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

Št. dok.: P2-57/2019

Ljubno, 21. 12. 2019

ZAPISNIK 4. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Ljubno,
ki je bila v četrtek, dne 12. 12. 2019 ob 19. uri v mali dvorani Športnega društva Ljubno.
Prisotni člani sveta: Pavla Bassanese, Marija Habjan, Marija Mica Ussai, Boštjan Soklič,
Vilko Praprotnik, Miran Dežman, Ivan Pogačnik, Matjaž Toman, Matjaž Jeglič.
Prisotna še Martina Šmitek.
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje.
2. Pregled finančnega stanja.
3. Razno.

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

K 1. točki: Potrditev zapisnika 3. redne seje.
Predsednik pove, da na zapisnik 3. seje ni bilo podanih pripomb.
SKLEP 1-1: Vsi člani sveta zapisnik potrdijo.
K 2. točki: Pregled finančnega stanja
Predsednik predstavi trenutno finančno stanje po kontih; rezervirana in razpoložljiva
sredstva. Porabljenih ali rezerviranih je večino finančnih sredstev.
Pri sredstvih za vzdrževanje cest je možen prenos iz zimske službe na letno, zato je
v primeru mile zime smiselno pripraviti seznam za popravila iz naslova cest v letnem
obdobju.
Prisotne seznani s predlaganimi novimi kriteriji za dodelitev financiranja s strani
občine. KS Ljubno bi po teh kriterijih dobila samo še okrog 8.000€, kar ne zadostuje niti za
pokritje tekočih stroškov delovanja KS. Predlog je bil zaradi nestrinjanja z načinom delitve
kasneje umaknjen iz dnevnega reda občinskega sveta.
Na podlagi seznama odprtih postavk so člani sveta sprejeli naslednje odločitve:
- za neplačane obveznosti iz naslova grobarin se dolžnikom izda opomine,
- dolg g. Mašuku za neplačano najemnino groba za leto 2018 se odpiše,
- neizterjane terjatve iz leta 2009 se odpišejo. Predlog za odpis bo pripravila
inventurna komisija.
SKLEP 2: Sprejet soglasno.

stran 1 od 2

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

K 3. točki: Razno
Avtobusna postaja v Otočah bi bila glede na trenutna dogajanja lahko zgrajena do
pomladi 2020. Novi lastnik bo zemljišče dal v najem, občina poskrbi za podnožje postaje.
Na Posavcu bo na pobudo občinskega svetnika Vilka Praprotnika za večjo varnost
pešcev zgrajen pločnik. Vse aktivnosti in stroške prevzame Občina Radovljica.
Zaradi težav z meteorno vodo na Faštru se komisijo ponovno opomni, da je
potrebno opraviti ogled na terenu in predlagati rešitve.
Za prihajajoče leto je potrebno prebarvati stari del ograje na pešpoti Posavec –
Ljubno in zgraditi manjkajočo zaščitno ograjo ob cesti pod Bevcem.
Marija Habjan se je na občini pozanimala glede tematske poti preko Cizlja in
pridobljeno dokumentacijo predali Mariji Mici Ussai za nadaljnje aktivnosti za oživitev poti.
Poslovilna vežica v Otočah je bila ponovno poškodovana, za kar je bil izdan
policijski zapisnik. Na policijo se predloži še predračun za popravilo.
Na Posavcu pred vrtcem ne dela ena od luči javne razsvetljave. Prijavo je potrebno
podati preko spleta.
Potrebno bo postaviti nove oglasne deske. Ker marsikatera trenutna lokacija ni
primerna, naj se na naslednji seji predlagajo nadomestne oz. nove lokacije.
Matjaž Jeglič opozori, da je defebrilator na Praprošah potreben vzdrževalnega
servisa.
Do naslednje seje naj vsak član sveta pripravi seznam predlaganih del za leto 2020.
V inventurno komisijo se imenujejo isti člani kot pred enim letom.
SKLEP 3: Sprejet soglasno.
Predsednik se članom sveta zahvali za dobro obiskanost sej sveta, njihovo delo in
izpeljane naloge. Upa na dobro sodelovanje še v naslednjih treh letih.
Seja je bila zaključena ob 20. uri.

Zapisala:
Martina Šmitek

Boštjan Soklič
Predsednik KS Ljubno
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