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Št. dok.: P-40/2022 

Ljubno, 21. 5. 2022 

 

ZAPISNIK 14. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Ljubno,  

ki je bila v četrtek 19. maja 2022 ob 19. uri  v prostorih KS Ljubno. 

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

Vilko Praprotnik, Boštjan Soklič, Matjaž Toman. 

Opravičeno odsotna: Marija Mica Ussai 

Odsotni člani sveta: Matjaž Jeglič 

Prisotna še: Ciril Globočnik, Martina Šmitek 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje 

2. Tekoča problematika 

3. Sestanek z županom 

4. Razno 

 

Predsednik pozdravi vse navzoče in predlaga dnevni red. 
SKLEP: Dnevni red se potrdi soglasno. 
 
K 1. točki:  Potrditev zapisnika 13. redne seje. 

Vilko Praprotnik se je na podlagi zapisnika 13. seje s PGD Ljubno dogovoril za obnovo in 

dopolnitev omarice. Predlaga, da se pošlje tudi uradni dopis. 

SKLEP 1: Vsi prisotni člani sveta zapisnik potrdijo. 

 

K 2. točki: Tekoča problematika 2022 

Odprti projekti v teku: obnova škarpe pri Petranu, obnova Cizlja, sanacija Grabotnika, 

ureditev eko otoka na Pecah, igrišče na Posavcu, ureditev vaškega jedra. 

 Izveden je bil nadzor nad delovanjem KS, ki je obsegal pregled poslovanja in 

porabo proračunskih sredstev. Boštjan Soklič je komisiji odgovoril na vprašanja in dostavil 

zahtevano dokumentacijo. Dodatnih zahtev s strani komisije ni bilo. 

 Podana je bila pobuda za ureditev dela pokopališča v Ljubnem, ki bi bil namenjen 

za raztros pepela pokojnih. 

SKLEP 2.1: Člani sveta se soglasno strinjajo, da se začne postopek za urejanje prostora 

za raztros na pokopališču Ljubno 

 Prebivalci Praproš, kjer so vse večja težava prehitro vozeči kolesarji, so izrazili željo 

po umiritvi prometa. 

SKLEP 2.2: Za nasvet se obrnemo na Občino. 

 S strani podjetja Štefelin in Občine je bil izveden ogled za dodatno postavitev javne 

razsvetljave na Posavcu. Prebivalci ulice, kjer naj bi razsvetljavo postavili so na ogledu 

izrazili neodobravanje, zato se izvedba zadrži. 
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K 3. točki:  Sestanek z županom 

Predstavljeni so bili projekti v teku.  

 Oporni zid nad cerkvijo se bo saniral. Najprej je potrebno s sondiranjem narediti 

geološke raziskave, sledi projekt in pridobitev dovoljenj ZVKD-ja. Izvedba bi bila lahko 

realizirana v letu 2023. 

 Poda se pobuda za sestanek z GGD v Gači v želji, da se izvajalca opomni na dane 

obljube ob gradnji baze in jih opozori na ignoranco ob opozorilu na preveliko svetlobno 

onesnaževanje.  

SKLEP 3.1: Člani sveta soglasno podprejo predlagane predstavnike s strani KS Ljubno 

(Stanko Cvenkel, Vilko Praprotnik in Boštjan Soklič) 

 Ureditev vaškega jedra se bo nadaljevala. Trenutno stoji zaradi tožbe za služnostne 

pravice s strani Branka Fajfarja in Jožeta Ravnika proti Občini Radovljica. Občina je tožbo 

že zavrnila kot neutemeljeno, čaka se odgovor sodišča. 

 Za sanacijo Grabotnika se je pridobilo soglasje nadškofiije, v začetku junija se bo 

izbiralo izvajalca del. Na podlagi izbire se bo možno dogovarjati o finančnem delu stroška 

za KS Ljubno, ki je že pokrila stroške za izdelavo projekta. 

 Igrišče na Posavcu se bo lahko urejalo, ko bo izdano soglasje Direkcije RS za vode 

na podlagi katerega bo mogoč prenos namembnosti zemljišča za športne površine. Kot je 

znano se soglasje že čaka več let in upamo, da ga bomo v letu 2023 končno dobili. 

 Predlaga se zbor krajanov na katerem bo izpostavljena tudi problematika 

kanalizacije skozi vas. 

 SKLEP 3.2: Člani sveta soglasno potrdijo predlagan datum, to je 23. junij 2022 ob 

19. uri. 

 

K 4. točki:  Razno 

 V Otočah se sanacija ceste še ni pričela. Po informacijah g. župana naj bi bila čez 

mesec dni preplastitev končana. 

 Talne označbe prehoda za pešce na Posavcu kljub večkratnim prošnjam in 

opozorilom še vedno ni. 

 Predlagana je postavitev dodatnega koša za pasje iztrebke na skladišče s posipnim 

materialom. 

 Zaradi rezervacije dvorane in priprav se za proslavo ob krajevnem prazniku 

predlaga 26. avgust 2022. 

 SKLEP 4.1: Člani sveta predlagan datum potrdijo. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.50. 

 

Zapisala: 
Martina Šmitek  
          
   

Boštjan Soklič 
Predsednik KS Ljubno 

 


