
 
 

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 

stran 1 od 4 

Št. dok.: P-38/2020 

 
Ljubno, 6. 6. 2020 

 

 

 

ZAPISNIK 6. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Ljubno,  

ki je bila v četrtek, dne 4. junija 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. 

Opravičeno odsoten član sveta: Matjaž Jeglič. 

Prisotna še Martina Šmitek. 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje 

2. Ukrepi v času epidemije koronavirusa 

3. Opravljeno delo v KS 

4. Plan dela v KS 

5. Razno 

 

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

 K 1. točki:  Potrditev zapisnika 5. redne seje. 

Na zapisnik 5. seje ni bilo podanih pripomb. 

SKLEP 1: Vsi prisotni člani sveta zapisnik potrdijo. 

 

 K 2. točki: Ukrepi v času epidemije koronavirusa 

• Po razglasitvi epidemije se je KS Ljubno na pomankanje zaščitnih mask odzvala z 

nabavo ustreznega materiala za samoizdelavo. Svetniki, člani RK in ostali prostovoljci so v 

roku treh dni izdelali okrog 2000 mask, katere je PGD raznosilo v poštne nabiralnike vseh 

gospodinjstev v KS Ljubno. Zaradi dodatne donacije materiala s strani občine je vsako 

gospodinjstvo je prejelo po 4 maske. S strani večine krajanov je bila ta gesta sprejeta z 

odobravanjem.  
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SKLEP 2: Soglasno je sprejeto, da je strošek za nabavo materiala v višini 134,20€  

upravičen strošek v korist krajanov. 

 Skupaj z Občino Radovljica in Štabom civilne zaščite Radovljica smo pred trgovino 

na Posavcu krajanom delili zaščitne maske in rokavice. 

 V skladu z navodili smo zaprli otroški igrišči in ju opremili z obvestili 

 Med epidemijo tudi nogometnega igrišča ni bilo dovoljeno uporabljati, kar je bilo po 

eni strani ugodno saj je bilo pred epidemijo posejano 25 kg trave in bilo izvedeno 

gnojenje.  

 

 K 3. točki:  Opravljeno delo v KS 

Delo je bilo zaradi epidemije oteženo.  

 

3.1  Sestanek z Inka-Ing in Občino Radovljica je bil prestavljen na 12.6.2020. 

 

3.2. Postopki za popravilo poslovilne vežice so bili izvedeni in popravilo se lahko prične. 

SKLEP 3.2.: Miran Dežman in Ivan Pogačnik poskrbita za koordinacijo popravila. 

 

3.3. Odprto pismo Branku Fajfarju je bilo objavljeno v Deženih novicah. Pričakovati je 

njegov odgovor v naslednji številki istega časopisa. Če bo odgovor žaljiv, lažniv in 

zavajajoč bomo sklicali zbor krajanov.  

SKLEP 3.3.: Sprejet soglasno. 

 

3.4. Komunala Radovljica je po nalogu Občine Radovljice na Posavcu odstranila drevesa, 

uredila ponikovalnico in zasadila nova drevesa. 

 

3.5. Občina Radovljica je zaradi varnosti odstranila starodavno lipo v Ljubnem. Nova 

zasaditev lipe na isti lokaciji ni dovoljena. 

SKLEP 3.5.: Soglasno sprejeto, da se na mesto kjer je stala lipa se vstavi betonska plošča 

velikosti 50x50cm s primernim napisom.  

 

3.6. Potekale so aktivnosti za igrišči na Posavcu. Vloga za prenos lastništva na Občino 

Radovljica je bila vložena. V kolikor bo vloga rešena pozitivno namerava Občina 

Radovljica upravljanje igrišč prepusti KS Ljubno. 

 

3.7. Opravljen je bil ogled na terenu pri Marnovih, ki želijo priklop na kanalizacijo. Tehnične 

rešitve so. 

SKLEP 3.7.:  Počaka se na njihovo vlogo. 

 

3.8. Podjetje Štefelin, ki skrbi za javno razsvetljavo je v zelo kratkem času na Posavcu 

zamenjal stare luči javne razsvetljave. 

SKLEP 3.8.:  Za namestitev luči pri pokopališču v Otočah se s podjetjem Štefelin 

dogovorita člana sveta KS Ljubno iz Otoč. 
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 K 4. točki:  Plan dela v KS 

4.1.: Ob izgradnji parkirišča pri šoli odvodnavanje meteorne vode ni bilo dobro izvedeno, 

kar se pokaže ob vsakem dežju.   

SKLEP 4.1.:  Situacija se ogleda skupaj s predstavniki Občine Radovljica in se pripravi 

finančna slika. 

4.2.:  G. Jelenc je zaprosil za priklop na kanalizacijo. Leta 2014 je predhodni lastnik 

prostorov iz strani KS Ljubno dobil dovoljenje za predhodni priklop. 

SKLEP 4.2.:  V kolikor g. Jelenc predloži dokazilo o plačanem prispevku za priklop na 

kanalizacijo se zanjo izda dovoljenje, v kolikor pa dokazila nima se mu izstavi račun. 

4.3.: Izliv vode nad prostori KS Ljubno še vedno ni saniran. Lastnik zgornjega stanovanja 

je ponovno obljubil ureditev razmer. 

SKLEP 4.3.:  Na podlagi dosedanjih neizpolnjenih obljub lastnika zgornjega stanovanja naj 

se upravljalca, podjetje Dominvest, pozove k takojšnji rešitvi. 

4.4.: Nekatere oglasne deske po KS Ljubno so dotrajane oz. jih je potrebno postaviti na 

novih lokacijah. Podano je stanje oz. predlagane nove lokacije. 

V Otočah:  pri železniški postaji ne potrebuje obnove; pri pokopališču bi bilo potrebno 

namesti novo, večjo. 

Na Posavcu: obstoječa ostane in je v dobrem stanju. 

V Ljubnem: pred blokom je potrebna obnove. Predlagana je nova lokacija pred Domom 

ŠD, v središču vasi na občinski parceli št. 134 K.O. Ljubno ter na parkirišču pred cerkvijo. 

SKLEP 4.4.:  Predlagane lokacije so soglasno sprejete. Stečejo naj vsi potrebni postopki. 

4.5.: Ograjo na pešpoti Ljubno-Posavec je potrebno prebarvati. 

SKLEP 4.5.:  Na spletni strani se objavi razpis, kakor tudi za obnovo prostorov v KS Ljubno 

in  beljenje poslovilne vežice v Otočah. 

4.6.: Na podlagi trditve Gorazda Fajfarja na sestanku Komisije za mali nogomet pri Športni 

zvezi Radovljica, da je pripravljenost igrišča v Ljubnem neprimerna za igranje se na igrišču 

v Ljubnem opravljajo le še redna vzdrževalna dela. Klube, ki imajo dovoljenje za igranje se 

o tem obvesti. Dovoljenje za igranje še vedno imajo, le da si od sprejetega sklepa dalje 

igralno površino pripravljajo sami in igrajo na lastno odgovornost.  

SKLEP 4.6.:  Sprejeto soglasno. Zapisnik KMN je priloga zapisniku 6. redne seje KS 

Ljubno. 

4.7.: Na Posavcu je potrebno urediti stezo na Kovača. 

SKLEP 4.7.:  Sprejeto soglasno. 

4.8.: V naselju Posavec je potrebno urediti prometno ureditev z določitvijo glavne ceste. 

SKLEP 4.8.:  Sprejeto soglasno. Članici sveta iz Posavca pripravita ustrezno 

dokumentacijo za oddajo vloge na Občino Radovljica. 
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 K 5. točki: Razno 

Marija Habjan je izpostavila, da sta pokopališči v Otočah in v Ljubnem, v primerjavi z 

ostalimi pokopališči v naši občini, vzorno urejeni.  

 
Seja je bila zaključena ob 21. uri. 
 
 

 
 
Zapisala: 
Martina Šmitek          
             
 
 

Boštjan Soklič 
Predsednik KS Ljubno 

 
 

 
 
 

Priloga: 
Zapisnik sestanka KMN pri Športni zvezi Radovljica z dne 19.5.2020. 


