ZAPISNIK
z 22. seje Sveta Krajevne skupnosti Bučna vas, ki je bila, dne 26.01.2018, 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.
Opravičeno odsotni so bili sledeči člani:
- Rok Kovšca, član Sveta KS,
- Marko Brodnik, član Sveta KS.
Sejo je pričel in vodil predsednik Sveta KS Bučna vas Andrej Redek, po naslednjem
dnevnem redu:
1. pregled zapisnika 21.seje KS Bučna vas,
2. nove pogodbe za grobove, plačilo grobarin,
3. potek investicij,
4. priprave na obisk predsednika države Boruta Pahorja,
5. predlogi in pobude.
K 1. točki
Pregled zapisnika 21.seje KS Bučna vas
Pripomb na zapisnik 21. seje ni bilo.
SKLEP:
Zapisnik 21. seje sveta KS Bučna vas se potrdi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 2. točki
Nove pogodbe za grobove, plačilo grobarin
Predsednik KS Bučna vas je na kratko predstavil potek kako naj bi najemniki grobov
podpisali nove pogodbe. Dogovorjeno je, da se najemnikom da v podpis nove pogodbe
skupaj s položnico za plačilo grobarine za preteklo leto 2017, ki jih je potrebno plačati
najkasneje do 15.2.2018. Prav tako se jih opozori, da je z novo pogodbo
obračunavanje grobarin za v naprej, zato bodo prejeli v jesenskem času še eno
položnico za tekoče leto 2018, katero bo potrebno poravnati do 15.11.2018.
Najemniki grobov, ki nimajo plačanih vseh obveznosti v zvezi z grobarinami ne bodo
prejeli podpisane pogodbe s strani predsednika KS Bučna vas, vse do takrat, ko bodo
zapadle obveznosti plačane.
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Pripraviti je potrebno odpoved pogodbe za najem parkirnih površin ob cesti, kjer se je
do sedaj parkiralo in je zemljišče v lasti fizične osebe. Rok – v enem mesecu.
Pripraviti razpis za upravljalca pokopališča. Rok – v enem mesecu.

SKLEP:
Člani sveta KS Bučna vas so se seznanili s potekom podpisovanja novih
pogodb za najem grobov ter pripravi odpovedi pogodbe za najem parkirnih
površin ter razpis za upravljalca pokopališča.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 3. točki
Potek investicij
MUHABER – v sredo, 31.1.2018 bo sestanek na terenu med 15.30 in 16.30 uro, kjer
bodo predstavniki občine in geodet pokazali potek pločnika in javne razsvetljave v
naselju Muhaber. Potrebno je obvestiti vse krajane od Rozmana pa do Goloba, da se
udeležijo sestanka na terenu.
GORENJE KAMENJE – IGRIŠČE – s strani krajanov je bila podana pobuda, da se
opravi odkup dela parcele št. 414/1, k.o. Zagorica (površina ca. 1000 m2). Upoštevati
je potrebno tudi stroške geodeta za razmejitev zemljišča.
DOLENJE KAMENJE – predvidena preplastitev asfalta za leto 2017 se bo izvedla v
pomladnem času. Izbran je bil izvajalec del Tehnika d.o.o.. Za izvedbo del v letu 2018
bo predsednik KS Bučna vas podal podrobno informacijo v prvem tednu februarja
2018.
HUDO – s pričetkom del na JR se bo začelo v pomladnem času, ko bodo za to
primerne vremenske razmere.
Po vasi je potrebno zaliti vse razpoke v asfaltu, da bi preprečili morebitno propadanje
asfaltne površine.
SKLEP:
Člani sveta KS Bučna vas so se seznanili s potekom investicij v KS Bučna vas.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 4. točki
Priprave na obisk predsednika države Boruta Pahorja
Predsednik KS Bučna vas je v uvodu navedel, da se želi predsednik države Borut
Pahor seznaniti z Romsko problematiko v naši KS. Na sestanku 5.2.2018 ob 11.30 naj
bi bili prisotni predstavniki Romske skupnosti, civilne iniciative, Mestne občine Novo
mesto ter člani sveta KS Bučna vas.
Za nazorno predstavitev problematike je bila dana pobuda, da se v prostore KS Bučna
vas prinese vse poškodovane stvari, ki so posledica streljanja, video posnetke (lansko
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letno decembrsko streljanje in hrup) ter drug dokazni material, ki je posledica
nevestnega ravnanja Romov iz naselji Žabjak in Brezje.
Predsednik KS Bučna vas je na koncu pozval vse člane, da mu sporočijo ali bi
sodelovali na sestanki s predsednikom države zaradi varnostnih ukrepov.

SKLEP:
Člani sveta KS Bučna vas so se seznanili z pripravami na obisk predsednika
države v KS Bučna vas.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 5. točki
Predlogi in pobude
TURISTIČNO ŠPORTNO DRUŠTVO BEZGAVEC – izvoljen je bil nov predsednik
Košak Peter; večina sekcij bo delovala tudi v bodoče. Smučanje je bilo dobro
obiskano.
KROŽIŠČE – časopis je bil izdan. Prav tako so bili izdani tudi vsi računi za
oglaševanje.
JAVNI PREVOZ – Gorenje / Dolenje Kamenje – s strani krajanov je pobuda, da bi se
zagotovil javni prevoz npr. ob sredah za potrebe starejših občanov
Ker ni bilo več razprave, se je predsednik prisotnim zahvalil za sodelovanje in
prisotnost na seji ter le-to zaključil ob 21.00 uri.

Zapisal:
Peter Kostrevc,
podpredsednik Sveta KS

Andrej Redek,
PREDSEDNIK
SVETA KS
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