KRAJEVNA SKUPNOST ZABUKOVJE
Zabukovje nad Sevnico 5
8292 ZABUKOVJE
Številka: 031-0001/2020
Datum: 1. 10. 2021
Zapisnik
12. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Zabukovje
z dne 1. 10. 2021 ob 17. uri
v dvorani Večnamenskega doma Zabukovje
Prisotni člani sveta: Ana Ivanić, Martin Požun, Andrej Budna, Martina Gorjup, Branko
Klenovšek, Tomaž Jazbec, Vid Špec, Damjan Pajk.
Odsotni člani sveta: /
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. 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 11. redne seje sveta z dne 14.5.2021,
3. Obravnava in potrditev finančnega načrta za leto 2022,
4. Praznik krajevne skupnosti Zabukovje,
5. Pregled vlog in dopisov,
6. Razno.
Ob začetku seje je prisotnih 8 (od 8) članov Sveta KS Zabukovje. Svet KS Zabukovje je
sklepčen.
SKLEP:
Svet je sprejel predlagani dnevni red za 12. redno sejo Sveta KS Zabukovje.
Izid glasovanja: za 8, proti 0 (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.

2. Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje sveta z dne 14. 5. 2021
Predsednica pove, da so zapisnik vsi predhodno prejeli. Zapisnik poda v razpravo.
Razprave ni.

SKLEP:
Svet KS Zabukovje potrjuje zapisnik 11. redne seje z dne 14.5.2021.
Izid glasovanja: za 8, proti 0 (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.

3. Obravnava in potrditev finančnega načrta za leto 2022
Predlog finančnega načrta so člani sveta prejeli skupaj z gradivom v obliki excelove tabele:
PP Konto
1

Opis

2

3
PRIHODKI
KS ZABUKOVJE

710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

740100

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

740101

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije

ODHODKI
KS ZABUKOVJE
LOKALNA SAMOUPRAVA
Dejavnost občinske uprave
Administracija občinske uprave
60090

PREDLOG
2022
4
96.552,52
96.552,52
200,00
10.208,09
86.144,43

96.552,52
96.552,52
11.230,00
11.230,00
9.730,00

Administracija - KS Zabukovje

600,00

402000

Pisarniški material in storitve

100,00

402009

Izdatki za reprezentanco

60091

500,00

Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje

4.120,00

402200

Električna energija

1.800,00

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

2.000,00

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

60092

Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje
402099

Drugi splošni material in storitve

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

402905

Sejnine udeležencem odborov

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

60093
402503

402503

18090
412000

500,00
300,00
4.200,00
10,00

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1.500,00

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS Zabukovje

1.500,00

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.500,00

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13090

320,00
5.010,00

82.322,52

Cestni promet in infrastruktura

82.322,52

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

82.322,52

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje

82.322,52

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

82.322,52

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

3.000,00

Programi v kulturi

3.000,00

Ljubiteljska kultura

3.000,00

Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje

3.000,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

3.000,00

Finančni načrt za leto 2022 je višji kot v preteklem letu. Po sklepu župana o višini kvote za
financiranje krajevnih skupnosti Občine Sevnica znaša na celotni ravni 880.000,00 EUR, to
je 100.000,00 EUR več kot v preteklem letu. KS Zabukovje je dodeljeno 10.208,09 EUR za
stroške delovanja krajevne skupnosti in 86.144,43 za investicijske aktivnosti.

Predsednica obrazloži posamezne odhodkovne postavke. Na postavki cestni promet in
infrastruktura je rezerviranih 82.32,52 EUR. Predsednica poda predlog finančnega načrta v
razpravo. V razpravi so sodelovali vsi prisotni člani sveta.
Povzetek razprave:
Na postavki promet in cestna infrastruktura so dogovorjene naslednje aktivnosti:
- Financiranje potrebnih aktivnosti v cestnem svetu za postavitev avtobusne postaje v
Komorivcu (cca 3.000,00 EUR);
- Nadaljevanje aktivnosti na cesti Ograde – Požun, saj se je investicija zaradi dodatnih
neplaniranih del (vodni izvir) močno povišala (cca 18.000,00 EUR);
- Posodobitev javne poti iz Laš do Krajnc Štefke – Koritna dolina (cca 30.000,00 EUR);
- Ureditev javne proti pri Kolman Srečko → zemeljska dela financirajo krajani, KS krije
stroške asfaltacije (cca 7.000,00 EUR);
- Vloga s prošnjo za finančno pomoč pri asfaltaciji ceste oz. poti, ki poteka v vasi
Podgorje ob Sevnični, in sicer od priključka na državno cesto R2 424, odsek 1166 v
km 11.500 do mosta čez Sevnično, po parc. št. 1151/6, št. 1151/8 in št. 115/2, vse
k.o. Podgorje v predvideni dolžini cca 75 m in širine 3 m. Za pripravo terena bodo
krajani poskrbeli sami. Člani sveta potrdijo izvedbo asfalta v finančnem načrtu za leto
2022 v ocenjeni vrednosti 3.000,00 EUR;
- Postavitev varnostne ograje na ob javni poti pri Škoberne - Trnovec (cca 2.000,00
EUR);
- Ureditev makadamske povezave med Malim Podgorjem in Velikim Podgorjem
(gramoz, utrjevanje – ocenjena vrednost 3.000,00 EUR);
- Ureditev odseka za Špan, Puc (ocenjena vrednost 1.281,00 EUR);
- Ureditev javne poti od Sveti Jurij do kmetija Laše (ocenjena vrednost 4.123,60 EUR);
- Iz postavke se bodo pokrili tudi stroški zimskega vzdrževanja cest.
Predsednica člane sveta seznani o spremembi Odloka o občinskih cestah in javnih
površinah. V predlogu Odloka je zapisano, da bo vzdrževanje javnih poti potekalo preko
podjetja Komunala d.o.o., ki bo v okviru gospodarske javne službe izvajala redno
vzdrževanje javnih poti, kamor sodijo pregledniška služba, redno vzdrževanje prometnih
površin, redno vzdrževanje bankin, redno vzdrževanje odvodnjavanja, redno vzdrževanje
brežin, redno vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme, redno vzdrževanje
cestnih objektov, naprav in ureditev, redno vzdrževanje vegetacije v cestnem svetu,
zagotavljanje preglednosti, čiščenje javnih poti in intervencijski ukrepi. Samo izvajanje del bo
potekalo po naprej dogovorjenem urniku in pripravljenem ceniku in bo za KS predstavljalo
nekoliko višje stroške na postavki vzdrževanje cestne infrastrukture.
V razpravi člani sveta predlagajo, da se v finančni načrt za leto 2023 uvrsti posodobitev javne
poti v Stržišču, odsek Krevelj v dolžini cca 900 m.
SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Zabukovje se je na svoji 12. redni seji dne, 1. 10. 2021
seznanil s predlogom finančnega načrta za leto 2022 in predlaga Občinskemu svetu
Občine Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.
4. Praznik krajevne skupnosti Zabukovje
Predsednica člane sveta seznani, da se praznik Krajevne skupnosti Zabukovje izvede 6.
novembra 2021. Na razpis za zbiranje predlogov za priznanja krajevne skupnosti Zabukovje
za leto 2021 ni bilo podanih predlogov. Organizacija dogodka je v domeni Aktiva kmečkih
žena Zabukovje, ki so v ta namen prejela tudi finančna sredstva skladno z izvedenim
razpisom.
V nadaljevanju med člani sveta poteka razprava o načinu organizacije skladno s PCT pogoji
ter o morebitnih otvoritvah izvedenih investicij.

5.Pregled vlog in dopisov
Predsednica člane sveta seznani z naslednjimi prejetimi vlogami:
- Vloga s prošnjo za finančno pomoč pri asfaltaciji ceste oz. poti, ki poteka v vasi
Podgorje ob Sevnični, in sicer od priključka na državno cesto R2 424, odsek 1166 v
km 11.500 do mosta čez Sevnično, po parc. št. 1151/6, št. 1151/8 in št. 115/2, vse
k.o. Podgorje v predvideni dolžini cca 75 m in širine 3 m → vloga je bila obravnavana
pri 3. točki dnevnega reda.
6. Razno
Vid Špec je izpostavil neodgovorno izvajanje aktivnosti hidravlične izboljšave od Lovske koče
do Metnega Vrha. Zadevo se predstavi strokovnim službam Občine Sevnica.
Predsednica člane sveta seznani, da v letu 2022 KS Zabukovje ne sme več plačevati
stroškov električne energije Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trnovec, zato mora društvo
zvesti vse potrebne postopke za ureditev spremembe na merilnem mestu št. 2-7561.
V nadaljevanju poteka razprava glede možnosti finančne pomoči PGD Zabukovje in PGD
Trnovec, ki se trenutno izvaja skladno s preteklimi dogovori, ki niso skladni z aktualno
zakonodajo. Za priporočila se obrne na strokovne službe Občine Sevnica.
Predsednica člane sveta seznani, da bo potrebno urediti ustrezen cenik za vse potencialne
uporabnike prostorov VNMO Zabukovja. Brezplačne uporabe prostorov ne sme biti. Člani
sveta zagovarjajo stališče, da se dvorana uporablja še naprej na krajevno običajen način, saj
bo v primeru plačila najemnin dvorana prazna.
Pajk Damjan poda pobudo, da je potrebna postavitev obcestnega ogledala v Trnovcu v
križišču od Kobaleta na glavno cesto. Pobudi se pridruži tudi Vid Špec za postavitev
obcestnega ogledala v nepreglednem dovozu na glavno cesto, ki se nahaja v neposredni
bližini kamnoloma Cerjak. Pobudi se preda na strokovne službe Občine Sevnica.
Predsednica člane sveta seznani, da je krajan Racman na Občino Sevnica poslal dopis za
postavitev varnostnih ograj.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 8 članov sveta KS.
Seja je bila zaključena ob 18.45.

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

