KRAJEVNA SKUPNOST
KROPA
Datum: 11.11.2014

ZAPISNIK
2. redne seje sveta Krajevne skupnosti Kropa, ki je bila dne 11.11.2014 ob 18:00 uri v
Kulturnem domu v Kropi.
Prisotni: Pavlič Saša, Marko Smrekar, Jože Eržen, Katica Zera, Milorad Ralič, Branko
Kavčič, Metka Kavčič, Dalibor Štikić, in Branko Maček.
Vabljeni : Kavar Urška, Habjan Anže
Opravičeno odsoten: /
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 1. seje sveta Krajevne skupnosti Kropa
2. Plan dela Krajevne skupnosti Kropa v letu 2015
3. Razno.
Najprej je predsednik KS Kropa pozdravil svet KS Kropa in prosil za potrditev zapisnika 1.
redne seje.
AD.1
Svet je sprejel 1. sklep: zapisnik je potrjen in potrebno ga je poslati na Občino
Radovljica.
AD.2
Pod drugo točko dnevnega reda je Branko predstavil plan del v letu 2015 in pozval člane
sveta KS Kropa, da se opredelijo, katere investicije so pomembnejše in najbolj nujne, da se
realizirajo v naslednjih letih njihovega delovanja:
-

Rake : zaščitna ograja, čiščenje bajerja.
Kulturni dom: kurilno olje, postopna zamenjava sedežev, nova zavesa, dopolnitev
razsvetljave.
Ceste: zimsko, letno vzdrževanje, asfaltiranje na Brezovico.
Otroško igrišče: zamenjava igral, mivka.
Investicije: Petrovc, stopnice župnišče-Plac, oporni zid (h.št. 9).
Pokopališče: obnova znamenja, obnova kuhinje v poslovilni vežici.
Zaščitna ograja na stopnicah za na »studenček«.
Javni WC Kropa na plačljivi sistem.

●

2. sklep: Člani sveta KS Kropa morajo vsak na svojem področju Krajevne skupnosti
opredeliti, kaj je izmed teh planov ima prioriteto in na prihodnji seji, naj bi se program
del za leto 2015 dokončno potrdil..

AD.3
Pod 3. točko dnevnega reda so se sprejeli naslednji sklepi:
Problematika hodournikov – v KS Kropa je prisotnih 21 hodournikov, od teh je 7 redno
vzdrževanih, ostali pa po potrebi. Vse je potrebno zaradi preventive vsaj enkrat do dvakrat
letno očistiti.


3 sklep: Člani sveta KS Kropa so sklepčni, da se določijo kritični hodourniki in da se
poskrbi s pomočjo javnih delavcev, da so očiščeni za primer vodnih ujm.

Predsednik Branko Maček je predlagal, da v okviru KS Kropa še naprej na podlagi pogodb,
ki so pripravljena na vpogled, še vedno opravlja pokopališko dejavnost Anže Habjan, tajniška
dela Urška Kavar, vzdrževanje okolice Ralič Milorad in pluženje, ter posipanje Kenda Ciril in
Aleš Pogačnik, za Kulturno dvorano pa v sodelovanju z Janijem Pogačnikom.


4. sklep: Člani sveta KS Kropa so bili sklepčni, da skrbno pregledajo omenjene
pogodbe in na naslednji seji le te, če bodo ustrezale, potrdijo.

Pri pokopališki dejavnosti so člani KS Kropa sprejeli naslednji sklep:


5. sklep: Člani sveta KS Kropa so sprejeli, da se vzdrževanje in urejanje grobov
zaračunava.

Glede aktivnosti, ki so bila aktivirana v prejšnjem mandatu, kot je obdarovanje otrok v
decembru, silvestrovanje na Plac in kroparski vestnik:


6. sklep: Člani sveta KS Kropa so sklepčni, da zgoraj navedene aktivnosti ostanejo še
naprej.

Lastnike psov je potrebno še bolj osveščati, da je potrebno za svojim hišnim ljubljenčkom
pospravljati, da bomo imeli prijetno in urejeno okolje za vse nas. Glede tega so se člani sveta
KS Kropa odločili, da se namontirajo že izdelani smetnjaki za pasje iztrebke.


7. sklep: Montaža pasjih smetnjakov na primerna mesta.

Sredstva, ki so ostala na zahtevkih iz naslova vzdrževanja cest (popravilo ceste za
pokopališčem) in kulturne dvorane (nabava računalnika, original računalniških programov in
kablov za povezavo reflektorjev).


8. sklep: Člani KS Kropa se z porabo sredstev na omenjenih kontih strinjajo in
potrjujejo izvedbo le tega.

Člane KS Kropa skrbi kako se bo po asfaltiranju Stočja in ostalih območjih obnašala voda in
nam ponovno zaradi nepazljivosti izvajalca uničila ceste ali odnašala prod in pesek
vsepovsod, zato so se odločili, da se čimprej povabi na sestanek gospoda Pintarja, da nam
predstavi rešitve za ta problem.
Urediti je potrebno tudi lastništvo zemljišča okrog pokopališča in mrliške vežice. Bila je
predstavljena tudi problematika pluženja skozi Kotel in druga odročna področja, kjer je
nevarno in lastniško neurejeno zemljišče.
Javna razsvetljava je na nekaterih področjih zelo slaba, zato je potrebno pozvati za to
odgovornega vzdrževalca, da se zamenjajo žarnice. (Tilen Štefelin s.p.) Problem je tudi
čiščenje svetilk od bajerja proti Placu, ker so stekla zelo umazana in pa v prihodnjih letih bo
potrebno kovano ograjo tudi primerno zaščititi.
Predsednik Branko Maček je na koncu predlagal, da se za Kropo odpre domena pod imenom
Kropa.org, kjer bi se občane osveščalo o problematiki s katero se svet KS Kropa ukvarja, o
dogodkih, prireditvah in podobno. Idejno naj bi bil Turistično društvo Kropa nosilec s
podporo Krajevne skupnosti, s postopnim vključevanjem še ostalih društev.
Naslednja potrditvena seja je na sporedu 26.11.2014 ob 18. Uri.

Seja je bila zaključena ob 19:40.

Zapisala:
Urška Kavar

Predsednik sveta KS:
Branko Maček

