Republika Slovenija
OBČINA RAČE‐FRAM
Grajski trg 14, 2327 Rače
Štev.: 3/2011
Datum: 7.2.2011

ZAPISNIK in SKLEPI
3. REDNE SEJE KS RAČE,
ki je bila v sejni sobi gradu Rače
v ponedeljek, dne 7.2.2011 ob 19. uri

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

Uvodni pozdrav predsednika KS Rače in ugotovitev sklepčnosti
Obravnava in potrditev zapisnika 2. redne seje
Sprejem dnevnega reda
Priprava in potek aktivnosti za prireditve ob prazniku KS Rače
Razno

Prisotni člani Sveta krajevne skupnosti Rače: Sebastijan Soršak, Damjan Lončarič,
Vladimir Predikaka, Vojko Kmetec, Darja Finžgar,Mojca Volovšek, Marta Salaj
Ostali prisotni: Samo Rajšp, občinska uprava
Ad 1)
Predsednik ugotavlja, da so prisotni vsi člani Sveta KS, tako da je sklepčnost zagotovljena.
V nadaljevanju je predstavil dnevni red seje.
Ad 2)
Svetniki se seznanijo z zapisnikom 2. redne seje in ga soglasno potrjujejo.
2 / 3‐11: Sprejme se zapisnik 2. redne seje.
Sklep je bil soglasno sprejet
Ad 3)
Svetniki se strinjajo s predlaganim dnevnim redom in ga soglasno potrjujejo.
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3 / 3‐11: Svet KS potrjuje predlagan dnevni red.
Ad4)
V tej točki je predsednik sveta KS predlagal svetnikom, da se ponovno obudi praznik Krajevne
skupnosti Rače. Aktivnosti ob prazniku KS bi naj potekale v dnevih okrog 20. maja.
Predsednik predlaga, da svetniki podajo svoje predloge o aktivnostih, ki bi zaznamovale
praznik. Gospod Samo Rajšp prenaša sporočilo gospoda župana, da se le ta strinja z
morebitnimi aktivnostmi ob prazniku KS, želi pa si, da ne bi podvajali nekaterih prireditev, ki
sledijo v občinskem prazniku, ki je le nekaj tednov za krajevnim. Predsednik Sveta se s tako
razlago strinja in predlaga, da se v naslednjih dneh skliče seja Sveta KS, na katero se povabijo
tudi predstavniki krajevnih društev, da jim predstavimo našo zamisel. Prav tako pozove
svetnike, da do takrat izoblikujejo svoje predloge za praznik.
Ad5)
Pod to točko ni nobenih razprav.

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Zapisal:
Vojko Kmetec

Predsednik KS Rače:
Sebastjan Soršak l.r.
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