju predsednica članom sveta predstavi rebalans finančnega načrta KS
Zabukovje za leto 2021. Skladno s pravilnim računovodskim evidentiranjem se je odprla
nova proračunska postavka 70090 Investicijski transferi za požarno varnost - KS Zabukovje,
ki zagotavlja 3.000 € za finančno pomoč PGD Trnovec pri nabavi gasilnega vozila.
V letu 2021 se je svet KS odločil, da se na območju KS Zabukovje izvedejo investicije na
javnih poteh, zato so se sredstva v skupnem znesku 49.000,00 EUR prerazporedila na
postavko 13091 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Zabukovje. V letu 2021 so
predvidene naslednje investicije na cestni infrastrukturi:
-

STRŽIŠČE-ČANJE, GRADNJA PROPUSTA NA JP ŠT 596197
PUSTOL-ŠPEC, REKONSTRUKCIJA Z ASF. JP ŠT. 596491
OGRADE-POŽUN, REKONSTRUKCIJA Z ASF. JP ŠT. 596551
BUDNA FRANC-MRZLA PL., REK. Z ASF. JP ŠT. 596321

16.000 €
20.000 €
5.000 €
8.000 €

Postavka za tekoče vzdrževanje cest se je povečala za 423,43 EUR, ki so ostali na
poslovnem računu KS Zabukovje 31.12.2020.
Predsednica članom sveta poda informacije, ki jih je pridobila na seji sveta krajevnih
skupnosti glede spremembe načina financiranja dejavnosti društev in vzpostavitvi evidence v
VNMO o oddajanju prostorov.

SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Zabukovje se je na 10. redni seji seznanil z rebalansom
finančnega načrta za leto 2021.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)
Sklep je sprejet.

5. Seznanitev o spremembah vzdrževanja javnih poti
V letu 2021 namerava Občina Sevnica pripraviti Predlog odloka o spremembah Odloka o
občinskih cestah in javnih površinah v občini Sevnica. Najprimerneje je izvajanje
gospodarske javne službe vzdrževanja javnih poti prenesti na Javno podjetje Komunala d.o.o

Sevnica. S skrbnikom za javne poti na Komunali d.o.o. in Občini Sevnica bodo še naprej
kontaktirale krajevne skupnosti in imele razpoložljiva sredstva (določeno kvoto kot do sedaj)
za redno in zimsko vzdrževanje javnih poti. Sredstva za plačilo pa bodo zagotovljena v
proračunu Občine Sevnica.
6.Pregled vlog in dopisov
Predsednica člane sveta seznani z naslednjimi prejetimi vlogami:
- Ganc Damijan → vloga za kategorizacijo dovozne poti – nekategorizirane ceste, od
javne poti št. 596181 Vranje do h. št. Vranje 16 a. Na vlogo je odgovorila Občina
Sevnica.
- Franc Kozmus Stržišče → prošnja za asfaltacijo lokalne ceste Stržišče – Čanje Člani
sveta so mnenja, da je potrebno določati aktivnosti po naprej določenih prioritetah, to
pomeni, da se prednostno obravnavajo ureditve, ki so kritične oz. ceste, ki so nujnega
pomena za prevoz krajanov do stanovanjskih objektov. Pri načrtovanju ureditev se
obravnava tudi vidik časovnice prejetja vlog.
Vlagatelja se obvesti z dopisom.
SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Zabukovje se je na 10. redni seji seznanil z vlogami in dopisi,
ki so prispele od 10.12.2020 do 12.2.2021.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)
Sklep je sprejet.
7. Razno
Točka razno ni bila obravnavana, saj je bilo vse povedano pri točki 3.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 6 članov sveta KS.
Seja je bila zaključena ob 18.24.
Zapisala:
Marjetka Flisek, referentka za KS
Ana Ivanić
predsednica Sveta Krajevne skupnosti Zabukovje

