KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO
SVET KS LJUBNO
Ljubno 133, 4244 Podnart, tel. 041 657 104, e-naslov: info@ks-ljubno.si
Transakcijski račun: 01302-6450842633, davčna št. 19724560, matična št. 5021707

Št. dok.: P2-08/2019

Ljubno, 18.7.2019

ZAPISNIK 1. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Ljubno,
ki je bila v četrtek, dne 18.7.2019 ob 19.30 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Ljubno.
Prisotni člani sveta: Pavla Bassanese, Marija Habjan, Miran Dežman, Ivan
Pogačnik, Matjaž Toman, Boštjan Soklič, Matjaž Jeglič, Vilko Praprotnik
Opravičeno odsotna članica sveta Marija Mica Ussai
Prisotna še Martina Šmitek.
DNEVNI RED:
1. Konstituiranje odborov
2. Delo v KS
3. Prireditve ob prazniku krajevne skupnosti
4. Prispela pošta
5. Razno

Predsednik pozdravi vse navzoče in predlaga dnevni red.
SKLEP: Dnevni red se potrdi soglasno.
K 1. točki: Konstituiranje odborov
Komisija za komunalo:
Ivan Pogačnik – predsednik
Matjaž Jeglič
Matjaž Toman
Boštjan Soklič
Komisija za okolje in prostor:
Marija Habjan – predsednica
Pavla Bassanese
Ivan Pogačnik
Komisija za kmetijstvo in gozdarstvo:
Boštjan Soklič – predsednik
Matjaž Jeglič
Matjaž Toman
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Komisija za kulturo:
Pavla Bassanese – predsednica
Marija Mica Ussai
Rok Marčun

Komisija za pokopališko dejavnost:
Ljubno
Vilko Praprotnik – predsednik
Marija Mica Ussai
Jože Šparakl
Marija Habjan
Otoče:

Miran Dežman– predsednik
Ivan Pogačnik
Ciril Markelj

SKLEP 1-1: Komisije so sprejete soglasno s pripombo, da se po potrebi v prihodnje
lahko oblikujejo nove komisije.
K 2. točki: Delo v KS
 Koši za pasje iztrebke
Potrebno se je dogovoriti z lastniki zemljišč, ki naj podpišejo v ta namen pripravljena
soglasja.
Za izdelavo košev sta dve podjetji že izdali ponudbi, pričakujemo še tretjo ponudbo.
Boštjan Soklič se bo pozanimal, ali se sme koše pritrditi na obstoječe prometne
znake.
SKLEP 1-2.1: Postavitev košev se soglasno sprejme z obvezo, da se do naslednje
seje predloži podpisana soglasja.
 Avtobusna postaja za otroke v Otočah
Marija Habjan pove, da je bil leta 2017 na Občino Radovljica dopis že poslan.
Predlog je potrebno ponovno oddati. Optimalna lokacija je na parkirišču Iskre Otoče s
parc. št. 398/2 2161 K.O. Zaloše.
SKLEP 1-2.2: Predlog postavitve je bil sprejet soglasno. V kolikor bo na voljo dovolj
finančnih sredstev, je težnja, da se postavi že v tekočem letu.
 Pot za Mohorjem
Dokumentacija je že v celoti pripravljena, Občina Radovljica je Vlogo za izdajo
soglasja k pravnemu poslu že odobrila. Ocenjena vrednost tega javnega naročila je
13.500€, s tem da stroške razsvetljave nosi Občina Radovljica. Dela naj bi bila
dokončana v septembru 2019.
SKLEP 1-2.3: Preveriti je potrebno v popisu del omenjeno postavko, ki se nanaša na
odstranitev rastlinja v vrednosti 480€.
 Tlakovci na pokopališču v Otočah
Pridobiti je potrebno dve ponudbi za tlakovanje pokopališča.
SKLEP 1-2.4: Izbere se najugodnejšega ponudnika.
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 Igrišče na Posavcu
Na predlog Marije Habjan je Občina Radovljica izvedla povpraševanje glede
možnosti najema parcele št. 1158/10 K.O. 2160-Ljubno. V interesu krajanov Posavca
je namreč ponovna ureditev igrišča na omenjenem zemljišču.
SKLEP 1-2.5: V primeru pozitivnega odgovora se prične s postopkom za najem
zemljišča in ureditev igrišča.
 Prestavitev ekološkega otoka v Otočah
Otok na sedanji lokaciji je z vidika varnosti in tudi glede na lokacijo samo neprimeren.
Predlaga se, da se prestavi na konec parkirišča ob mrliški vežici. Istočasno se
zaprosi tudi za manjkajoči kontejner za plastiko.
SKLEP 1-2.6: Vilko Praprotnik bo poskrbel za manjkajoči kontejner, Boštjan Soklič
pa se bo pozanimal za možnost menjave lokacije ekološkega otoka.
K 3. točki: Prireditve ob prazniku krajevne skupnosti
V okviru krajevnega praznika so bile predlagane naslednje aktivnosti:
Predstavitev PGD Ljubno z gasilsko vajo
Zaželeno je, da se izvede na lokaciji na Posavcu. Boštjan Soklič se bo povezal s
Primožem Šolarjem in se dogovoril o možnostih in terminu.
Proslava
Izvede se v petek, 23.8.2019. Organizacijo prevzame Pavla Bassanese. Vključiti je
potrebno učence PŠ Ljubno, MePz Ljubno, glasbenike. Po ustaljeni praksi bo KS
kupila vence, ki jih bo delegacija položila k obeležjem. Potrebno je poslati osebna
vabila.
Vaške igre
se izvedejo v soboto, 24.8.2019 v organizaciji ŠD Ljubno.
Nogometna tekma ˶debeli : suhi˝
Matjaž Toman bo preveril možnost, da se tekmo izpelje na Posavcu v nedeljo
25.8.2019.
SKLEP 1-3: Do 5.8.2019 je potrebno potrditi vse predloge. Za plakate in vabila
poskrbita Pavla Bassanese in Martina Šmitek. Soglasno je bilo sprejeto, da se
priznanje KS podeli Primožu Jancu.
K 4. točki: Prispela pošta
Vrnjen je bil račun, izstavljen za grobarino 2019, naslovljen na Pavla Žirovnika
(naslovnik preseljen). Potrebno je poizvedeti, na kakšen način je možno pridobiti
njegov nov naslov in račun preposlati.
Dopis g. Rakovca o previsokem računu za polaganje asfalta se obravnava kot
upravičeno reklamacijo. Odprte terjatve se odpiše.
G. Švegelj je poslal prošnjo za zmanjšanje groba. Vilko Praprotnik bo preveril
izvedljivost. V kolikor je zmanjšanje groba izvedljivo, se njegovi prošnji ugodi.
Matilda Ceferin želi odpovedati družinski grob. Prošnji se ugodi, v kolikor
najemnica sama na svoje stroške poskrbi za odstranitev posmrtnih ostankov svojcev
in nagrobnika.
Podjetje Inkaing d.o.o. je poslalo poziv na sestanek glede njenih terjatev do
KS, ki naj bi izvirale iz del na meteorni kanalizaciji – iztok Ljubno. Dela so bila v letu
2018, terjatev naj bi bilo okrog 11.000€. Sklenjeno je bilo, da se Boštjan Soklič za
pomoč obrne na Občino Radovljica.
G. Mašuk, ki se je dogovoril za najem dela župnišča, se je obrnil na Občino s
prošnjo za priklop na kanalizacijo. Člani sveta so soglasno sprejeli, da je potrebno
urediti brezplačni priklop, saj bo vlagal najeto zgradbo. Ne sme se pozabiti, da je g.
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Mašuk v KS že ogromno brezplačno postoril in mu vsaj na ta način lahko malenkost
povrnemo.
Na naslov KS je prispela anonimka, ki z neresnicami blati volilno komisijo in
imenovane posameznike. Izraženo je mnenje, da jo je potrebno posredovati volilni
komisiji in policiji.

K 5. točki: Razno
V Otočah in Ljubnem, ter na Posavcu je potrebno poskrbeti za zalivke na
cestišču. Na Posavcu je še nekaj starejših luči, ki jih je potrebno zamenjati in pri vrtcu
namestiti manjkajočo. Matjaž Toman Vilku Praprotniku sporoči točno lokacijo in ta
poskrbi za izvedbo.
Podjetju Akris smo še vedno dolžni plačilo za luči v mrliški vežici v Otočah.
Poskrbeti je potrebno za poravnavo dolga.
Ker KS ni mogla izpolniti obljube in Rdečemu križu nakazati sredstev, se ta
plačilo prenese v december, ko predvidevajo večje izdatke. Nakaže se 120€.
Popisati in kupiti je potrebno ročno orodje, čistila ipd.
Društvo upokojencev Brezje-Mošnje-Ljubno je poslalo vabilo na piknik.
Udeležil naj bi se ga vabljeni predsednik KS Ljubno.
Pogodba za vzdrževanje pokopališča v Otočah, ki je bila sklenjena z Miranom
Dežmanom, se odpove in se sklene z novim podjemnikom.
Ker je bila pogodba za vzdrževanje igrišč s ŠD Ljubno neveljavna, se le ta
sklene z Markom Beštrom.
Sklep 1.5.: obravnavani predlogi so sprejeti soglasno.
Na opombo o nujni postavitvi prometnih znakov za umirjanje prometa na
Posavcu se pove, da že potekajo aktivnosti v smeri postavitve.
Komunali je potrebno poslati dopis, da je na Posavcu potrebno večkrat čistiti
čistilno napravo, saj se širi neprijeten smrad.
Martina Šmitek predstavi vsebino nastajajoče internetne strani in povabi k
sodelovanju tako člane kot tudi krajane KS. V teku je registracija domene in zakup
prostora za spletno gostovanje. Pričakovati je, da bo stran do jeseni že aktivna.
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.
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