KRAJEVNA SKUPNOST ZABUKOVJE
Zabukovje nad Sevnico 5
8292 ZABUKOVJE
Številka: 410-0012/2019
Datum: 18. februar 2020
Zapisnik
5. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Zabukovje
z dne 13. 1. 2020 ob 17. uri
v dvorani Večnamenskega doma Zabukovje
Prisotni člani sveta:
Ana Ivanić, Vid Špec, Martin Požun, Branko Klenovšek, Martina Gorjup, Andrej Budna.
Odsotni člani sveta:
Tomaž Jazbec (opr.), Damjan Pajk (opr.).
Ostali prisotni:
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.
7.
8.

ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje sveta z dne 17. 9. 2019,
predstavitev realizacije KS Zabukovje za proračunsko obdobje 2019,
pobude za plan dela v proračunskem obdobju 2020,
seznanitev o prenosu pokopališke dejavnosti na Komunalno podjetje d.o.o.,
sklep o izplačevanju prejemkov za opravljanje funkcije predsednice sveta KS,
pregled vlog in dopisov,
razno.

Ob začetku seje je prisotnih 6 (od 8) članov Sveta KS Zabukovje. Svet KS Zabukovje je
sklepčen.
SKLEP:
Svet je sprejel predlagani dnevni red za 5. redno sejo Sveta KS Zabukovje.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)
Sklep je sprejet.

2. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje sveta z dne 17. 9. 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 4. redno sejo ni, zapisnik je potrjen.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)
Sklep je sprejet.

3. Predstavitev realizacije KS Zabukovje za proračunsko obdobje 2019
Predsednica članom sveta predstavi realizacijo KS Zabukovje za proračunsko obdobje 2019.
Izpostavi, da največ stroškov v letu 2019 predstavljajo odhodki z naslova koriščenja storitev
zimske službe, komunalnih storitev in sanacije ceste, ki vodi mimo Jazbinškovih, po
poletnem neurju.
Vid Špec poda pobudo za ureditev avtobusne postaje pri odcepu za Zabukovje, levo pri
gasilskem domu, saj je v slabem stanju. Predsednica zagotovi, da bo pobudo predala naprej
pristojnim na Občini Sevnica.
Nadalje je predsednica sveta KS Zabukovje predstavila stroške, ki so nastali z asfaltacijo
odseka Reber-Kajič, ki ga je KS Zabukovje uredila v sodelovanju z Občino Sevnica.
Branko Klenovšek izpostavi, da bi morala Občina Sevnica poleg finančnih sredstev zagotoviti
tudi nadzornika projekta, ta pa bi moral skrbeti za racionalno porabo sredstev.
Predsednica sveta KS Zabukovje se pri predstavitvi realizacije za proračunsko obdobje 2019
dotakne tudi stroška odvoza smeti s pokopališča, ki se zaračunava glede na težo smeti.
Člani sveta KS izpostavijo neprimerno ravnanje nekaterih krajanov, ki smeti ne ločujejo
skladno s pravili in jih včasih odlagajo tudi poleg zabojnikov ali celo mečejo iz avtomobilov.
Predsednica apelira na člane sveta, da redno obveščajo Komunalo Sevnica o tem, da so
zabojniki polni.
Predsednica nadalje še pove, da so bila sredstva KS Zabukovje v 2019 porabljena še za
plačilo elektrike v prostorih PGD Trnovec, ogrevanje in telefonske naročnine, ki pa so z letom
2020 odjavljene.
Za izvedbo proslave ob praznovanju krajevnega praznika KS Zabukovje so prav tako nastali
stroški.
Prihodki v letu 2019 so bili nižji od odhodkov, pove predsednica, ter poudari še, da je
proračun Krajevne skupnosti Zabukovje za leto 2020 nižji za 6 % glede na leto 2019.
Vid Špec izpostavi, da tako nizek proračun ne zdrži niti ustreznega financiranja zimske
službe.
SKLEP: Člani Sveta KS Zabukovje so se seznanili z realizacijo KS Zabukovje za
proračunsko obdobje 2019.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)
Sklep je sprejet.

4. Pobude za plan dela v proračunskem obdobju 2020
Predsednica povabi člane sveta k podaji predlogov.
Andrej Budna: za odsek, na katerem je načrtovana asfaltacija na območju Srebotna, bi bilo
najbolj primerno, da 14 posameznikov oziroma gospodinjstev prispeva sredstva za ureditev,
torej da se poskrbi za samoudeležbo.
Predsednica sveta KS Zabukovje predlaga, da se del sredstev porabi za 210 m2 ceste na
odseku Reber-Kajič za tampon in asfalt, za sanacijo po lanskem neurju.
Martin Požun: potrebna je sanacija na mostu Stržišče, ki ne ustreza več varnostnim
standardom. Predsednica predlaga, da si KS in Občina Sevnica pri tem projektu delita
stroške.
Martin Požun: potrebna je sanacija mostu pri Motoretu. Predsednica pojasni, da je sanacija
tega mostu vključena v proračun Občine Sevnica 2020.
Martin Požun: potrebna je tudi sanacija mostu Vranje. Predsednica pojasni, da sanacija tega
mostu ne bo realizirana v 2020, ker ni uvrščena na seznam sanacij v proračunu.
Drugih pobud ni.
SKLEP: Člani Sveta KS Zabukovje so podali pobude za plan dela v proračunskem
obdobju 2020.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)
Sklep je sprejet.
5. Seznanitev o prenosu pokopališke dejavnosti na Komunalno podjetje d.o.o.
Predsednica članom sveta pojasni, da bo pokopališko dejavnost v upravljanje prevzelo
Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. Pri tem izpostavi pobudi KS Zabukovje in sicer gre
za pobudo sanacije oziroma tlakovanja sredinske steze na pokopališču in izolacijo zadnje
stene mrliške vežice.
Predsednica članom sveta še pojasni, da bo tako prihodke (grobnine) kot tudi odhodke
(stroški vzdrževanja) z naslova upravljanja prevzela Komunala Sevnica.
Predsednica članom sveta predstavi tudi pobudo za ureditev škarpe na pokopališču v
Podgorju. Lastnik zemljišča na katerem stoji škarpa je Cerkev, zato bodo potrebni pogovori
in usklajevanja glede možnosti sanacije.
SKLEP: Svet KS Zabukovje se je seznanil s prenosom pokopališke dejavnosti na
Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica.
Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)
Sklep je sprejet.
6. Sklep o izplačevanju prejemkov za opravljanje funkcije predsednice sveta KS
Predsednica članom sveta predlaga, da za opravljanje funkcije predsednice Sveta KS
Zabukovje prejema mesečne prejemke. V zvezi s tem razprave ni.
SKLEP: Svet KS Zabukovje je potrdil način izplačevanja prejemkov za opravljanje
funkcije predsednice sveta KS.

Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (prisotnih 6)
Sklep je sprejet.
7. Pregled vlog in dopisov

Predsednica člane sveta seznani s prispelimi vlogami in dopisi in sicer: prispela je
vloga društva Rosa za najem pisarne.
8. Razno
Vid Špec poda naslednjo pobudo: na Občini Sevnica je potrebno preveriti, kako je s
kategorizacijo zemljišča, ki je predvideno za igrišče oziroma športni park.
Vid Špec poda naslednjo pobudo: na območju parcele, ki je v zasebni lasti, so raztresene
smeti, razbita škarpa pa prav tako ne prispeva k lepi podobi kraja. Lastnika parcele je
potrebno pisno pozvati, naj parcelo uredi.
Martina Gorjup: zanima jo, kdaj se bo pričela urejati cesta v Podgorju.
Vid Špec poda pobudo za objavo več fotogalerij urejanja infrastrukture v KS Zabukovje na
spletni strani Občine Sevnica.
Nadaljnje razprave ni.
Seja je bila zaključena ob 18:17.
Zapisala:
Neža Nemec, višja svetovalka splošne službe

Ana Ivanić
predsednica Sveta Krajevne skupnosti Zabukovje

