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.: P-21/2020

Ljubno, 5. 3. 2020

ZAPISNIK 5. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Ljubno,
ki je bila v petek, dne 28. februarja 2020 ob 19.30 v prostorih KS Ljubno.
Prisotni člani sveta: Pavla Bassanese, Marija Habjan, Marija Mica Ussai, Boštjan Soklič,
Vilko Praprotnik, Miran Dežman, Ivan Pogačnik, Matjaž Toman.
Odsoten član sveta: Matjaž Jeglič.
Prisotna še Martina Šmitek.
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje
2. Pregled finančnega stanja
3. Plan dela za leto 2020
4. Razno.
Predsednik pozdravi vse navzoče in predlaga dnevni red.
SKLEP: Dnevni red se potrdi soglasno.

K 1. točki: Potrditev zapisnika 4. redne seje.
Na zapisnik 4. seje ni bilo podanih pripomb.
SKLEP 1-1: Vsi prisotni člani sveta zapisnik potrdijo.

K 2. točki: Pregled finančnega stanja
Pripravlja se nov pravilnik financiranja, saj prejšnja verzija na OKS ni bila sprejeta. Novi
osnutek je sprejemljiv, a bo potrebno usklajevanje na Občini. Predlaga, da se usklajevanja
poleg predsednika udeleži tudi Marija Habjan.
SKLEP 2-1: Sprejet soglasno.

K 3. točki: Plan dela za leto 2020
Predsednik predstavi predvidene pogodbene stroške za leto 2020 in okvirna razpoložljiva
sredstva in pozove člane sveta naj podajo predloge za delo v letu 2020.
Predvideno lokacijo za postavitev avtobusne postaje v Otočah bo zaradi
električnega voda potrebno premakniti. Zaradi bliže zemljišča v lasti podjetja Steelplast
d.o.o. potrebujemo soglasje. Ivan Pogačnik se zadolži, da pridobi soglasje Steelplasta za
postavitev nadstrešnice.
SKLEP 3-1: Sprejet soglasno.
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V Otočah je potrebno popraviti dotrajano škarpo, prepleskati poslovilno vežico,
ponovno postaviti luč javne razsvetljave ob stopnicah pri pokopališču ter ustreznim
službam podati predlog, da se pri obnovi železniških tirov poskrbi tudi za dokončanje
komunalnih inštalacij.
SKLEP 3-2: Predlogi si sprejeti soglasno.

Krajani Posavca so podali predloge za dodatno postavitev luči javne razsvetljave in
zamenjavo obstoječe za novejše z manjšim svetlobnim onesnaževanjem.
Smiselno bi bilo postaviti prometno označbo ˶slepa ulica˝ za ulico v bližini vrtca ter dodati
označbe št. hišnih številk na začetku vsake ulice. Prav tako je potrebno nadaljevati z
aktivnostmi za postavitev usmeritvene table za podjetje Atotech, d.d. in s tem preprečiti
vožnje tovornjakov skozi Otoče proti Zalošam. Občino je potrebno opozoriti na cesti, ki sta
javno dobro in nista vzdrževani, pozimi pa tudi nespluženi.
Presoditi je potrebno smiselnost določitve prednostne ceste v križišču pri Frelihu.
Poiskati je potrebno način za preprečitev nelegalno odlaganje smeti. Poiskati je potrebno
tudi rešitev za pravilno ločevanje na eko otoku, predvsem pa poskrbeti, da bo služil
svojemu namenu.
PGD Ljubno je potrebno podati predlog popis stanja obstoječih podtalnih in ostalih
hidrantov ter omare z gasilskim orodjem.
Obnovili bomo oglasne deske. Lokacije člani sveta pripravijo do naslednje seje.
SKLEP 3-3: Predlogi so sprejeti soglasno, izjema je predlog prednostne ceste pri Frelihu,

ko se postopa šele ko bodo prebivalci okoliških ulic soglasni.
Za Ljubno je potrebno kupiti dodatni koš za pasje iztrebke.
Na cesti nad Pečnikom je potrebno postaviti varovalno ograjo in prebarvati staro ograjo na
pešpoti proti Ljubno – Posavec.
Obnoviti bi bilo potrebno prostore KS.
Za odpravo težav z meteorno vodo v zgornjem delu Ljubna je potrebno kontaktirati Občino
Radovljica, saj so težave nastale po njeni izgradnji parkirišča za podružnično šolo zaradi
prekratke drenažne cevi.
SKLEP 3-4: Predlogi so sprejeti soglasno

K 4. točki: Razno
Izvajalca zimske službe je potrebno obvestiti, da redno posipanje po polju v
Ljubnem ni potrebno.
Dominvest je potrebno zaprositi za pojasnilo stroška kurjave za prostore KS Ljubno.
Poslovno poročilo je bilo oddano na Občino.
Inventura je bila narejena, terjatve (po sklepu prejšnjih sej) odpisane.
Podjetje INKAING d.o.o. je poslalo zadnji poziv za plačilo stroškov za opravljena
dela in škodo. Ker gre za zadeve iz obdobja prejšnjega sveta KS se za razjasnitev
okoliščin in pomoč pri reševanju situacije se obrnemo na Občino Radovljica.
SKLEP 4-1: Sprejet soglasno.
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Marija – Mica Ussai poroča, da vnovična postavitev kapelice v Cizlju ni smiselna ter
predstavi nov predlog. Člani sveta pregledajo zamisel g. Mašuka za postavitev nove
kapelice na poti proti Praprošam. Predlagana lokacija je na zemljišču, ki je v lasti župnije.
Prikazani osnutek je sprožil diskusijo o možni postavitvi replike kapelice v Cizlju.
SKLEP 4-2: KS Ljubno je mnenja, da je to stvar župnije. Pripravljena je projekt podpreti v

tolikšni meri v koliko bi lahko pri ustreznih inštitucijah zaprosila za sredstva.

Seja je bila zaključena ob 21.30.

Zapisala:
Martina Šmitek

Boštjan Soklič
Predsednik KS Ljubno
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