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Št. dok.: P-11/2022 

Ljubno, 9. 2. 2022 

ZAPISNIK 13. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Ljubno,  

ki je bila v torek 8. februarja 2022 ob 19. uri  v prostorih KS Ljubno. 

Prisotni člani sveta: Marija Mica Ussai, Miran Dežman, Marija Habjan, Vilko Praprotnik, 

Boštjan Soklič, Matjaž Toman. 

Odsotni člani sveta: Matjaž Jeglič, Ivan Pogačnik 

Opravičeno odsotna: Pavla Bassanese 

Prisotna še Martina Šmitek 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje 

2. Investicije v letu 2022 

3. Podaljšanje pogodb z izvajalci in potrditev inventurne komisije 

4. Razno 

 

Predsednik pozdravi vse navzoče in predlaga dnevni red. 
SKLEP: Dnevni red se potrdi soglasno. 
 
K 1. točki:  Potrditev zapisnika 12. redne seje. 

Na zapisnik 12. seje ni bilo podanih pripomb. 

SKLEP 1: Vsi prisotni člani sveta zapisnik potrdijo. 

 

K 2. točki: Investicije v letu 2022 

Igrišče na Posavcu je v občinskem projektu 2030. Z obrtniki je dogovorjeno za obnovo 

barake na otroškem igrišču Posavec in za izdelavo novega pokrova na otroškem igrišču 

Ljubno. Na obeh otroških igriščih bi dopolnili oz. zamenjali igrala in klopi. 

 Robniki pri MV Ljubno so trenutno sanirani, a bi bila bolj smiselna menjava le-teh. 

Obnova škarpe pri Petranu se bo izvedla v letošnjem letu.  

 Za obnovo zidu pri pokopališču v Otočah bosta svetnika iz Otoč pridobila ponudbe. 

 Matjaž Pavlin bo na Komunalo Radovljica naslovil pobudo za pregled treh 

hidrantov. 

 Vilko Praprotnik bo kontaktiral PGD Ljubno in predlagal obnovo hidrantne omarice 

na Posavcu ter dopolnitev opreme v njej. 

SKLEP 2.1: Predlogi in pobude so potrjene soglasno. 

K 3. točki:  Podaljšanje pogodb z izvajalci in potrditev inventurne komisije 

Pogodba za vzdrževanje pokopališča v Otočah se ponovno podpiše s Terezijo Dežman za 

60€ neto mesečno, za pokopališče v Ljubnem z Jožetom Šparaklom za 80€ neto 

mesečno, za tajniška dela z Martino Šmitek za 120€ neto mesečno, za vzdrževanje 

otroških igrišč pa z Dejanom Šparaklom za urno postavko 10€ neto. 

SKLEP 3.1: Pet članov sveta predlog potrdi, Boštjan Soklič  se vzdrži. 
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Predlaga se inventurna komisija v isti sestavi kot v preteklem letu. 

SKLEP 3.2: Predlog je soglasno sprejet. 

K 4. točki:  Razno 

Potrebno je izdati letne naročilnice Merkurju in cvetličarni Spaans 

SKLEP 4.1: Predlog je soglasno sprejet. 

Podana je bila želja, da se zaradi ugodnejših razmer (predvsem parkirnega prostora) 

merjenje krvnega tlaka in holesterola na podlagi soglasja ŠD Ljubno do nadaljnjega izvaja 

v prostorih male dvorane doma ŠD Ljubno.  

SKLEP 4.2: Predlog je soglasno sprejet. 

Zaradi okvare strojne opreme je bila Branku Fajfarju, prosilcu informacije javnega značaja, 

ponujena možnost vpogleda v zahtevano dokumentacijo. 

SKLEP 4.3: Prisotni se soglasno strinjajo s predlogom. 

KO ZB NOB se opozori na manjkajoči kavelj za polaganje venca na obeležju v Ljubnem. 

SKLEP 4.2: Predlog je soglasno sprejet. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.40. 

 

 
Zapisala: 
Martina Šmitek  
          
   

Boštjan Soklič 
Predsednik KS Ljubno 

 


