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Datum, 08.05.2012

ZAPISNIK
7. redna seja Sveta Krajevne skupnosti Rače dne 24.04.2012, prostorih
sejne sobe občine Rače-Fram
Dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 6. redne seje
3. Sprejem dnevnega reda
4. Poročilo predsednika o delu KS Rače
5. Vprašanja in pobude članov sveta KS
6. Organizacija praznika KS Rače
7. Obravnava vlog za finančna sredstva
8. Razno
Ad.1.
Prisotni člani sveta KS Rače:Sebastijan Soršak,Vojko Kmetec,Vladimir
Predikaka,Mojca Volovšek in Marta Salaj
Odsotni:Darja Finžgar,Damjan Lončarič-upravičeno odsoten
Ostali prisotni:Samo Rajšp
Predsednik pozdravi navzoče in ugotovi,da smo sklepčni in lahko nadaljujemo s
sejo.
Ad.2.
Zapisnik 6. redne seje je bil potrjen. Glede na to,da ni prisoten
zapisnikar,zapisnik vodi Marta Salaj.
Ad.3.
Svet KS potrdi predlagan dnevni red.
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Ad.4.
Predsednik skupaj z g.Rajšp-em predstavi,kaj se je naredilo med 6. in 7. sejo
KS.
Ad.5.
Problem javne razsvetljave:Križna pot je v načrtu, na Sp. Gorici mimo Šešerka
so bile težave s cesto,sedaj je to urejeno in je v obdelavi. Na Zg. Gorici do
Pristavnik bomo še preverili.V bodoče se bo pri javni razsvetljavi varčevalo z
energijo in sicer tako,da bo od 23.00-5.00 svetila vsaka druga svetilka.
Glede pobude starega vrtca za dnevno varstvo starejših občanov,to ni možno,saj
mora vsaka soba imeti svoj tuš in WC. Možnosti so,da bi ga uporabljal
zdravstveni dom,a še je vse odprto.
V Krajinskem parku trenutno ni mogoče narediti nič,saj so težave z lastništvi in
je treba še počakati. Predlogi so,da bi se cesta delno zaprla za avtomobile.
Pustna povorka se ni izvedla zaradi težav z zaporo ceste,saj so stroški preveliki.
Za brezplačno pravno pomoč še iščemo predloge in tudi sredstva še niso
zagotovljena. Betonske podstavke za zabojnike za odpadke bomo postavili na
Krč-Sp. Gorica in pri Vodušek-Zg. Gorica,če se bo kje kaj sprostilo.
Predsednika se zadolži,da g. Novaka iz Brezule prosi za košnjo trave pri potoku
ob njegovi
hiši,zaradi lepšega izgleda kraja. Avtobusna postaja v Sp. Račah je bila
ukinjena,zato bomo dali vlogo na DRSC,da se spet aktivira. G.Rajšp nas
informira,da bo Telemach začel polagati optični kabel od šole do Sp. Gorice.
Končali naj bi do konca leta. Ob novem vrtcu,bi se naj uredilo igrišče z igrali.
Občina že išče rešitev ter idejno zasnovo za ureditev igrišča.
Letos se prične plinifikacija od Ul. talcev do Kmetiča.
Ad.6.
Krajevni praznik bomo organizirali od 18.05.-20.05.2012. Aktivnosti se bodo
vršile pri ribnikih Rače. Ribiška družina bo pripravila tekmovanje v
ribolovu,DU Rače-kolesarska sekcija trim po občini Rače 19.05.2012 ob 15.uri
pri rondoju.
Ad.7.
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Vloge za finančno pomoč so poslali:
-Ribiška družina za pokal KS-ribolov s plovcem
-Koronarni klub Rače-Fram za nakup prenosnega EKG aparata
-Lovska družina Rače za izgradnjo obore za gojitev fazanov
-PGD Sp. in Zg. Gorica za pomoč ekipam, katere se bodo udeležile državnega in
regijskega tekmovanja-3 ekipe
-DU Rače-kolesarska sekcija za nakup majic
Odobrili smo:
-Ribiška družina Rače-400,00 €
-Koronarni klub Rače-Fram-300,00€
-Lovska družina Rače-500,00€
-PGD Sp. in Zg. Gorica-700,00€
-DU Rače-kolesarska sekcija,se odobri nabava majic, istočasno bomo nabavili
majice tudi za KS Rače.
Ad.8.
Predsednik KS g. Soršak spomni na idejo, ki jo je izpostavil že v prejšnjem
mandatu in sicer za ureditev urbanega igrišča z otroškimi igrali v centru Rač,
najbolje v bližini gradu. G. Rajšp bo zadevo preveril.
Opozorjeni smo bili,da stolp v Krajinskem parki ni namenjen za gasilske
vaje,saj se s tem uničuje. Občani naprošajo gasilce, da po tekmovanjih ne
sproščajo siren.
Zapisala:
Marta Salaj
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Predsednik KS Rače:
Sebastijan Soršak
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