KRAJEVNA SKUPNOST ZABUKOVJE
Zabukovje nad Sevnico 5
8292 ZABUKOVJE
Številka: 031-0001/2020
Datum: 25. 9. 2020
Zapisnik
8. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Zabukovje
z dne 25.9.2020 2020 ob 18. uri
v dvorani Večnamenskega doma Zabukovje
Prisotni člani sveta: Ana Ivanić, Andrej Budna, Martina Gorjup, Branko Klenovšek, Vid
Špec, Damjan Pajk, Martin Požun.
Odsotni člani sveta: Tomaž Jazbec
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 7. redne seje sveta z dne 17.7.2020,
3. Predlog finančnega načrta za proračunske obdobje za leto 2021,
4. Pregled vlog in dopisov,
6. Razno.
Ob začetku seje je prisotnih 6 (od 6) članov Sveta KS Zabukovje. Svet KS Zabukovje je
sklepčen.
SKLEP:
Svet je sprejel predlagani dnevni red za 8. redno sejo Sveta KS Zabukovje.
Izid glasovanja: za 6, proti 0 (prisotnih 6)
Sklep je sprejet.
2. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje sveta z dne 17.7. 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 7. redno sejo ni, zapisnik je potrjen.
Izid glasovanja: za 6, proti 0 (prisotnih 6)
Sklep je sprejet.

3. Predlog finančnega načrta za proračunske obdobje za leto 2021
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, tako znaša na prihodkovni in odhodkovni strani 74.796,01 EUR
18.12 se je seji pridružil Damjan Pajk. Na se je bilo prisotnih 7 članov sveta.
SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Zabukovje se je na svoji 8. redni seji dne, 25. 9. 2020 seznanil
s predlogom finančnega načrta za leto 2021 in predlaga Občinskemu svetu Občine
Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
4. Pregled vlog in dopisov
Predsednica člane sveta seznani, da je na sedež KS prispela vloga za donacijo Združenje
borcev za vrednote NOB Sevnica, Krajevna organizacija Zabukovje.
Po razpravi se člani sveta strinjajo, da se vlogi ne odobri, saj finančni načrt KS Zabukovje
nima zadostnih sredstev.
5. Razno
Na začetku poteka razprava o organizaciji krajevnega praznika v letu 2020. Predsednica
pove, da se v letošnjem letu ne bodo podeljevala priznanja krajevne skupnosti, saj situacija
vezna na COVID ne omogoča načrtovanja vnaprej. Če bo situacija dopuščala in se bo
izvedla asfaltacija Budna, se bo kot dogodek ob prazniku KS organizirala predaja novo
asfaltirane ceste namenu.
Predsednica pove, da je teren pri izpostavljeni avtobusni postaji posipan z gramozom in
utrjen.
Člani sveta razpravljajo glede odmere zemljišča za izgradnjo športnega igrišča. Potrebno je
preveriti, če je odmera izvedena.
Vid Špec člane sveta seznani, da so drogovi optičnega kabla odstranjeni.
V nadaljevanju člani sveta razpravljajo o aktivnostih ureditve ceste k Budna, saj se je pojavila
težava zaradi dobave gramoza. Zadeva se preveri. Ko bodo vsi detajli znani, je potrebno
določiti datum asfaltacije.
Predsednica članom sveta predstavi zapadlo terjatev iz leta 2014 iz naslova uporabe mrliške
vežice. Članom sveta predlaga, da se terjatev odpiše.
SKLEP:
Člani sveta KS Zabukovje so na 8. redni seji sveta KS Zabukovje dne, 25.9.2020
sprejeli sklep, da se odpišejo zapadle terjatve iz naslova uporabe mrliške vežice v
znesku 45,00 EUR, po računu št. 14-0002, ki je bil izdan 3.1.2014.
Izid glasovanja: za 7, proti 0 (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.

Ob zaključku seje je bilo prisotnih 7 članov sveta KS.
Seja je bila zaključena ob 18.31.
Zapisala:
Marjetka Flisek, referentka za KS
Ana Ivanić
predsednica Sveta Krajevne skupnosti Zabukovje

