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Št. dok.: P-23/2021 

Ljubno, 30. 4. 2021 

 

ZAPISNIK 9. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Ljubno,  

ki je bila četrtek 29. aprila 2021 ob 19.30  v prostorih KS Ljubno. 

Prisotni člani sveta: Pavla Bassanese, Marija Habjan, Marija Mica Ussai, Boštjan Soklič, 

Vilko Praprotnik, Miran Dežman. 

Odsoten: Ivan Pogačnik. 

Opravičeno odsotna člana sveta: Matjaž Jeglič, Matjaž Toman. 

Prisotna še Martina Šmitek. 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 8. redne seje 

2. Tekoča problematika 

3. Razno 

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

K 1. točki:  Potrditev zapisnika 8. redne seje. 

Na zapisnik 8. seje ni bilo podanih pripomb. 

SKLEP 1: Vsi prisotni člani sveta zapisnik potrdijo. 

 

K 2. točki: Tekoča problematika 

 Oglasne deske so izdelane. Montaža je predvidena v prvi polovici maja. 

 Dogovorjen je ogled g, Remca iz Komunale Radovljica. Ocenil bo možnost 

postavitve ograje okrog eko otoka na Pecah, si ogledal škarpo nad Mladenovičem in 

rešetko pri MV v Ljubnem. 

 Kamnoseka sta si ogledala povozno ploščo na mestu kjer je stala lipa. Za 

posredovano besedilo sta podala ponudbo. 
SKLEP 2. 1.:  

Člani sveta se soglasno strinjajo z ugodnejšo ponudbo in potrdijo naročilo. 

 Na posavaškem otroškem igrišču je potrebno preveriti kljuko, saj imajo nekateri 

starši težave z odpiranjem.  
SKLEP 2. 2.: 

Po potrebi se kljuka/ključavnica nadomesti z novo. 

 Stroji so servisirani. Zimska freza nima zamenjanih jermen, saj so netipska in težko 

dobavljiva. 
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 Podan je predlog, da bi v času nogometnih tekem nekdanji peskokop služil kot 

parkirno mesto za vozila igralcev in navijačev.   
SKLEP 2. 3.: 

Člani sveta soglasno predlog podprejo. 

 V Otočah so bili ob obnovi ceste v bližini pokopališča odstranjeni mejniki. 
SKLEP 2. 4.: 

Ko bo Miran Dežman posredoval št. zemljišč bomo problematiko z dopisom predstavili 

občini. 

 Pri MV v Otočah so kot posledica obnove železniške proge poškodovani robniki. 
SKLEP 2. 5.: 

Člana sveta iz Otoč sta zadolžena, da na te in ostale morebitne poškodbe oz. 

pomanjkljivosti opozorita pri pregledu ob zaključku del.  

 

 

 

 K 3. točki: Razno 

 Ograja na pešpoti Posavec-Ljubno je prebarvana.  

 Opravljen je bil letni ogled otroških igrišč. Igrišči sta vzorno vzdrževani. Opomba je 

bila podana le na količino mivke, katero pa smo že imeli pripravljeno in je že dodana v 

peskovnika. Dodatno bodo posredovana navodila za zamenjavo opozorilne table ki bo 

zadostila evropskim standardom. 

 Trenutno stanje na eko otoku na Posavcu je zadovoljivo. Opozorila pristojnim 

službam so dosegla namen. 

 Glede projekta v Cizlju ni novih informacij. Predlagatelj bo obveščen o poteku.   

 Prenos zemljišča za igrišče na Posavcu bo po uskladitvi z dejansko in namensko 

rabo v Prostorskem redu občine. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.30. 

 
 
Zapisala: 
Martina Šmitek    
                

Boštjan Soklič 
Predsednik KS Ljubno 

 


