SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
KAMNA GORICA

Datum: 17.06.2019

ZAPISNIK
4. seje SKS, ki je bila 17.6.2019 ob 20.00 uri v Domu krajanov Kamna Gorica
Prisotni: Antonija Rozman, Eva Potočnik, Dušan Beton, Eva Jelenc Drozg, Andrej Zupan,
Odsotna: Aleš Arh, Franc Eržen

Dnevni red:

1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev zapisnika 3. seje
Investicija ograja mimo mežnarije
Investicija ureditev meteorne vode pri »Grilcu«
Sofinanciranje letnih kart otrokom iz Kamna Gorice za kopališče Kropa
Pregled in mnenja na »Osnutek poročila o opravljenem nadzoru v KS Kamna Gorica
za leto 2018«
6. Mnenje »ODBOR ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVA OKOLJA«
7. Razno

Ad1) Zapisnik smo soglasno potrdili.
Ad2) Zaenkrat smo pridobili eno ponudbo. Ograja bi bila v dolžini cca 50 m. Do naslednje
seje pridobimo še eno ponudbo.
Ad3) Pridobili smo eno ponudbo. Lastnik ureja parkirišče, v interesu KS je, da bi meteorne
vode speljali tako, da se na javnih površinah ne bi delala škoda. KS bi priskrbela material,
delo pa je v domeni lastnika.
Ad4) V sodelovanju s Športnim društvom Partizan do 1.7.2019 otrokom do 14. leta starosti in
upokojencem ponudimo 50% subvencioniranje letnih kart.
Ad5) SKLEP: Člani SKS smo seznanjeni z osnutkom poročila. Priporočila glede statuta,
cen grobnin in cen najema dvorane bomo sprejeli na naslednji seji.
Cene za grobnine so od 2011 nespremenjene. Naše stališče je, da so krajani vlagali v
izgradnjo pokopališča, zato cene ne morejo biti komercialne.

Cenik za najem dvorane – v dvorani ne morejo potekati komercialne prireditve. V interesu KS
je, da je dvorana kar se da veliko v uporabi. Najem prve ure je 10,00 €, vsaka naslednja pa
5,00 €.
Po nekaterih mnenjih za obnovitev oz. izgradnjo igrišča ne potrebujemo projekta, ker gre za
enostaven objekt. V tem primeru bi lahko bila obnova igrišča do konca poletja zaključena.

Ad6) Na mnenje nimamo pripomb.
Ad7) Razno:
Langusovi dnevi: KS poskrbi za vse dogovorjene stvari med SKS in KTD Kamna
Gorica.
Meteorna voda mimo Cometala – urejanje problema je v domeni Komunale, ki bo
predvidoma v roku enega meseca stvar sanirala.
V mali gasi bo meteorno vodo tudi uredila Komunala predvidoma v roku enega
meseca.
Društvo možnaristov in strelcev prosi za subvencioniranje tiska na novih majicah in
srajcah. SKLEP: prošnjo odobrimo.
Pevski zbor Lipnica- prosijo za plačilo treh pizz pri pogostitvi dne 7.6.2019.
SKLEP: prošnjo odobrimo.
Gasilsko društvo predlaga, da v okviru prireditve ob 120 letnici društva KS pokrije
stroške za godbo in avtobusni prevoz. SKLEP: prošnjo odobrimo.
Parkirišče pri kovačnici – Pred dnevi so izkopali zemljo ob Šparovčevi kovačnici in
prostor spremenili v parkirišče. Ker gre za privatno zemljišče, KS tega vprašanja ne
more urejati.
Plakati na uradnih panojih KS Kamna Gorica - predsednica SKS Kropa sprašuje,
če lahko na oglasne deske KS Kamna Gorica obesi letak za otvoritev bazena in za
odbojko. SKLEP: odobreno.
»Islamska vas« – po vasi krožijo različne informacije glede hiš, ki se gradijo na
»Cvenkeljnovem travniku«. Zemlja je privatna lastnina in zato ni v domeni KS ali
Občine Radovljica.

Zapisala:
Eva Jelenc Drozg

