KRAJEVNA SKUPNOST ZABUKOVJE
Zabukovje nad Sevnico 5
8292 ZABUKOVJE
Številka: 410-0012/2019
Datum: 21. marec 2019
Zapisnik
3. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Zabukovje
z dne 13. 3. 2019 ob 16. uri
v dvorani Večnamenskega doma Zabukovje

Prisotni člani sveta:
Ana Ivanić, Martin Požun, Branko Klenovšek, Martina Gorjup, Andrej Budna, Tomaž Jazbec,
Damjan Pajk.
Odsotni člani sveta:
Vid Špec (opr.).
Ostali prisotni:
Zvone Košmerl, direktor Občinske uprave Občine Sevnica
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.

ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje sveta z dne 9. 1. 2019,
predstavitev smernic delovanja občine v proračunskem obdobju v letu 2019,
seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2018,
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 3. redno sejo Sveta KS Zabukovje.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.

2. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje sveta z dne 9. 1. 2019
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. Predstavitev smernic delovanja občine v proračunskem obdobju v letu 2019
Predsednica preda besedo direktorju Občinske uprave Občine Sevnica Zvonetu Košmerlu.
Direktor najprej opraviči prisotnost župana, ki je na seji Državnega sveta Republike
Slovenije. Nato prične s predstavitvijo smernic delovanja občine.
Izpostavi, da so krajevne skupnosti samostojne pravne osebe s samostojnimi finančnimi
načrti, ki pa so del integralnega občinskega proračuna. Ta je bil soglasno sprejet konec
februarja. Pojasni sistem priprave proračuna, prihodkovne vire in sistematično tudi
posamezne odhodke po posameznih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih;
vse ključne projekte in poudarke letošnjega leta.
Našteje obvezne naloge občine, med njimi skrb za predšolsko varstvo in šolstvo,
vzdrževanje javne infrastrukture, izvajanje gospodarskih javnih služb in druge.
Investicijski poudarki se namenjajo infrastrukturnemu urejanju krajev, oskrbi na področju
komunalnih zadev, urejanju vzgojno-izobraževalnih objektov, prostorskemu načrtovanju,
spodbudam gospodarskemu, kmetijskemu, turističnemu in širšemu družbenemu razvoju, za
odkupe zemljišč, ki so pogoj za nadaljnje umeščanje projektov in prostorsko načrtovanje.
Občina je vseskozi kredibilen partner, ki skrbi za realno izvrševanje in tekočo likvidnost
proračuna. Skrbi tudi za administrativno, finančno in upravno poslovanje krajevnih skupnosti.
V nadaljevanju se osredotoči na projekte z območja krajevne skupnosti Zabukovje, med njimi
ureditev mostu čez Sevnično, ureditev propusta v Stržišču, na podlagi izvedenih postopkov
javnega naročanja bodo opredeljeni možni izvajalci za gradnjo cest in globinsko sanacijo
poškodovanih cestišč.
Glavnina primarne mreže za vodooskrbo je bila urejena že v preteklosti, v nadaljevanju sledi
ureditev še manjkajočih povezav: načrtovan je večji projekt primarne vodovodne povezave
preko Metnega Vrha, sofinanciran iz kohezijskih sredstev.
Izpostavi še nekaj drugih vsebin, med njimi načrtovani pričetek postopka spremembe
kategorizacije občinskih cest, k čemur bodo pozvane tudi krajevne skupnosti.
SKLEP:
Svet KS Zabukovje se je na svoji 3. redni seji, dne 13. 3. 2019, seznanil s predstavitvijo
smernic delovanja občine v proračunskem obdobju v letu 2019.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.

4. Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2018
Člani sveta pregledajo dokumente zaključnega računa za leto 2018. Člani sveta so z
dokumentacijo v celoti seznanjeni, nadaljnje razprave ni, zato predsednica predlaga sprejetje
sklepa.
SKLEP:
Svet KS Zabukovje se je na svoji 3 redni seji dne 13. 3. 2019 seznanil z dokumenti
zaključnega računa Krajevne skupnosti Zabukovje za leto 2018 in predlaga
Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
5. Pregled vlog in dopisov
Predsednica člane sveta seznani s stanjem odprtih postavk oziroma izdanih opominov,
vezanih na pokopališče v Zabukovju, v skupni višini 168 evrov. Člani sveta se soglasno
strinjajo glede nadaljnjih postopkov za izvedbo odpisa preostalega deleža dolga, ki ne bo
poravnan po izdanih opominih.
Člani sveta soglasno pooblaščajo predsednico za razdelitev sredstev za delovanje društev
po že uveljavljenjem ključu oziroma razdelilniku, glede na prejete vloge. Dogovor je, da se iz
krajevnega proračuna namenjajo sredstva zgolj društvom, ki delujejo na območju domače
krajevne skupnosti.
S strani krajana je bila predsednici podana pobuda za umestitev avtobusnega postajališča v
Podvrhu. Dogovor je, naj krajan poda pisno vlogo, s katero se nato seznani Občino Sevnica.
Glede na prioritetni red se člani sveta strinjajo, da se zaključku rekonstrukcije javne poti
Laše–Reber doda rekonstrukcija javne poti Reber–Kaič in rekonstrukcija krajšega odseka
Laše–Završnik.
Predsednica člane sveta seznani s stanjem trenutnega stroška zimske službe v višini okrog
osem tisoč evrov.
SKLEP: Člani sveta so se seznanili z aktualnimi vsebinami.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
6. Razno
Na podano vprašanje člana sveta Branka Klenovška predsednica poda informacijo, da je bil
sestanek s predstavniki izvajalcev uspešen; tudi v nadaljevanju se upošteva uveljavljeni,
pogodbeno opredeljeni sistem izvajanja. Nadaljnje razprave ni.
Seja je bila zaključena ob 17:45.
Zapisala:
Tanja Žibert, višja svetovalka splošne službe
Ana Ivanić
predsednica Sveta Krajevne skupnosti Zabukovje

