KRAJEVNA SKUPNOST ZABUKOVJE
Zabukovje nad Sevnico 5
8292 ZABUKOVJE
Številka: 031-0001/2020
Datum: 10.12. 2020
Zapisnik
9. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Zabukovje
z dne 10.12.2020 2020 ob 17. uri
v dvorani Večnamenskega doma Zabukovje
Prisotni člani sveta: Ana Ivanić, Andrej Budna, Martina Gorjup, Branko Klenovšek, Vid
Špec, Damjan Pajk, Tomaž Jazbec.
Odsotni člani sveta: Martin Požun (opr.).
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 8. redne seje sveta z dne 25.9.2020,
3. Poročilo o izvedbi del v letu 2020,
4. Predlogi za plan del v letu 2021,
5. Pregled vlog in dopisov,
6. Razno.
Ob začetku seje je prisotnih 7 (od 8) članov Sveta KS Zabukovje. Svet KS Zabukovje je
sklepčen.
SKLEP:
Svet je sprejel predlagani dnevni red za 9. redno sejo Sveta KS Zabukovje.
Izid glasovanja: za 7, proti 0 (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.

2. Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje sveta z dne 25. 9. 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 8. redno sejo ni, zapisnik je potrjen.
Izid glasovanja: za 7, proti 0 (prisotnih 7)

Sklep je sprejet.
3. Poročilo o izvedbi del v letu 2020
Predsednica članom sveta poda informacijo o izvedbi aktivnosti v letu 2020:
-

Rekonstrukcija propusta v Stržišču v vrednosti 16.770,12,
Izvedla se je asfaltacija ceste v Vranju,
Izvedba asfaltacije ceste Srebotno, odsek Budna (investicija je bila izvedena v
sodelovanju prispevkov krajanov, KS je sodelovala s finančnimi sredstvi za dobavo in
izvedbo asfalta v znesku 29.752,20, ostale stroške so poravnali sodelujoči krajani).
popravilo ceste po neurju Veliko Podgorje – Imperl,
sanacija javne poti po neurju – Laše - Kajič je v fazi izvajanja, predvideno dokončanje
je do 20.12.2020,
Kvota glede prevoza gramoza 900 m3 je izkoriščena,
Na avtobusni postaji Trnovec so izvedena nujna sanacijska dela.

SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Zabukovje se je na svoji 9. redni seji dne, 10.12.2020 seznanil
s poročilom o izvedbi del v letu 2020.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)
Sklep je sprejet.
3. Predlogi za plan dela v letu 2021
Predsednica pozove člane sveta k podajanju konkretnih predlog za aktivnosti v letu 2021.
Vid Špec poda pobudo za asfaltacijo ceste Pustol JP 596491. Pri financiranju zemeljskih del
bi delno sodelovali krajani. Potrebno je izdelati oceno investicijskih del. V sklopu aktivnosti je
potrebno v sodelovanju s pristojnimi službami Občine Sevnica predvideti položitev cevi za
vodovod in optičnega kabla.
Vid Špec pove, da so bile izvedene geodetske izmere za predvideno izgradnjo igrišča in
postavitev igral pri gasilskem domu v Zabukovju. Potrebno je izvesti vse potrebne postopke
za ureditev lastniškega ter zemljiško knjižnega stanja. V prvi fazi je potrebno predvideti
sredstva za odkup zemljišča.
Predsednica pove, da je potrebno začeti z izvajanjem aktivnosti ureditve stanja od Perko do
Jazbeca. Vloga za izvedbo sanacijskih del je v arhivu KS Zabukovje že od leta 2003. Vloga
je bila v čakanju zaradi težav pri pridobivanju soglasij lastnikov tangiranih zemljišč. Nujno je
potrebno izvesti odvodnjavanje.
V nadaljevanju predsednica pove, da je potrebno izvesti 100 m asfalta na klančini javne poti
proti Mrzli Planini , odsek Pavlič – Kolarič. V Trnovcu, na cesti proti stanovanjski hiši
Škoberne je nujno izvesti postavitev varovalne ograje. Na strokovne službe Občine Sevnica
je potrebno podati pobudo za sodelovanje pri sanaciji plazu pri Remihu. V prihodnosti je
potrebno rezervirati finančna sredstva za nadaljevanje rekonstrukcije in asfaltacije javne poti
Laše do stanovanjske hiše Završnik, cca 1,5 km. V slabem stanju je tudi cesta, ki vodi do
zaselka Loke. Vsa predvidena dela so pogojena s stroški zimskega vzdrževanja cest in
morebitnih neurij.
V nadaljevanju člani svati razpravljajo o dotrajani lokalni cesti, ki vodi na Mrzlo Planino,
odsek od transformatorske postaje do odcepa za Pokojni Vrh. Predlaga se predstavitev
težave pristojnim službam Občine Sevnica.
SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Zabukovje se strinja s podanimi predlogi.
Izid glasovanja: 7 za, 0 proti (prisotnih 7)

Sklep je sprejet.
5.Pregled vlog in dopisov
Predsednica člane sveta seznani in poda v razpravo dve vlogi:
- Nada Pajk iz Trnovca → prošnja za ureditev odvodnjavanja na cesti, saj vsa voda zateka
na njihovo dvorišče. Člani sveta razpravljajo o morebitnih rešitvah. Predlog je, da se
prositeljici poda odgovor, da sami poiščejo rešitev s pomočjo ustreznih strokovnjakov. KS
Zabukovje je pripravljena pomagati s finančnim vložkom.
- PGD Trnovec → prošnja za finančno pomoč pri obnovi strehe gasilskega doma. Po
razpravi člani sveta sklenejo, da se odobrijo sredstva v enakem znesku, kot jih je pred leti
prejelo PGD Zabukovje. Znesek nakazila je potrebno preveriti v finančnih evidencah.
6. Razno
Na začetku predsednica preda besedo Marjetki Flisek, ki člane sveta seznani s pravilnim
postopkom izvedbe evidenčnih in javnih naročil skladno z navodili KPK, ki je predpisala, da
dobavitelj oz. izvajalec pred sklenitvijo posla podpiše izjavo o omejitvi poslovanja (v skladu s
5. odstavkom 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.
69/11 – UPB in 158/20).
V nadaljevanju predsednica izpostavi reakcijo nezadovoljstva krajanov zaradi izvajanja
zimske službe v Podgorju. Na tematiko med člani sveta poteka razprava, ki so enotnega
mnenja, da je potrebno zadevo čim hitreje organizirati na način, da se krajanom, ki živijo v
naselju Podgorje omogočiti kvalitetno izvajanje zimskega čiščenja in posipavanja ceste na
izpostavljen odseku (gre za cca 200 m cestišča makadamske izvedbe). Predlagajo, da je
smiselno, da izvajanje na tem delu prevzame pogodbeni izvajalec Komunale d.o.o. Sevnica.
Pobudo se tako preda na javno podjetje Komunala d.o.o.
Vid Špec opozori, da je potrebno urediti poškodovano cestišče pred domačijo Perc.
PGD Zabukovje je prilagodil prodajanje koledarjev po gospodinjstvih na trenutne razmere s
Covid situacijo. Gospodinjstva bodo prejela koledarje s posebnim obrazcem na katerem
bodo podani podatki društva. Vsako gospodinjstvo lahko donira prostovoljni znesek na TRR
društva.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 7 članov sveta KS.
Seja je bila zaključena ob 18.30.
Zapisala:
Marjetka Flisek, referentka za KS
Ana Ivanić
predsednica Sveta Krajevne skupnosti Zabukovje

