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Šifra: 900-3/2012 KS13 
Raka, 6.9.2012 

 

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

16. seje Sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 5.9.2012 ,  
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 11 članov sveta 
krajevne skupnosti Raka.  
 

Seje so se udeležili: Silvo Krošelj, Fanika Metelko, Borut Skinder, Stanislav Vene, 
Janko Žarn, Stanko Hrušovar, Barbara Ulčnik Tomažin, Bojana Češnovar, Alojz 
Šiško, Alojz Kerin, Robert Kralj. 

 
Predhodno so odsotnost napovedali: Franc Cerovšek. 

Ostali odsotni: Željko Novak. 
 

 
K  1.  točki 

 
Potrditev predlaganega dnevnega reda. 

 
S sklicem je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 15. redne seje 
3. Pregled prejetih računov in pošte 
4. Realizacija sklepov predhodnih sej 
5. Priprava in potrditev finančnega načrta za leti 2013 in 2014 
6. Obravnava predloga občinske uprave glede sejnin, nagrad in povračil stroškov 
7. Sprejem pravilnika o grbu, znaku, zastavi, krajevnemu prazniku in krajevnih 

priznanjih KS 
8. Odpiranje vlog razpisa za sofinanciranje dejavnosti društev 
9. Obravnava vlog in prošenj 
10. Razno 

 
 

 Svet krajevne skupnosti potrdi dnevni red. 
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Prisotnih 11 članov. 
 
GLASOVANJE: 
ZA: 11;  PROTI: 0 
  

Dnevni red je bil soglasno potrjen.  
 
 

K  2.  točki 
 

Potrditev zapisnika 15. redne seje 
 
 
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je predsednik sveta g. Silvo Krošelj na glasovanje 
naslednji sklep: 
 
 

 Zapisnik 15. redne seje se potrdi. 
  

Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   11      ;                  PROTI:    0       
 
Zapisnik je bil soglasno potrjen. 
 
 

K 3. Točki 
 

Pregled prejetih računov in pošte 
 
Potrebno je pridobiti specifikacijo za prejet račun Tomažin Jožef s.p. in ga opozoriti, 
da naj k računom odslej redno prilaga le to. 
Ker na račune ni drugih pripomb, da predsednik na glasovanje naslednji sklep: 
 

 Svet krajevne skupnosti Raka potrdi prejete račune. 
 

Prisotnih 11 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 11;  PROTI: 0 
Sklep je soglasno potrjen. 

 
K. 4. točki 

 

 
Realizacija sklepov predhodnih sej 

 
 

4a – Pogodba za Ring d.o.o. je prekinjena 
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4b – Mastnak Zdravko mora glede na dogovor dobaviti šampanjce za darila za 
starostnike 
4c – Na nekaterih odsekih cest je obsekovanje že opravljeno, preostali se bodo 
izvedli v mesecu septembru.   
 

K 5. točki 
 
 

Priprava in potrditev finančnega načrta za leti 2013 in 2014 
 

Sodelavec za KS predstavim pripravljen finančni načrt za leti 2013 in 2014. Ker 
svetniki nanj nimajo pripomb predsednik sveta predlaga naslednji sklep: 
 
 Finančni načrt 2013-2014 se potrdi v predstavljeni obliki. 
 
Prisotnih 11 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA:     11    ;                  PROTI:    0      ; 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 

K 6. Točki 
 

Obravnava predloga občinske uprave glede sejnin, nagrad in povračil stroškov 
 
Sodelavec za KS predstavim odlok občinske uprave, ki se nanaša na sejnine, 
nagrade predsedniku in povračila stroškov. 
 
Na podlagi sprejetega odloka občinske uprave glede znižanja sejnin, potnih stroškov 
in nagrad se je svet moral opredeliti do višine zgoraj omenjenih nagrad, sejnin, 
strošov. Po razpravi se je svet odločil, da se v celoti odpovedujejo sejninam, 
izplačilom kilometrine in sejninam za člane komisij. Nagrada predsedniku ostane in 
sicer v višini 3,25 % letne županove plače, izplačuje pa se dvakrat letno. Predsednik 
se je nadalje odpovedal tudi sejnini za predsednika in povračilu stroškov prevoza 
predsednika. 
 
Iz omenjenih razlogov je predsednik dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
 

 Nagrada predsedniku KS se določi za leto 2012, in sicer od 1.1.2012 do 
30.9.2012 v višini 5 % županove plače mesečno. S 1.10.2012 se nagrada 
predsedniku izplača v višini 3,25 % županove plače mesečno. Nagrada 
se izplača dvakrat letno, in sicer v mesecu juliju in decembru. 

 
Prisotnih 11 članov: 
GLASOVANJE: 
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ZA: 11 ;   PROTI: 0 
Predlagani sklep je soglasno sprejet. 

 
 

K 7. Točki 
 

Sprejem pravilnika o grbu, znaku, zastavi, krajevnemu prazniku  
in krajevnih priznanjih KS 

 
 
Sodelavec KS Raka svetu predstavim predlog zgoraj omenjenega pravilnika, ki sva 
ga pripravila s predsednikom g. Krošljem po bivšem statutu KS Raka. Svet na 
omenjeni pravilnik ni imel pripomb, zato je predsednik dal na glasovanje naslednji 
sklep: 
 

 Pravilnik o grbu, znaku, praporju, krajevnemu prazniku in krajevnih 
priznanjih se potrdi v predstavljeni obliki. Posreduje se občinski upravi, 
ter se uvrsti na spletno stran KS Raka in spletno stran Občine Krško. 

 
Prisotnih 11 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA:11 ;  PROTI: 0 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 

K 8. Točki 
 

Odpiranje vlog razpisa za sofinanciranje dejavnosti društev 
 
 
Na seji sveta se je odprlo prispele vloge na razpis za sofinanciranje dejavnosti 
društev. Po pregledu dokumentacije se je pripravil predlog delitve razpisnih sredstev, 
ter predlog delitve sredstev za društva, ki so sodelovala pri organizaciji krajevnega 
praznika.  
 
Sredstva, namenjena na PP 8092 za praznik KS se razdelijo po sklepu sveta, 
medtem ko se sredstva iz PP 8091 – dotacije razdelijo glede na prijave na razpis po 
ponderju 2,05 * št. doseženih točk oz. glede na zbrano število točk iz meril javnega 
razpisa.  
 
Skupni znesek PP 8091 je 1.500,00 €. Prijave na razpis za krajevni praznik so 
upoštevane v znesku po sklepu sveta. 
 
Svet je pripravil predlog delitve sredstev po spodnji tabeli: 
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NAZIV DRUŠTVA Donacija za 
praznik KS 

- sklep 
(A) 

Doseženo 
št. Točk 

po razpisu 

Donirani 
znesek po 

razpisu 
(B) 

Skupni 
znesek za 
donacijo 

(A) + (B) 

PGD Smednik 150,00 € - - 150,00 € 

Društvo vinogradnikov 
Raka 

350,00 € 95 195,00 € 545,00 € 

Turistično društvo Lovenc 300,00 € 110 226,00 € 526,00 € 

Aktiv kmečkih žena 150,00 € 70 144,00 € 294,00 € 

Društvo upokojencev Raka 250,00 € 85 175,00 € 425,00 € 

Športno društvo Raka 200,00 € 70 144,00 € 344,00 € 

Mladinsko društvo Raka 200,00 € - - 200,00 € 

Moto klub Rak 250,00 € 70 144,00 € 394,00 € 

Čebelarsko društvo Raka 150,00 € - - 150,00 € 

PGD Raka 350,00 € 110 226,00 € 576,00 € 

Društvo izgnancev Raka 150,00 € 60 123,00 € 273,00 € 

Etnološko društvo Terica 400,00 € - - 400,00 € 

Pevsko društvo Lavrencij 100,00 € - - 100,00 € 

Rdeči križ KO RK Raka - 60 123,00 € 123,00 € 

SKUPAJ: 3.000,00 € 730 točk 1.500,00 € 4.500,00 € 

 
Po oblikovanju predloga v zgornji tabeli je dal predsednik Silvo Krošelj na glasovanje 
naslednji sklep: 
 

 Sredstva za sodelovanje pri krajevnem prazniku se razdelijo po zgornjih 
zneskih v tabeli (stolpec A), sredstva za sodelovanje na razpisu pa v 
zneskih v stolpcu B, po razpisnih merilih. Donacije se društvom nakažejo 
na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju in prejetih poročil o 
dogodkih 30. dan po prejemu poročila. Za omenjene donacije se sklene 1 
pogodba o sofinanciranju z vsakim društvom v skupnem znesku A+B za 
donacijo. 

 
Prisotnih 11 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 11;  PROTI:0 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 

K 9. Točki 
 

Obravnava vlog in prošenj 
 

 Prošnja oziroma pobuda Lesjak Mitja, Raka 

 Pobuda omejitev hitrosti v Zalokah – Bojana Češnovar 
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Na elektronski naslov KS Raka smo prejeli pobudo za ukrepe za zmanjšanje hitrosti 
vožnje na cesti Raka – Sela s strani Lesjak Mitje. Ker gre za lokalno cesto, 
predsednik predlaga, da se pobuda pošlje na občino Krško. Glede omejitve hitrosti v 
Zalokah na 70 km/h je KS že dvakrat poslala pobudo na občino Krško, vendar do 
5.9.2012 ni prejela nikakršnega odgovora.  
 
Po razpravi je predsednik dal na glasovanje naslednji sklep: 
 

 Na občino Krško se pošlje pobuda oziroma zahtevek za ukrepe za 
zmanjšanje hitrosti na cesti Raka – Sela in ponovna pobuda za omejitev 
hitrosti v Zalokah na 70 km/h. 

 
Prisotnih 11 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 11;   PROTI: 0 
Sklep je soglasno sprejet. 

 
K 10. Točki 

 
Razno 

 
10a – Za mrliško vežico na Raki je potrebno pridobiti ponudbe po popisu del in načrtu 
za obnovo vežice še pri nekaterih ponudnikih. Predlaga se podjetje Timi d.o.o., 
Gradbeništvo Gorenc in Krovstvo  Anton Vizlar s.p.  
 
V zadevi izgradnje betonske ograje Glavič-Lesjak, Raka 29 se prav tako pridobijo 3 
ponudbe. 
 
Po razpravi je dal predsednik na glasovanje naslednji sklep: 
 

 V zadevi obnove mrliške vežice Raka in izgradnje betonske ograje pri 
Glavič-Lesjak, Raka 29, se pridobijo 3 ponudbe za sanacijo oziroma 
izgradnjo. 

 
Prisotnih 11 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 11;   PROTI:0 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
10b – Sodelavec za KS predstavim predstavljen cenik, ki ga mora KS skupnost 
posredovati na občino Krško za zaračunljive storitve krajevne skupnosti. 
 
Cenik je predstavljen v spodnji tabeli: 
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Storitev Merska 

enota 
Cena 

   

Oddaja sejne sobe v najem za profitne organizacije / volitve dan 60,00 € 

Vpisnina grobnega prostora v kataster kos 20,00 € 

Najem enojnega groba leto 15,00 € 

Najem dvojnega groba leto 20,00 € 

Najem mrliške vežice dan 20,00 € 

Rezervni sklad za ogrevanje mesec 5,00 € 

*Enota porabe ogrevanja po delilniku  kos 0,23 €  

 
*cena za enoto porabe ogrevanja po delilniku ni fiksna, pač pa se spreminja sorazmerno s 
gibanjem cen naftnih derivatov. 

 
Predsednik je po predstavitvi predlagal naslednji sklep 
 

 Cenik zaračunljivih storitev za KS Raka se potrdi po predstavljeni tabeli, 
velja pa z dnem sprejetja na seji sveta KS Raka. 

 
Prisotnih 11 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 11;   PROTI:0 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
10c – Fanika Metelko predstavi problematiko, ki se pojavlja na Mikotah. In sicer, 
glede postavitve table za naselje Mikote se lastnik zemljišča, družina Malenšek s 
postavitvijo ne strinja in zahteva odstranitev. Nadalje pove tudi o problematiki javne 
razsvetljave, saj se je ulična svetilka postavila na dvorišču družine Malenšek, kar pa 
ni po godu nekaterim vaščanom. 
Po razpravi o problematiki, je dal predsednik na glasovanje naslednji sklep: 
 
 Ulična svetilka postavljena na zemljišču družine Malenšek, Zaloke 1, 8274 

Raka se prestavi oziroma odstrani, saj je le ta postavljena na privatnem 
zemljišču, kamor pa KS Raka ne investira svojih sredstev. Ulične svetilke so 
od javnega dobra oziroma javne poti lahko postavljene max. 1,5 m. Prav 
tako se prestavi označba za naselje Mikote na novo lokacijo, saj so lastniki 
zemljišča na katerem je trenutno postavljena zahtevali prestavitev.  

 
Prisotnih 11 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 11;   PROTI: 0 
Sklep je soglasno sprejet. 
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10č – Svetnik Borut Skinder se zanima glede košnje na Smedniku. Za lokacijo o 
kateri obvešča je pristojen DARS, Gregorčičeva 20, Ljubljana. Krajevna skupnost ali 
občina tukaj nista dolžni kositi. Kontakt za ureditev je Andrej Bobnar. 
 
10d – Stane Vene predlaga ureditev oziroma postavitev avtobusne postaje na relaciji 
Dolga Raka – Podlipa. Gre za državno cesto. Prav tako je potreben dopis na DRSC 
za pločnik Raka – Smednik – Gmajna. 
 
10e – Alojz Šiško daje pobudo za ureditev ceste JP2 od LC pri hiši Vrček Miro – Sela 
v dolžini cca. 15m in preplastitev ceste JP2 694 278 (Šinkovec-Šiško) v dolžini cca. 
500m. 
 
10f – Predsednik predlaga ureditev obsekovanja še na cestah Mikote – ovinek proti 
Pirc, Ardro (izvede ga Kostak d.d.), Tomažin Ivan –Plevanč. Če ima še kdo kak 
predlog ga mora javiti v tajništvo do sobote, 8.9.2012. 
 
10g – Janko Žaren predlaga prestavitev ekološkega otoka v Dolenji vasi, zaradi 
varnosti na cesti. Prosi tudi za ograjo na Račni, za katero je že bil poslan dopis na 
občino Krško. Daje tudi pobudo za širitev ceste JP1 694191 Dolenja vas-OMW-
Tomažin. 
 
10h – Kralj Robert prosi za cestna ogledala pri Dimc-Duh v Dolenji vasi, ogledalo pri 
Naglič-Tomažin, Gorenc-Žarn, Jelovšek, Podulce pri Širić. Prav tako daje pobudo za 
zamenjavo ogledala pri cerkvi na Raki. 
 
10i – Barbara Ulčnik Tomažin daje pobudo za čiščenje ekoloških otokov pri trgovini 
Mercator na Raki 
 
10j – Stanko Hrušovar daje pobudo za čiščenje in obsekovanje ceste na Planini, na 
odseku med Bizjak, hišna št. 5 in naseljem Smečice. 
 
Po zaključeni razpravi in danih pobudah je dal predsednik na glasovanje naslednji 
sklep: 
 

 Danim pobudam svetnikov iz točk 10č,d,e,f,g,h,i,j se ugodi. V zadevah iz 
točk za katere ni pristojna ali dolžna zadev urediti KS se pošlje dopise 
ustreznim podjetjem oziroma ustanovam. 

 
 
Prisotnih 11 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 11;   PROTI: 0 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
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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 

 
 


