Z A P I S N I K
1. SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI RAVNICA
Datum, 31.1.2019

Prisotni na seji:
ALEŠ DUGULIN, MAJA BENKO, ERIKA PODGORNIK – RIJAVEC, ZLATKO ŠULIGOJ, LUKA DUGULIN,
ANDRAŽ FILIPIČ, RADOŠA ČEČKO FAGANELI.

Zapisnik vodi: ALEŠ DUGULIN
Seja se prične ob 19 uri.

01-2
Po sprejetem dnevnem redu, ki ga je predsednik sveta predstavil so svetniki potrdili tudi zapisnik
prejšnje seje.
03.
Svetu KS Ravnica so predstavljeni odhodki po prejšnji seji in odhodki KS v letu 2018 na katere svetniki
niso imeli pripomb in so jih soglasno potrdili.
04.
Svetniki so soglasno sprejeli predlog, da se prenos sredstev iz leta 2018 v vrednosti 2.638,00 EUR
prerazporedi v proračun 2019 in sicer 1.470,00 EUR v postavko investicije in investicijsko vzdrževanje
stvarnega premoženja ter 1.168,00 EUR v postavko delovanje KS.
05.
Svetniki so soglasno sprejeli sklep, da se članom sveta izplačujejo sejnine v skladu s pravilnikom o višini
in načinu določanja sejnin.
Prav tako so dali soglasje, da se predsedniku sveta KS Ravnica enkrat mesečno povrnejo stroški
telefonije za telefon št. 041 393320 v višini 30 EUR , ki so namenjeni potrebam KS.
06.
Svetnikom je predstavljeno, da se na lokalni cesti JP 784801 (Sedovec- Podgozd), zaradi osnih
preobremenitev pri prevozih povzroča škoda. Cesta je ozka in ni primerna za prevoze, ki presegajo
osno obremenitev več kot 6 ton.
Sprejet je sklep, da se na začetku J.P. v Sedovcu pri odcepu z državno cesto postavi prometni znak z
osno obremenitvijo 6 ton (šifra 2223) in dopolnilno tablo, ki dovoljuje prevoze komunalnim cestnim
vozilom.

07.
Svetniki so predstavili svoje predloge v zvezi z postavko investiranja v stvarno premoženje predvsem v
vzdrževanje, zato so sprejeli sklep, da bi KS Ravnica rabila iz tega naslova v letu 2019 14.700,00 EUR.
Ta namenska sredstva bi razdelili v sanacijo fasade na večnamenskem objektu 5.000,00 EUR, popravilo
lesenih delov in barvanje ute za spravilo rekvizitov 1.200,00 EUR, popravilo odpadajočih ometov s
sanacijsko malto v prostorih mrliške vežice 250,00 eur, popravilo pokopališkega zidu in grebenskih
korcev 1.200,00 EUR, zasaditev okrasnih rastlin v gredice na vaškem trgu, ter ureditev obstoječih
okrasnih rastlin 500,00 EUR, košnja in vzdrževanje vodnega vira – na vodi 1.500,00 EUR, čiščenje in
barvanje ter košnja zelenic Športnega parka v Ravnici 2.000,00 EUR, brušenje in ponovno barvanje
lesenih talnih obrob v večnamenski dvorani in hodniku 1.500,00 EUR, popravilo in barvanje notranjih
sten v prostorih večnamenskega objekta 700,00 eur, zaradi nevarnega sestopa bi bilo potrebno
sanirati stopnice pred vhodom v dvoriščni del doma Krajevne skupnosti 350,00 EUR, razna manjša
dela 500,00 eur. Svetniki so enotnega stališča, da bi se moralo povečati sredstva za delovanje KS v
višini 20 %.
V nadaljevanju so svetniki predlagali, da bi bilo nujno urediti Žarno pokopališče, saj je zaradi vse več
žarnih pokopov potreba po tem zelo velika.
08.
Kot je običajno bomo v Ravnici organizirali praznik KS 17. avgusta. V sklopu praznovanja bo organiziran
tradicionalni pohod ''3.VOJN'' in turnir v malem nogometu.
Za praznovanje bo KS Ravnica porabila sredstva iz postavke prereditve in praznovanja v višini 1.000,00
EUR, kar je soglasno sprejeto.
09.
V točki razno je svetnica Maja Benko predstavila svoja predavanja, ki jih opravlja v obliki psihosocialnih
delavnic. Soglasno smo se odločili, da bo pripravila nekaj delavnic za mlajše in starejše krajane.
Razpravo smo nadaljevali z potrebami posodobitve mobilne telefonije, zato se je pooblastilo Aleša
Dugulin, da vzpostavi kontakt z operaterji glede namestitve bazne postaje v Ravnici.
Maja Benko pa je prevzela obvezo, da bo opravila pogovore z pristojnimi v zvezi z postavitvijo optike
na področju vasi Ravnica.

Seja je bila zaključena ob 20,30 uri.
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