KRAJEVNA SKUPNOST ZABUKOVJE
Zabukovje nad Sevnico 5
8292 ZABUKOVJE
Številka: 031-0001/2020
Datum: 23. april 2020
Zapisnik
6. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Zabukovje
z dne 22. 4. 2020 ob 17. uri
v dvorani Večnamenskega doma Zabukovje
Prisotni člani sveta:

Odsotni člani sveta:
Ostali prisotni:
Srečko Ocvirk, župan 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.
7.

ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje sveta z dne 13. 1. 2020,
pregled smernic delovanja občine v proračunskem obdobju 2020,
seznanitev z dokumenti in potrditev zaključnega računa za leto 2019,
poročilo o izvedbi prepusta v Stržišču,
pregled vlog in dopisov,
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 6. redno sejo Sveta KS Zabukovje.
Izid glasovanja: za 8, proti 0 (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.

2. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje sveta z dne 13. 1. 2020
Predsednica pove, da so zapisnik vsi predhodno prejeli. Z zapisano vsebino se strinjajo,
nadaljnje razprave ni.
SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 5. redno sejo ni, zapisnik je potrjen.
Izid glasovanja: za 8, proti 0 (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.

3. Pregled smernic delovanja občine v proračunskem obdobju 2020
Predsednica preda besedo županu Srečku Ocvirku. Župan najprej odpre temo korona krize,
ki je precej spremenila način življenja. Izpostavi, da so zaprte šole in vrtci težava za starše,
vendar Občina Sevnica nima vpliva na odprtje oziroma zaprtje vzgojno izobraževalnih
zavodov, na tej točki pa še ni znana informacija, kdaj je načrtovano ponovno odprtje. Poudari
tudi, da je pomembno, da je lokalna skupnost v času epidemije COVID-19 povezana in
primerno informirana. V času, ko je Vlada RS razglasila epidemije, je bilo potrebna primerna
organizacija lokalne Civilne zaščite, v katero so vključeni del občinske uprave,
Zdravstvenega doma Sevnica, Gasilske zveze Sevnica in drugih. Pri tem še pove, da je bila
osnovna zaščitna oprema razdeljena krajevnim skupnostim s pomočjo prostovoljnih gasilcev.
V urbanem okolju je bilo več izzivov kot na podeželju.
Župan nato izpostavi aktualne infrastrukturne projekte v Krajevni skupnosti Zabukovje in v
občini Sevnica. Epidemija je deloma obremenila proračun in povzročila negotovost na
dohodkovnem delu proračuna, hkrati pa je prišlo do nekolikšnega časovnega zamika pri
izvajanju projektov. Odprta gradbišča se niso zaprla, redne aktivnosti infrastrukturnega
vzdrževanja tečejo, načrtovane ureditve so prav tako v teku.
Župan nadaljuje s temo kategorizacije cest. V lanskem letu je Krajevna skupnost Zabukovje
prejela dokumentacijo v zvezi s kategorizacijo in na podlagi te dokumentacije podala
predloge, ki so bili nato ocenjeni glede skladnosti s pravilnikom. Predlogi, ki so izpolnili
pogoje, so bili realizirani, pri tem pa poudari še, da novih cest, ki tečejo po zasebnih
zemljiščih, ni mogoče kategorizirati. Občina Sevnica je lastnikom zemljišč poslala pogodbe
za odstop zemljišč občini, s čimer lahko uredijo kategorizacijo. Ta pa bo potekala glede na
odziv in obravnavo vsakega primera individualno. Pri tem pozove člane sveta, da krajankam
in krajanom predajo jasno informacijo o namenu in smislu kategorizacije.
Župan nato izpostavi posamezne infrastrukturne projekte. Projekt ureditve propusta v Tržiču
pri Kozmosu je v teku, sledi še asfaltacija. Gre za skupni projekt, ki ga Občina Sevnica
financira s 20.000, Krajevna skupnost Zabukovje pa s 5000 evri. Predsednica doda, da bo
Krajevna skupnost Zabukovje financirala spodnji propust v vrednosti 16.700 evrov. V maju je
načrtovana ureditev ceste proti kamnolomu, del stroškov bo pokrila Občina Sevnica, večino
pa podjetje Gradnje, ki kamnolom koristi. Pri tem še pove, da je določena količina materiala
iz kamnoloma na voljo krajevni skupnosti za uporabo. Predsednica izpostavi, da krajevna
skupnost koristi to možnost.
Na področju prostorskega razvoja župan pove, da Občina Sevnica pripravlja tretjo
spremembo Občinskega prostorskega načrta. Pove še, da je bila pokopališka in pogrebna
dejavnost skladno z zakonodajo prenesena na Komunalno Sevnica, kar pa za krajevno
skupnost ne pomeni večjih sprememb. V letošnjem letu Komunala Sevnica načrtuje ureditev
drenaže za mrliško vežico in druga manjša redna vzdrževanja.
Župan obvesti člane sveta, da je bil sestanek glede ureditve igrišča pri gasilskem domu
realiziran. V maju bo zadeva geodetsko urejena, sledi postopek pridobitve zemljišča. Lastnik
zemljišča, Jože Trefalt, je izrazil interes za ogled in izmero ter pripravo ocene vrednosti
zemljišča.
Župan nadaljuje s področjem oskrbe z vodo. V okviru projekta Hidravlične izboljšave bo
urejena vodooskrba od Zabukovja čez Metni vrh proti Drožanju. Na območju od Pokojnika do
Dobovca Občina Sevnica ni prejela nobene pisne pobude za ureditev.

Izziv predstavlja sanacija plazu pod cerkvijo, saj teren kljub že urejenim posegom leze.
Občina Sevnica bo uredila osnove raziskave, s to dokumentacijo pa poskusila pridobiti
državna sredstva. Območje ceste Zabukovje–Dol bo sanirano, če bo prišlo do dodatnega
plazenja. Na nekaj točkah ceste Zabukovje–Podvrh bo tudi potrebna sanacija.
Župan sklene pregled smernic in poudari, da je proračun občine omejen in da obnova vseh
območij ni mogoča takoj, razporeditve obnov in sanacij pa potekajo skladno s prioritetami.
Predsednica nato izpostavi Remihov plaz. Bi lahko podjetje Gradnje pristopilo k sanacij?
Župan predlaga, da se naredi popis, nato se na podlagi popisa pozove izvajalca, ki ima
najboljšo ponudbo. Pri tem je smiselno določiti budget in nato izbrati ponudnika in ne
obratno.
Predsednica izpostavi temo močnejših nalivov dežja, ki predstavljajo resen problem. Župan
pritrdi, da so neurja res stalnica, hkrati pa se v letošnjem letu pričakuje suša, zaradi katere
bo najverjetneje potrebna oskrba posameznih zaselkov z vodo.
Predsednica nato pozove člane sveta, da županu postavijo vprašanja.
Martin Požun: celotno Zabukovje ima internet, samo dve hiši ne. Gospodinjstvi Vinter in
Požun ne moreta dobiti interneta zaradi Jazbečeve Mihele. Zakaj je temu tako?
Župan odgovori, da je za gradnjo vsakršne infrastrukture potrebna služnost. V tem
konkretnem primeru je prišlo do spleta več okoliščin, med drugim do medsosedskih sporov.
Občina Sevnica je pristopila k reševanju problema, vendar brez uspeha. Požun nato
izpostavi primer še nekoga (ki ga ni imenoval), ki »ni nič podpisal, pa so vseeno kopali po
njegovem«. Župan odgovori, da kazanje s prstom kdo je kaj podpisal in kdo ni nikoli ne
pripelje do uspešne rešitve neke situacije. Občina Sevnica vedno poskuša upoštevati
predloge in želje vseh vpletenih strank v nekem primeru, do težav pride, kadar so si
nasprotujoče. Kompromisi hitreje pripeljejo do rešitev, pri tem pa je ključna kulturna
medosebna komunikacija. Župan predlaga, da se vnovič pristopi k reševanju te konkretne
situacije.
Vid Špec: kdaj je načrtovana izgradnja vodovoda proti Metnem vrhu? Župan odgovori, da je
terminski plan investicije jesen 2020, nadaljevala se bo v letu 2021.
Predsednica: cesta Češek–Strajnar, ureditev kategorizacije, saj želi imeti gospodinjstvo
Koprivec dodaten dovoz. Župan predlaga uskladitev z Oddelkom za okolje in prostor.
Predsednica se zahvali županu.
4. Seznanitev z dokumenti in potrditev zaključnega računa za leto 2019
Predsednica članom sveta pokaže finančno kartico knjigovodstva in povzame večje odhodke
v letu 2019, ki so tekoče vzdrževanje objektov, zimska služba, vzdrževanje in posodobitve
cest, storitve Komunale Sevnica, ureditev dveh avtobusnih postaj. V lanskem letu je
Krajevna skupnost Sevnica porabila nekaj več kot 90 tisoč evrov.
Vida Špeca zanima, kako je s financiranjem društev v povezavi z odpovedanimi prireditvami.
Predsednica pojasni, da so sredstva pripravljena za razdelitev in da nekatera društva
načrtujejo prireditve za jesen, župan pa doda, da je v občinskih razpisih dopuščena
sprememba programov zaradi COVID-19.

SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Zabukovje je potrdil zaključni račun za leto 2019.
Izid glasovanja: za 8, proti 0 (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.
5. Poročilo o izvedbi prepusta v Stržišču
Predsednica pove, da je bil stroške izvedbe prepusta v Stržišču 16.770 evrov. Na območju je
bilo stanje kritično tudi v kontekstu ogrožanja prometne varnosti, zato je predsednica sprejela
odločitev za realizacijo sanacije.

Župan doda, da je tudi Občina Sevnica stremela k realizaciji tega projekta, zaradi vsakoletnih
intervencijskih sanacij.
6. Pregled vlog in dopisov

Predsednica pove, da je krajevna skupnost prejela vlogo Bogdana Žiberta. Prošnja za
sanacijo in ureditev poti, ki je v slabem stanju. Ker gospod Žibert na tem naslovu ne živi, mu
krajevna skupnost lahko pomaga s peskom.

7. Razno
Predsednica izpostavi, da so sredstva in materiali za vzdrževanje ceste na voljo za tiste, ki to
resnično potrebujejo, zato ne morejo vsi krajani pričakovati tovrstne pomoči.
Predsednica seznani člane sveta, da bo dolg dolžnikom grobnin izbrisan, ker ni bilo odziva
na opomine. Znesek za odpis terjatev znaša 72,55 EUR.
Pove še, da je bilo za zimsko službo letos porabljenih 3.600 evrov.
Vid Špec izpostavi, da ni potrebno plužiti cest tistim krajanom, ki ne hodijo v službo. Župan
pove, da se morajo javne službe ravnati po določenih standardih in da je neočiščena cesta
povod za odškodninske zahtevke, kar za krajevne skupnosti ureja občina.
Nadaljnje razprave ni.
Seja je bila zaključena ob 18:15.
Zapisala:
Neža Nemec, višja svetovalka splošne službe

Ana Ivanić
predsednica Sveta Krajevne skupnosti Zabukovje

