Z A P I S N I K
8. SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI RAVNICA
Datum, 6.10.2016

Prisotni na seji:
ALEŠ DUGULIN, JANA BAVDAŽ, ERIKA PODGORNIK – RIJAVEC, ZLATKO ŠULIGOJ, VOJKO SKOK,
Opravičeno odsotna: MARTINA PAVLIN
Neopravičeno odsotna: DARJA RIJAVEC.

Zapisnik vodi: ALEŠ DUGULIN
Seja se prične ob 19 uri.
01.
Po sprejetju dnevnega reda seje je svet potrdil tudi zapisnik 7. seje z dne, 5.5.2016.
02.
Svet KS Ravnica je pregledal finančno poročilo o odhodkih po 7. seji in soglasno potrdil že izplačane
odhodke.
03.
Svet je preučil potrebe krajevne skupnosti in predlagal sledeči finančni načrt za leti 2017 in 2018:
Leto 2017: za investicije /35110/ bi potrebovali skupno 21.400,00 EUR
Nabavili bomo novo peč centralne kurjave v domu krajanov v skupni vrednosti 6.500,00 EUR in sanirali
obstoječi RF dimnik v vrednosti 3.000,00 EUR.
Nujno je prebarvati lesene dele napuščev v domu krajanov z lesno zaključno barvo /3x/ na višini v
vrednosti cca. 1.800,00 EUR.
Zaradi povečanja obsega gostov gostinskega lokala bi nekoliko povečali zunanji nadstrešek pred
gostilno in prebarvati bi morali notranjost lokala. Ocenjujemo da je prva naložba vredna 3.000,00 EUR
in druga 1.600,00 EUR.
Pred ploščadjo večnamenskega prostora doma krajanov stoji podporni zid, ki je dotrajan in bi ga
sanirali z obetoniranjem in izdelavo zaključne kape. Prav tako bi morali zaščititi zidane stebre, ki nosijo
kovinsko ograjo. Tej investiciji bi namenili 3.300,00 EUR.
V zaselku Podgozd bomo nabavili oglasno desko , ki stane 500,00 EUR.
Za potrebe sofinanciranja pri nabavi defibrilatorja bi potrebovali 800,00 EUR, prav tako bi radi kupili
ozvočenje za potrebe prireditev v vrednosti 900,00 EUR.

Leto 2018: za investicije /35110/ bi potrebovali skupno 14.100,00 EUR.
V tem letu bomo obnovili in prebarvali klopi za posedanje v vrednosti 600,00 EUR, prebarvali bomo
mrliško vežico v vrednosti 400,00 EUR in zamenjali dotrajane tlakovane površine pred domom
krajanov v vrednosti cca. 5.000,00 EUR.

Ker našo vas že dolgo tare problem avtobusnega postajališča, saj otroci in krajani nimajo prostora kjer
bi čakali na avtobus si prizadevamo, da bi v tem letu uredili to investicijo, ki znaša cca 8.100,00 EUR.
Za ostale postavke kot so delovanje KS /35101/, prireditve in praznovanja /35107/, vzdrževanje
krajevnih poti po KS /35102/ in komunalni objekti v KS – pokopališča /35109/ bi želeli, da se nam
namenijo sredstva iz leta 2016.
04.
Za to točko je podano poročilo, ki ga je pripravila MONG o participativnem proračunu. O njem je na
kratko poročal predsednik sveta KS, ker pa trenutno ni aktualen nismo razširili razprave.
05.
V točki smo pregledali aktivnosti do konca leta 2016 in se odločili, da nabavimo kurilno olje za
ogrevanje večnamenskega objekta iz sredstev za delovanje ter, da poskrbimo za družabno srečanje
krajanov ob miklavževanju in zaključku leta z manjšo pogostitvijo v domači gostilni.
06.
Zaradi odsotnosti svetnice in poročevalke g. Martine Pavlin poročila o primopredaji gostinskega lokala
nismo dobili.
07.
V točki razno ni bilo razprave.

Sejo smo zaključili ob 20,10 uri.

PREDSEDNIK SVETA KS RAVNICA
ALEŠ DUGULIN

