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. 5021707000

Št. dok.: P2-18/2019

Ljubno, 9. 8. 2019

ZAPISNIK 2. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Ljubno,
ki je bila v četrtek, dne 5. 8. 2019 ob 19.30 v sejni sobi Krajevne skupnosti Ljubno.
Prisotni člani sveta: Pavla Bassanese, Marija Habjan, Marija Mica Ussai, Boštjan Soklič,
Vilko Praprotnik, Miran Dežman, Ivan Pogačnik, Matjaž Toman, Matjaž Jeglič.
Prisotna še Martina Šmitek.
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje
2. Delo v KS
3. Prireditve ob prazniku Krajevne skupnosti
4. Razno

Predsednik pozdravi vse navzoče in predlaga dnevni red.
SKLEP: Dnevni red se potrdi soglasno.

K 1. točki: Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje
Predsednik prebere zapisnik 1. seje s popravki, ki jih je predhodno predlagala Pavla
Bassanese.
SKLEP 1-1: vsi člani sveta zapisnik s popravki potrdijo.
K 2. točki: Delo v KS
 Koši za pasje iztrebke
Osem kosov se naroči pri podjetju Eki Kranj d.o.o, ki je posredovalo ponudbo. Eno
podjetje zaradi neserijske proizvodnje ni konkurenčno, drugo pa ni moglo zagotoviti roka
dobave. Lokacije so znane, od lastnikov zemljišč je potrebno pridobiti pisna soglasja. Ko
bo montaža košev zaključena, Boštjan Soklič obvesti Komunalo Radovljica, ki je
zadolžena za redno praznjenje.
SKLEP 1-2.1: Koše se naroči takoj po pridobitvi soglasij.
 Avtobusna postaja za otroke v Otočah
Občina Radovljica se za možnost postavitve dogovarja z Iskro Otoče. Rezervna lokacija bi
bila možna nasproti predlagane, ki pa je privatno zemljišče. Vse avtobusne postaje po
občini morajo biti tipske, podjetje, ki jih izdeluje ima veliko naročil, poleg tega je čas
dopustov, zato izgradnje le-te do jeseni ni realno pričakovati.
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SKLEP 1-2.2: Počaka se na izid povpraševanja Občine Radovljice glede možnosti
postavitve na planirano lokacijo.
 Pot za Mohorjem
Dela so stekla. Planirano je, da bo slovesna otvoritev že ob praznovanju krajevnega
praznika, saj izvajalec zaključek del planira za 20. 8. 2019.
 Tlakovci na pokopališču v Otočah
Kljub obljubi svetnika na prejšnji seji še vedno nimamo ponudb za izvedbo del. Ivan
Pogačnik se ponovno obveže, da bo pridobil ponudbi.
SKLEP 1-2.4: Ponudbi se pričakuje do 15. 8. 2019 na naslov KS Ljubno ali po elektronski
pošti.
 Igrišče na Posavcu
Prejeli smo informacijo, da je parcela št. 1158/10 K.O. 2160-Ljubno v lasti ARSO in je
vodno območje. Računa se na pomoč Občine, ki bo sprožila postopek za prenos lastništva
na Občino. Za isto zemljišče naj bi se zanimalo tudi podjetje Dimnikarstvo Dovrtel, d.o.o..
Zaradi prakse dobrih odnosov mu je potrebno sporočiti našo namero najema zemljišča.
SKLEP 1-2.5: Občini se sporoči, da je s strani KS in krajanov interes najema zemljišča za
ureditev igrišča. K podjetju Dimnikarstvo Dovrtel, d.o.o. naj se odpravijo predstavniki
občine in KS ter razložijo nastalo situacijo.
 Prestavitev ekološkega otoka v Otočah
Občina Radovljica se strinja s prestavitvijo na predlagano lokacijo.
SKLEP 1-2.6: Po prestavitvi bo Vilko Praprotnik poskrbel za manjkajoči kontejner za
odpadno plastiko.
K 3. točki: Prireditve ob prazniku Krajevne skupnosti
V okviru krajevnega praznika bodo potekale naslednje aktivnosti:
23. 8. 2019 ob 17. uri: predstavitev PGD Ljubno z gasilsko vajo ob cerkvi v
Ljubnem.
23. 8. 2019 ob 19.30: proslava v domu ŠD Ljubno
Program predstavi Pavla Bassanese.
Po ustaljeni praksi bo KS kupila 4 vence, ki jih bo delegacija položila k obeležjem.
Priznanje Primožu Jancu podeli predsednik KS, prav tako se primerno zahvali Jelki Šmid
za dolgoletno delo v KS. Po proslavi se krajanom pripravi pogostitev.
24. 8. 2019 je v organizaciji ŠD Ljubno planirana izvedba tradicionalnih športnih
iger.
Nogometna tekma ˶debeli : suhi˝ bo na Posavcu, a se zaradi prenatrpanosti
dogodkov prestavi za en teden, na 31.8.2019. Izvedbo se zaupa Matjažu Tomanu.
Vilko Praprotnik opozori na prijavo prireditev na policiji. Marija Habjan bo do 21. 8. 2019
poskrbela za dobavo in tisk majic za nogometno tekmo (naroči se 35 majic po ceni 5 €).
SKLEP 1-3: Program aktivnosti je soglasno sprejet, prav tako program na proslavi in
nabava majic. Pavla Bassanese in Martina Šmitek poskrbita za osebna vabila, plakate in
vabila krajanom. Vilko Praprotnik bo Boštjanu Sokliču poslal obrazložitev za podelitev
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letošnjega priznanja. Boštjan Soklič bo naročil priznanje pri vsakoletnem izdelovalcu leteh.
K 4. točki: Razno
Vika Praprotnika se ponovno opomni na obljubo, da bo z izvajalcem za košnjo igrišč
pripravil pogodbo.
Mirana Dežmana se ponovno opomni, da obljubljene pogodbe za delo v povezavi z
MV v Otočah še vedno ni priskrbel. Prav tako se ga opomni, da je potrebno stopiti v
kontakt s podjetjem Akris d.o.o., ki še ni poslalo računa za luči pri MV v Otočah.
Lipa sredi vasi še vedno služi kot oglasna deska, kar ni prav. Predlagana lokacija za
postavitev oglasne deske je pred Klaričem.
Anonimka na Policijo Radovljica še ni bila oddana.
Obnoviti je potrebno talne označbe na Posavcu pred vrtcem (prehod za pešce). V
kolikor cesto vzdržuje CP, se jim pošlje zahteva, kot tudi za zalivke. Za ostale zalivke in
rešetko na cestišču pod statusom lokalne ceste je že dogovorjeno.
Matjaž Jeglič izpostavi problematiko odstranjenih prometnih znakov za omejitev
hitrosti na cesti Ljubno–Praproše.
Oddati je potrebno predlog naročilnice za nabavo gnojila za nogometno igrišče.
Matjaž Toman je predlagal zamenjavo sijalk v svetilkah na pokopališču v Ljubnem,
saj so obstoječe v različnih odtenkih.
V Otočah je težava preglednost, saj pri izpostavljeni stanovanjski hiši živa meja
močno sega na vozišče. Ivan Pogačnik bo poskrbel, da temu ne bo več tako.
Od KPK smo prejeli nov poziv k oddaji dokumentacije za pretekla leta. Kljub zahtevi
po obsežni dokumentaciji bomo na njihovo zahtevo odgovorili v zahtevanem roku.
Sklep 1.4.: Obravnavane teme pod točko Razno so bile sprejete soglasno.

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.
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