
 
 
 
Ks  Bukovo 
 
 
 
 
                                                                     Z a p i s n i k 
 
 
seje sveta KS Bukovo, ki je bil dne 28.4. 2012 ob 20. uri v domu krajanov na Bukovem. 
Prisotni : Silvo Jeram, Vida Prezelj, Slavka Hvala, Branko Čufer, Tone Jeram. 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika pretekle seje KS Bukovo 
2. Zapisniki sej KS Bukovo 
3. Asfaltiranje v zaselku Žabže 
4. Vodovod Bukovo 
5. Pregled pridobljenih sredstev za opremo dvorane in izbira dobavitelja 
6. Pridobitev predračuna za asfaltacijo ceste Bukovo-Bukovski vrh 
7. Razno 

 
1. Direktor občinske uprave mag. Martin Razpet je predlagal, da se do nadaljnega pošilja 

zapisnike svetov KS na občinsko upravo bodi si v elektronski obliki ali po pošti. 
 
2. a) 10.2.2012 je bil prvi posvet  predsednikov sosednjih KS s predlogom na naslednji 

sestanek, ki je bil 10.3.2012 tudi s predsednikom cerkljanske in tolminske občine in 
predsedniki KS, ki smo mejaši z omenjenima občinama. Do današnjega datuma še ni 
bilo nikakršnih rezultatov v zvezi z popravilo ceste Zakojca- Hudajužna  in asfaltacije 
ceste Bukovo- Žrelo. 

b) na pretekli  seji nas je obiskal predstavnik podjetja za postavitev internetne 
povezave in predstavil pogoje za priklop interneta na antensko povezavo. Svet  
KS nima nobenih ovir za priklop el. energije za napajanje internetne antenske 
povezave in sicer takrat, ko bo izveden  tehnični prevzem doma krajanov  pod 
pogoji ki veljajo za vse uporabnike  v domu krajanov, kar pomeni odštevalni 
števec in plačilo el. energije. 

            
3. Z županom občine Cerkno in predstavniki KS bil dne 28.12. 2011 izveden ogled ceste 

v Sevcu, ki naj bi bil predviden za asfaltiranje. Župan je povedal, da občina prispeva 5 
kamionov peska s tem, da peskokop Razpet donira 3 kamione. G. župan je tudi 
obljubil, da bo poslal predstavnike občine, da izvedejo popis del na podlagi katerih bi 
izračunali predračunsko vrednost asfaltiranja ceste. Če ne bo interesa krajanov tudi KS 
ne bo prispevala za predhodno ureditev podpornih zidov. 

 
4. Obnova vodovoda Bukovo- pričakuje se tri ponudbe izvajalcev, dve sta že prispeli.  

Pri odpiranju ponudb in bedenju nad obnovo vodovoda naj bi bdeli trije uporabniki  
vodovoda in sicer: Črv Tone, Silvo Jeram in Pajntar Marko. 
 
 



 
  

5. Akcija nabiranja denarnih sredstev ,, stol za dom krajanov,, je presegla vsa 
pričakovanja. . 
 
Predvidoma naj bi za DK rabili 100 stolov in 15 miz dolžine 160 cm ter širine 80 cm. 
Pred nakupom naj bi si ogledali izbrane artikle pri proizvajalcu Škerjanc d.o.o. iz 
Materije na Krasu. 
 

6. Gradbeno podjetje Treven je naredilo predračun za asfaltiranje ceste Bukovska cesta –  
Žrelo v dolžini 550 dol. m asfalta, kar znaša 47.302 €. 

 
   

       7.  Svet KS je potrdil prioriteto popravila cest v KS in sicer: 
- Zakojca – Reka - avtobusna povezava- 23. člen 
- Bukovo – Bukovski vrh 
- Zakojca - Hudajužna  
- krajevna poti v Žabžah 
 
Opravljene so bile meritve – posnetek stanja za tehnični prevzem doma krajanov , 
narejen je tudi elaborat, izravnava meje je pokazala 16 m 2 viška,  skupna površina 
parcele na kateri stoji dom krajanov znaša 608 m 2. Vse meritve je opravilo podjetje 
Hektar. Potekajo tudi ostale priprave za pridobitev tehničnega prevzema a- testi in 
podobno. 
 
 
Overovatelja zapisnika                                                             Predsednik KS Bukovo 
Prezelj Vida in Čufer Branko                                                       Silvo Jeram 
 
 
Zapisala Slavka Hvala 


