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Št. dok.: P-17/2021 

Ljubno, 17. 3. 2021 

 

ZAPISNIK 8. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Ljubno,  

ki je bila v torek 16. marca 2021 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. Potrditev zapisnika 7. redne seje 

2. Delo v letu 2020 

3. Delo v letu 2021 

4. Tekoča problematika 

5. Razno 

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

K 1. točki:  Potrditev zapisnika 7. redne seje. 

Na zapisnik 7. seje ni bilo podanih pripomb. 

SKLEP 1: Vsi prisotni člani sveta zapisnik potrdijo. 

K 2. točki: Delo v letu 2020 

 Na Posavcu je bila izvedena sanacija mostu preko Save.  

 V Ljubnem sta bili zgrajeni dve zaščitni ograji, ki bosta prispevali k večji varnosti v 

cestnem prometu. 

 Izvedla so se vzdrževalna dela na kanalizacijskih vodih v gornjem delu Ljubna. 

 V delu je projektna dokumentacija za sanacijo Grabotnika. Matjaž Toman je ob tem 

izpostavil neurejen vodotok potoka Lešnica.  

SKLEP 2. 1.:  

Problematiko bo s svetniškem vprašanjem na Občini Radovljica izpostavil Vilko Praprotnik. 

 

 Prostori KS so prepleskani. 

 Montaža oglasnih desk se pričakuje v roku enega meseca.  

 V Vazah je bil za predlog vaščanov nameščen kos za pasje iztrebke.   

 Pešpot Posavec - Ljubno je bila nasuta, uredili smo odvodnjavanje. 
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K 3. točki: Delo v letu 2021 

 Ker je bila zimska sezona vremensko dokaj pestra se ne moremo nadejati ostanka 

sredstev iz naslova zimskega vzdrževanja. 

 Ob pešpoti Posavec - Ljubno načrtujemo barvanje ograje na mestih, kjer se to še ni 

naredilo. 

 Želje so po napredku urejanja igrišča na Posavcu. 

SKLEP 3. 1.:  Vilko Praprotnik bo na Občini Radovljica postavil svetniško vprašanje kako je 

z lastništvom in prekategorizacijo zemljišča. 

 Na pripravljeno povozno ploščo, kjer je stala vaška lipa je potrebno vklesati 

spominski napis. 

SKLEP 3. 2.:  Predlog besedila Pavle Bassanese člani sveta podprejo soglasno. Na ploščo 

se vkleše: »Tu je do leta 2020 stala stara vaška lipa. Višina: 18 m, obseg: 410 cm« 

Kamnosek poda ponudbo do naslednje seje. 

 Pri pokopališču v Ljubnem je potrebno zamenjati rešetko.  

 Zaradi nenadnega odstopa Boruta Brejc, kot predsednika inventurne komisije, se je 

na podlagi korespondence v komisijo imenoval Darko Kozjek 

SKLEP 3. 3.:  Soglasno se novo sestavo podpre tudi za delo inventurne komisije v 

prihodnje. 

 Stroji v lasti KS (kosilnice, škarje, rolba …) v tem mandatu še nikoli niso bili 

servisirani. 

SKLEP 3. 4.:  Soglasno je podprt sklep, da se servis na strojih opravi. 

 Preprečiti bo potrebno zaraščanje pruga. 

SKLEP 3. 5.:  Vilko Praprotnik bo na Občini Radovljica postavil svetniško 

vprašanje/pobudo. 

 Marija Mica Ussai vpraša o možnosti ograditve eko otoka v gornjem delu Ljubna s 

čemer bi zavarovali kontejnerje pred vetrom. 

SKLEP 3. 6.: Boštjan Soklič bo o tej možnosti povprašal na Občini Radovljica. 

 Obzidje okrog pokopališča v Otočah je potreben obnove. 

 SKLEP 3. 7.: Miran Dežman bo priskrbel vsa potrebna dovoljenja in vse ponudbe. 

 Prehod na cestišču na Posavcu še vedno ni zarisan. 

SKLEP 3. 8.: Boštjan Soklič bo urgiral na Občini Radovljica. 

 Zaradi večje požarne varnosti je potrebno PGD Ljubno je predlagati pregled 

hidrantov. 

KORK je zaprosil za podporo pri obdarovanju žensk v KS nad 80. let ob dnevu žena. 

SKLEP 3. 9.: Korespondenčno je bi predlog že sprejet. Člani sveta predlog za izdajo 

naročilnice v znesku 120€ soglasno potrjujejo. 

 

 K 4. točki: Tekoča problematika 

 Kontejnerji na eko otoku na Posavcu so polni predvsem zaradi embalaže in 

steklenic, ki jih tem odlagajo in Houston Resorta. 

SKLEP 4. 1.: Vilko Praprotnik bo urgiral na Komunali Radovljica. 

 Bernarda Šraj je vložila prošnjo za zmanjšanje groba na pokopališču v Ljubnem. 
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SKLEP 4. 2.: Člani sveta se soglasno strinjajo z mnenjem komisije, ki je prošnji ugodila. 

Rok za zmanjšanje je  do konca leta 2021, za tekoče leto pa se najemnici še vedno izstavi 

račun za dvojni grob. 

 Ob obnovi železniške proge se g. Kogovšek jezi zaradi neočiščenega cestišča. 

Preusmerilo se ga je na odgovorne in ustrezne službe. 

 G. Marko Bajec je posredoval ustno pobudo Branka Fajfarja po dodatni ureditvi poti 

mimo Žgajnarja do pokopališča in zaprosil za stališče Sveta KS Ljubno. 

SKLEP 4. 3.: Člani sveta so enotni, da dostopnost po omenjeni poti ustreza in poseg ni 

potreben. 

 Za del ceste skozi Ljubno je bil na Občino s strani krajana podan predlog uvedbe 

cone z omejitvijo na 30 km/h. 

 SKLEP 4. 4.: Člani sveta se soglasno strinjajo, da se za uvedbo cone izda negativno 

mnenje. 

 Na nogometnem igrišču v Ljubnem se množijo prazne pločevinke in ostale smeti. 

Klube, katerim se je izdalo dovoljenje za igranje nogometa se poziva naj skrbijo za red in 

čistočo, a žal brez uspeha. 

SKLEP 4. 5.: Člani sveta se soglasno strinjajo, da se bo ponovno odločalo o izdaji dovoljenj 

za igranje v kolikor se bo ignoranca v prihodnje nadaljevala. Dopuščajo pa tudi možnost, 

da KS Ljubno smeti odstrani na stroške klubov. 

 Bešter Marko s KS Ljubno ni podaljšal pogodbe za urejanje otroških igrišč. 

SKLEP 4. 6.: Soglasno je sprejeto, da ta dela za KS Ljubno v prihodnje preko podjemne 

pogodbe opravlja Dejan Šparakl. Plačila se izvršijo mesečno na podlagi odddanega 

dnevnika opravljenega dela. 

 

 K 5. točki: Razno 

 Na področju Radovljice se pripravlja se nov pokopališki red. 

 Marija Habjan izpostavi problematiko otroškega igrišča na Posavcu. Na njem se 

zbirajo odrasli, ki za seboj puščajo smeti in nered. Neodgovorni starši, ki največkrat niti 

niso prebivalci KS Ljubno, na igrišču pogosto samoorganizirajo otroške rojstnodnevne 

zabave. Tudi v času korona virusa je takrat prisotnih mnogo več kot 10 otrok, katere 

spremlja vsaj po en starš. Seveda smeti za njimi ostanejo po vsem igrišču. 

SKLEP 5. 1.: Na ograjo igrišča se namesti obvestilo, da vnos hrane in pijače ni dovoljen. V 

primeru, da se bodo samoorganizirane zabave nadaljevale, se obvesti pristojne službe. 

  

Seja je bila zaključena ob 20.50. 
 
 
Zapisala: 
Martina Šmitek    
                

Boštjan Soklič 
Predsednik KS Ljubno 

 


