KROPARSKI VESTNIK
Avgust 2014 / št. 5
Drage krajanke in dragi krajani!
Tokratno številko domačega vestnika namenjamo volitvam, pokopališki dejavnosti,
v manjšem obsegu pa kulturi in društveni
dejavnosti.

VOLITVE 2014

Redne lokalne volitve županov, občinskih
svetnikov in članov sveta krajevnih skupnosti bomo, po razpisu župana Občine Radovljica, opravili 5. oktobra 2014 na volišču št.
007 v Sindikalnem domu v Kropi. Mandat
dosedanjih članov sveta KS Kropa se izteka
in prav zato vas vabimo, da se vi odločite za
kandidaturo ali v svoji sredi poiščete in prepričate ljudi, ki bi bili v naslednjih štirih letih
pripravljeni storiti kaj dobrega za kraj.

foto: Laura Bolčina

Postopek je preprost:
•
LV-14
LV-13
LV-10
LV-11

Če vlaga kandidaturo POLITIČNA STRANKA, se priložijo naslednji obrazci:
Soglasje kandidata, da soglaša s kandidaturo
Kandidatura za volitve v svet Krajevne skupnosti
Zapisnik o delu politične stranke, ki je določila kandidata za volitve v svet KS
Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov za volitve

•
LV-14
LV-13

Če vlaga kandidaturo SKUPINA VOLILCEV, se priložijo naslednji obrazci.
Soglasje kandidata, da soglaša s kandidaturo
Kandidatura za volitve v svet Krajevne skupnosti s seznamom občanov, ki so
dali podporo kandidatom na zadnji strani obrazca LV-13 (10 podpisov)

V naši Krajevni skupnosti imamo eno volišče št. 007 in štiri volilne enote. V svet izvolimo 9 članov in sicer po posameznih enotah:

• 10213007 Kropa I [I. volilna enota s prostorskimi okoliši PO 0073, PO 0074 in PO 0075]
(od hiše Dušana Petrača, Kastela, ob desnem bregu Kroparice do Ferbarja, Kotel, levi breg Kroparice vključno z Dolino). V tej enoti volimo 3 člane sveta.
• 10214007 Kropa II [II. volilna enota s prostorskima okolišema PO 0070 in PO 0071]
(Stočje in Dolga njiva). V tej enoti volimo 2 člana sveta.
• 10215007 Kropa III [III. volilna enota s prostorskim okolišem PO 0072 ]
(od hiše Antona Rajgeljna do znamenja na Placu in po desnem bregu Hrinovca do hiše Kristine Ralić). V tej enoti volimo 3 člane sveta.
• 10216007 Kropa IV [IV. volilna enota s prostorskim okolišem PO 0078]
(Brezovica). Volimo enega člana sveta.
Vse potrebne obrazce dobite v prostorih Krajevne skupnosti in na spletni strani
Občine Radovljica.
Zadnji dan, ko se pri pristojnem upravnem organu lahko podpiše obrazec podpore kandidatu oziroma listi kandidatov in ko je potrebno vložiti kandidature ne glede
na način kandidiranja, je 10. 9. 2014 do 19. ure.
Preostane mi samo še, da se ob koncu mandata v svojem in v imenu članov sveta
zahvalim vsem, ki so nam pri delu pomagali, predstavnikom društev, s katerimi smo
sodelovali in vsem krajankam in krajanom za potrpljenje. Za zaključek in vzpodbudo
naj dodam še citat bivšega ameriškega predsednika.
»Ne razmišljajte o tem, kaj bo država (Občina, Krajevna skupnost, ...) naredila
za vas temveč, kaj lahko vi storite zanjo.«
							
							

POKOPALIŠKA DEJAVNOST

Predsednik sveta KS Kropa
Franc Jelenc

Krajevna skupnost Kropa je v zadnjem mandatnem obdobju uredila tudi delovanje pokopališke dejavnosti. Ob tem, vam posredujemo nekaj osnovnih informacij o
poteku delovanja dejavnosti.
Najemno razmerje za grobno mesto se najprej vzpostavi z naročnikom pogreba
oziroma drugo pooblaščeno osebo, ki je odgovorna za pokop pokojnika. Vse postopke glede najemnine, odgovorna oseba uredi v pisarni Krajevne skupnosti. Ob prvem
najemu mora naročnik oddati vlogo za najem grobnega prostora. Najemno razmerje
je potrebno urediti tudi, če je pokojnik že imel v najemu enega ali več grobnih prostorov, saj ima, v skladu z 22. členom Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter
o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84), pravico najeti grobni prostor tisti, ki
je poravnal stroške pokopa.
Grobni prostor fizični osebi pa lahko odstopi tudi nekdo, ki ga ima že v najemu.
Obe stranki morata nato popisati posebno izjavo o prenosu najemnega razmerja. Izjava je veljavna ob predložitvi osebnih dokumentov in potrditvijo Krajevne skupnosti.
V kolikor se stranki osebno ne oglasita v pisarni, morata svojo identiteto na obrazcih

dokazati z overjenim podpisom. Posebno izjavo o prenosu najemnega razmerja je
potrebno podpisati tudi po smrti najemnika grobnega prostora. Z izjavo se dediči
umrlega najemnika sporazumno dogovorijo o novem najemniku grobnega mesta.
Ob prvi ureditvi ali nadaljnjih posegih na grobnih prostorih mora najemnik oddati
vlogo za spremembe na grobnem prostoru. Vlogi mora najemnik priložiti tudi skico
nove ureditve. Na podlagi vloge in priložene skice upravljavec izda soglasje. Slednje
je izdano na podlagi določil, ki upoštevajo barvno usklajenost, skladnost z okoljem in
podobo pokopališča. Najemniki se morajo zavedati, da je pokopališče (staro) v prostoru opredeljeno kot del starega trškega jedra. To pomeni, da za upravljanje veljajo
tudi posebne kulturno varstvene smernice.
Ob tem velja pripomniti, da morajo za lepšo podobo kraja in pokopališča poskrbeti tudi najemniki. Z estetskim izborom spomenika in grobne opreme naj poskušajo
upoštevati lastne želje, pravila in tradicijo železarskega kraja.
Grobnega prostora na pokopališču v Kropi ni možno kupiti. Cene najema (in prvega najema) vsako leto na podlagi predlogov potrdi občina. Najemnina je uporabljena
za kritje stroškov vzdrževanja pokopališča in pripadajočega objekta - poslovilna vežica, torej gre za kritje del kot so odvoz smeti (sveče in mešani odpadki), elektrike,
poraba vode, vzdrževanje skupnih poti, parkirišč, zelenic, klopi, itd. V najemnino ni
vključeno vzdrževanje posameznih grobov in poti med grobovi. Te morajo, tako kot
tudi grobne prostore, vzdrževati najemniki. Upravljavec lahko za dodatna dela na pokopališču (urejanje grobnih prostorov in poti med grobovi) izstavi račun.
Najemnino je dolžan vsak najemnik poravnati s priloženim plačilnim nalogom enkrat letno (30 dni po prejemu računa). Upravljavec lahko zaradi neplačila letne najemnine v določenem časovnem obdobju od pogodbe odstopi. Vsi najemniki morajo
redno sporočati spremembe svojega naslova.

Urejanje pokopališča 2012–2014

Od leta 2012 do letošnjega leta, poteka urejanje dokumentacije za pokopališče v
Kropi. Ob tem je bilo potrebno urediti tudi samo pokopališče. Označili smo pokopališka polja, oštevilčili vrste in grobna mesta/prostore.
Ob urejanju starega pokopališča je bilo v vrstah potrebno prilagoditi grobna mesta/prostore in jih pravilno pripisati obstoječim kamnitim ali lesenim okvirom groba
(grob – grobno ogrodje in spomenik). Ponekod je bilo to potrebno narediti tako, da
se je, sicer ogrodje za določeno vrsto groba, moralo prilagoditi grobnemu mestu. To
pomeni, da v kolikor je grob (grobno ogrodje s spomenikom) postavljen na področje
dveh grobnih mest/prostorov, velja ta grob za dvojni grob. V kolikor grobno ogrodje
sega izven enega grobnega prostora in po širini ogrodja velja za dvojni grob, a je postavljen na področje enega grobnega mesta, velja za enojni grob. S spremembami se
je v letošnjem letu zato najemnina nekaterim povišala drugim znižala.
Klasifikacija grobov na starem pokopališču sledi odloku (enojni, dvojni, itd.), a je
zaradi terena in obstoječe postavitve grobov v merskem smislu nekoliko drugačna in
prilagojena z določilom v pokopališkem redu.

Grobni okviri so različnih velikosti, prehodov med posameznimi grobovi ponekod
ni, drugje so zelo široki. Prav zato so grobna mesta/prostori na starem pokopališču,
tisti normativ, ki določa vrsto groba.
Pogodbe za najem 2014
V letošnjem letu smo v podpis poslali nove pogodbe za najem grobnega prostora.
V večjem delu so bile podpisane pogodbe pravilno izpolnjene in vrnjene. Pritožbe, v
zvezi z vrnjenimi pogodbami (napačni podatki, spremembe mest, naslova, itd.), ki jih
še nismo uspeli rešiti, rešujemo po načelu redno in prednostno. Vse tiste, ki pogodb
še niste vrnili, pozivamo, da to storite v najkrajšem času.
Za več informacij smo vam na voljo po pošti (KS KROPA, KROPA 3, s pripisom levo
spodaj ZA POKOPALIŠČE), elektronski pošti (kropa.pokopalisce@gmail.com), telefonu
(041 849 941 in 031 367 902) ali osebno v času uradnih ur (ponedeljek od 17.30 do
18.30; v zimskem času od 16.30 do 17.30).

KULTURNO DRUŠTVO KROPA

Zahvaljujemo se vsem, ki ste omogočili izvedbo prvega gledališkega festivala v Kropi – Festival gledališča (Festum theatri). V veliko veselje nam je,
da je festival dobro uspel in upamo,
da ga bomo pripravili tudi naslednje
leto. Hvala tudi vsem domačim obiskovalcem za obisk in podporo!
Dramska skupina Čofta vabi vse,
ki bi želeli svoj prosti čas preživljati z
igro, poezijo in glasbo, da se nam pridružijo. V kolikor vas sodelovanje v naši skupini zanima, pošljite elektronsko pošto na
naslov: festival.kropa@gmail.com. Veseli bomo novih članov!

PROSTI ČAS

V preteklem obdobju si je Krajevna skupnost Kropa na različne načine prizadevala
za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov. V bodoče želimo to
tudi nadgraditi. S tem namenom pozivamo posameznike, društva in skupnosti, da bi
skupaj pripravili letni program, ki bi poskrbel za naše otroke in mladino. Vabimo vas,
da nas obiščete v času uradih ur. Skupaj bomo poskušali najti rešitve, ki bi poskušale
bolj celostno vplivati na kvaliteto bivanja otrok in mladine.
KROPARSKI VESTNIK JE OBČASNO GLASILO KS KROPA,
ki ga brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v KS.
Številko je uredil Anže Habjan. Oblikovanje in tisk: ROARA d.o.o., Brezovica.

