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ZAPISNIK in SKLEPI
konstitutivne seje KS RAČE,
ki je bila v sejni sobi gradu Rače
v sredo, dne 10.11.2010 ob 17. uri

Predlagani dnevni red konstitutivne seje, ki jo je sklical g. župan:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev mandatov članov sveta KS Rače
3. Izvolitev predsednika in podpredsednika KS Rače
4. Razno

1. točka
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Župan občine Rače-Fram g. Branko LEDINEK je na konstitutivni seji novega sveta KS Rače
vse prisotne lepo pozdravil in prisotnim novoizvoljenimi članom sveta KS Rače zaželel
uspešno sodelovanje.
G. župan je podal ugotovitev, da je na seji prisotnih 7 novoizvoljenih članov bodočega sveta
KS Rače, ki je tudi sicer 7-članski, zaradi česar je sklepčnost zagotovljena.
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICE SVETA KS RAČE:
Benjamin Lončarič, Marta Salaj, Vladimir Predikaka, Sebastijan Soršak, Vojko Kmetec,
Darja Finžgar in Mojca Volovšek.
ODSOTNI ČLANI IN ČLANICE SVETA KS RAČE:
/
OSTALI PRISOTNI:
Branko Ledinek, Zorica Zajc-Kvas, Samo Rajšp (predstavniki Občine Rače-Fram)

1

2. točka
Potrditev mandatov članov sveta KS Rače
G. župan je k predstavitvi povzetka Poročila občinske volilne komisije (v nadaljevanju: OVK)
o izidu lokalnih volitev 2010 pozval direktorico občinske uprave občine Rače-Fram go.
Zorico Zajc-Kvas in ji predal besedo.
Ga. Zajc-Kvas je povedala, da smo 10.10.2010 volili župana, člane občinskega sveta in člane
sveta KS Rače in KS Fram. Na dan volitev je bilo v naši občini 5869 volilnih upravičencev,
glasovalo pa jih je 3160, kar pomeni 53,84 % udeležbo.
Volitve za župana so bile v naši občini zaključene že v 1. krogu; med 4 kandidati za župana
oz. županjo je prepričljivo zmagal g. Branko Ledinek, ki je prejel 81,44 % vseh oddanih
glasov.
V svet KS Rače je bilo na volitvah izvoljenih 7 članov v sestavi:
Benjamin Lončarič, Marta Salaj, Vladimir Predikaka, Sebastijan Soršak, Vojko Kmetec,
Darja Finžgar in Mojca Volovšek.
V eni volilni enoti volitve niso potekale.
Sam postopek priprave na volitve in samih volitev je potekal brez težav.
Po zaključku predstavitve poročila je bila podana naslednja
UGOTOVITEV:
Novoizvoljeni člani sveta KS Rače so bili seznanjeni s poročilom občinske volilne
komisije o izidu rednih volitev za župana Občine Rače – Fram, Občinski svet Občine
Rače – Fram in sveta Krajevnih skupnosti Rače in Fram, ki so bile dne 10.10.2010.
G župan je dal na glasovanje potrditev mandatov članov sveta KS Rače.
Za potrditev mandatov članov sveta KS Rače je glasovalo 7 članov od 7 prisotnih.
S 7 glasovi »ZA« (7 prisotnih članov) so bili mandati potrjeni.
SKLEP št. 1:
Mandati članov sveta KS Rače so bili potrjeni vsem novoizvoljenim članom.

3. točka
Izvolitev predsednika in podpredsednika KS Rače
G. župan je uvodoma pojasnil, da predsednika KS predlagajo in izvolijo člani sveta KS.
Pobudi ge. Darje Finžgar, da se vsi prisotni člani pred samo izvolitvijo predstavijo je bilo
ugodeno.
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Prisotna člana g. Predikaka Vladimir in g. Lončarič Damijan sta za imenovanje predsednika
KS Rače predlagala g. Soršak Sebastijana.
Za izvolitev na mesto predsednika je bil predlagan g. Soršak Sebastijan.
S 7 glasovi »ZA« (7 prisotnih članov) je bil g. Soršak Sebastijan izvoljen za predsednika KS
Rače.
SKLEP št. 2:
Za predsednika KS Rače je bil izvoljen g. Soršak Sebastijan
Novoizvoljeni predsednik KS Rače se je po izvolitvi prisotnim članom zahvalil za zaupanje in
podporo ter obenem predlagal za podpredsednika g. Kmetec Vojka.
S 5 glasovi »ZA« in 2 vzdržanima (7 prisotnih članov) je bil g. Kmetec Vojko izvoljen za
podpredsednika KS Rače.
SKLEP št. 3:
Za podpredsednika KS Rače je bil izvoljen g. Kmetec Vojko.

4. točka
Razno
Predsednik KS Rače je podal pobudo za proučitev glede nadomestnega člana za naselje
Podova, saj slednje nima predstavnika v svetu KS.
Na pobudo je ga. Zorica Zajc-Kvas odgovorila, da je svet sklepčen.

Seja je bila zaključena ob 17.45 uri.

Zapisal: Samo RAJŠP

ŽUPAN OBČINE RAČE-FRAM:
Branko LEDINEK
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