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Št. dok.: P-29/2021 

Ljubno, 28. 6. 2021 

ZAPISNIK 10. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Ljubno,  

ki je bila četrtek 24. junija 2021 ob 19.30  v prostorih KS Ljubno. 

Prisotni člani sveta:, Marija Habjan, Marija Mica Ussai, Boštjan Soklič, Ivan Pogačnik, 

Miran Dežman. 

Odsotni člani sveta:. Matjaž Jeglič 

Opravičeno odsotni člana sveta: Pavla Bassanese, Matjaž Toman, Vilko Praprotnik 

Prisotna še Martina Šmitek. 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 9. redne seje 

2. Tekoča problematika 

3. Krajevni praznik 

4. Razno 

 

Predsednik pozdravi vse navzoče in predlaga dnevni red. 
SKLEP: Dnevni red se potrdi soglasno. 
 
K 1. točki:  Potrditev zapisnika 9. redne seje. 

Na zapisnik 9. seje ni bilo podanih pripomb. 

SKLEP 1: Vsi prisotni člani sveta zapisnik potrdijo. 

 

K 2. točki: Tekoča problematika 

 Dve oglasni deski sta postavljeni.  

 Problematika vode pri vodohramu pri hiši Šmidove Jožice je bila predstavljena 

predstavniku Komunale Radovljica. Rešitev bodo poskušali najti člani PGD Ljubno. 

 Škarpa pri Mladenoviču in Kalanu se bo sanirala. Pobudo za izvedbo sanacije 

prevzame Maksimiljan Kalan. 

 Opravljen ogled poškodovane rešetke pri MV Ljubno. Komunala Radovljica bo 

rešetko popravila oz. jo zamenjala. 

 Na seji Odbora KS je bila izpostavljena zamuda pri projektu Grabotnik.  

 Predstavljen je bil tudi dvig rebalansa proračuna. 

 Na otroškem igrišču je nujno popravilo lope, dveh klopi in mize. 

SKLEP 2. 1.:  

Člani sveta se soglasno strinjajo, da se lopa popravi, klopi in miza pa se zaradi 

dotrajanosti nadomestijo z novimi. 

 Na občino Radovljica je bila naslovljena prošnja za označbo manjkajočih mejnikov v 

bližini pokopališča v Otočah. 

 Po zaključku obnove železnice skozi Otoče je potrebno opozoriti na vzpostavitev 

prvotnega stanja oz. odpravo škode. 

SKLEP 2. 2.:  
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Člani sveta se soglasno strinjajo, da člana sveta iz Otoč pozorno spremljata in s 

fotografijami dokumentirata povzročeno škodo, nanjo opozorita in se dogovorita za 

odpravo le-te. 

 Za obnovo Cizlja je letos planirana izdelava projekta. 

 Izvedene so bile geo. meritve za izgradnjo pločnika preko Posavca.  

 Preko novo položenih komunalnih vodov od železnice do bivše tovarne Iskra Otoče 

ni asfalta, zato se pogrezajo. 

SKLEP 2. 3.:  

Na težavo je potrebno opozoriti upravljalca: Komunalo Radovljica. 

K 3. točki: Krajevni praznik 

V okviru letošnjega krajevnega praznika se planira izvedba proslave, športne aktivnosti in 

podelitev priznanja. 

SKLEP 3. 1.:  

Za program in izvedbo proslave poskrbi Pavla Bassanese, organizacijo in izvedbo športnih 

dejavnosti prevzameta Vilko Praprotnik in Matjaž Toman. Vključiti je potrebno program za 

mladino. Za izvedbo le-te se zaprosi Mateja Pagona.  

Priznanje ob 25. letnici delovanja se podeli MePz Ljubno. 

 Na odboru za prostor je bila sporna izjava g. Bezjaka, ki se nanaša na aktualno 

onemogočeno postavitev oglasne deske: »Borut Bezjak je še dodal, da je to parkirišče 

namenjeno tudi za izvajanje oskrbe na domu tudi za objekt Ljubno 100. Kadarkoli lahko 

tam parkira za oskrbo na domu.«  

SKLEP 3. 2:  

Za dodatna pojasnila tej izjavi se na Občino se naslovi naslednja vprašanja:  

- Kdaj je bilo na omenjenem zemljišču zgrajeno parkirišče, 
- S čigavimi sredstvi? 
- V kakšen namen? 
- Kdaj je bilo dano v uporabo? 
- V katerih aktih je opredeljeno kot parkirišče? 
- Kje so prometne oznake, ki dovoljujejo parkiranje izključno vozilom Doma dr. Janka 

Benedika?  
- Kako je lahko v tem primeru Občina Radovljica izdala KS Ljubno dovoljenje za 

postavitev oglasne deske na tej lokaciji? 
 

Seja je bila zaključena ob 20.30. 

 

 
Zapisala: 
Martina Šmitek  
          
   

Boštjan Soklič 
Predsednik KS Ljubno 

 


