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ZAPISNIK in SKLEPI
2. REDNE SEJE KS RAČE,
ki je bila v sejni sobi gradu Rače
v petek, dne 28.1.2011 ob 17. uri

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Uvodni pozdrav predsednika KS Rače in ugotovitev sklepčnosti
Obravnava in potrditev zapisnika konstitutivne seje
Obravnava proračuna Občine Rače‐ Fram
Pobude svetnikov
Razno

Prisotni člani Sveta krajevne skupnosti Rače: Sebastijan Soršak, Damjan Lončarič,
Vladimir Predikaka, Vojko Kmetec, Darja Finžgar in Mojca Volovšek.
Odsotni: Marta Salaj (opravičeno)
Ostali prisotni: Branko Ledinek, župan
Ad 1)
Predsednik ugotavlja, da je prisotnih 6 od 7 članov Sveta KS, tako da je sklepčnost
zagotovljena. V nadaljevanju je predstavil dnevni red seje in predlagal dodatek k prvi
točki – izvolitev zapisnikarja. Predlagal je Darjo Finžgar.
Sklep 1 / 1‐11: Potrdi se predlagani dnevni red z dopolnitvijo 1 točke.
Sklep je bil soglasno sprejet
Sklep 2 / 1‐11: Za zapisnikarja se potrdi Darja Finžgar.
Sklep je bil soglasno sprejet
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Ad 2)
V zapisniku konstitutivne seje je prišlo do napačno napisanega imena g.
Lončariča,Damjan in ne Benjamin, kar pa ni vplivali na vsebino zapisnika, zato se predlaga
sklep:
3 / 1‐11: Sprejme se zapisnik konstitutivne seje.
Sklep je bil soglasno sprejet
Ad 3)
Prisotnim je župan g. Branko Ledinek najprej predstavil potek sprejema občinskega
proračuna in predstavil glavne postavke proračuna.
V zvezi z predlaganim proračunom Občine Rače‐ Fram se je razvila razprava. Sebastijan
Soršak je opozoril župana na majhen znesek sredstev za KS. G. župan je utemeljitev
sprejel in predlagal povišanje zneska sredstev na 8.000,00 € za leto 2011.
Mojca Volavšek je opozorila na visok znesek, za verske skupnosti. Moti jo predvsem
visok znesek, ki je predviden za mozaik v Rački cerkvi. Obrazložitev g. župana ni
prepričala prisotnih, zato se predlaga, da se znesek ki je namenjen za verske skupnosti
nameni še za cerkvi v Slivnici in Cirkovcah, kjer so pokopani krajani iz naše KS. Sprejme se
sklep:
4 / 1‐11 Svet KS je pregledal proračun in podal naslednje pripombe:
1. Predlaga se povišanje sredstev za delovanje KS Rače.
2. Znesek ki je v proračunu namenjen za verske skupnosti se porazdeli še za cerkvi v
Slivnici in Cirkovcah, kjer so pokopani krajani iz naše KS
Sklep je bil soglasno sprejet
Ad4)
V tej točki je g. župan Branko Ledinek odgovarjal na vprašanja in pobude svetnikov.
a) Damjan Lončarič je opozoril na kar nekaj problemov krajanov Zg. in Sp. Gorice te so :
1. Neprimerne gramozne ceste na območju Gorice. Predlagal je,da se ceste spomladi
povaljajo.
2. Javna električna razsvetljava naj se uredi pred sanacijo ceste.
3. Sanacija jame na Sp. In Zg. Gorici.
G. župan Branko Ledinek se je z navedenim strinjal. Opozoril je,da se v občini redno
izvajajo obhodi sanitarnih inšpektorjev.
4. Pri gradnji obvoznice Ptuj – Slovenska Bistrica še niso na obvozni traktorski cesti
naredili mosta. Predlog g. Lončariča je,da se g Branko Ledinek poveže z županom
Kidričevega glede izgradnje mosta.
G. župan Branko Ledinek je obljubil pomoč krajanom pri izgradnji mostu.
b) Darja Finžgar je izpostavila :
1. Postavitev 24 urnih merilnih naprav na območju tovarne Pinus.
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G. župan Branko Ledinek je zagotovil, da občina redno pritiska na Pinus glede nabave
merilnih naprav. V kolikor se Pinus ne bo odzval so svetniki predlagali premično napravo za
merjenje emisij.
2. Neurejen prevoz otrok v OŠ Rače.
Po mnenju g. župana Branka Ledineka ni problem v prostoru, temveč v starših, ki otroke
pripeljejo do vrat šole. Z enakim problemom se srečujejo tudi v Framu. V Račah je občina
lani odkupila zemljišče, ki naj bi se letos uredilo. Za potrebe novega vrtca je predviden tudi
odkup zemlje med trgovino Supereto in frizerjem.
c) Sebastijan Soršak je izpostavil majhno opaznost KS Rače, zato je predlagal oživitev
krajevnega praznika v mesecu maju.
G. župan Branko Ledinek je podprl ta predlog in obljubil pomoč občine.
Sklep: 5 /1‐11 Član KS Damjan Lončarič naveže stik s podžupanom občine Kidričevo in se z
njim dogovori glede sestanka županov.
Sklep je bil soglasno sprejet
Po obravnavi te točke je sejo zapustil g. župan Branko Ledinek.
Ad5)
a.) Obuditev praznika KS Rače
Člani so bili soglasni, da se da krajevnemu prazniku večjo veljavo in prepoznavnost. To lahko
dosežemo z vključitvijo več domačih društev in njihovo predstavitev. Predlagajo se :
Prireditev Rače pojejo in igrajo
Predstavitev gasilskih društev in njihove opreme
Obnovitev rekreacijskega teka
V februarju bi pripravili sestanek s predstavniki društev.
Sprejme se sklep:
Sklep: 6 /1‐11 V februarju se skliče srečanje s predstavniki vseh društev v KS Rače in se jih
povabi k sodelovanju. Za izvedbo je zadolžen Sebastijan Soršak.
Sklep je bil soglasno sprejet
b.) Naslednja seja Sveta KS Rače bo v drugi polovici februarja 2011.

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.
Zapisnikar KS Rače:
Darja Finžgar

Predsednik KS Rače
Sebastjan Soršak l.r.
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