
 
 
 
Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
13. SEJE  SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI RAVNICA  
 
Datum, 22.2.2018 
 

Prisotni na seji: 
ALEŠ DUGULIN, ERIKA PODGORNIK – RIJAVEC,  ZLATKO ŠULIGOJ,  JANA BAVDAŽ, MARTINA PAVLIN, 
VOJKO SKOK. 
 
Opravičeno odsotna: DARJA RIJAVEC 
                     
Zapisnik  vodi: ALEŠ DUGULIN 
Seja se prične ob 19 uri. 
 

01. 
 

Po sprejetem dnevnem redu seje je svetu KS predstavljen zapisnik prejšnje seje na katerega svetniki 
niso imeli pripomb in so ga soglasno potrdili.   

02. 
 

Svetnikom KS Ravnica je predsedujoči predstavil zaključni račun za leto 2017. Po pregledu se je svet 
soglasno odločil, da potrdi sklep o sprejemu zaključnega računa, sprejme poročilo o popisu ter 
poslovno poročilo za leto 2017. Svetniki inventurne komisije so pregledali inventurno stanje, ter 
podpisali inventurne listine in poročilo o popisu. 
 

03. 
 

Članom sveta je bil predstavljen proračun KS Ravnica za leto 2018, na katerega ni bilo pripomb, zato je 
bil tudi soglasno potrjen. 

04. 
 

Po potrditvi proračuna za leto 2018 je svet odločil, da se bo v postavki /35110/ investicije in 
investicijsko vzdrževanje na novo izvedlo avtobusno postajališče v Ravnici, popravilo zid na trgu, 
nabavilo nova vrata v gostinski lokal, delno barvalo fasado in hodnik na objektu KS, utrdilo povešena 
pokopališka vrata in poskrbelo za praznjenje greznice, ki ni vezana na kanalizacijsko omrežje. 
Pregledalo se bo razpoke na pokopališkem zidu in jih saniralo.  
Na proračunski postavki /35102/ se bo zamenjalo poškodovane robnike parkirišča in izvedlo manjša 
popravila cest in čiščenja vaških poti. 
Kar se tiče prireditev in praznovanj /35107/ smo se odločili za praznovanje Dneva žena in praznovanje 
Treh vojn. Prav tako se bo organiziralo Krajevni praznik z zabavo v juliju ali avgustu 2018. 
 
 

05. 
 
Svet KS Ravnica je sprejel sklep, da se sejnine vsem svetnikom v letu 2018 izplačujejo. 
 
 
 



 
 

06. 
 
V točki je svet soglasno sprejel sklep in daje soglasje za prodajo zemljišča parcele št. 1234/15, K.O. 
2301 Ravnica. Glede dopisa Mestne občine Nova Gorica z št. 478-104/2016-16 je sklenjeno, da KS 
prepušča presojo in odločitev v zvezi z odkupom nepremičnine parcela  št. 126/4  K.O. 2301 Ravnica 
občinskim pristojnim službam oziroma lastnikom nepozidanih stavbnih zemljišč, ki bi pot potrebovali, 
saj KS Ravnica nima kompetenc za nadaljnje postopke.  
 

07. 
V točki razno smo obravnavali postavitev ležečih policajev v Ravnici in z njimi soglašali, saj bi s tem 
bistveno umirili promet. 
Prav tako smo obravnavali pobudo za postavitev table z omejitvijo 7,5 tone nasilnosti v Sedovcu in jo 
zavrnili. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20,45 uri. 
 
 
                                                                                                    PREDSEDNIK SVETA KS RAVNICA 
                                                                                                                ALEŠ DUGULIN 
   


