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ZAPISNIK
1. konstitutivne seje sveta KS Rateče- Planica, ki je potekala v ponedeljek, 27.10.2014
ob 19. uri v sejni sobi KS Rateče- Planica.
Prisotni: Bojan Makovec, Sonja Kavalar, Jožef Lavtižar, Anja Mežik, Justin Mrak,
Klavdij Matjaž, Tina Brlogar
Dnevni red:
1. Odprtje seje in pozdrav članov novoizvoljenega sveta KS Rateče-Planica
2. Potrditev mandatov novoizvoljenih članov
3. Volitve predsednika in podpredsednika sveta KS Rateče-Planica
4. Razno
Seja je bila posneta na elektronski medij.
Člani so soglasno potrdili predlog dnevnega reda.
Ad.1.
Predsednik Bojan Makovec je pozdravil navzoče in jim čestital ob izvolitvi.
Ad.2.
V nadaljevanju je predsednik Makovec prebral potrdila o izvolitvi članov sveta KS
Rateče- Planica in zaprosil najstarejšega člana novoizvoljenega sveta Justin Mraka, da
prevzame vodenje seje do izvolitve novega predsednika sveta KS. Novemu svetu KS
Rateče- Planica je zaželel uspešno delo.
Ad.3.
Justin Mrak se je zahvalil predsedniku za preteklo delo in prevzel vodenje seje. Člane
je pozval, da podajo predloge za izvolitev novega predsednika KS, sam je predlagal
Anjo Mežik, ki je na volitvah prejela tudi največ glasov.
Anja Mežik se je odpovedala mandatu, za kar je navedla upravičene razloge in
predlagala za predsednico Sonjo Kavalar. S predlogom se je strinjal tudi Klavdij
Matjaž, Jožef Lavtižar in Justin Mrak sta bila mnenja, da mora mandat prevzeti Anja
Mežik.
Sklep št. 1.
Za predsednico sveta KS Rateče-Planica se potrdi Sonjo Kavalar.

Sklep je bil potrjen s 3 glasovi za in 2 glasovoma proti.
V nadaljevanju je predsednica predlagala Anjo Mežik za podpredsednico sveta KS.
Anja Mežik je mandat sprejela.
Sklep št.2.
Za podpredsednico sveta KS Rateče- Planica se potrdi Anja Mežik.
Sklep je bil potrjen soglasno.
Ad.4.
Jožef Lavtižar je opozoril na udarno jamo, ki so jo pustili izvajalci ob popravilu ceste
mimo transformatorja, na relaciji Benet Janez- Jeršin Jurij. Cesta je bila ponovno
asfaltirana zaradi reklamacije sveta KS Rateče.
Tina Brlogar je obvestila člane, da A banka z mesecem novembrom ukinja bankomat
na Petrolu. Člani so bili enotnega mnenja, da se A banko opozori z dopisom, da je
bankomat pomemben za prebivalce. Ker je nekoliko odročen, se poizkusi najti lokacijo
v naselju.

Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.

Zapisala:
Tina Brlogar

Predsednica:
Sonja Kavalar

