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Št. dok.: P-68/2021 

Ljubno, 27. 12. 2021 

ZAPISNIK 12. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Ljubno,  

ki je bila v torek 21. decembra 2021 ob 19. uri  v prostorih KS Ljubno. 

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

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

Odsotni člani sveta: Matjaž Jeglič, , 

Prisotna še župan Ciril Globočnik in Martina Šmitek 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 11. redne seje 

2. Delo v KS Ljubno 

3. Razno 

 

Predsednik pozdravi vse navzoče in predlaga dnevni red. 
SKLEP: Dnevni red se potrdi soglasno. 
 
K 1. točki:  Potrditev zapisnika 11. redne seje. 

Na zapisnik 11. seje ni bilo podanih pripomb. 

SKLEP 1: Vsi prisotni člani sveta zapisnik potrdijo. 

 

K 2. točki: Delo v KS Ljubno 

 Na pokopališču Ljubno so bile dotrajane vtičnice zamenjane z novimi, popravljena 

je bila fontana. Na cesti pred MV Ljubno je bila zamenjana rešetka. Za povečanje 

prometne varnosti so bila v Ljubnem nameščena tri prometna ogledala. Projekt Grabotnik 

je v zaključni fazi, tako da bi bila dela lahko dokončana v letu 2022. Odprta  je še vedno 

postavitev tretje oglasne deske v Ljubnem za katero je na podlagi sestanka na Občini 

Radovljica predlagana celostna ureditev v večjem obsegu in ne le na delu parcele, kot je 

bilo prvotno planirano. Na otroškem igrišču na Posavcu so popravila na baraki 

prestavljena v leto 2022, ko se bodo postavile tudi nove klopce in se bodo dopolnila oz. 

zamenjala igrala. Na otroškem igrišču Ljubno bo zaradi posledic vandalizma potrebno 

zamenjati pokrov na peskovniku. Projekt Cizelj je sprejet, dela naj bi bila končana v 

prihodnjem letu. 

 Udeležili smo se slovesnosti ob otvoritvi prenovljene spominske plošče v Otočah, 

slovesnosti ob otvoritvi nove spominske plošče na MV v Ljubnem ter proslave ob 

občinskem prazniku občine Radovljica. Po ideji in pod vodstvom Pavle Bassanese je bila 

izvedena proslava ob krajevnem prazniku KS Ljubno. V prostorih KS Ljubno je bilo v 

okviru vseslovenskega projekta »Dnevi ceplenja« cepljenih 35 ljudi. 

SKLEP 2.1: Na povedano ni pripomb. 

 Na OKS-ju je bil podan opomnik za prijavo škode na infrastrukturi ob obnovi 

železnice. 

SKLEP 2.2: Člana sveta KS Ljubno iz Otoč bosta poskrbela za dopis 

 Predlagano je, da cenika za najem MV in za grobarino ostaneta nespremenjena. 



 
 

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 

stran 2 od 2 

SKLEP 2.3: Predlog je potrjen soglasno. 

 Zaradi zakonske podlage upravljanja pokopališčne more več potekati tako kot do 

sedaj. Upravljanje naj bi prevzela občina. Postopek še ni dodelan. 

 

K 3. točki: Razno 

 Predsednik in člani sveta pozdravijo g. Cirila Globočnika, župana občine Radovljica, 

ki se zahvali za vabilo in pozove k postavitvi vprašanj.  

Člana sveta iz Otoč naprošata za podporo občine za izboljšanje komunikacijske 

infrastrukture. Zmogljivost interneta je na območju Otoč slaba, kar se je še posebej 

izkazalo v času šolanja na daljavo. 

 G. župan bo navezal stik, a je na podlagi izkušenj zaradi manjšega števila 

uporabnikov skeptičen glede uspeha. 

Na Posavcu je potrebno z javno razsvetljavo razširiti na dodatne ulice. 

 Pripravljen dopis bo g. župan osebno izročil sodelavki, ki bo poskrbela za rešitev 

problematike. 

 S strani g. župana je predstavljen celostni projekt »Vaška lipa Ljubno« v sklopu 

katerega bi dobila epilog tudi postavitev prepotrebne manjkajoče oglasne deske. 

SKLEP 3.1: Člani sveta pregledajo projekt in se z njim soglasno strinjajo. 

 Po besedah g. župana je lastništvo in upravljanje s kanalizacijskim omrežjem v 

neskladju z zakonodajo. Predstavi tri možnosti ureditve problematike. 

SKLEP 3.1: Člani sveta se soglasno strinjajo, da je obsežnost problematike in predloge 

rešitve s strani pristojnih potrebno predstaviti širši skupnosti na zboru krajanov.  

 Pojasnjeno je, da se bodo na Posavcu v stavbi v lasti občine uredila socialna 

stanovanja, cesta iz Otoč proti Mišačam in proti Zalošam se bosta sanirali in preplastili. 

Občina podpira izgradnjo igrišča na Posavcu, preveriti je potrebno razgrnitev oz. podati 

pripombo. G. županu je bila prestavljena problematika vožnje kamionov skozi Otoče, ki ne 

upoštevajo prometnih znakov 

 

Seja je bila zaključena ob 20.30. 

 

 
Zapisala: 
Martina Šmitek  
          
   

Boštjan Soklič 
Predsednik KS Ljubno 

 


