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ZAPISNIK
1. konstitutivne seje sveta KS Rateče- Planica, ki je potekala v soboto, 30.10.2010 ob
19. uri v sejni sobi KS Rateče- Planica.
Prisotni: Andrej Mežik, Bojan Makovec, Janja Dolhar, Sonja Kavalar, Jožef Lavtižar,
Tone Cuznar, Anton Požar, Tina Brlogar
Opravičeno odsoten: Klemen Podlipnik
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 diktafon.
Ad.1.
Predsednik Andrej Mežik je pozdravil navzoče in jim čestital ob izvolitvi.
Ad.2.
V nadaljevanju je prebral potrdila o izvolitvi članov sveta KS Rateče- Planica in
zaprosil najstarejšo članico novoizvoljenega sveta Janjo Dolhar, da prevzame vodenje
seje do izvolitve novega predsednika sveta KS. Predsednik Andrej Mežik je zaželel
novemu svetu KS Rateče- Planica uspešno vodenje.
Ad.3.
Janja Dolhar je prevzela vodenje seje. Članom je predlagala, da se odločijo ali bodo o i
izvolitvi predsednika in podpredsednika sveta KS Rateče- Planica odločali javno ali
tajno. Člani so se odločili za javno glasovanje in sprejeli sledeči
Sklep št.1.
Glasovanje o izvolitvi predsednika in podpredsednika KS Rateče- Planica bo
potekalo javno.
Sklep so potrdili vsi navzoči člani.

Janja Dolhar je pojasnila, da predlaga za predsednika sveta KS Rateče- Planica
BOJANA MAKOVCA in za podpredsednika TONETA CUZNARJA.Omenjena člana
sta prejela tudi največ glasov.
Bojan Makovec je sprejel mandat predsednika sveta KS, Tone Cuznar se je mandatu
odpovedal in predlagal, da prevzame mesto nekdo drug. Po posvetu članov je bil
podan v glasovanje naslednji
Sklep št.2.
Za predsednika sveta KS Rateče- Planica se izvoli Bojana Makovca.
Za podpresednico sveta KS Rateče- Planica se izvoli Sonjo Kavalar.
Člani so sklep potrdili s 6 glasovi.
Ad.4.
Novoizvoljeni predsednik se je članom zahvalil za zaupanje in izrazil željo po dobrem
in uspešnem sodelovanju. Predlagal je, da bi se svet KS sestajal enkrat mesečno pred
občinskimi sejami.
Tajnica KS je v nadaljevanju predlagala, da svet predloga člane za zastopanje v
posameznih Odborih in komisijah Občine Kranjska Gora.
1. Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti- BOJAN
MAKOVEC.
2. Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe- JANJA DOLHAR in
SONJA KAVALAR.
3. Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami- JOŽEF
LAVTIŽAR.
4. Statutarno pravna komisija- ANTON POŽAR.
Sklep št.3.
Predlogi v komisije se potrdijo.
Jožef Lavtižar je izpostavil sobotni pretep v Godec pubu. Zanimalo ga je ali krajevna
skupnost razpolaga s podatki, koliko pritožb je bilo v Ratečah v 5 letih vloženih na
policijo Kranjska Gora oz. koliko prekrškovnih postopkov s področja Rateč je Policija
obravnavala v tem obdobju?
Tajnica pojasni, da KS tega podatka nima, zato člani predlagajo, da se na eno od
naslednjih sej povabi komandirja PP Kranjska Gora, da to pojasni.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Zapisala:
Tina Brlogar

Predsednik:
Bojan Makovec

