KRAJEVNA SKUPNOST ZABUKOVJE
Zabukovje nad Sevnico 5
8292 ZABUKOVJE
Številka: 410-0012/2019
Datum: 30. september 2019

Zapisnik
4. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Zabukovje
z dne 17. 9. 2019 ob 18. uri
v dvorani Večnamenskega doma Zabukovje
Prisotni člani sveta:
Ana Ivanić, Vid Špec, Martin Požun, Branko Klenovšek, Martina Gorjup, Andrej Budna,
Tomaž Jazbec, Damjan Pajk.
Ostali prisotni:
Zvone Košmerl, direktor občinske uprave Občine Sevnica
Neža Nemec, 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
Predsednica 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 3. redne seje sveta z dne 13. 3. 2019,
oblikovanje aktivnosti ob obeleženju praznika krajevne skupnosti,
obravnava vlog za kategorizacijo cest,
obravnava predloga finančnega načrta za leto 2020,
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 4. redno sejo Sveta KS Zabukovje.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.

2. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje sveta z dne 13. 3. 2019
Predsednica pove, da so zapisnik vsi predhodno prejeli. Z zapisano vsebino se strinjajo,
nadaljnje razprave ni.
SKLEP:

Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 3. redno sejo ni, zapisnik je potrjen.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.
3. Oblikovanje aktivnosti ob obeleženju praznika krajevne skupnosti
Predsednica poda predloge za aktivnosti ob obeležju praznika krajevne skupnosti, ki je
načrtovan za 2. november. Načrtovana je otvoritev največje pridobitve KS v tekočem letu, to
je obnovljen odsek poti Reber–Kaič, potem pa sledi kratka svečanost s podelitvijo priznanj in
druženjem krajanov. Za sooblikovanje kulturnega programa praznika predsednica predlaga
vključitev Kulturnega društva Franc Požun Zabukovje, za pripravo pogostitve in izbiro
nastopajočih za družabni del praznika pa predlaga Aktiv kmečkih žena. Po krajši razpravi o
določitvi ure se določi pričetek praznika z otvoritvijo ob 16.30. Za otvoritev ceste se odsek
primerno okrasi ter pripravi pogostitev.
Predsednica predlaga, da Aktiv kmečkih žena prevzame organizacijo glasbe in pogostitev,
Kulturno društvo Zabukovje pa prevzame povezovanje dogodka.
Sledi razprava o predlogih za dobitnike priznanj Krajevne skupnosti Zabukovje. Za dobitnike
priznanj KS v letu 2019 PGD Zabukovje predlaga Jožeta Baumkirherja, širša skupnost pa
predlaga Marijo Žveglič, za njeno aktivno delovanje v kraju.
Razpravi se z uvodnimi pozdravi pridruži direktor občinske uprave Občine Sevnica Zvone
Košmerl. Direktor najprej opraviči prisotnost župana, nato poda nekaj predlogov glede
organizacije praznika krajevne skupnosti, med drugim da se vabilo na praznik objavi tudi v
Grajskih novicah, izpostavi tudi tiste elemente dogodka, ki so protokolarnem kontekstu
najpomembnejši.
Predsednica odpre razpravo o višini sredstev, ki bodo Aktivu kmečkih žena namenjena za
organizacijo dogodka. Direktorju občinske uprave zastavi vprašanje glede kritja stroškov
SAZAS, sprejme se dogovor, da bo predsednica vse potrebne informacije za organizacijo
obeleženja praznika krajevne skupnosti uskladila s kabinetom župana Občine Sevnica.
Predsednica nadaljuje razpravo o sredstvih, namenjenih Aktivu kmečkih žena in izpostavila
draženje storitev izvajanja žive glasbe. Svetniki se soglasno strinjajo, da se Aktivu kmečkih
žena za organizacijo nameni 900 evrov.
SKLEP:
Določi se 2. november 2019 kot dan obeležja praznika Krajevne skupnosti Zabukovje,
s pričetkom ob 16.30 z otvoritvijo odseka ceste na Rebrih in nato z osrednjo
prireditvijo ob 18. uri v Večnamenskem domu v Zabukovju. Organizacijo dogodka
prevzame Aktiv kmečkih žena Zabukovje, za organizacijo prejmejo 900 evrov. Program
bo sooblikovalo Kulturno društvo Franc Požun Zabukovje.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.
4. Obravnava vlog za kategorizacijo cest
Predsednica člane sveta najprej seznani z vlogo krajana za pomoč pri nabavi cevi za
odvodnjavanje meteornih voda na zasebnem zemljišču. Sledi razprava. Ker gre za
nekategoriziran odsek in ker gre pri vlogi za prošnjo za sofinanciranje zasebne investicije, se
vloga zavrne. Vlagatelj bo o tem obveščen, predsednica bo vlagatelju predlagala uporabo
drugih kanalov za sofinanciranje investicije oziroma, da vlogo naslovi na Občino Sevnica.

Predsednica nato predstavi 3 prispele vloge za kategorizacijo cest: Pri prvi vlogi gre za
kategorizacijo 150 m dovoza, pri drugi 80 m dovoza do hiše. Obe hiši sta naseljeni. Pri tretji
vlogi gre za kategorizacijo 300 m dovoza do hiše, vendar hiša ni naseljena. Sledi razprava.
Direktor občinske uprave poudari, da je soglasje za kategorizacijo, ki jo poda posamezna
krajevna skupnost zgolj eno izmed podanih soglasij, ki so potrebna za odobritev, končno
odločitev o kategorizaciji posamezne poti se sprejema na ravni države.

SKLEP: Svet krajevne skupnosti Zabukovje je obravnaval prispele vloge za
kategorizacijo cest in vlogo za sofinanciranje zasebne investicije. Dve od treh
prispelih vlog za kategorizacijo prejmeta pozitivno mnenje. Vloga za sofinanciranje
zasebne investicije se zavrne. Vlagatelji bodo o tem obveščeni.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.
5. Obravnava predloga finančnega načrta Krajevne skupnosti Zabukovje za leto
2020
Svet Krajevne skupnosti Zabukovje je obravnaval gradivo predloga finančnega načrta KS za
leto 2020. Predsednica je predstavila predlagane posamezne postavke proračuna, kje se
lahko pričakuje prihodke in na katere odhodke je potrebno računati. Proračun je
uravnotežen.
SKLEP: Svet KS Zabukovje je izoblikoval predlog finančnega načrta KS Zabukovje za
leto 2020 in ga predlaga svetu občine Sevnica v obravnavo in potrditev.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.

6. Razno
Predsednica predstavi povzetek preteklega vzdrževanja cest, sanacij, ki so potekale po
neurjih in sodelovanje z Občino Sevnica.
Svetnike je seznanila z odpovedjo enega izmed izvajalcev zimske službe. Za izbiro novega
se bo izvedel javni razpis.
Nadaljnje razprave ni.
Seja je bila zaključena ob 19:25.

Zapisala:
Neža Nemec, višja svetovalka splošne službe

Ana Ivanić
predsednica Sveta Krajevne skupnosti Zabukovje

