KRAJEVNA SKUPNOST
KROPA
Datum: 25.11.2014

ZAPISNIK
3. redne seje sveta Krajevne skupnosti Kropa, ki je bila dne 25.11.2014 ob 18:00 uri v Kulturnem
domu v Kropi.
Prisotni: Pavlič Saša, Marko Smrekar, Jože Eržen, Milorad Ralič, Branko Kavčič, Metka Kavčič,
Dalibor Štikić, in Branko Maček.
Opravičeno odsoten: Katica Zera
Vabljena: Anže Habjan in Urška Kavar
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 2. seje sveta Krajevne skupnosti Kropa
2. Plan dela Krajevne skupnosti Kropa v letu 2015
3. Potrditev pogodb osebam za opravljanje posameznih dejavnosti
4. Razno.
Najprej je predsednik KS Kropa pozdravil svet KS Kropa in prosil za potrditev dnevnega reda 3. seje.
AD.1
Predsednik je podal pripombo, da v zapisnik 2. seje KS Kropa nismo zapisali, da se je določila komisija
za popis in obravnavanje hodournikov : Milorad Ralič, Metka Kavčič, Branko Kavčič in Marko
Smrekar.
Soglasno je bil sprejet 1. sklep:
Potrdi se zapisnik 2. seje KS Kropa z dodatkom o imenovani komisiji za popis hudournikov.
AD.2
Pod drugo točko dnevnega reda je Branko predstavil plan del v letu 2015, ki bi moral biti osnova za
delo, realizacija pa odvisna od razpoložljivosti sredstev. Prioritetni načrt izvedbe se določa sproti.
PROGRAM DELA
-

-

Rake
o zaščitna ograja pri Koruzni most
o čiščenje bajerja
Kulturni dom:
o postopna zamenjava sedežev
o nova odrska zavesa
o dopolnitev razsvetljave
Ceste
o zimsko in letno vzdrževanje
o asfaltiranje klanca na Brezovico
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-

-

-

Otroško igrišče:
o zamenjava igral
o ureditev peskovnika - mivka
Investicije:
o Petrovc
o oporni zidovi na javnih površinah
o ureditev dveh hudournikov na Stočju
o ureditev zaščite nad "škarfo" na klancu na Brezovico
o odbojna ograja na klancu na Brezovico – občina Radovljica
o obnova strehe na poslovilni vežici
o zaščitna ograja ob poti na »studenček«
o javni WC Kropa na plačljiv sistem
o dve novi svetilki javne razsvetljave na Brezovici
Pokopališče:
o obnova znamenja
o obnova kuhinje v poslovilni vežici
o ozelenitev pokopališča
Ostalo
o nakup kurilno olje

Soglasno je bil sprejel 2. sklep:
Člani sveta KS Kropa so Progam dela v letu 2015 soglasno potrdili.
AD.3
Nekaj pogodb oziroma aneksov k pogodbam za zunanje izvajalce je že podpisanih (npr. pluženje,
vzdrževalna dela). Ker ni bilo večjih pripomb je bil
soglasno sprejel 3. sklep:
Potrdijo se pogodbe in pooblastila zunanjem sodelavcem, ki so do sedaj sodelovali pri Krajevni
skupnosti. (Anže Habjan – pokopališka dejavnost, Urška Kavar – tajniška dela, Milorad Ralič –
vzdrževalna dela, Ciril Kenda in Aleš Pogačnik - plužna in posipalna ekipa). Za Kulturno dvorano, se
nadaljuje sodeluje z Janijem Pogačnikom.
AD.4
Sprejmejo se naslednji sklepi :
- pokopališka dejavnost
• 4. sklep: Prekliče se Odlok o ureditvi pokopališke in pogrebne dejavnosti. Določen točke le
tega se prenesejo v pokopališki red, drugače pa se dela po Občinskem odloku o ureditvi
pokopališke in pogrebne dejavnosti.
• 5. sklep: Cene o najemu grobov na pokopališču v Kropi ostanejo za leto 2015 enake.
• 6. sklep: Glede na problematiko smeti pred pokopališčem, se zadolži Branka Mačka, Anžeta
Habjana in Milorada Raliča, da poizkušajo najti ustrezne rešitve. Napiše se obvestilo o
upoštevanju komunalnega reda.
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- tekoča problematika
-

Potrebno je stopiti v kontakt z g. Pintarjem in organizirati sestanek
o informacije o kanalizaciji, asfaltiranju
o Informacije o hudournikih, ki se »izlivajo« na državne ceste
Organizirati je potrebno sestanek z ZVKD (informacije o predvidenih delih).
Po preizkusu (posodi Metka) se kupi sistem Gardena za čiščenje luči;
V najkrajšem možnem času se skliče sestanek s predsedniki društev v KS
domena www.kropa.org je kupljena. Potrebno je pridobiti ponudbe za izdelavo strani in za
gostovanje domene.
Potrebno je urediti vse potrebno za silvestrovanje »na placu«.
Aktivnosti za obdarovanje otrok ob dedku razu potekajo po ustaljenem redu.
Obvesti je potrebno odgovorne o nedelovanju svetilk javne razsvetljave (tri svetilke na poti
proti Stočju, osem svetilk na levem bregu od C bara navzgor, 3 na kulturnem domu, Dolina pred
Bogožalcem (brli).
Potrebno je urgirati za zamenjava svetilk javne razsvetljave (zakon o svetlobnem
onesnaževanju).
Branko Maček skupaj z odgovornima osebama za pluženje še enkrat preuči možnost pluženja
ceste do Todoroviča
Pristopiti je potrebno k ureditev kolesa pred Kovaškim muzejem – Muzej, UKO
Nemudoma je potrebno zbrati prispevke za Kroparski vestnik (rok prvi teden decembra).
Na občino je potrebno podati vlogo za dodatna sredstva za ročno čiščenje »gosposke ulice«, saj
pluženje v letošnji zimi ne bo mogoče.
Namestiti je potrebno vsaj dva koša za smeti med Muzejem in Slovensko pečjo.
Urediti je potrebno nov prostor za Društvo upokojencev, poslana je bila prošnja za prostore nad
KS Kropa, da bi se ponovno začela uporabljati za namene Krajevne skupnosti in drugih
interesov. Poslana je bila prošnja na Občino, pa je bil negativen odziv. Ta stvar je še v
postopku.

Seja je bila zaključena ob 19:40.
Zapisala:
Urška Kavar

Predsednik sveta KS:
Branko Maček
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