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Št. dok.: P-36/2021 

Ljubno, 11. 8. 2021 

ZAPISNIK 11. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Ljubno,  

ki je bila v torek 10. avgusta 2021 ob 19.30  v prostorih KS Ljubno. 

Prisotni člani sveta:, Pavla Bassanese, Miran Dežman, Marija Habjan, Ivan Pogačnik, 

Vilko Praprotnik, Marija Mica Ussai, Boštjan Soklič, ,. 

Odsotni člani sveta: Matjaž Jeglič, Matjaž Toman, 

Prisotna še Martina Šmitek. 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 10. redne seje 

2. Delo v KS Ljubno 

3. Krajevni praznik 

4. Razno 

 

Predsednik pozdravi vse navzoče in predlaga dnevni red. 
SKLEP: Dnevni red se potrdi soglasno. 
 
K 1. točki:  Potrditev zapisnika 10. redne seje. 

Na zapisnik 10. seje ni bilo podanih pripomb. 

SKLEP 1: Vsi prisotni člani sveta zapisnik potrdijo. 

 

K 2. točki: Delo v KS Ljubno 

 Prebivalci Posavca so KS opozorili na smrad iz zbiralnika. Po urgenci na Komunalo 

Radovljica se je stanje uredilo. 

 Dve novi oglasni deski služita svojemu namenu. Za postavitev tretje še vedno 

čakamo na obvestilo občine o razrešitvi zapleta. 

 Luči javne razsvetljave so bile zamenjane. 

 Nogometna sekcija ŠD Ljubno, »Čpinarji Lubno« so zaprosili za izdajo soglasja za  

igranje na nogometnem igrišču Ljubno. V lanskem letu je bilo problematično puščanje 

smeti ob igrišču in ignoranca ob prošnjah za vzdrževanje. 

 SKLEP 2.1: Prisotni člani sveta KS predlagajo, da se dovoljenje prosilcem 

dovoljenje izda pod pogojem, da se zavežejo k vzdrževanju reda in čistoče. V primeru, da 

se lanska poblematika ponavlja smeti odstrani KS Ljubno na stroške prosilcev. 

 Napis na povozni plošči kjer je prej stala vaška lipa je bil vklesan napis. Njegova 

zelo slaba vidljivost je nesprejemljiva, zato je potrebno izvajalca del na to opozoriti. 

 SKLEP 2.2: Plačilo računa se zadrži. 

Za obnovo lope na otroškem igrišču na Posavcu teče dogovor z obrtniki. 

 Otroški igrišči sta potrebni celovite obnove. Predstavnik občine naj bi prišel na 

ogled. 

 SKLEP 2.2: Na ogledu ga bosta spremljala Vilko Praprotnik in Boštjan Soklič. 

Predlaga se razširitev z novimi igrali. 
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 V tem mesecu pride na ogled projektant za obnovo Cizlja. 

 Ponjava s katero je že dlje časa prekrito obeležje na MV v Ljubnem kazi podobo.  

SKLEP 2.3: Na neprimernost je potrebno opozoriti postavljavca.  

 Projekta za Grabotnik še vedno ni, zato se na Občino Radovljica ponovno naslovi 

opomnik. 

 Vrata v garaži MV v Ljubnem ne delujejo pravilno. 

SKLEP 2.4: Vilko Praprotnik poskrbi za servis. 

 Vklopljena je bila elektrika na obzidju pokopališča v Ljubnem. Vtičnice so dotrajane 

in potrebne zamenjave. 

SKLEP 2.5: Vilko Praprotnik poskrbi za nabavo in montažo novih vtičnic. 

 Predlog za dodatno javno razsvetljavo na Posavcu se odda v primeru, da se z njeno 

postavitvijo strinja več kot polovica stanovalcev ulice. 

SKLEP 2.6: Pobudniki postavitve naj zberejo podpise zainteresiranih. 

 Izvajalec izgradnje novega pločnika čez Posavec 12. 8. 2021 sklicuje sestanek 

lastnikov zemljišč. 

SKLEP 2.7: KS Ljubno bo podprla interese lastnikov. 

 

K 3. točki: Krajevni praznik 

 Na podlagi današnje poizvedbe je pod trenutnimi pogoji NIJZ proslavo možno 

izpeljati 

SKLEP 3.1: Člani sveta se soglasno strinjajo, da se proslava organizira. V odbor za 

organizacijo se imenuje Pavlo Bassanese, Vilka Praprotnika in Boštjana Sokliča. Na 

plakate in vabila, katera bodo prejele gospodinjstva v KS Ljubno se jasno napiše pogoj 

PCT kot pogoj udeležbe na proslavi. 

K 4. točki: Razno 

Za namen arhiva Ivan Pogačnik izroči slike iz katerih je razvidna povzročena škoda na 

infrastrukturi, ki je posledica obnove železnice skozi Otoče.  

Seja je bila zaključena ob 21. uri. 

 

 
Zapisala: 
Martina Šmitek  
          
   

Boštjan Soklič 
Predsednik KS Ljubno 

 


