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Šifra: 900-3/2012 KS13 
Raka, 8.4.2013 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

20. seje Sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 4.4.2013,  
ob 18.00 uri,  

v prostorih KS Raka. 
 
 
Sejo je pričel in vodil predsednik Sveta krajevne skupnosti - Silvo Krošelj, najprej pozdravil vse 
prisotne in predlagal, da se preveri sklepčnost. 
 
Sodelavec krajevne skupnosti je ugotovil, da je prisotnih 7 članov sveta krajevne skupnosti Raka.  
 
Seje so se udeležili: Fanika Metelko, Franc Cerovšek, Borut Skinder, Stane Vene, Stanko 
Hrušovar, Barbara Ulčnik Tomažin, Silvo Krošelj. 
 
Med sejo so prišli še: Robert Kralj, Janko Žaren, Alojz Šiško, Željko Novak in Alojz Kerin. 
 
Predhodno so odsotnost napovedali: Bojana Češnovar. 
 
 
 

K  1.  točki 
 

Potrditev predlaganega dnevnega reda. 
 
 
S sklicem je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 19. redne seje 
3. Pregled prejetih računov  
4. Informacija glede sestanka s krajani - cesta JP 694054 - Senice 
5. Izločitve OS 
6. Sprememba cen grobnin na pokopališču Raka 
7. Zimska služba – informacija o porabi sredstev 
8. Informacija in predstavitev projekta za trg na Raki 
9. Informacija o projektu kanalizacija v aglomeraciji Raka 
10. Prerazporeditve sredstev 
11. Obravnava vlog in prošenj 
12. Prejeti dopisi 
13. Organizacija spomladanske čistilne akcije 
14. Informacija o odprtem razpisu za sofinanciranje dejavnosti društev 
15. Informacija o sporazumu ogrevanja za prostore KS Raka 
16. Razno 

 
Predsednik KS predlaga dopolnitev dnevnega reda s 15/a. točko:  

- Predlog za adaptacijo mrliške veže. 
 
Ker na predlog ni bilo pripomb, predsednik sveta predlaga naslednji sklep: 
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 Na dnevni red se kot 15/a. točka uvrsti: Predlog za adaptacijo mrliške veže. 
 

Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 7;  PROTI: 0 
  
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
Po tem glasovanju je Silvo Krošelj – predsedujoči dal na glasovanje še tako dopolnjen dnevni 
red: 
 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 19. redne seje 
3. Pregled prejetih računov  
4. Informacija glede sestanka s krajani - cesta JP 694054 - Senice 
5. Izločitve OS 
6. Sprememba cen grobnin na pokopališču Raka 
7. Zimska služba – informacija o porabi sredstev 
8. Informacija in predstavitev projekta za trg na Raki 
9. Informacija o projektu kanalizacija v aglomeraciji Raka 
10. Prerazporeditve sredstev 
11. Obravnava vlog in prošenj 
12. Prejeti dopisi 
13. Organizacija spomladanske čistilne akcije 
14. Informacija o odprtem razpisu za sofinanciranje dejavnosti društev 
15. Informacija o sporazumu ogrevanja za prostore KS Raka 
15./a Predlog za adaptacijo mrliške veže 
16. Razno 

 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 7;  PROTI: 0 
  
Dnevni red je bil soglasno sprejet.  
 
 
 

K  2.  točki 
 

Potrditev zapisnika 19. redne seje 
 
Na sejo prideta še: Robert Kralj in Janko Žaren. 
 
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je predsednik sveta Silvo Krošelj dal na glasovanje naslednji 
sklep: 
 
 

 Zapisnik 19. redne seje se potrdi. 
  
Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   9      ;                  PROTI:    0       
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K 3. točki 

 
Pregled prejetih računov 

 
Seje se v 3. točki udeležita še Alojz Šiško in Željko Novak. 
 
Na račune ni bilo podanih pripomb zato je predsednik sveta predlagal naslednji sklep: 
 

 Prejeti računi se potrdijo. 
 
 
Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   11      ;                  PROTI:    0       
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 
K 4. točki 

 
Informacija glede sestanka s krajani – cesta JP 694054 - Senice 

 
 
Predsedujoči obvesti svet, da je bil z lastniki in uporabniki ceste JP 694054 na pobudo Reberšek 
Martine organiziran sestanek, ki je potekal 13.3.2013 v prostorih KS Raka. Predsednik predstavi 
dogovor: za lastnike zemljišč se pripravi predpogodbe, ko bodo vse podpisane bo KS pričela s 
postopki za dejansko izvedbo del. Le ta je odvisna tudi od višine finančnega bremena in 
sodelovanja uporabnikov pri investiciji. Predsedujoči v zadevi predlaga naslednji sklep: 
 
 

 Svet KS se strinja z dogovorom za sanacijo ceste JP 694054 v okviru finančnih 
zmožnosti krajevne skupnosti. 

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

K 5. točki 
 

Izločitve osnovnih sredstev 
 
 
Za uničenje oziroma odstranitev odpisanih osnovnih sredstev se imenuje komisija. Za komisijo se 
predlaga: Gregor Brodnik, član, Silvo Krošelj, član, Fanika Metelko, predsednica komisije. Ker na 
predlog ni bilo pripomb predsedujoči predlaga naslednji sklep: 
 

 Imenuje se komisija za uničenje oz. odstranitev  odpisanih OS v naslednji sestavi: 
Fanika Metelko-predsednica, Silvo Krošelj-član, Gregor Brodnik-član. 

 
 



 

 
 

 
Krajevna skupnost Raka, Raka 40, 8274 Raka, Slovenija  

T: +386 7 49 75 055, F: +386 7 49 75 055, M: 051 305 404 
E: ks.raka@krsko.si, W: www.raka.si 

 

 

 

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

K 6. točki 
 

Sprememba cen grobnin na pokopališču Raka 
 
 
Glede na premajhno razmerje med ceno grobnine za enojni in dvojni grob, ter glede na dejstvo,da 
se bo v letošnjem letu pričela sanacija mrliške veže, predsedujoči predlaga zvišanje cene grobnine 
za dvojni grob iz 20 € na 25 €. Za ceno enote porabe ogrevanja se določi formula po sporazumu 
3521-5/2012-5. Po razpravi predsedujoči predlaga naslednji sklep: 
 

 Cena letnega najema dvojnega groba se poviša na 25,00 € letno, cena enote porabe 
ogrevanja po delilniku pa se oblikuje po formuli v sporazumu 3521-5/2012-5. 
 
 

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

 
 

 
K. 7. točki 

 
Zimska služba – informacija o porabi sredstev 

 
 

Predsedujoči pove, da je zimska služba KS za december 2012, januar in februar 2013 do sedaj 
stala že 22.377,29 €. K temu bo potrebno prišteti še račun za marec in april 2013, kar pomeni, da 
bo zimska služba v sezoni 2012/2013 po oceni nanesla cca. 30.000,00 €. V razpravi so se vsi 
prisotni svetniki strinjali, da je glede na letošnje snežne padavine znesek zimske službe sicer 
realen, vendar bo ta strošek onemogočil investicije v letu 2013. 
 
 

K 8. točki 
 

Informacija in predstavitev projekta za trg na Raki 
 
Svetnikom je predsednik predstavil 3 variante, ki so bile podane s strani projektanta. Svet v 
razpravi ugotavlja, da je najbolj optimalna varianta št. 1 z uvozom na parkirišče iz trga, ter 
vodoravnimi parkirnimi mesti na trgu. Na varianto 1 se podajo še naslednje pripombe: 

- Dodatno parkirišča na mestu, kjer stoji hiša Lesjakovih ob cerkvi (opcijsko, odvisno od 
dogovora z občino) 

- Prehod za pešce Šola-Varšek 
- Dodati 2 parkirni mesti na parkirišču Varšek – uporaba predvidenih zelenic 
- Prost prehod do gostilne Tratnik – umik 1 predvidenega parkirnega mesta. 
- Podaljšanje parkirišča za 1 parkirno mesto na zelenici proti Cirju. 
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Predsednik po razpravi predlaga naslednji sklep: 
 

 Kot najoptimalnejšo se izbere skico št. 1 opisano zgoraj, na katero se poda zgoraj 
omenjene pripombe. 

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

 
K 9. točki 

 
Informacija o projektu kanalizacija v aglomeraciji Raka 

 
Predsedujoči seznani svet z pripravo projekta za izgradnjo kanalizacije na Raki in prikaže deloma 
izdelan načrt. Pripombe na projekt bo KS podala ko dobi končni projekt. 
 
 

K 10. točki 
 

Prerazporeditve sredstev 
 
 
Zaradi visokega stroška za zimsko službo je potrebno na PP 8095, konto 4025 dodati sredstva, saj 
planirana ne zadostujejo za nastale stroške. Po razpravi predsednik predlaga naslednji sklep: 
 

 Prerazporedi se 17.000,00 € iz PP 8170, konto 4204 (NRP: OB054-13-0012) na 8095, 
konto 4025 zaradi visokega stroška zimske službe. 
 
 

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

K 11. točki 
 

Obravnava vlog in prošenj 
 
 
11a – Vloga Joško Oberč, Gmajna 20 – vloga za asfaltacijo ceste. Predsednik v zadevi predlaga 
naslednji sklep: 
 

 Asfaltacija ceste se uvrsti v plan, realizacija pa je odvisna od finančnih sredstev KS 
in pripravljenosti za sodelovanje pri investiciji. 

 
Prisotnih 11 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 11;  PROTI: 0 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
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11b – Vloga Šerbec Franc, Kantalon 8, Brestanica – vloga za sanacijo in asfaltacijo ceste. 
Predsednik v zadevi predlaga naslednji sklep: 
 

 Asfaltacija ceste se uvrsti v plan, realizacija pa je odvisna od finančnih sredstev KS 
in pripravljenosti uporabnikov za sodelovanje pri investiciji. KS bo k zadevi pristopila 
ko bo cesta katagorizirana.  

 
Prisotnih 11 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 11;  PROTI: 0 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
11c – Mirko Gorec, Dolga Raka 20 – vloga za dodelitev prometnega ogledala. Predsednik v zadevi 
predlaga naslednji sklep: 
 

 Ogledalo se odobri, zanj se izda naročilnica pri najugodnejšem ponudniku. Prosilec 
mora pred postavitvijo ogledala dobiti dovoljenje lastnika zemljišča za postavitev. 

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

K 12. točki 
 

Prejeti dopisi 
 
 
Sodelavec za KS seznanim svet z prejetim dopisom o vezavi sredstev, ki ga je poslala občina 
Krško in o dopisu župana Janezu Tomažinu, Smednik 2. 
 

K 13. točki 
 

Organizacija spomladanske čistilne akcije 
 
 
Seje se v 13. točki udeleži Kerin Alojz. 
 
Kerin Alojz pove, da je Turistično društvo Lovrenc Raka prevzelo aktivnosti za organizacijo 
spomladanske čistilne akcije, ki bo 13. aprila 2013.  
 

K 14. točki 
 

Informacija o odprtem razpisu za sofinanciranje dejavnosti društev 
 
 
Predsedujoči pove, da je do 30.4.2013 odprt razpis za sofinanciranje dejavnosti društev v KS 
Raka. Prisotne pozove, da društva še dodatno obvestijo o tem, je pa KS razpis poslala vsem 
društvom in objavila na spletnih straneh občine Krško, krajevne skupnosti in izobesila na oglasno 
desko. 
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K 15. točki 

 
Informacija o sporazumu ogrevanja za prostore KS Raka 

 
 
Predsedujoči pove, da je KS po letu in pol končno dosegla, da bo lahko sama upravljala z 
ogrevalnim sistemom, ter uporabnikom prostorov samostojno izdajala račune. 
 

K 15/a. točki 
 

Predlog za adaptacijo mrliške veže 
 
Predsedujoči glede na dejstvo, da je bilo zaradi stroškov zimske službe potrebno zmanjšati 
načrtovano investicijo v mrliško vežo predlaga, da v letu 2013 krajevna skupnost uredi vsaj 
notranjost mrliške veže. Po razpravi predsedujoči predlaga naslednji sklep: 
 

 V letu 2013 se uredi notranjost mrliške veže glede na finančne zmožnosti KS. 
 
Prisotnih 12 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 12;  PROTI: 0 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 

K 16. točki 
 

Razno 
 
16a – Potrebno je pridobiti načrt za optiko na Smedniku.  
16b – Potrebno je pridobiti seznam nepodpisanih služnosti na Gmajni. 
16c – Predlaga se poziv Kostaku za pogostejši odvoz smeti iz ekoloških otokov pri Mercatorju. 
16č – Pozanimati se je potrebno kdo je lastnik parcele pri transformatorju Raka, zaradi postavitve 
ekoloških otokov. 
16d – Alojz Kerin predstavi projekt, pri katerem sodeluje tudi TD Lovrenc in odpira razpravo o 
načinu zbiranja sredstev za kuhinjo v stavbi Raka 40. 
16e – Naročiti je potrebna prometna ogledala pr Vrčku na Selah in na Ravnem, na Površju pa je 
potrebno naročiti obnovo prometnih ogledal. 
16f – Predsedujoči pove, da bo šel plaz Podvrh v sanacijo, pri plazu pri Turšič pa bo potrebno 
narediti zamik ceste in utrditi s piloti. 
16g – Predlaga se pridobitev ponudbe za zavarovanje mrliške veže 
16h – Občino je potrebno ponovno opozoriti na postavitev ograje pri Tomažinu na Gmajni. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.37 uri. 
 
 
Pripravil: 
Gregor Brodnik,  
Strokovni sodelavec VII/1 za KS       
 

                                                                           Silvo Krošelj 
Predsednik Sveta KS Raka 

 

 


