KRAJEVNA SKUPNOST
KROPA
Datum: 01.06.2015

ZAPISNIK

6. redne seje sveta Krajevne skupnosti Kropa, ki je bila dne 01. 06. 2015 ob 19:00 uri v
Kulturnem domu v Kropi.
Prisotni: Pavlič Saša, Marko Smrekar, Milorad Ralič, Branko Kavčič, Metka Kavčič in Branko
Maček.
Opravičeno odsotni: Dalibor Štikić, Zera katica in Joža Eržen.

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 5. seje sveta Krajevne skupnosti Kropa
2. Izgradnja kanalizacije in vodovoda v Kropi in na Brezovici
3. Investicije v Kropi
4. Kovaški šmaren
5. Internetna stran
6. Razno
Predsednik sveta KS Kropa je pozdravil prisotne in prosil za potrditev dnevnega reda 5. seje. Dnevni
red je bil soglasno sprejet.

AD.1
Soglasno je bil sprejet 1. sklep:
Potrdi se zapisnik 5. seje KS Kropa z opombo, da se vsebina vpisana pod AD4. točko obravnava na 6.
redni seji sveta Krajevne skupnosti in pa točka AD8, je potrebno realizirati točki 5. in 6. (Romana
Pačnik Šlibar, od kot ZB denarna sredstva in izgraditev prostora za organske smeti za pokopališče)

AD.2
Predsednik je seznanil prisotne o problematiki in rešitvah glede izgradnje kanalizacije v Kropi in na
Brezovici:
-

mrliška vežica ne bo imela kanalizacijskega priključka, zaradi nezmožnosti izgradnje (narejen
bo jašek in tlačana cev z malo črpalko
na pokopališču in mrliški vežici (zamenja se že obstoječi) se bodo montirali trije vodni števci od
tega bo eden ZELENI ŠTEVEC, za merjenje vode za zalivanje.

Soglasno je bil sprejet 2. sklep: vodomeri se namestijo in poglobi se jašek na obstoječi spodnji vodni
priključek, kjer se pozimi lahko tudi voda zapre, da ne more zmrzniti.
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Soglasno je bil sprejet 3. sklep: na Občino je potrebno poslati uradni dopis kako kaže z vodovodno in
kanalizacijsko napeljavo na Brezovici, saj je že čas, da se stvari začenjajo graditi.
Rok dokončne izgradnje vodovoda in kanalizacije je oktober 2015.

AD.3
Pri investicijah so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep 3: Naredi se kaskada, delno betonska, delno lesena pri vikendu – Uroš Pogačnik (PUH).
Sklep 4: Kovana luč na dolini se bo naredila.
Sklep 5: Vhodna vrata v Krajevno skupnost se zamenjajo.
Sklep 6: V bregu na Brezovico se naredi nad upornim zidom zapora, da ne leti gramozni material na
cesto v višini upornega zida od hiše Maček in ob priliki se tudi asfaltira del pod to škarfo.
Sklep 7: Namestijo se senzorji v zgradbi Sindikalnega doma.
Sklep 8: Nabavi se sesalec za čiščenje Kulturne dvorane in še en mikrofon za uporabo pri kulturnih
prireditvah in igrah.
Sklep 9: Namestijo se nove mreže za sindikalnem domu za zaprtje kletnih jaškov. Stvar je zelo
nevarna, saj lahko kdo pade notri.
Sklep 10: Pred trgovino se namesti večja oglasna deska, ta obstoječa pa se namesti na pravo mesto na
Stočje. Marko Smrekar je predlagal, da je okvir oglasne deske obstoječ, menja se notranja deska, ki je
iz slabšega materiala in se lahko večkrat zamenja.
Sklep 11: Popravi oziroma menja se veha nad rakami pri Staroverski. (sredstva so v višini 850,00 eur)
Sklep 12: Razpoložljiva sredstva za igrišče se bodo namenila k zboljšavi le tega. (na voljo je 680,00
eur).
AD.4
Kovaški šmaren 03.-04.07-2015
-

Metka Kavčič in Anže Habjan sta pripravila program.
gostinsko ponudbo bodo prevzeli PGD Kropa.
v mali dvorani Kulturnega doma bodo razstavljali likovniki iz Ljubljane, ta razstava bo del
turističnega ogleda Krope.
prostori, ki so namenjeni tej prireditvi se morajo urediti, na nekaterih mestih je deponija
materiala – mesto za kurjenje KOPE.
zapora cest in dovoljenja od Občine in individualnih lastnikov zemljišč so urejena
4.7.2015 bo zapora ceste zaradi prireditve Raily Železniki.

AD. 5
Internetna stran
-

pripraviti vsebino (Metka Kavčič, Saša Pavlič, Branko Kavčič) (zgodovina Krope, kolesarske
poti, pešpoti, Jamnik)

Turistično društvo Kropa je na razpisu prejelo sredstva za namen te internetne strani v znesku 602,00
eur.
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AD.6
Pod to točko je bilo sprejetih še nekaj sklepov članov KS Kropa:
Sklep 13: Potrditev sklepa cen za vzdrževanje grobov. Cenik je uredil in sestavil: Anže Habjan.
(Cenik je priloga tega zapisnika)
Sklep 14: Donirajo se sredstva v višini 200,00 eur KD Kropa za izvedbo Festivala in DU 50,00 za
piknik.
Sklep 15: Prevzame se košnja trave pri Vigenjc Vicu, Muzej bo pripravil naročilnico v vrednosti
250,00 eur. (4-5 košenj v sezoni).
Sklep 16: Sofinancirale se bodo karte za na bazen Kropa in sicer za otroke, učence, dijake od 0-18 let.
Sofinancirale se bodo v deležu 80 % od predsezonske cene in sicer vsak zainteresiran naj pride po
kupon na Krajevno skupnost v času uradnih ur in sicer vsak ponedeljek od 17:30-18:30h.

-

urediti je potrebno nepregledne dele cest, ki jih je preraslo grmovje, lastniki naj to drevje
odstrani saj je kazen redarja 400,00 eur
gasilci bodo polivali ceste
namestiti je potrebno cevi pri Koruznem mostu
konec tedna se bo uredil kolo pred tovarno UKO
za na igrišče je potrebno narediti tablo – Uporaba na lastno odgovornost (izdelala jo bo Raora
d.o.o. Kropa.

Zapisala:
Urška Kavar
Seja končana ob 20:30.

Predsednik sveta KS:
Branko Maček
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