SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
KAMNA GORICA
Datum: 4.2.2019
ZAPISNIK
1. seje SKS, ki je bila 4.2.2019 ob 20.00 uri v Domu krajanov Kamna Gorica
Prisotni: Antonija Rozman, Eva Potočnik, Aleš Arh, Dušan Beton, Eva Jelenc Drozg
Upravičeno odsotni: Andrej Zupan, Franc Eržen

Dnevni red:
1. Izvolitev tajnika SKS in razdelitev področij dela
2. Plan dela KS v letu 2019
3. Predlog investicij KS v letu 2019 in 2020
Predvidena sredstva v letu 2019 za investicije 42.000,00 eur
- Dokončanje del na športnem igrišču
- Obnova držal na stopnišču proti cerkvi
- Obnova zaščitne ograje na poti mimo mežnarije v malo gaso
- Obnova dvorane (strop, pleskanje)
4. Razno
AD1: Predlog predsednika je, da bi vsak član SKS pokrival enega izmed področij oz. društev.
• Tajnica SKS: Eva Jelenc Drozg
• Športno društvo: Andrej Zupan
• Gasilsko društvo: Aleš Arh
• Kulturno-turistično društvo: Eva Jelenc Drozg
• Rdeči križ in Društvo upokojencev: Antonija Rozman
• Društvo pritrkovalcev in možnaristov: Franc Eržen
• Komunala in čiščenje cest: Dušan Beton
• Pokopališka dejavnost (vzdrževanje pokopališča, priprava mrliških vežic): Franc
Eržen
Sklep: Predlog je bil soglasno sprejet.

AD2: KS podpira kulturne in športne dogodke v vasi predvsem s pridobivanjem potrebnih
soglasij in dokumentov za izpeljavo dogodkov. Predsednik predlaga, da KS še naprej podpira
in sodeluje pri naslednjih dogodkih:
-

-

-

pohod v Vrbo – KS pokrije povratni avtobusni prevoz
gregorjevo – KS pridobi vsa soglasja in dokumentacijo za pripravo prireditve in
pokrije strošek priložnostnih daril
Langusovi dnevi - KS izpelje prijavo dogodkov, priskrbi zahtevano
dokumentacijo, nudi pomoč pri organizaciji družabnega srečanja, pokrije strošek
prijave na Langusov tek za domačine, pokrije strošek pogostitve za najmlajše
udeležence delavnic
novoletna pogostitev starejših občanov (nad 73 leti) in obdaritev bolnih na domu
Božičkovo obdarovanje otrok
najem dvorane za športno kulturne aktivnosti društev v vasi – KS pokrije stroške
za uporabnino dvorane, v kateri se odvijajo dejavnosti, pri katerih sodelujejo
krajani Kamne Gorice (MePZ Lipnica, prstomet, Društvo upokojencev (ročna
dela, telovadba, pikado), Rdeč križ…)
NOVO - obdarovanje novorojenčkov – želja je, da bi vsak novorojenček prejel
darilo s strani KS. Zaradi varstva osebnih podatkov ne moremo pridobiti
informacij o novorojenčkih v vasi. Novico o obdarovanju poskušamo deliti med
ljudi.

Sklep: KS bo finančno in organizacijsko podpirala zgoraj naštete dejavnosti in
aktivnosti.
Sredstva bodo iz postavke delovanje KS in dogovorom med KS in Gorenjsko
gradbeno družbo.
S 1.1.2019 bo vsak novorojenček v vasi prejel darilo KS.

AD3: Krajevna skupnost razpolaga z naslednjimi sredstvi za investicije:
- dogovorom med KS in GGD: 5.000,00 € letno v materialu in storitvah
- koncesnina: 30.000,00 € letno
- proračunska sredstva Občine Radovljica: 12.781,00 €
Denar bomo namenili naslednjim projektom:
- dokončanje športnega igrišča – zapletlo se je z dokumentacijo. Soglasje za obnovo
mora dati Športna unija Slovenije, ki je ob učlanitvi Športnega društva Partizan v
to zvezo postala lastnica zemljišča
- zamenjava lesene ograje s kovinsko ob stopnišču proti cerkvi
- postavitev lesene ograje mimo Mežnarije v Malo gaso
- razsvetljava proti cerkvi
- ogledalo na cesti proti pokopališču
- nakup stolov za dvorano
- obnova stropa dvorane in zaves – skušamo pridobiti podatke za kar se da dobro
rešitev, ki bi zajemala skrb za akustiko, estetiko, enostavno in trajno vzdrževanje
ter stroškovno sprejemljivost
- beljenje dvorane
KS razpolaga s sredstvi za pokopališko dejavnost- sredstva so pridobljena od grobnin.

Na pokopališču bo potrebno obnoviti razpokane oporne zidove. Če stroškovno ne bo
izvedljivo v tem letu, se obnova izvede v 2020. V mrliških vežicah se preveri inventar v
kuhinji in prouči možnost nakupa plinskega štedilnika.
Sklep: KS bo sredstva namenila zgoraj naštetim projektom. Od Občine Radovljica
zahteva, da v proračun za leto 2020 uvrsti trajno obljubljeno koncesnino.
AD4: V tej točki smo obravnavali naslednje teme:
- javna kanalizacija – glede na investicijske plane občine je izgradnja kanalizacije
skozi Kamno Gorico izpadla iz načrtov za leto 2019 in 2020. Predsednik je na
občino že poslal dopis za pisno obrazložitev.
- stol za opravljanje zobozdravstvenih storitev na OŠ Lipnica – zaradi okvare stola
se na OŠ Lipnica ne more več opravljati zobozdravstvena dejavnost. Problem bo
reševala Občina.
- trgovina in pošta – v proračunu naj bi bila zagotovljena sredstva za
subvencioniranju trgovin v odročnejših krajih (cca 400,00 € mesečno). Na ta način
bi trgovina in pošta ostali v vasi.
- pločnik ob glavni cesti – dobili smo informacijo, da obstaja študija Direkcije za
ceste, ki predvideva izdelavo pločnika ob glavni cesti. Poskusimo pridobiti študijo,
da se o njej lahko opredelimo.
- prišlo je povpraševanje za najem dvorane za pogostitev zbora 1.6.2019 v
popoldanskih urah. Do naslednjega sestanka se o tovrstnih pobudah pogovorimo
po društvih. Problem je predvsem načelna odločitev, ki bi lahko povzročila težave
ob bučnih praznovanjih, ki bi bila problematična za dvorano in okoliške
prebivalce.
- krpanje ulic – zima je pustila svoj davek na asfaltnih površinah. Lansko leto
krpanje ni bilo izvedeno zaradi prepričanja, da se bo začela izvajati gradnja
kanalizacije. Ker se to ni zgodilo, bomo letos izvedli krpanje. Predsedniku
sporočimo lokacije, on pa se bo povezal s Komunalo Radovljica in preveril, kaj se
da narediti.
- prišla je pobuda za ureditev pohodne poti proti OŠ Lipnica (obnovitev Petrove
poti). Predstavniki SKS si bodo pot ogledali in preverili možnosti za izvedbo tega
projekta.
Sklep SKS: Občina naj zagotovi pisno razlago, zakaj je javna kanalizacija izpadla iz
proračuna za leto 2019 in 2020, da bomo informacijo lahko posredovali krajanom.

Zapisala:
Eva Jelenc Drozg

