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ZAPISNIK
10. seje sveta KS Rateče-Planica, ki je potekala v sredo 25.11.2015 ob 19.00 uri v
prostorih KS Rateče-Planica.
Prisotni: Sonja Kavalar, Justin Mrak, Anja Mežik, Klavdij Matjaž
Opravičeno odsoten: Jožef Lavtižar
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
2. Pregled proračuna za leto 2016
3. Razno

Ad.1.
Člani sveta so prejeli zapisnik zadnje seje po pošti in nanj niso podali pripomb.
Tina Brlogar je pojasnila, da je podala na inšpektorat prijavo v zvezi s podirajočim
objektom v Tamarju. Člani so predlagali, da se Društvo revmatikov obvesti o prijavi.
Na podlagi tega so sprejeli člani
Sklep št.1.
Zapisnik zadnje seje se potrdi soglasno.
Ad.2.
Predsednica je predstavila predlog proračuna s katerim so se člani seznanili že prejšnjo
sejo. Povedala je, da bi morali v kraju nekaj ukreniti z muzejem Kajžnkova hiša, ki ne
funkcionira in ne dosega namena za katerega je bil ustanovljen. Sredstva v proračunu
za namen GMJ Jesenice pa so po njenem mnenju zelo visoka.
V nadaljevanju je predsednica predstavila investicijski plan za KS Rateče-Planica. V
planu za leto 2016 je za 300.000,00 eur investicij, kar je zadovoljivo, seveda če se
bodo investicije izvedle v planiranem obsegu.
Člani so na koncu sprejeli
Sklep št.2.:
Člani sveta KS Rateče-Planica potrjujejo predlog proračuna za leto 2016 in nanj
nimajo pripomb.

Ad.3.
Predsednica je povabila člane na zbor krajanov, ki bo 26.11.2015 ob 19.00 uri.
Predsednica bo na zboru krajanov podala informacije o delu sveta KS Rateče-Planica.
Omenila je tudi, da bo na zboru pohvalila Komunalo Kranjska Gora za pomoč pri
urejanju ceste v Jake, ter gospoda Brudarja za vso pomoč pri sanaciji stavbe in
dvorišča KS Rateče-Planica.
Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.

Zapisala:
Tina Brlogar

Predsednica:
Sonja Kavalar

