KRAJEVNA SKUPNOST
KROPA
Datum: 07.1.2019

ZAPISNIK

1. redne seje sveta Krajevne skupnosti Kropa, ki je bila dne 07. 01. 2019 ob 19:00 uri v
Kulturnem domu v Kropi.
Prisotni: Marko Smrekar, Milorad Ralič, Branko Kavčič, Zera Katica, Vesna Kristan, Gašper Finžgar,
Andraž Pavlič, Nejc Kliček in Saša Pavlič.
Zunanji sodelavci: Anže Habjan, Urška Kavar in Jani Pogačnik.
Opravičeno odsotni: /

Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda.
2. Razdelitev del
- Okolje in prostor
- Spletna stran
- Pokopališče
- Družbene dejavnosti (turizem in kultura)
- Javna razsvetljava
- Kulturni dom
3. Sestanek z društvi
4. Sodelovanje z zunanjimi izvajalci
5. Program dela za štiri leta in za leto 2019
6. Razno
Predsednica sveta KS Kropa je pozdravila prisotne in prosila za potrditev dnevnega reda 1. redne seje
sveta KS. Prosila je še navzoče člane KS za strpnost in pomoč pri vodenju Krajevne skupnosti.
AD.1
Pod točko ena so se člani sveta KS Kropa strinjali s predlaganim dnevnim redom in so ga vsi soglasno
potrdili.
AD.2
Pod drugo točko dnevnega reda predsednica določi dela po posameznih področjih:
- Okolje in prostor (Marko Smrekar in Branko Kavčič)
- Spletna stran (Vesna Kristan)
- Pokopališče (Milorad Ralič, Branko Kavčič in Anže Habjan)
- Družbene dejavnosti – sodelovanje z ga. Metka Kavčič in Turističnim društvom
- Javna razsvetljava – Branko Kavčič
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-

Kulturni dom (Andraž Pavlič, Milorad Ralič in Anže Habjan), Jani Pogačnik je pripravljen
še pomagati, v kolikor bo to še potrebno.

Sklep 1: Člani sveta so sprejeli sklep in potrdili svoje naloge, ki jih bodo opravljali za KS Kropa.
AD.3
Pod točko 3. je svet KS Kropa razpravljal o sodelovanju z društvi in so se vsi člani strinjali, da se
organizira sestanek in povabi vsa društva v KS Kropa.
Sklep 2: Člani sveta KS Kropa so sprejeli sklep, da se organizira sestanek z društvi v KS Kropa.

AD.4
Pod točko 4. se je razpravljalo o sodelovanju z zunanjimi sodelavci in sicer za opravljanje pokopališke
dejavnosti (Anže Habjan) in tajniška dela (Urška Kavar).
Sklep 3: Člani sveta KS Kropa so sprejeli sklep, da se ohrani dosedanje sodelovanje z zgoraj
omenjenima.
AD.5
Pod točko 5. so se člani KS Kropa domenili, da se ohrani do sedaj določen program oziroma do
naslednje seje, ko bodo določena sredstva s strani Občine Radovljica, da dorečemo z novim rebalansom
najbolj nujna dela. Po planu, ki je bil predložen so bila sprejeta naslednja dela:
- Menjava oken na mrliški vežici 5.384,14
- Zunanja ureditev mrliške vežice 2.500,00
- Projekt kovano drevo za rastros 3.500,00
- Ureditev »novega pokopališča« 5.000,00
Skupaj predvidenih investicijskih sredstev za leto 2019 = 16.384,14.
Vse to se lahko s sprejetim rebalans I. od 1.7.2019 dalje tudi spremeni. Se določijo drugi projekti.

AD.6
Pod točko razno so bili razni predlogi:

-

Pri Metki Šimnic, je problem, da ji voda zaliva hišo (Marko Smrekar predlaga, da se
projekt odstopi Občini Radovljica, ki naj bi se povezala z Arsom – kaskada)
Prižig lučk ob novem letu – vrbe na Placu in pri pokopališču (na splošno več novoletne
okrasitve)
Še en koš za pasje iztrebke na Stočju (še vedno problem)
Javnih delavcev ne bo več
Pločnik na Stočju (Jani Pogačnik)
Promocija Studenčke s pitno vodo (Vesna Kristan)
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-

Dobro bi bilo preveriti ali je povsod speljana javna kanalizacija in kje je ni, ker je še vedno
veliko vidnih fekalij v Kroparici (izpostavil Gašper Finžgar)
Električna omarica in javna razsvetljava na otroškem igrišču (Saša Pavlič)
Kapa na opornem zidu na mostu pri Kropi št.87 (Anže Habjan)
Ureditev stopnic od župnišča do trga

Predsednica sveta KS:
Zapisala:
Urška Kavar
Seja končana ob 20:00.

Saša Pavlič l.r.
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