SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
KAMNA GORICA

Datum: 2.9.2019

ZAPISNIK
6. seje SKS, ki je bila 2.9.2019 ob 20.00 uri v Domu krajanov Kamna Gorica
Prisotni: Antonija Rozman, Eva Potočnik, Dušan Beton, Eva Jelenc Drozg, Andrej Zupan,
Aleš Arh, Franc Eržen

Odsotni: /

Dnevni red:

1.
2.
3.
4.

Potrditev zapisnika 5. seje
Langusovi dnevi
Investicije
Razno

Ad1) Zapisnik smo potrdili.
Ad2) Prijave dogodka so opravljene. Ker vojska šotorov ne posoja več, smo pridobili
ponudbo iz Mošenj. Cena najema je 250 €. Šotor bomo postavljali v petek, 6.9.2019, ob
16.00.
Po društvih poskusimo najti ljudi, ki bi sodelovali pri postavljanju šotora. Preveriti je
potrebno, kje bodo gasilci imeli meddruštveno vajo.
Težko je dobiti zainteresiranega gostinca. Pozitivno se je odzvala le ena ponudnica gostinskih
ponudb.
Langusovi dnevi so prvenstveno namenjeni krajanom Kamne Gorice, odziv pa je relativno
slab. Poskusimo angažirati ljudi, da bi se prireditev udeležili.
V ponedeljek, 9.9.2019, bo potrebno pospraviti šotor.
Za Langusov tek je skoraj vse pripravljeno. Potrebno je pripraviti še pogostitev za otroke.
Prosimo dve dekleti za pomoč pri pogostitvi otrok (ob 10.00 pod lipo). V soboto dopoldne je

potrebno pripraviti mize. Ob trasi se bo v prihodnjih dneh še pokosilo, razdelilo se bo
obvestila ljudem, ki imajo hiše ob progi.
Ad3) Na naslednjem sestanku bomo dorekli, s katerimi izvajalci in katere investicije bomo
izvedli.
Na sredi peš poti pri Cometalu se zadnje čase pojavlja voda, kjer je do zdaj nikoli ni bilo.
Preverimo, od kod se pojavlja (Vodovod in komunala, če mogoče pušča kakšna cev), potem
pa iščemo rešitve.

Ad4) Razno:
-

Obdarovanje otrok – v vasi imamo novorojenko. Poskusimo pridobiti podatke, ki so
potrebni, da jo lahko obdarujemo. Darilo bi bili copatki in darilni bon za 50 €.
Naslednji teden pričakujemo novega vaščana. Predstavnica KS se dogovori za obisk in
jih obvesti o nameri obdarovanja.

-

Za krajevno priznanje je prišel en predlog, s katerim se strinjamo.

-

Pokopališče – je v slabem stanju. Komunalnemu pogodbeniku pripravimo spisek, kaj
je za narediti. On prevzame pokopališče, vežice prevzame Franci Eržen.
Znesek za grobnine ostane enak kot do zdaj. S KTD se dogovorimo, katere
nevzdrževane grobove bi vzdrževali in obnovili.
Predsednik na občini preveri, kako v Radovljici skrbijo za neplačnike grobnin.

-

Igrišče – lesene dele bo ŠD obnovilo pomladi, naredili bodo tudi ogrado za tobogan,
vrtiljak pa bodo odstranili. Na občino smo apelirali, da sami oblikujejo table. Z GGD
so se začeli postopki za obnavljanje igrišča.

Zapisala:
Eva Jelenc Drozg

