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.: P2-41/2019

Ljubno, 25. 10. 2019

ZAPISNIK 3. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Ljubno,
ki je bila v četrtek, dne 24. 10. 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 2. redne seje
2. Opravljeno delo
3. Pregled finančnega stanja
4. Razno

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

K 1. točki: Potrditev zapisnika 2. redne seje
Predsednik pove, da na zapisnik 2. seje ni bilo podanih pripomb.
SKLEP 1-1: vsi člani sveta zapisnik potrdijo.
K 2. točki: Opravljeno delo
Večina zadanega dela je opravljenega ali pa se zaključuje.
 Predsednik pohvali aktivnosti ob krajevnem prazniku. Še posebej izpostavi delo Pavle
Bassanese in Matjaža Tomana.
 Največji dosedanji projekt je bila zagotovo obnova poti za Mohorjem
 Na stezi Posavec-Ljubno je bila nameščena manjkajoča ograja. Staro bi bilo potrebno
prepleskati. Vilko Praprotnik bo poskrbel za ponudbe.
 Člani sveta, ki so namestili koše za pasje iztrebke bodo v roku enega tedna sporočili
lokacije le-teh. Boštjan Soklič bo zbrane podatke posredoval na Komunalo Radovljica,
katera je dolžna koše prazniti. Na pobudo krajanke pa naj bi bila potrebna montaža koša v
Lazah.
 Zalivke na cestišču so bile narejene na več odsekih na Posavcu in v Ljubnem. Na Posavcu
se je popravila tudi rešetka.
 Zaradi menjave lastnika zemljišča je zastalo delo za postavitev avtobusne postaje v
Otočah. Po prvih pogovorih z novim lastnikom smo lahko optimistični.
 Za ureditev igrišča na Posavcu nam pomaga Občina Radovljica. Razveseljujoč je odgovor,
da ima lokalna skupnost prednost pri nakupu zemljišča, a žal se trenutno obravnavajo
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prošnje iz leta 2013 in prve polovice leta 2014. Marija Habjan bo Občino Radovljica prosila
za dopis ARSO-tu.
Na sestanku Odbora krajevnih skupnosti je Boštjan Soklič ob obravnavi štiriletnega
programa razvoja in vzdrževanja cest izpostavil, da v program ni zajeta obnova ceste
Ljubno – Praproše.
V suhem potoku v Ljubnem naj bi se pred hišico s posipnim materialom položil asfalt.
Krajevni organizaciji Rdečega križa se ponovno potrdi denarno donacijo v znesku 120€.
Povezovanje s KD je v teku. Občni zbor bo sklican v začetku leta 2020.
Šola Antona Janše je z našim materialom prepleskala igrala na Posavcu. Ko bo dopuščalo
vreme jih bodo prepleskali tudi na igrišču v Ljubem.
Kljub prometnim označbam se skozi Otoče proti Zalošam vozijo težki tovornjaki. Vilko
Praprotnik bo dogajanje izpostavil na Občini Radovljica in prosil za ukrepanje policije.
Predsednik predlaga naj krajani ob takih dogodkih sami kličejo policijo in s tem največ
možno pripomorejo k reševanju problematike.
V Ljubnem je bila na našo pobudo nameščen nov prometni znak, ki usmerja na parkirni
prostor ob mrliški vežici.
SKLEP 2: vsi člani sveta se s povedanim strinjajo.

K 3. točki: Pregled finančnega stanja
Iz Občine Radovljica je bil na zahtevo KS izdan dokument, ki naj bi izražal dejansko
finančno stanje Krajevne skupnosti vendar izračun ni pravi.
SKLEP 3: na Občini Radovljica se zaprosi za ponovni izračun, katerega se po e-pošti
prepošlje članom sveta KS.
K 4. točki: Razno
Prejeta pošta
 Marko Volf in Tadej Šolar sta izpostavila težavo meteorne vode.
SKLEP 4-1: Komisija za komunalo pri KS Ljubno naj pogleda stanje na terenu in se
sestane s pošiljateljema dopisa. Do 9. 11. 2019 Ivan Pogačnik predsedniku KS poda
poročilo
 Prispel je odgovor za prestavitev eko otoka v Otočah. V kolikor bi želeli novo lokacijo na
železniški postajo je potrebno pridobiti dodatna dovoljenja, saj je bil otok zaradi
nasprotovanj od tam že prestavljen na sedanjo lokacijo.
SKLEP 4-2: Člana sveta KS iz Otoč pridobita potrebna dovoljenja.
 Predlog za postavitev omejitve hitrosti v Otočah na 30km/h se s strani svetnikov soglasno
ovrže, saj po prepričanju le-teh omejitev ne bi imela pravega učinka.
 Prav tako soglasno se ovrže predlog krajanke Posavca za postavitev znaka z omejitvijo
prometa za lokalni promet. Mnenje članov sveta KS je, da sam prometni znak prometa po
ulici do vrtca ne bo omejil.

stran 2 od 3

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

 Na predlog Matjaža Jegliča je potrebno uskladiti prevoze otrok. Težavo predstavlja
neusklajen vozni red kombija na relaciji Ljubno-Praproše in avtobusa, ki otroke pripelje iz
Radovljice.
SKLEP 4-3: Matjaž Jeglič bo predsedniku KS poslal dokumentacijo, ki je bila že
posredovana na Občino Radovljica in šolo. Na podlagi prejetega bo KS Ljubno urgirala pri
pristojnih inštitucijah.
 Marija Mica Ussai je postavila vprašanje glede obnove kapelice v Cizlju. Marija Habjan in
Matjaž Jeglič povesta, da je v letu 2011 za obnovo že bil izdelan projekt, ki je bil kasneje
opuščen.
SKLEP 4-4: Marija Habjan bo več informacij o tem poskušala pridobiti na Občini
Radovljica.
 Matjaž Toman ponovno opozori, da talna označba prehoda za pešce na Posavcu še
vedno ni narejena. Postavi tudi vprašanje glede izdelave pločnika ob cestišču na istem
odseku.
SKLEP 4-5: Na neoznačen prehod se ponovno opozori pristojne službe, glede pločnika pa
bo Vilko Praprotnik na občinski seji podal pobudo.
 Za potrebo ogrevanja MV v Otočah je potrebno kupiti gorivo. Predsednik KS Miranu
Dežmanu razloži postopek za nakup in ga za nakup tudi zadolži.
 Komunalno podjetje je držalo obljubo in za ta dela v prvih primernih temperaturah te dni
izvedlo čiščenje naprave na Posavcu.
V primeru potrebe se tudi v prihodnje preko elektronske pošte izvede ustrezna
korespondenca, naslednja seja pa se skliče v mesecu decembru.
Seja je bila zaključena ob 21.10 uri.

Zapisala:
Martina Šmitek

Boštjan Soklič
Predsednik KS Ljubno
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