KRAJEVNA SKUPNOST ZABUKOVJE
Zabukovje nad Sevnico 5
8292 ZABUKOVJE
Številka: 410-0012/2019
Datum: 10. januar 2019
Zapisnik
2. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Zabukovje
z dne 9. 1. 2019 ob 19. uri
v sejni sobi Večnamenskega doma Zabukovje
Prisotni člani sveta:
Ana Ivanić, Vid Špec, Branko Klenovšek, Martina Gorjup, Andrej Budna, Tomaž Jazbec,
Damjan Pajk.
Odsotni člani sveta:
Martin Požun (opr.).
Ostali prisotni:
Jože Baumkirher, predsednik Sveta Krajevne skupnosti Zabukovje v preteklem mandatu
Tanja Žibert, višja svetovalka splošne službe Občine Sevnica
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi Ana Ivanić, predsednica Sveta Krajevne skupnosti Zabukovje.

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Predsedujoča uvodoma pozdravi člane sveta. Predstavi predlog dnevnega reda ter ga poda
v razpravo in potrditev.
Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
pregled in potrditev zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje sveta z dne 14. 12. 2018,
obravnava predloga finančnega načrta za leto 2019,
pobude za plan dela v mandatnem obdobju 2018–2022,
sklep o izplačevanju prejemkov za opravljanje funkcije članom sveta krajevne skupnosti,
pregled vlog in dopisov,
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 2. redno sejo Sveta KS Zabukovje.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
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2. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje sveta z dne 14. 12. 2018
Predsedujoča pove, da so zapisnik vsi predhodno prejeli. Z zapisano vsebino se strinjajo,
nadaljnje razprave ni.

SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 2. redno sejo ni, zapisnik je potrjen.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
3. Obravnava predloga finančnega načrta za leto 2019
Članom sveta je razdeljen delovni osnutek oziroma predlog finančnega načrta za delo KS
Zabukovje za leto 2019. Predsednica predlaga natančen pregled po posameznih postavkah.
Člani sveta najprej pregledajo načrtovane prihodke in nato posamezne odhodke. Skozi
razpravo uskladijo višino posameznih postavk, ki se vnese v usklajeni predlog finančnega
načrta. Predlagan je sklep, da se na seji usklajeni predlog predlaga Občinskemu svetu v
sprejem.
SKLEP:
Svet KS Zabukovje se je na svoji 2. redni seji, dne 9. 1. 2019, seznanil s predlogom
finančnega načrta za leto 2019 in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga
sprejme.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
4. Pobude za plan dela v mandatnem obdobju 2018–2022
Predsednica člane sveta spodbudi k podaji predlogov za delo v mandatnem obdobju 2018–
2022. Skozi razpravo se prisotni strinjajo o sledečih prioritetah oziroma usmeritvah:
-

-

Investicijska prioriteta je urejanje in asfaltacija cest v upravljanju krajevne skupnosti.
Urejanje cest poteka po prioritetnem vrstnem redu, skladno z vrstnim redom
prejemanja posameznih pobud in predlogov krajanov, in tudi skladno z nujnostjo
posameznih ureditev z vidika zagotavljanja cestno-prometne varnosti.
Ažurno posredovanje pobud s področja urejanja vodooskrbe in javnih površin
pristojnim službam občinske uprave.
Skrb za urejenost prepustov na vodotokih na območju krajevne skupnosti.
Med posameznimi drugimi pobudami so izpostavljene sledeče: ureditev
odvodnjavanja na lokalni cesti pod gasilskim domom v Zabukovju, nabava kombija
PGD Trnovec, menjava tal v večnamenskem domu v Zabukovju, popravilo strehe
gasilskega doma v Trnovcu.

SKLEP:
Svet KS Zabukovje je sprejel pobude za plan dela v mandatnem obdobju 2018–2022.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
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5. Sklep o izplačevanju prejemkov za opravljanje funkcije članom sveta krajevne
skupnosti
Predsednica pove, da je skupna kvota prejemkov za opravljanje funkcije članom sveta
krajevne skupnosti opredeljena v finančnem načrtu. Predlaga, da se prejemek za delo
predsednice izplača polletno. Člane sveta vpraša po načinu izplačevanja. Strinjajo se, da se
prejemek zanje izplača enkrat letno, ob koncu leta.
SKLEP:
Svet KS Zabukovje je sprejel sklep o izplačevanju prejemkov za opravljanje funkcije
članom sveta krajevne skupnosti. Izplačevanje prejemka za delo predsednice se izvrši
polletno, izplačevanje prejemka za člane pa letno, ob koncu leta.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
*Odide Pajk (prisotnih 6 članov)
6. Pregled vlog in dopisov
Predsednica člane sveta seznani s prejetimi vlogami in dopisi:
-

S strani krajanov Podgorja ob Sevnični je bila prejeta prošnja za rekonstrukcijo javne
poti, odsek Stope–Gorica, do Podgorja.

-

S strani krajanov vasi Vranje in Podvrh je prejeta prošnja za rekonstrukcijo cestnega
odseka v Vranju, enaka vloga je bila posredovana tudi na občino.

Po pregledu stanja se odloči, v kakšnem obsegu se lahko posegi sanirajo.
-

S strani krajana je posredovana prošnja za razširitev in asfaltacijo ceste v Velikem
Podgorju.

Opravi se ogled, možno je pričeti s postopki za pridobitev dokumentacije, investicija pa se
uvrsti med prejete vloge za izvedbo skladno z vrstnim redom.
SKLEP:
Na cestah, za katere so prejete vloge za sanacijo/rekonstrukcijo/novogradnjo, se
opravi ogled stanja. Pripravi se pisni odgovor. Vloge oziroma izvedbe investicij se
razvrstijo po dogovorjenem ključu vrstnega reda.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)
Sklep je sprejet.
7. Razno
Predsednica člane sveta seznani o sestanku z izvajalci zimske službe, ki morajo dela izvajati
na podlagi in v skladu s sklenjenimi pogodbami. Sestanek bo dne 10. januarja 2019.
Člani sveta oblikujejo dogovor, da cene najemnin poslovnih prostorov in višina grobnine
ostanejo na enaki ravni kot doslej. Tudi v bodoče se upošteva enak, že utečen način
razdelitve sredstev za delovanje društev.
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Obravnavana je bila tudi pobuda članov sveta v zvezi s postavitvijo tipskih avtobusnih
postajališč v zaselku Dol in Pokojnik. Trenutno na omenjenih lokacijah koristi avtobusni
prevoz dvanajst šoloobveznih otrok in so primorani v primeru slabega vremena zatočišče
poiskati pod streho dveh bližnjih kozolcev, kar pa ni primerno, še zlasti ne na vetrovnem
Pokojniku. V prid pobudi je tudi dejstvo, da na tem območju nastaja kar lepo število mladih
družin, kar opravičuje smiselnost tovrstne naložbe. Svet KS je v predlogu proračuna za leto
2019 rezerviral sredstva za namen izgradnje betonskih ploščadi, pozitivna mnenja s strani
lastnikov zemljišč so pridobljena.
SKLEP 1:
Izvajalci zimske službe dela izvajajo na podlagi in v skladu s sklenjenimi pogodbami.
SKLEP 2:
Cene najemnin poslovnih prostorov in višina grobnine ostanejo na enaki ravni kot
doslej. Tudi v bodoče se upošteva enak, že utečen način razdelitve sredstev za
delovanje društev.
SKLEP 3:
Oddelku za družbene dejavnosti občine Sevnica se posreduje pobuda oziroma prošnja
za postavitev tipskih avtobusnih postajališč na omenjenih lokacijah v zaselku Dol in
Pokojnik.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)
Sklep je sprejet.

Seja je bila zaključena ob 21:15.
Zapisala:
Tanja Žibert
višja svetovalka splošne službe

Ana Ivanić
predsednica Sveta Krajevne skupnosti Zabukovje
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