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OBČINA KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
RATEČE - PLANICA
Št.:
Datum: 20.11.2006

ZAPISNIK
1. konstitutivne seje sveta KS Rateče Planica, ki je potekala v torek dne 14.11.2006 v
sejni sobi KS Rateče Planica.
Prisotni: Branka Petrič, Dolhar Janja, Mežik Andrej, Požar Anton, Mrak Justin,
Zaletel Darko, Podlipnik Klemen, Oman Srečko, Brlogar Tina.

Dnevni red:
1. Odprtje seje in pozdrav novoizvoljenim članom.
2. Potrditev mandatov novoizvoljenih članov.
3. Volitve predsednika in podpredsednika KS Rateče Planica.
4. Vprašanja, informacije in pobude.

Ad.1.
Dosedanja predsednica Branka Petrič pozdravi vse novoizvoljene člane sveta, ter jim
zaželi veliko uspehov v štiriletnem mandatu.

Ad.2.
Predsednica prebere mandate novoizvoljenih članov in jih povpraša o morebitnih
zadržkih. Člani sveta nimajo zadržkov, zato predsednica predlaga da svet do izvolitve
novega predsednika vodi najstarejši član sveta, to je Oman Srečko.

Ad.3.
Oman Srečko se zahvali predsednici za zaupanje in pozove člane, da se odločijo o
načinu glasovanja oz. ali bo glasovanje javno ali tajno. Po razpravi se člani soglasno
odločijo za javno glasovanje.
Predsednik pozove člane, da podajo predloge o glasovanju. Podan je bil predlog g.
Omana, da se za predsednika imenuje g. Mežik Andreja, ter za podpredsednico ga.
Janjo Dolhar.

Predsednik sveta:
− Mežik Andrej- 7 glasov
Podpredsednica sveta:
− Dolhar Janja- 7 glasov
Po izvolitvi sejo vodi novoizvoljeni predsednik MEŽIK ANDREJ.
Ad.4.
Novoizvoljeni predsednik se zahvali vsem članom za zaupanje. Predsednik predlaga,
da se v kratkem skliče delovna seja, za katero naj tajnik pripravi predlog investicij za
leto 2006, finančni načrt za leto 2007, ki ga je pripravil prejšnji svet, ter večje
investicije, ki so bile narejene na območju Rateč.
Predsednik tudi predlaga, da se poizkušamo v tem mandatu osredotočiti na dva do tri
večje projekte in jih realizirati. Tukaj predsednik omenja predvsem ureditev vaškega
jedra in športno igrišče.

Zapisala:
Tina Brlogar

Predsednik KS:
Andrej Mežik

