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-71/2020

Ljubno, 19. 9. 2020

ZAPISNIK 7. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Ljubno,
ki je bila v četrtek, dne 17. septembra 2020 ob 19.30 v prostorih KS Ljubno.
Prisotni člani sveta: Pavla Bassanese, Marija Habjan, Marija Mica Ussai, Boštjan Soklič,
Vilko Praprotnik, Miran Dežman, Matjaž Jeglič.
Odsoten: član sveta Ivan Pogačnik
Opravičeno odsoten član sveta: Matjaž Toman.
Prisotna še Martina Šmitek.
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje
2. Delo v KS
3. Razno

Predsednik pozdravi vse navzoče in predlaga dnevni red.
SKLEP: Dnevni red se potrdi soglasno.
K 1. točki: Potrditev zapisnika 6. redne seje.
Na zapisnik 5. seje ni bilo podanih pripomb.
SKLEP 1: Vsi prisotni člani sveta zapisnik potrdijo.

K 2. točki: Delo v KS
Kljub zapletom pri birokraciji in pridobivanju soglasij smo uspeli postaviti avtobusno
postajališče v Otočah. Uradna otvoritev je bila v okviru krajevnega praznika s kratkim
kulturnim programom. Zahvala vsem, ki so pripomogli k postavitvi. Hvala tudi nastopajočim
in pokroviteljem na otvoritvi.
Po Ljubnem so bile obnovljene talne označbe.
Popravljena je bila streha na MV v Otočah.
V rečni strugi na Posavcu je bila že dlje časa vzdrževalna lestev s podestom, ki jo je
voda odtrgala iz mostu preko Save. Ker odziva na prošnje po odstranitvi pri pristojnih
inštitucijah ni bilo smo za odstranitev zaprosili PGD Ljubno. Za hitro opravljeno delo se jim
zahvaljujemo.
Rešen je finančni zaplet s podjetjem InkaIng d.o.o. Po več sestankih na Občini
Radovljica smo razjasnili in rešili nesoglasja, ki so nastala že pred leti.
V Vazah je bil postavljen dodatni koš za pasje iztrebke.
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Marnovi so prosili za priklop na kanalizacijo. Njihova projektantka predlagala rešitev
z izgradnjo novega jaška.
SKLEP 2. 1.: Priklop se soglasno odobri po predlagani rešitvi. Celotne stroške nosijo
Marnovi sami.
Sonja Ham je izrazila željo o opustitvi groba za katerega je najemnino plačevala njena
pokojna mati.
SKLEP 2. 2.: Najprej se ji predlaga naj se pred odločitvijo pogovori s sorodniki in med njimi
poišče novega najemnika, saj je grob ves čas zelo vzorno urejen. Seznani se jo z
dolžnostmi in se ji predstavi pogoje za odpoved groba. V danem roku je dolžna na svoje
stroške odstraniti vse nagrobno obeležje, v nasprotnem primeru to na njegove stroške stori
izvajalec pokopališke službe.
Steza na pri Kovaču na Posavcu je bila na predlog KS Ljubno pregledana s strani
Občine Radovljica. Ugotovili so, da je v primernem stanju. Vsak poseg bi pomenil njeno
poslabšanje.
SKLEP 2. 3.: Dokler je steza v trenutnem stanju dela na njej niso potrebna.
Opozoriti je potrebno pristojne službe, da je ob cesti Ljubno – Praproše potrebno
pokositi travo.
V kratkem naj bi se pričela dela pred Tonejcem, kjer je potrebno dvigniti poseden
jašek.
Postavitev varovalnih ograj pri Pepeu in pod Bajukom prevzame Občina Radovljica
saj gre za nevarni odsek.
Za rešitev iztoka meteorne vode preko Grabotnika je potrebno izdelati projekt, saj
gre za obsežna in zahtevna dela. Projekt bo izdelala Občina Radovljica.
Za igrišče na Posavcu je v teku pridobivanje dokumentacije.
Na pešpoti Posavec-Ljubno bo potrebno poiskati rešitev za odvodnjavanje
meteorne vode. Povabilo k oddaji predračuna za barvanje ograje je še aktualno.
Za postavitev oglasnih desk smo morali pridobiti soglasje ZVKDS OE Kranj. Ogled
na terenu je bil opravljen in obljubljeno soglasje.
SKLEP 2. 4.: Ker je od zaprositve za soglasje minilo še več kot tri mesece in je bilo podano
ustno soglasje se na podlagi ZUP-a molk organa razume kot dano soglasje. Člani sveta so
soglasno strinjajo, da se aktivnosti za postavitev lahko nadaljujejo.
Predračuni za pleskarska dela za obnovo prostorov KS in za izdelavo s postavitvijo
oglasnih desk smo prejeli. Zardi izliva vode iz zgornjega stanovanja naj bi nekaj sredstev
prejeli iz naslova zavarovanja.
SKLEP 2. 5.: Soglasno je sprejeto, da se na podlagi ponudb izbere izvajalce za: obnovo
prostorov KS, barvanje ograje in za izdelavo in postavitev oglasnih desk.
Glede na slabe izkušnje (tokrat z arogantnima kolesarjema) bo Vilko Praprotnik
kontaktiral PGD Ljubno in jih zaprosil za pomoč v času pogrebih sprevodov na cesti od MV
Ljubno do farne cerkve.
V bližini Kalanovih je potrebno zamenjati del poškodovane kanalizacijske cevi.
SKLEP 2. 6.: Ko bodo potekala načrtovana dela lastnikov parcel se odpravi tudi napaka na
kanalizaciji.
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Odbor za postavitev spominske plošče padlim 1914-1918 v Ljubnem je zaprosilo za
namestitev spominske plošče na MV Ljubno.
SKLEP 2. 7.: Odboru se namestitev plošče odobri v njihovi lastni režiji po predstavljeni
nameri in pod pogojem, da ni povzročena nikakršna škoda na MV Ljubno.
Plošča, ki je bila umeščena na mesto odstranjene lipe je še vedo prazna.
SKLEP 2. 8.: Komisija za kulturo bo pripravila predlog besedila za graviranje v ploščo.
V Otočah je obzidje pri pokopališču potrebno obnove.
SKLEP 2. 9.: V kolikor bo dovolj sredstev se z obnovo prične že v tekočem letu.
KS Ljubno bo dala ponudbo za ureditev lastništva na parcelni številki 330/5 K.O.
Ljubno.
SKLEP 2. 10.: Člani sveta se s predlogom soglasno strinjajo.
K 3. točki: Razno
V času novega korona virusa se od umrlih poslavljamo pred mrliškima vežicema,
zato je potrebno nabaviti primerni mizici. Dotrajani sta tudi obe žalni zastavi.
SKLEP 3. 1.: Člani sveta se z nabavo mizic in zastav soglasno strinjajo.
Tokratno praznovanje ob krajevnem prazniku je bilo drugačno in okrnjeno. Položeni
so bili venci k spomenikom NOB in slavnostno odprto avtobusno postajališče v Otočah.
Otroško igrišče na Posavcu je večkrat zbirališče mladine, ki na tem mestu popiva in
pušča smeti, zato je potrebno na dogajanje opozoriti komunalnega redarja.
Skozi Posavec že dlje časa ni več črt po sredini vozišča, ki bi zagotovo prispevala k
večji varnosti v prometu
SKLEP 3. 2.: Vilko Praprotnik bo glede možnosti ponovne označbe cestišča na naslednji
seji postavil svetniško vprašanje.
Seja je bila zaključena ob 21. uri.

Zapisala:
Martina Šmitek

Boštjan Soklič
Predsednik KS Ljubno

stran 3 od 3

