KRAJEVNA SKUPNOST
KROPA
Datum: 29.4.2019

ZAPISNIK

2. redne seje sveta Krajevne skupnosti Kropa, ki je bila dne 29. 04. 2019 ob 19:00 uri v
Kulturnem domu v Kropi.
Prisotni: Milorad Ralič, Branko Kavčič, Zera Katica, Gašper Finžgar, Nejc Kliček in Saša Pavlič.
Zunanji sodelavci: Anže Habjan, Urška Kavar in Jani Pogačnik.
Opravičeno odsotni: Marko Smrekar, Vesna Kristan in Andraž Pavlič.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev dnevnega reda.
Potrditev zapisnika 1. seje sveta KS Kropa
Plan dela do konca 2019
Pogodba z zunanjimi sodelavci
Urejanje pokopališke dejavnosti
Razno

Predsednica sveta KS Kropa je pozdravila prisotne in prosila za potrditev dnevnega reda 2. redne seje
sveta KS.
AD.1
Pod točko ena so se člani sveta KS Kropa strinjali s predlaganim dnevnim redom in so ga vsi soglasno
potrdili.
AD.2
Pod drugo točko dnevnega reda člani sveta KS Kropa soglasno potrdijo zapisnik 1. seje Sveta KS.
AD.3
Pod točko 3. je svet KS Kropa razpravljal o tretji točki in sicer o planu del v KS. Člani so soglasno
sprejeli, da bodo določili spremembo del po sprejetem Rebalansu in razpoložljivih investicijskih
sredstvih.
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AD.4
Pod točko 4. se je razpravljalo o sodelovanju z zunanjimi sodelavci in sicer z TPC d.o.o. Bled, ki se
ukvarja z vzdrževanjem površin, ki so v lasti KS Kropa. Po uskladitvi del, se bo pogodba sklenila.

AD.5
Pod točko 5. je članom sveta KS Kropa zunanji sodelavec za pokopališko dejavnost Anže Habjan
predstavil dokumente, ki so potrebni za vodenje in sicer združila naj bi se dva obrazca in sicer Vloga za
prenos in odstop najemništva. Obrazec je pripravljen v skladu z zakonom.
Sklep 1.: Člani Sveta KS Kropa so potrdili obrazec oziroma vlogo.
AD.6
Pod točko razno so bili razni predlogi:

-

reflektor pred Kapelico je potrebno zamenjati (vprašati Štefelina)
organizirati sestanek z društvi
pločnik pri Plamenu
kapa na mostu
turistični napisi so zbledeli (doreči ali jih to obnovi TD oziroma Muzej Kropa (dopis)

Zapisala:
Urška Kavar
Seja končana ob 20:15.

Predsednica sveta KS:
Saša Pavlič l.r.
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