KRAJEVNA SKUPNOST ZABUKOVJE
Zabukovje nad Sevnico 5
8292 ZABUKOVJE
Številka: 031-0001/2020
Datum: 14. 5. 2021

Zapisnik
11. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Zabukovje
z dne 14.5.2021 2020 ob 18. uri
v dvorani Večnamenskega doma Zabukovje
Prisotni člani sveta: Ana Ivanić, Martin Požun, Andrej Budna, Martina Gorjup, Branko
Klenovšek, Tomaž Jazbec, Vid Špec.
Odsotni člani sveta: Damjan Pajk (opr.).
Ostali prisotni:
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 10. redne seje sveta z dne 12.2.2021,
3. Pregled poročila komisije za razdelitev sredstev za sofinanciranje društev za leto 2021,
4. Predlog o prekategorizaciji ceste Stržišče - Čanje,
5. Poročilo o zimski službi sezona 2020/2021,
6. Seznanitev o čistilni akciji,
7. Pregled vlog in dopisov,
8. Razno.
Ob začetku seje je prisotnih 7 (od 8) članov Sveta KS Zabukovje. Svet KS Zabukovje je
sklepčen.
SKLEP:
Svet je sprejel predlagani dnevni red za 11. redno sejo Sveta KS Zabukovje.
Izid glasovanja: za 7, proti 0 (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.

2. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje sveta z dne 12.2.2021
Predsednica pove, da so zapisnik vsi predhodno prejeli. Zapisnik poda v razpravo. V
zapisniki je potrebno popraviti priimek (namesto Martina Golob je Martina Gorjup).

SKLEP:
Svet KS Zabukovje potrjuje dopolnjen zapisnik 10. redne seje z dne 12.2.2021.
Izid glasovanja: za 7, proti 0 (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
3. Pregled poročila komisije za razdelitev sredstev za sofinanciranje društev za
leto 2021
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 prijavilo pet društev. Komisija je skladno z razpisom razdelila sredstva v višini
5.800 EUR.
Predsednica poda predlog v razpravo. Razprave ni.
SKLEP:
Člani sveta KS Zabukovje so se seznanili z rezultati javnega razpisa in potrjujejo
izplačilo sofinanciranega deleža društvom:
- AKŽ Zabukovje
1.597,00 EUR,
(V znesku je zajet tudi znesek 800 eur za pogostitev ob prazniku KS)
- Društvo Rosice
418,00 EUR,
- PGD Zabukovje
1.369,00 EUR,
- KORK Zabukovje
512,00 EUR,
- PGD Trnovec
1.904,00 EUR.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
4. Predlog o prekategorizaciji ceste Stržišče - Čanje
Predsednica člane sveta seznani, da je 8.4.2021 potekal sestanek s krajani, ki bi bili
pripravljeni sofinancirati ureditev javne poti št. 596197 Stržišče – Čanje. Projektantski
predračun investicije znaša 27.000,00 EUR, z vključno 150 m dolžine v KS Blanca. KS
Zabukovje letos nima predvidenih sredstev in tudi krajani sami niso vsi pripravljeni
soinvestirati za posodobitev ceste. Krajani se pritožujejo, da je že sedaj preveč lokalnega
prometa zaradi bližnjice do Blance, zato je predlog krajanov prekategorizacija iz JP 596197
v lokalno cesto. Ker pa omejitev hitrosti skozi naselje s prometnim znakom 40 ne zadostuje,
predlaga krajan Vovk Rajko, da se namestijo na cestišču ležeči policaji. Krajani prosijo za
umestitev ogledala v križišču JP Stržišče na LC Sevnica – Podvrh.
Predsednica poda zadevo v razpravo. V razpravi sodelujejo vsi prisotni člani sveta, ki so
enotnega mnenja, da je potrebno predmetno javno pot prekategorizirati v lokalno cesto, saj
je že sedaj na tej cesti opaziti povečan promet, ki predstavlja bližnjico za dostop do Blance. Z
rekonstrukcijo lokalne ceste Podvrh - Sevnica bo predmetna ceste še bolj obremenjena.
Pobudo s podpisi zainteresiranih krajanov se predstavi strokovnim službam Občine Sevnica.
SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Zabukovje podaja pobudo, da se javna pot št. 596197 Stržišče
– Čanje prekategorizira v lokalno cesto v najkrajšem možnem času.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
V nadaljevanju člani sveta podajajo pobudo strokovnim službam Občine Sevnica za
namestitev montažnih ležečih hitrostnih ovir v Stržišču pri stanovanjski hiši Motore in Vovk.

5. Poročilo o zimski službi sezona 2020/2021
Predsednica članom sveta predstavi stroške zimske službe v sezoni 2020/2021, ki znašajo
cca 3.545,00 EUR.
6. Seznanitev o čistilni akciji
Predsednica poda poročilo o rezultatih čistilne akcije z opazko, da se čistilnih akcij udeležuje
vedno ista populacija. V prihodnje bo potrebno vzpodbuditi oz. motivirati tudi člane društev, ki
delujejo na območju KS Zabukovje. Skrb za čisto okolje naj bi bil cilj vseh krajanov.
7.Pregled vlog in dopisov
Predsednica člane sveta seznani z naslednjimi prejetimi vlogami:
- Nada Pajk → vloga za ureditev odvodnjavanja meteorne vode iz njene parcele v
dolžini 150 m. Vsa pripravljalna in zemeljska dela so pripravljeni financirati sami. Iz
proračuna KS Zabukovje bi se financirala nabava cevi, ki stroškovno znaša cca 1.000
EUR.
SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Zabukovje vlogi ugodi z nabavo potrebnih cevi.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
7. Razno
Predsednica člane sveta pozove k podaji vprašanj, mnenj in pobud. Po krajši razpravi je
ugotovljeno, da aktivnosti glede odmer potekajo prepočasi. Izpostavljena je lokalna cesta
Zabukovje – Mrzla Planina, odsek Klanec-Trefalt, ki je na delu dotrajana. Vprašanje je
potrebno podati strokovnim službam Občine Sevnica. V zelo slabem stanju je tudi cesta
Zabukovje – Metni Vrh pod kmetijo Jazbinšek (Preske).
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 7 članov sveta KS.
Seja je bila zaključena ob 18.48.

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

