ZAPISNIK
z 21. seje Sveta Krajevne skupnosti Bučna vas, ki je bila, dne 11.12.2017, v
prostorih Krajevne skupnosti Bučna vas, s pričetkom ob 19:00. uri.
Na seji so bili prisotni:
- Andrej Redek, predsednik Sveta KS,
- Peter Kostrevc, podpredsednik Sveta KS,
- Mojca Ljubi, članica Sveta KS,
- Zvonko Godina, član Sveta KS,
- Bojan Doblehar, član Sveta KS,
- Tomaž Zoran, član Sveta KS,
- Rok Kovšca, član Sveta KS.
Opravičeno odsotni so bili sledeči člani:
- Marko Brodnik, član Sveta KS.
Sejo je pričel in vodil predsednik Sveta KS Bučna vas Andrej Redek, po naslednjem
dnevnem redu:
1. priprave na zbor krajanov KS Bučna vas,
2. potek investicij Muhaber in Potočna vas (povabljeni naj bi bili krajani, ki še niso
podpisali pogodb z občino),
3. predlogi in pobude.
K 1. točki
Priprave na zbor krajanov KS Bučna vas
Predsednik je v uvodu povzel nedavno predstavitev s strani predstavnika MoNM. S
strani članov sveta je bila podana pobuda, da svet KS Bučna vas sprejme svoja
stališča do ureditve romskih naselij na osnovi predstavitev IDP.
Za naselje Žabjak so bila podana sledeča stališča oz. vprašanja:
- prioritetno naj se obravnava mrežni sistem urejanja naselja zaradi varnostnega
vidika,
- predlaga se odstanitev poselitve na griču (južno območje naselja ob cesti NM –
Mirna Peč),
- zaradi razgibanega terene je vprašanje kako je rešena fekalna kanalizacija?
- kako je predvidena ureditev kanalizacije za poslovno cono, ki se predvideva na
zahodni strani naselja Žabjak?
Za naselje Brezje so bila podana sledeča stališča oz. vprašanja:
- vse objekte izven obstoječega ureditvenega območja je potrebno odstraniti,
- SV del obstoječega ureditvenega območja se izvzame. Predvidene zelene
površine v IDP naj se zagotovi v sklopu zelenih površin – nova igrišča.
- v predvidenem večnamenskem objektu ob avtobusnem postajališču se zagotovi
prostor za stalno namestitev rejonskega policista,
- zagotoviti fizično bariero proti naselju Potočna vas (pripravljalec prostorskega
akta naj poda najustreznejši predlog).
SKLEP:
1

Člani sveta KS Bučna vas so se seznanili s pripravami na zbor krajanov KS
Bučna vas.
Člani sveta KS Bučna vas podpirajo stališča zavzeta v zvezi z romskima
naseljema Žabjak in Brezje.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 2. točki
Potek investicij Muhaber in Potočna vas (povabljeni naj bi bili krajani, ki
še niso podpisali pogodb z občino)
Predsednik je v uvodu predstavil potek investicij za naselji Muhaber in Potočna vas.
Krajani katerih nepremičnine bodo tangirane v projektu in izvedbi del pri urejanju
pločnika na Muhaberju so izpostavili svoja stališča glede odkupa njihovih delov
nepremičnin.
Vsi lastniki nepremičnin so želeli, da predstavniki občine v naravi pokažejo potek ceste
in pločnika, da se lahko bolj natančno dogovorijo o možnosti izvedbe vseh del.
SKLEP:
Člani sveta KS Bučna vas so se seznanili s potekom investicij v naselju
Muhaber in Potočna vas. Občino se pozove, da v naravi pokaže potek trase
ceste in pločnika v naselju Muhaber.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 3. točki
Predlogi in pobude
Nihče od članov sveta KS Bučna vas ni imel predloga ali pobude.
Ker ni bilo več razprave, se je predsednik prisotnim zahvalil za sodelovanje in
prisotnost na seji ter le-to zaključil ob 20.00 uri.

Zapisal:
Peter Kostrevc,
podpredsednik Sveta KS

Andrej Redek,
PREDSEDNIK
SVETA KS
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