SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
KAMNA GORICA
Datum: 4.3.2019
ZAPISNIK
2. seje SKS, ki je bila 4.3.2019 ob 20.00 uri v Domu krajanov Kamna Gorica
Prisotni: Antonija Rozman, Eva Potočnik, Aleš Arh, Dušan Beton, Eva Jelenc Drozg, Andrej
Zupan, Franc Eržen
Odsotni: /

Dnevni red:
1. Potrditev in pregled zapisnika 1. seje
2. Gregorjevo 2019:
- prijava prireditve
- nagrade udeležencev, čokolade
- popis udeležencev
- ureditev potoka
3. Predlog investicij KS v letu 2019, 2020
4. Odpis osnovnih sredstev
5. Razno
AD1: Zapisnik smo pregledali in potrdili.
AD2: Gregorjevo 2019
- Vsa dovoljenja so pridobljena.
- Tudi letos bi nagradili prijavljene barčice, in sicer s čokolado v razredu do 2 € na
kos. Glede na izkušnje bi potrebovali 200 kosov mlečnih čokolad in 20 temnih za
alergike.
- Za popis barčic bo poskrbelo Kulturno turistično društvo. Predstavnika SKS
pomagata pri razdeljevanju čokolad.
- KS bo poskrbela za zajezitev in očiščenje potoka ter za postavitev miz za popis na
dveh lokacijah (pri stari pošti in pri Šparovčevi kovačnici).
- Z Gasilskim društvom se dogovorimo za zaporo ceste na obeh straneh vasi in za
stojnice. Gasilce prosimo tudi za urejanje prometa na igrišču.
Pobiranje iz vode- gasilce prosimo za škornje, za pobiranje iz vode pa prosimo člane
nogometnega kluba – v zameno jim v letu 2019 pokrijemo račune v skupni vrednosti
do 200 €.
Pobiralce, reševalce iz vode in medicinsko sestro ob koncu prireditve pogostimo s
kosom pizze in pijačo v Mlinu.
Poskušamo dobiti kovača za kovanje pred Šparovčevo kovačnico.

AD3: Investicije v 2019
- Nismo še dobili odgovora od Občine, kako je s koncesnino za leto 2018. Za leto 2019
je pri postavki »investicije«, za leto 2020 je pri postavki »ureditev vaškega jedra«.
- V letu 2018 je KS plačala opremo za igrišče.
- Športna unija je pripravljena prodati igrišče Občini za 13.900,00 €. Na Občini so
pokazali interes. V proračunu je postavka in računamo, da bo ob sprejetju proračuna ta
problem rešen.
- Kanalizacija se odmika, zato bo potrebno rešiti nekaj stvari. Ob igrišču bomo
dokončali ograjo. Pred igriščem bomo povečali parkirišče. Delali bomo ograjo in
razsvetljavo ob stopnišču proti cerkvi. Postavili bomo ogledalo na ovinku proti cerkvi.
- Asfaltno parkirišče pred vežicami je privatna lastnina. Lastnik je zemljišče pripravljen
prodati. SKS zavzema stališče, da je prav, da se ga odkupi.
- Pred vežicami bi obnovili tlakovce, notranjost bi bilo potrebno prebeliti in zunaj
prebarvati les.
- Ureditev parkirnega prostora na začetku vasi iz kroparske smeri, pred mostom zemljišče je občinsko. KS bi tam za začetek odpeljala nekaj zemlje in navozila pesek,
da se teren utrdi in uredi parkirišče.
- KS ima med investicijami tudi subvencijo za pošto in trgovino, ki jo bomo morali
plačati, če tega ne bo pokrila Občina.
- Predsednik KS bo s predstavnikom Komunale obhodil vas z namenom, da skupaj
pregledata, kaj je potrebno narediti. Po popisu bodo zbrali ponudbe.
- Petrova pot je prehodna, samo na nekaterih kratkih odsekih bi bila potrebna zemeljska
dela in krajši mostički. Preverili bomo lastništvo gozda in travnikov. V primeru, da bi
dobili soglasja lastnikov, bi za pot lahko poskrbeli člani Društva možnaristov.
- Pri Grilcu so ob ureditvi parkirišča nasuli material, s tem pa zaprli vodi možnost
odtekanja v kanal. Voda se zdaj zliva po cesti in po parkirišču. Predstavniki KS bodo
šli pogledati situacijo. KS bo poskrbela za ureditev mulde.
- Živa meja ob grabnu pri pošti (ciprese) - drevesa so že tako visoka in močna, da je
strah, da poči škarpa. KS bo za začetek poskrbela, da višino žive meje poreže na nivo,
ki bo zagotavljal varnost in preglednost. V prihodnosti pa bo potrebno poskrbeti za
trajnejšo rešitev.
- Ob velikem nalivu pri Domu krajanov skozi stopnice privre voda. Stopnice so
dotrajane. Ob obnovi se bo mogoče pokazal tudi vzrok tega pojava.
- Strop v Domu krajanov – predsednik se dogovori za ogled dvorane s predstavnikom
podjetja Decibel akustični inženiring d.o.o..
Za leto 2020 bomo investicijske načrte naredili potem, ko bomo videli, kako bodo šli skozi
načrti za 2019.
AD4: Inventurna komisija je že pregledala popis inventarja. Nadalje komisija pregleda
inventar in ugotovi, kaj je za odpis.
Glede na spremembo načina pluženja snežni plug, ki je last KS, ne opravlja več svoje
funkcije. Poskusimo ga prodati.
AD5: Točka »razno«:
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Vloga za najem dvorane 1.6.2019 – dvorano bi v tem primeru oddali v najem, ker bo v
njej samo pogostitev. Za dve uri najema KS zaračuna 10 € najemnine in 10 € za
čiščenje. Predstavnica SKS odgovarja za prostor.
SKLEP- za najem dvorane se obravnava vsako vlogo posebej.
Na KS je prišla vloga krajana, ki prosi za 10 kubikov jalovine, s katero bi uredil pot, ki
jo je odnesla voda. Vlogo je svet KS odobril, hkrati pa sprejel SKLEP, da bi
vaščanom iz naslova pridobljenih sredstev za material in storitve, ki jih vsako
leto dobimo od Gorenjske gradbene družbe, omogočili pridobitev gradbenega
materiala v maksimalni količini do enega tovornjaka, če ga potrebujejo za
ureditev javne površine. Vsaka vloga se bo obravnavala individualno. Kriterij za
dodelitev je namen in količina.
S strani vaščanov je prišla pripomba, da svet KS nikjer ne objavlja zapisnikov
sestankov. Predsednik se bo pozanimal, na kakšen način jih lahko objavimo.
Na KS so naslovili vlogo Prstometarji. Sklep: KS bo subvencionirala štartnino v ligi
za žensko in moško ekipo.
Od Gorenjske gradbene družbe smo dobili 1500,00 € v gotovini, ki jih bomo porabili
za:
• 2 x 175 € za Prstomet
• čokolade za barčice
• pogostitev osebja, ki bo pomagalo pri prireditvi Gregorjevo 2019
• račun za pogostitev starejših občanov in članov nekdanjih in aktualnih članov
sveta krajevne skupnosti.
• naročnino za spletno stran
SKLEP: Sredstva, ki jih dobimo od GGD, efektivno vrnemo med vaščane.
Za vzdrževanje spletne strani avtorji ne pričakujejo denarnih honorarjev, plačali pa so
dvoletno naročnino v vrednosti 234,24 € za program Wix, preko katerega je stran
postavljena.
Preveri se možnost pridobitve elektronskega naslova, preko katerega bi lahko
prijavljenim na novice pošiljali obvestila.
Smučišče – pot proti smučišču je v zelo slabem stanju od vožnje velikih tovornjakov z
lesom, potem pa jo je odnesla še voda. Želja je, da bi smučišče vsaj do polovice
osvetlili z reflektorji, pogoj pa je, da je pot do smučišča urejena in osvetljena.
ŠD naj ponudi rešitve, kako bi uredili pot (odvodnjavanje) in pridobi soglasja
lastnikov. Predstavniki ŠD in KS se bodo dobili in ugotovili, kako urediti stvari.
Po hišah razdelimo obvestilo o obdarovanju novorojenčkov in o nastanku spletni
strani.

Zapisala:
Eva Jelenc Drozg

