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Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

15. seje Sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 21.06.2012 ,  
ob 19.00 uri,  

v prostorih KS Raka. 
 
 
Sejo je pričel in vodil predsednik Sveta krajevne skupnosti g. Silvo Krošelj, najprej 
pozdravil vse prisotne in predlagal, da se preveri sklepčnost. 
 
Tajnik krajevne skupnosti Gregor Brodnik je ugotovil, da je prisotnih 9 članov Sveta 
krajevne skupnosti Raka.  
 

Seje so se udeležili: Silvo Krošelj, Barbara Ulčnik Tomažin, Stanislav Vene, Franc 
Cerovšek, Fanika Metelko, Alojz Šiško, Robert Kralj, Stanko Hrušovar, Alojz Kerin, 
Borut Skinder 

 
Predhodno so odsotnost napovedali: Janko Žaren. 
 

Ostali odsotni: Bojana Češnovar, Željko Novak,  
 

 
K  1.  točki 

 
Potrditev predlaganega dnevnega reda. 

 
S sklicem je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
2. Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje; 
3. Pregled prejetih računov in pošte; 
4. Realizacija sklepov predhodnih sej 
5. Potrditev pravilnika o sofinanciranju društev; 
6. Potrditev razpisne dokumentacije za sofinanciranje društev; 
7. Krajevni praznik – določitve nalog 
8. Ureditev cest in obsekovanje drevja 
9. Obravnava vlog in prošenj 
10. Razno 

 
 

 Svet krajevne skupnosti potrdi dnevni red. 
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GLASOVANJE: 
ZA: 9; PROTI: 0 
  

Dnevni red je bil soglasno potrjen.  
 
 

K  2.  točki 
 

Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje 
 
Napaka v začetnem besedilu zapisnika : KS Raka in ne Podbočje. 
 
Predsednik Sveta krajevne skupnosti g. Silvo Krošelj - predsedujoči je nato dal 
na glasovanje naslednji sklep: 
 
 

 Svet krajevne skupnosti potrdi zapisnik s popravkom, ki ga bo naredil 
tajnik. 

  

Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   9      ;                  PROTI:    0      ; 
Zapisnik je bil soglasno potrjen. 
 
 

K 3. Točki 
 

Pregled prejetih računov in pošte 
 
Na predlog Hrušovar Stanka se prekine pogodbo za vzdrževanje programov Ring 
d.o.o., saj se jih več ne potrebuje. 
 

 Svet krajevne skupnosti Raka potrdi račune in prekinitev pogodbe z Ring 
d.o.o. 

 
Prisotnih 9 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 9;  PROTI:0 
Sklep je soglasno potrjen. 

 
K. 4. točki 

 

 
Realizacija sklepov predhodnih sej 

 

 4a – Tajništvo je v mesecu juniju poslalo 521 pogodb o najemu grobnih 
prostorov, približno ½ jih je že vrnjenih 

 4b – Vzpostavljene so vse terjatve za najem pokopališke vežice za leto 2012 
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 4c – Pripravljena je popolna dokumentacija za prijavo osrednje slavnostne 
prireditve na PP Krško, ter dokumentacija za vlogo za dovoljenje za maraton 

 4č – Pripravljeni so predlogi potrebnih prerazporeditev 

 4d – Na OJFP dostavljena večina manjkajočih pogodb za knjiženje računov 

 4e – Register grobov se posodablja sproti, ob prejemu podpisanih pogodb 

 4f –  Za pogodbe, ki jih stranke niso želele podpisati smo pripravili odstopne 
izjave, če je od zadnjega pokopa minilo najmanj 10 let. 

 4g – Ceste Zabukovje, Sela, Podvrh -  sanacija po popisu (Željko) 

 4h – Dokumentacija mrliške vežice je pridobljena, predlaga se da se 
nadstreška nebi dograjevala, saj se tako lahko le priglasijo dela, ne rabi pa se 
gradbenega dovoljenja. Glede omenjene zadeve bo predsednik še dodatno 
preveril, poskušalo se bo dobiti makete. 

 4i – optika na Mikotah je v večini realizirana, služnostna pogodba za Ribič 
Faniko je popravljena, čaka se na podpis. 

 
 

K 5. točki 
 
 

Potrditev pravilnika o sofinanciranju društev 
 

Svetniki so na dom prejeli osnutek Pravilnika o sofinanciranju društev in so ga že 
pregledali. Glede na to, da nanj nihče ni imel pripomb je predsednik dal na 
glasovanje naslednji sklep: 
 
 Sklep o potrditvi pravilnika o sofinanciranju društev, ki delujejo v KS Raka 
 
Prisotnih 9 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA:     9    ;                  PROTI:    0      ; 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 

K 6. Točki 
 

Potrditev razpisne dokumentacije za sofinanciranje društev 
 
Svetniki so na dom dobili tudi osnutek razpisne dokumentacije za sofinanciranje 
društev, ki so si jo prav tako prebrali in nanjo nimajo pripomb. Predlagajo, da se ob 
objavi razpisa dokumentacija pošlje vsem društvom. 
 
Ker nadaljnje razprave ni bilo je predsednik dal na glasovanje naslednji sklep: 
 

 Sklep o potrditvi razpisne dokumentacije in pošiljanju le te k društvom 
 
Prisotnih 9 članov: 
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GLASOVANJE: 
ZA: 9;  PROTI: 0 
Predlagani sklep je soglasno sprejet. 

 
K 7. Točki 

 
Krajevni praznik – določitve nalog 

 
Glede maratona in osrednje prireditve bo vsak član sveta dobil nalogo za izpolnitev, 
ki pa bo določena na naslednji seji. 
Predsednik predlaga, da se točka obravnava tudi na naslednji seji KS in da na 
glasovanje naslednji sklep: 
 

 Določitev nalog se bo izvedla na 16. redni seji KS Raka 
 
Prisotnih 9 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA:9;  PROTI: 0 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 

K 8. Točki 
 

Ureditev cest in obsekovanje drevja 
 
Ceste, ki so potrebne obsekovanja ali ureditve so sledeče: 
 
Obsekovanje JP2: 

 Ardro – Ardro Kripsar – Jelšine (JP1 694273 v pristojnosti Kostak d.d.) 

 Sela – proti Alojzu Šiško in cesta Savinki (JP2 694278) 

 Na Gmajni: Salobir, Jordan, Kmet Rudi in Tomažin Ivan - Plevanč (LC 191301, 
JP2 694184, JP2 694181) 

 Koritnica – Jelenik (JP2 694012) 

 Humek – Varšek (JP2 694232, JP2 694051, JP2 694052), Milena Zalokar – 
Površje (JP2 694244) 

 Oštir Zvone – makadamska pot v Gradišče (JP2 694051, JP2 694052) 
Ureditve JP2: 
Za ureditve cest se najprej formulirajo odbori v naslednji sestavi za posamezne 
odseke, ki pripravijo predloge za sanacijo. 
 

 Za ceste Podvrh, ogled opravi odbor v sestavi: Kralj Robert, Janko Žaren, 
Silvo Krošelj, Tomažin Tine (JP2 694217) 

 Ardro – preplastitev ogled opravi odbor v sestavi: Kralj Robert, Alojz Kerin 
(JP1 694271) 

 Na Mikotah - Franko, Zupančič ogled opravi odbor v sestavi: Željko Novak, 
Fanika Metelko (JP2 694082) 
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 Vizlar-Lenart (JP2 694121), Janškovec (JP2 694135) ogled opravi odbor v 
sestavi: Željko Novak, Borut Skinder, Silvo Krošelj. 

 
Po sestavi odborov je predsednik dal na glasovanje naslednji sklep: 
 

 Odbori opravijo oglede in do naslednje seje pripravijo predloge za 
sanacijo cest. 

 
Prisotnih 9 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 9;  PROTI:0 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 

K 9. Točki 
 

Obravnava vlog in prošenj 
 

 Prošnja Martin Piletič - odobri se pesek. 

 Sožitje, Varstveno delovni center, Etnološko društvo Terica 
 
Prošnje v 2. alineji se zavrne, saj je za sofinanciranje društev v pripravi razpis, na 
katerega se bodo lahko prijavila društva registrirana  in delujoča v KS Raka. 
 
Po razpravi je predsednik dal na glasovanje naslednji sklep: 
 

 Odobri se prošnja za pesek Martinu Piletiču, prošnje iz 2. alineje pa se 
zavrne. 

 
Prisotnih 9 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 9;  PROTI:0 
Sklep je soglasno sprejet. 

 
K 10. Točki 

 
Razno 

 
10a - Glede na to, da iz računovodstva konstantno prihaja do opozoril o 
prekoračitvah ali nepredvidenih obveznostih v finančnem načrtu oz. v realizaciji le 
tega, je potrebno na določenih PP narediti prerazporeditve. Da v prihodnosti več nebi 
prihajalo do težav predsednik KS Silvo Krošelj predlaga, da svet sprejeme sklep s 
katerim pooblašča predsednika KS, da lahko samostojno odloča tudi o 
prerazporeditvah med proračunskimi postavkami. 
 
Po razpravi je dal predsednik na glasovanje naslednji sklep: 
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 Svet KS Raka pooblašča predsednika KS Raka (Silvo Krošelj), da v 
nadaljevanju samostojno opravlja prerazporeditve tudi med 
proračunskimi postavkami. 

 
Prisotnih 9 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 9;  PROTI:0 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
10b - Stanko Hrušovar  opozori, da je potrebno popravilo ceste Žibert ( Planina pri 
Raki), ki ga bi morala izvesti občina Krško. Predlaga dopis k Niku Somraku. 
 
10c - Po razpravi o višini nagrade predsedniku je bil dan na glasovanje naslednji 
sklep: 
 
 Sklep o izplačilu nagrade za predsednika sveta KS Raka, v višini 5% 

županove plače, dvakrat letno.  
 
Prisotnih 9 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 9;  PROTI:0 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 22.00 uri. 
 
 
 
Pripravil: 
Gregor Brodnik, dipl.ekon.(UN), 
Strokovni sodelavec VII/1 za KS        
 

                                                                      Silvo Krošelj 
Predsednik Sveta KS Raka 

 
 


