KRAJEVNA SKUPNOST
KROPA
Datum: 24.02.2015

ZAPISNIK

5. redne seje sveta Krajevne skupnosti Kropa, ki je bila dne 23.02.2015 ob 18:00 uri v Kulturnem
domu v Kropi.
Prisotni: Pavlič Saša, Marko Smrekar, Milorad Ralič, Branko Kavčič, Metka Kavčič, Branko Maček,
Katica Zera
Vabljena: Anže Habjan, Jani Pogačnik, Bojan Radinja (Pošta Slovenije)
Dnevni red :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Predstavitev načrta prenosa poštnih storitev na pogodbeno pošto (predstavnik Pošte Slovenije)
Potrditev zapisnika 4. seje sveta Krajevne skupnosti Kropa
Poročilo s sestanka z društvi
Določitev prioritet investicij v KS Kropa
Sestanek s predstavniki občine Radovljica v Kropi – Kulturni dom
Dogovor o delovanju sveta KS Kropa v bodoče
Internetna stran
Razno

Predsednik sveta KS Kropa je pozdravil prisotne in prosil za potrditev dnevnega reda 5. seje. Dnevni
red je bil soglasno sprejet.

AD.1
Bojan Radinja (predstavnik Pošte Slovenije) je predstavil načrt prenosa poštnih storitev na pogodbeno
pošto v Kropi. Poudaril je da ni nobenega namena ukinjanja poštev v Kropi, vendar je zaradi
racionalizacije poslovanja (sam obseg poštna dejavnosti v Kropi je premajhen, da bi Pošta sama
delovala rentabilno) potreben prenos na pogodbenega partnerja. Za samo Kropo je razpis še odprt, tako
da še ne more povedati kdo se je (če sploh kdo) prijavil na razpis. Če se na razpis ne prijavi nihče,
ostane pošta v obstoječi obliki, vendar je odkrito povedal tudi to, da pa potem (ne sicer takoj, morda pa
že čez nekaj let) grozi zaprtje pošte, saj delež poštnih storitev močno upada.
Člani sveta KS Kropa smo dobili zagotovila, da praktično vse storitve, ki so se sedaj opravljale na
Pošti, ostanejo tudi po prenosu na pogodbeno pošto, ne bo pa več mogoče imeti poštnih predalov
(seveda možen prenos npr. na pošto v Radovljici) in ne bo več mogoče oddajati telegramov.

AD.2
Ni bil realizirana prva točka pod AD 3. zapisnika 4. seje KS Kropa, saj ni racionalne možnosti za
obveščanje krajanov na tak način. Dopis se posreduje ob naslednji izdajo Vestnika.
Potrdi se zapisnik 4. seje KS Kropa.
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AD.3
Branko Maček je podal poročilo s sestanka z društvi (priloga zapisnika). Sestanka so se udeležili
predstavniki ŠD Kropa (Tomi Kržišnik), DU Kropa (Metka Petrač), PGD Kropa (Zlatko Markovič),
TD Kropa (Metka Kavčič), ŠD Sportivo (Tomaž Filipovič) in Kluba talesenih Kropa (Metod
Staroverski)
Člani sveta KS Kropa so predlagali, da bi bilo koristno, da se podobni sestanki organizirajo 2 do 3 x
letno.

AD.4
- Pregledali smo načrt investicij za leto 2015 in sklenili, da se najprej lotimo ureditve zadev, ki lahko
ogrožajo nemoteno življenje krajanov oziroma so lahko nevarni.
 Po pridobitvi soglasja ARSO se pristopi k ureditvi hudournikov na Stočju (nad Pogačnikom
(Kropa 130) in nad potjo na Natov rob (Kropa 144))
 Pristopi se k sanaciji brežine nad »klancem« na poti na Brezovico
 Postavi se tri luči javne rasvetjave (na ovinek na Dolini, dve luči na »klanec« na Brezovico) –
v sodelovanju z občino Radovljica.
- Obnova elektrifikacije nadoderja v veliki dvorani Kulturnega doma.
- V sodelovanju z Alpdomom, se zamenja vhodna vrta v Kulturnem domu (vhod v KS, vhod v sejno
sobo).
- Prav tako s sodelovanjem z Alpdomom in stanovalci v Kulturnem domu, se namesti luči na
senzorje.

AD.5
Člani svet KS Kropa ugotavljamo, da v zvezi s Kulturnim domom, samim upravljanjem, načrti in tudi
samim stanjem v in v okolici doma ni razjasnjenih še veliko zadev.
Poda se pobuda županu občine Radovljica, da se v Kropi skliče sestanek odgovornih in se preučijo
dejansko stanje Kulturnega doma, načrti s strani Občine Radovljica in tudi predlogi KS Kropa.

AD.6
Predsednik sveta KS Kropa je apeliral na člane, da veliko bolj ažurno pregledujejo prispele E-pošte in
na njih tudi odgovarjajo, saj se lahko veliko zadev razreši na tak način in se bo potrebno veliko manj
sestajati.

AD.7
Nemudoma moramo pristopiti k oblikovanju internetne strani. Imenuje se skupina, ki naj poskrbi za
samo zasnovo in začne pripravljati tudi vsebino.
Potrdi se skupina za pripravo internetne strani : Branko Maček, Metka Kavčič, Saša Pavlič, Branko
Kavčič in Anže Habjan

Stran 2/3

AD.8
1. Kupi se dve termo posodi s pipo, ki se ju posoja društvom ob prireditvah.
2. Preveri se načrt občina za sanacijo plazu v kotlu, v kolikor občina nima v načrtu takojšne
sanacije, se kupi material, ki ga je predlagala Kavčič Metka, tako da lahko krajani sami sanirajo
plaz
3. V skladu z dogovorom o pomoči PGD Kropa, je poveljnik podal predlog o nabavi motorne
žage, ki jo morajo gasilci zamenjati. Preveri se cene in namembnost predlaganega modela in se
žago nabavi ter s pogodbo preda v uporabo PGD Kropa.
4. Branko Maček, Metka Kavčič in Marko Smrekar pregledajo rake v celoti, tako da se lahko
začne s sanacijo najbolj potrebnih delov.
5. Preveri se pri Zvezi borcev, kako je s sredstvi za vzdrževanje spomenikov.
6. Preveri se možnost ureditve prostora za organske smeti ob pokopališču. Po mnenju članov sveta
bi bil najprimernejši prostor na mesto, kjer so že sedaj kontejnerji s smetmi.

Predsednik sveta KS:
Branko Maček l.r.
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