KRAJEVNA SKUPNOST
KROPA
Datum: 29.12.2014

ZAPISNIK

4. redne seje sveta Krajevne skupnosti Kropa, ki je bila dne 29.12.2014 ob 18:00 uri v Kulturnem
domu v Kropi.
Prisotni: Pavlič Saša, Marko Smrekar, Jože Eržen, Milorad Ralič, Branko Kavčič, Metka Kavčič,
Dalibor Štikić, in Branko Maček, Katica Zera
Vabljena: Anže Habjan, Urška Kavar, Jani Pogačnik

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 3. seje sveta Krajevne skupnosti Kropa
2. Proračun občine Radovljica
3. Razno.
Predsednik sveta KS Kropa je pozdravil prisotne in prosil za potrditev dnevnega reda 4. seje. Dnevni
red je bil soglasno sprejet.

AD.1
Soglasno je bil sprejet 1. sklep:
Potrdi se zapisnik 3. seje KS Kropa z opombo, da bo k reševanju posameznih težav mogoče pristopiti
po sprejetju proračuna občine Radovljica in ko bo znana višina sredstev za KS Kropa po posameznih
postavkah.

AD.2
Predsednik je seznanil prisotne o postopkih za sprejem proračuna občine Radovljica za leti 2015 in
2016. Glede na pripombe, ki se še vlagajo na plan proračuna naj bi bila sredstva namenjena KS
približno enaka kot v preteklih letih.

AD.3
1. Krajanom se posreduje dopis v katerem se apelira na njih, da najprej sami poskrbijo za sneg v
svoji okolici, saj KS ne more očistiti do vrat »do vrat«, ob sneženju pa je potrebno upoštevati
prioritetni vrstni red čiščenja cest. Potrebno je opozoriti tudi, da je metanje snega na javno cesto
prekršek.
2. Na občini je potrebno sprožiti postopek za ureditev prostora za rešilec pred samim zdravstvenim
domom.
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3. Tudi v Kropi se je pojavil problem z vandalizmom. Problem se bo najprej reševal s pogovorom,
če to ne bo zadoščalo, pa se bo postopalo po ostalih zakonitnih sredstvih za preprečevanje.
4. Dodatne ponudbe za izdelavo spletne strani se pridobi do 15. januarja, osnovni princip za
izdelavo pa naj bi bil odprtokodni sistem.
5. Popis hudournikov je v grobem narejen. Poročilo bo komisija podala v kratkem.
6. Potrebno se je dogovoriti za oskrbo pitnika na športnem igrišču (Sportivo), prav tako pa se
dogovori za oskrbo pitnika na »placu«.

Zapisala:
Urška Kavar

Predsednik sveta KS:
Branko Maček
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