PRVI SNEG
Prvo sneţno ujmo smo prestali. Po svojih močeh smo se trudili, da so bile ceste očiščene in
prevozne. Omogočen je bil promet po kraju kot tudi dovoz do delovnih mest, vrtcev, šol,
trgovin itd. Vemo: vedno se da vse narediti tudi bolje. Bomo. S skupnimi močmi. Vendar so
občinska sredstva zelo skromno odmerjena, dobivamo pa jih le po dvanajstinah. Namenjena
so samo za redno vzdrţevanje javnih poti, vzdrţevanje prometnih površin in urejanje ter
čiščenje utrjenih javnih površin. Zato vas prosimo, da pred svojimi pragovi in na dostopih do
cest sneg očistite sami. Hvala.
_________________________________________________________________________________________________________________

VESELI DECEMBER 2010
Decembra (in januarja) se bo v Kropi marsikaj dogajalo. Pojdimo po vrsti.
NEDELJA, 19. december 2010, ob 17.h v dvorani kulturnega doma

KOLEDVA 2010: VSE TIHO SANJAVO

(MoPZ Kropa, ŢPZ Koledva, MePZ Koledva, harmonikarski kvintet GŠ Radovljica; Liza
Šparovec, Nejc Mikolič, Blaţ Šparovec, Jure Zupan; dirigent Egi Gašperšič)
ČETRTEK, 23. december 2010, ob 18. uri v dvorani kulturnega doma

VOŠČIMO!

(člani domače gledališke skupine ČOFTA in folklorne skupine KD V. Karadţić Radovljica)
ČETRTEK, 30. december 2010, ob 17. uri v dvorani kulturnega doma

KOZLIČEK MEKETAJČEK in DEDEK MRAZ

(novoletna prireditev za vse otroke in svojce od blizu in daleč; Lutkovno gledališče Jesenice,
KS Kropa in DPOM Kropa)
PETEK, 31. december 2010, od 21. ure do novega leta 2011 na Placu

VESELO SILVESTROVANJE - za vse ljudi dobre volje
Klub Ta leseni Kropa

JANUAR 2011
SREDA, 5. JANUARJA 2011, ob 18. uri v mali dvorani kulturnega doma

SKUPNO V 2011!

(srečanje vseh delujočih društev, organizacij, podjetij in podjetnikov; svet KS Kropa)
SOBOTA, 8. januar 2011, ob 10.h za gostilno Pri Jarmu

12. pokal KOLEDNIKI – tekmovanje starodobnih smučarjev
Klub Ta leseni Kropa

KROPARSKI VESTNIK JE OBČASNO GLASILO KS KROPA, ki ga brezplačno prejmejo
vsa gospodinjstva v KS. Prvo številko je uredil Slavko Meţek, lektorirala pa Irena Resman.
Sponzorja: Novi Plamen, d.o.o., Kropa; Ustanova PKD Slovenija

KROPARSKI VESTNIK
15. december 2010 / št. 1

Spoštovani krajani in krajanke
krajevne skupnosti Kropa!
Pred vami je prva številka novega krajevnega glasila KROPARSKI VESTNIK.
Svet KS Kropa bo v njem objavljal novice, vabila, oznanila, nasvete, pobude, dogovore in
sklepe, ki bodo pomembno oblikovali naš skupni vsakdan v prihodnjih štirih letih. To ne bo
velik časopis. Saj veste: kdor ne zmore na kratko povedati, na veliko tako ali tako ne zna.
Novice iz naše krajevne skupnosti boste lahko prebirali tudi na (občinski) spletni strani:
http://www.radovljica.si/podrocje.aspx?id=227. Morda nam bodo dobri moţje prinesli tudi
kakšno novo oglasno tablo.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI KROPA,
KRAJEVNA DRUŠTVA IN ORGANIZACIJE VAM ŢELIJO
PRIJETNE BOŢIČNE PRAZNIKE IN
SREČNO NOVO LETO 2011!
Franc Jelenc, predsednik sveta KS Kropa

SVET KS KROPA 2010 – 2014
KRAJEVNA SKUPNOST KROPA
Kropa 3, 4245 Kropa
Tel.: 04 533 67 90; GSM: 040 718 131
E-naslov: ks.kropa@gmail.com
Spletna stran: http://www.radovljica.si/podrocje.aspx?id=227
URADNE URE: vsak ponedeljek od 17.h do 19.h
Franc Jelenc, predsednik
Slavko Meţek, podpredsednik
Urška Kavar, tajnica
Člani: Joţe Erţen, Marko Smrekar, Martin Miler, Miha Bertoncelj, Irena Resman, Milorad
Ralić
Svet KS bo za učinkovitejše delo oblikoval tudi odbore. Zaenkrat so zasnovani naslednji:
- komunala in infrastruktura (Franc Jelenc, Marko Smrekar, Martin Miler)
- koordinacija delujočih društev in organizacij (Slavko Meţek)
- upravljanje / trţenje kulturnega doma (Jani Pogačnik)
- upravljanje otroškega igrišča (DPOM Kropa)
- upravljanje pokopališča
- projekt »rekonstrukcija rak in HE« (Joţe Bergant)
- projekt »sanacija fasad in plazov« (Joţe Erţen)
Po potrebi bo svet KS Kropa oblikoval še druge projektne odbore.
_________________________________________________________________________________________________________________

PREDLOGI IN PRIPOMBE NA RAZVOJNI PROGRAM OBČINE
RADOVLJICA DO LETA 2020 - IZVEDBENI DEL KS KROPA
Svet KS Kropa je na svoji 2. seji pregledal Razvojni program Občine Radovljica do leta
2010. V programu je zajetih kar precej investicij in programov, ki bodo v primeru uresničitve
pomembno vplivali na višjo raven ţivljenja krajanov in na razvoj cele KS Kropa.
Nekaj poudarkov:
Prostorski razvoj: OPPN Kropa center, OPPN staro trško jedro in OPPN Stočje - 2011;
OPPN Brezovica – stanovanjska pozidava – 2012; Kropa Jarm - sever in OPPN Plamen –
sever- 2013; OPPN smučišče Kropa in OPPN kamnolom Brezovica - 2014
Ravnanje z odpadki: zbirni center v Lipniški dolini (2012-13), sistem ločenega zbiranja
odpadkov, sanacija divjih odlagališč (celo obdobje)
Oskrba s pitno vodo: vodovod Kropa 2011 – 2013
Kanalizacija: primarna kanalizacija (2011-13), čistilna naprava (2012-13), sekundarna
kanalizacija (2013-16)
Lokalno cestno omreţje: glavna cesta Kropa – Jamnik (2016-19, DRSC), cesta na Dolino
(2011-12), Lipnica – Brezovica (2015)
Urejanje voda in sanacija plazov: oporni zid pri cerkvi in rekonstrukcija rak (2012 – 2015),
sprotna sanacija poplavnih odsekov
OŠ S. Ţagarja Lipnica: zamenjava strehe in oken, rekonstrukcija telovadnice, garderobe,
sanitarije, nov kombi, otroško igrišče pri OŠ, ureditev starega športnega igrišča (2011-16)
Stanovanja: gradnja stanovanjskega objekta v Kropi (2012-14)
Obnova kulturne dediščine: Klinarjeva hiša – Kovaški muzej in hiša ob njem (2011-2012),
t.i. slovenska peč in vigenjc Vice – streha (2013-14), rake in ureditev celotnega trškega jedra
Bazen Kropa: ogrevanje vode (2011)

Še vedno se zagotavlja podpora tradicionalnim prireditvam: Kovaškemu šmarnu, barčicam,
tekmovanju starodobnih smučarjev ipd. Veliko investicijskih priloţnosti se skriva tudi med
programi - postavkami, opredeljenimi za celo občino. Treba bo sodelovati in usklajeno
vztrajati po načelu: »O Kropi nikoli več brez Kroparjev.«
Svet KS je oblikoval tudi precej pripomb in jih sporočil občinski upravi.
Izpuščena so namreč nekatera nedokončana dela, zapisana v poročilu o odpravi posledic
neurja z izhodišči ukrepov za leti 2009 in 2010 z dne 17. septembra 2008, in sicer:
- gradnja novega Koruznega mostu s hkratno ureditvijo rak, prestavitvijo trafo – postaje in
hortikulturno ureditvijo tega prenovljenega dela Krope
- izgradnja parkirišč ob stari šoli in zaščitnih ograj med obema mostovoma na obeh straneh
Kroparice (načrt arhitekta Pogačnika)
- ureditev obeh ulic med spomenikom NOB in Koruznim mostom
- celostna ureditev okolice Kovaškega muzeja in UKO Kropa
- izvedba razpisa za dokončno ureditev fasad (po prioritetnem vrstnem redu KS Kropa)
- sanacija plazov s poudarkom na plazu pri cerkvi (po ţe izdelanem PGD-ju GEOENG-a
&CO. K.D.OCEPEK; I. prioriteta)
- nadaljevanje urejanja komunalne infrastrukture in odvajanja površinskih, zalednih
meteornih in izvirskih voda (v letu 2011: Hrinovec, Kapelški graben, Dunajev studenec za Topliškom; Idejna zasnova hidrološko hidravlične analize vodotoka Kroparica s
pritoki; PUH )
- celostna in prometna ureditev centra Krope (pred ambulanto, trgovino, pošto, kulturnim
domom, stanovanjskimi objekti)
- Pri rekonstrukciji rak v Kropi je potrebno proučiti moţnosti za vzporedno izgradnjo
manjših HE, s katerimi bi lahko regulirali moč Kroparice in jo obenem koristno izrabili z
oddajo električne energije v javno omreţje. S projektom »rake« je moč spomladi 2011
kandidirati na razpisu za pridobitev sredstev norveškega finančnega mehanizma..
- Pri izdelavi OPPN-a je potrebno upoštevati pripombe ZVKDS-OE Kranj (dopis št. II14/6-2008 z dne 10.4.2008; Vladimir Knific) in sklepe, ki so bili napisani na dodatni javni
predstavitvi v Kropi 2. aprila 2008. Po terminskem planu Občine Radovljica sta
obravnava in sprejem OPPN Kropa - center, OPPN Kropa - staro trško jedro in OPPN
Stočje predvidena ţe v 2. in 3.trimesečju 2011..
- Sanacija ceste na Dolino mora priti v I. prioriteto.
- Vključiti je potrebno sanacijo opornega zidu na cesti med Lipnico in Kropo (v Karlovcu),
saj ga praktično ni več.
- Nadaljevati je treba s sistematično obnovo kulturnega doma / dvorane, zapisani v načrtu
razvojnih programov OR 2009-2013. Nujno je popravilo starih sedeţev in zaves ter
nakup in montaţa sodobne tehnične opreme odra (osvetlitev, ustrezno ozvočenje za
potrebe gledaliških predstav in drugih prireditev).
- V programu ni vključeno urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost (načrt razvojnih
programov 2009-2013).
- V občinska kulturna dogajanja naj se vključijo tudi projekti, ki jih ţe izvaja Ustanova Poti
kulturne dediščine Slovenija (mednarodni vokalni ciklus in mednarodna poletna pevska
šola Mojstri pevci – Kropa).
- V sklopu t.i. občinskih mladinskih dejavnosti morajo najti mesto še otroški in druţinski
programi.
- Zavzemamo se, da se v Kropi zgradi polnilnica vode. Dobra voda je (bo) bogastvo, Kropa
pa je ima zadosti, včasih še preveč.
Vabimo vas, da nam na naš naslov ali e-mail pošljete tudi vaše pobude in mnenja.
__________________________________________________________________________

