SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
KAMNA GORICA

Datum: 5.8.2019

ZAPISNIK
5. seje SKS, ki je bila 5.8.2019 ob 20.00 uri v Domu krajanov Kamna Gorica
Prisotni: Antonija Rozman, Eva Potočnik, Dušan Beton, Eva Jelenc Drozg, Andrej Zupan,
Aleš Arh
Odsotni: Franc Eržen

Dnevni red:
1. Langusovi dnevi
2. Potrditev zapisnika 4. seje
3. Investicija ograja mimo Mežnarije
4. Investicija ureditev meteorne vode pri »Grilcu«
5. Sofinanciranje letnih kart otrokom iz Kamne Gorice za kopališče Kropa
6. Sprejetje cenika za grobnine in najem dvorane
7. Razno

Ad1) KS bo poskrbela za prijavo vseh dogodkov. Oblikovala in razdelila bo tudi obvestila za
krajane, ki živijo ob trasi Langusovega teka. Tečejo že pogovori glede najema šotorov.
Pridobili smo enega ponudnika gostinskih uslug, poskusimo pa pridobiti še kakšnega.
KS pripravi dopis za nagradne donacije udeležencem Langusovega teka.
Sklep: svet KS predlaga, da vsako društvo v vasi do 20.8.2019 pošlje en predlog z
obrazložitvijo za krajevna priznanja.
Ad2) Zapisnik 4. seje smo soglasno potrdili.
Ad3) Pridobili smo tri ponudbe. Izvajalca, ki je ponudil najcenejšo ceno, pokličemo na
sestanek s predstavniki sveta KS, kjer se dorečejo detajli.
Ad4) Pridobili smo tri ponudbe. Izvajalca, ki je ponudil najcenejšo ceno, pokličemo na
sestanek s predstavniki sveta KS, kjer se dorečejo detajli.
Zadnja leta se pojavljajo težave s hudourniškimi vodami. Problem je bistveno bolj izrazit kot
v preteklosti, zato bo potrebno tem stvarem nameniti posebno pozornost.

Ad5) Sofinancirali smo letne karte tridesetim posameznikom.
Ad6) Grobnine so od leta 2011 nespremenjene. Pripravimo poročilo glede grobnin,
stroškovnik, potem pa sprejmemo odločitev o ceni, ki bo zadoščala pokritju rednih stroškov
na pokopališču in v vežici ter omogočala nujna vzdrževalna dela. Svet KS se zaveda, da so
bile stvari narejene s samoprispevki, zato cena ne sme biti tržna.
V vasi je nekaj primerov neplačane grobnine. V prihodnje se bomo opredelili glede tega
problema in skušali najti trajno rešitev. Na pokopališču ležijo tudi pomembni krajani, ki
imajo zanemarjene grobove. Preko javnih del jih skušamo urediti.
Cena najema dvorane ostane nespremenjena: 10 € začetna ura, 5 € vsaka nadaljnja.

Ad7) Razno:
-

Predsednik KS je poslal dopis na Gorenjsko gradbeno družbo za nakazilo sredstev, ki
po pogodbi pripadajo KS Kamna Gorica. Del tega denarja bi namenili tudi za kritje
stroškov na Langusovih dnevih.

-

Pohod v okviru Langusovih dni ne more biti 1.9., ker je gostilna Mlin zaprta, zato bo
8.9.2019. KS bo pohodnikom plačala obrok.

-

Pojavlja se problem z vodo z Gabele. Pridobili smo tri ponudbe, ki so cenovno
precejšen zalogaj. Do naslednjega sestanka pridobimo še kakšno dodatno strokovno
mnenje o drugih možnih rešitvah.

-

Sklep: na WC namestimo električno ključavnico, da ne bo treba vaščanki vsak
dan hoditi odklepati in zaklepati prostora.

-

Parkiranje vozil na začetku vasi iz kroparske smeri – pritožba je poslana na občino,
občina jo je poslala na inšpektorat. Počakamo na odgovor institucij.

-

Ogledalo ob cesti proti cerkvi – po zagotovilih občine ga bodo oni postavili in
financirali.

-

Prestavitev znaka Kamna Gorica pred Skirarjev bajer – postopek teče, je pa problem,
ker je tabla ob državni cesti in so postopki dolgotrajnejši.

-

Pri Cometalu je bila ob živi meji peš pot proti avtobusni postaji, ki so jo pred časom
zaprli in s tem onemogočili najvarnejšo pot do postaje. Pot je na posestvu Cometala.
Sklep: KS z občino skuša urediti služnost oz. zamenjavo zemljišča.

-

Po vasi so začeli z meritvami za kanalizacijo – odmere zemljišč.

-

Društvo upokojencev v vednost - projekt Prostofer. Občina bo najela električni avto, ki
bo na razpolago za prevoz starejših (prevoz do zdravnika ali trgovine), šoferji bodo pa

prostovoljci. Trenutno iščejo prostovoljce. Tri v vasi imajo, organizacijsko pa morajo
doreči še potek prevozov iz odročnejših krajev.
-

Igrala na igrišču – predstavniki ŠD so jih pregledali in naredili načrt obnove oziroma
odpisa.

Zapisala:
Eva Jelenc Drozg

