KRAJEVNA SKUPNOST ZABUKOVJE
Zabukovje nad Sevnico 5
8292 ZABUKOVJE
Številka: 031-0001/2020
Datum: 17. julij 2020
Zapisnik
7. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Zabukovje
z dne 17.72020 2020 ob 17. uri
v dvorani Večnamenskega doma Zabukovje
Prisotni člani sveta: Ana Ivanić, Andrej Budna, Martina Gorjup, Branko Klenovšek, Vid
Špec, Damjan Pajk, Martin Požun, Tomaž Jazbec
Odsotni člani sveta: /
Ostali prisotni:
Marjetka Flisek, referentka za KS
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. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
2. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje sveta z dne 22.4.2020,
3. Sklep o prerazporeditvi sredstev za nakup gasilskega vozila PGD Trnovec,
4. Poročanje asfaltacije Vranje in manjša sanacija ceste Malo Podgorje,
5. Pregled vlog in dopisov,
6. 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 7. redno sejo Sveta KS Zabukovje.
Izid glasovanja: za 8, proti 0 (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.

2. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje sveta z dne 22.4. 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 6. redno sejo ni, zapisnik je potrjen.
Izid glasovanja: za 8, proti 0 (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.
3. Sklep o prerazporeditvi sredstev za nakup gasilskega vozila PGD Trnovec
Predsednica člane sveta seznani, da je svet KS prejel prošnjo Prostovoljnega gasilskega
društva Trnovec za finančno pomoč za nakup gasilskega vozila. Po razpravi se vsi člani
sveta strinjajo, da se društvu pomaga, zato se v finančnem načrtu zagotovijo sredstva s
prerazporeditvijo sredstev iz postavk za katere se predvideva, da v proračunskem letu ne
bodo v celoti realizirane.
SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Zabukovje je na svoji 7. redni sej sprejel sklep da se
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trnovec zagotovi skupna finančna pomoč v
znesku 7.000,00 EUR za nakup gasilskega vozila, s tem, da se društvu v proračunskem
obdobju 2020 zagotovi 4.000,00 EUR, 3.000,00 EUR se zagotovi v proračunskem
obdobju 2021.
Izid glasovanja: za 8, proti 0 (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.
4. Poročanje asfaltacije Vranje in manša sanacija ceste Malo Podgorje
Predsednica člane sveta seznani, da se je izvedla asfaltiacija makadamskega odseka v
izmeri 60 m1 v Vranju. KS je poravnala strošek asfalta, upravičenec pa je pripravil
tamponsko podlago.
V Malem Podgorju se je izvedla sanacija udarnih jam na cesti, ki vodi do OkrepčevalniceIzletniški turizem, Zupan Ivan s.p. Iz proračuna KS se pokrije 2 toni asfaltne mase in
potreben prevoz materiala.
SKLEP:
Svet KS Zabukovje se je seznanil z dosedanjimi ureditvami s področja cestne
infrastrukture.
Izid glasovanja: za 8, proti 0 (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.
5. Pregled vlog in dopisov
Na klop sta bili prejeti dve vlogi, in sicer:
- Krajani vasi Trnovec – prošnja za pomoč pri ureditvi postajališča v vasi Trnovec.
Krajani bi radi uredili streho in stene hiške na postajališču, katera je namenjena
predvsem šolarjem. Krajani podajo tudi pobudo glede ureditve ekološkega potoka, ki
stoji ob avtobusni postaji. Odpadkov je preveč in močnejši veter ji raznaša po
okoljskih travnikih.
Med člani sveta poteka razprava, ki so mnenja, da je potrebno urediti ekološki otok s
postavitvijo ograje. Teren ob avtobusni postaji se začasno uredi s poravnavo cestišča z
gramozom in strojno utrditvijo. Dolgoročno je potrebno cesto asfaltno urediti. Predhodno je
potrebno preveriti in urediti lastniška razmerja.

-

Andrej Škoberne, Trnovec – Prošnja za namestitev cestne ograje na cestnem odseku
Pusti Graben v dolžini cca 22 m za zagotavljanje varnosti (od Škoberne v Pusti
Graben). Cestišče je ozko in spolzko.
Med člani sveta poteka razprava, ki so mnenja, da je cestišče zares ozko in spolzko. Ker je v
finančnem načrtu za leto 2020 predvidena večja investicija – asfaltacija Budna, postavitev
ograj ne bo mogoča. Izvedba se planira v fazi sprejemanja finančnega načrta za leto 2021.
6. Razno
Predlog za izvedbo praznika KS je predviden 7.11.2020. Predsednica predlaga, da se
izvajajo vse aktivnosti za izvedbo dogodka. V primeru, da izvedba programa zaradi COVID-a
ne bo mogoča, je potrebno pravočasno doreči ali se bo praznik obeležil le z otvoritvijo
asfaltacije JP Budna ali pa bo dogodek povsem odpadel.
V nadaljevanju se razprava naveže na načrtovano asfaltacijo Budna. Ker še ni dokončno
znana vrednost investicije, člani sveta predlagajo da se asfaltira celoten odsek in se v
primeru nezadostnih finančnih sredstev v FN 2020, obveznosti prenesejo v plan za FN 2021.
Predhodno je potrebno preveriti pri strokovnih službah Občine Sevnica.
Predsednica izpostavi govore na pogrebni slovesnosti, saj so nekateri krajani mnenja, da je
priprava in izvedba teh govorov obveznost predsednice. Po razpravi so člani sveta podajo
mnenje, da govori za predsednico niso zavezujoči ne glede na funkcijo.
Predsednica člane sveta seznani, da je dne 26.62020 potekala akcija generalnega čiščenja
večnamenskega doma v Zabukovju, kjer so sodelovali tudi posamezni člani delujočih društev
na območju KS Zabukovje. Ker društva v letu 2020 zaradi COVID situacije niso mogla delati
po zastavljenih načrtih, se dotacija društvom izplača na podlagi sodelovanja pri čiščenju.
SKLEP:
Svet KS Zabukovje je sprejel sklep, da se izplačajo sredstva naslednjim društvom:
-Prostovoljno gasilsko društvo Zabukovje
400,00 EUR
-Območno združenje rdečega križa
400,00 EUR
-Kulturno društvo Franc Požun Zabukovje
400,00 EUR
-Turistično društvo Zabukovje
50,00 EUR
-Aktiv žena Zabukovje
400,00 EUR
-Kulturno društvo Rosice
400,00 EUR
-Prostovoljno gasilsko društvo Trnovec
400,00 EUR
Izid glasovanja: za 8, proti 0 (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.
Naslednja seja sveta se predvideva proti koncu meseca septembra.
Vid Špec izpostavi, da je potrebno preveriti pri strokovnih službah glede odstranitve drogov
optičnega kabla, saj linija ni v delovanju od hišne št. 46 do 50 Zabukovje nad Sevnico
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 8 članov sveta KS.
Seja je bila zaključena ob 17.48.
Zapisala:
Marjetka Flisek, referentka za KS
Ana Ivanić
predsednica Sveta Krajevne skupnosti Zabukovje

