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Šifra: 900-3/2012 - 36 (KS13) 
Raka, 20.11.2013 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

23. seje sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 14.11.2013,  
ob 18.00 uri, v prostorih KS Raka. 

 
 
Sejo je pričel in vodil predsednik Sveta krajevne skupnosti g. Silvo Krošelj - predsedujoči, 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, Borut Skinder, Stanko Hrušovar, Silvo Krošelj, Janko Žaren, 
Alojz Šiško, Bojana Češnovar in Željko Novak,ki se je seje udležil v 3. točki dnevnega reda.  
 
Predhodno so odsotnost napovedali: Robert Kralj, Stane Vene, Barbara Ulčnik, Tomažin Alojz 
Kerin, Franc Cerovšek. 
 
Ostali prisotni: Malenšek Bernardka in Franko Andrej – v 3. točki dnevnega reda ter Sašo Panić – 
v 4. točki dnevnega reda. 
 
 

K  1.  točki 
 

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

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 22. redne seje in zapisnika 5. korespondenčne seje 
3. Razjasnitev postopka glede ukinitve javnega dobra – (Malenšek-Martič) 
4. Posodobitev spletne strani – predstavitev Etrend Brežice 
5. Pregled prejetih računov  
6. Potrditev rebalansa - II 2013 
7. Informacija o zimski službi 2013/2014 
8. Sprejem pokopališkega reda za pokopališče Raka 
9. Sklenitev pogodbe o stavbni pravici in najemu pokopališča Raka 
10. Imenovanje popisne komisije 2013 
11. Ureditev trga in pripombe 
12. Vloge in prošnje 
13. Razno 

 
Ker na predlog dnevnega reda ni bilo pripomb, predsedujoči predlaga naslednji sklep: 
 

 Sprejme se predlagan dnevni red. 
 

Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 7;  PROTI: 0 
  
Sklep je bil soglasno sprejet.  
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K  2.  točki 

 
Potrditev zapisnika 22. redne seje in zapisnika 5. korespondenčne seje 

 
Na zapisnike ni bilo pripomb, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 
 

 Zapisnika 22. redne seje in 5. korespondenčne seje se potrdita.  
  

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

K 3. točki 
 

Razjasnitev postopka glede ukinitve javnega dobra – (Malenšek-Martič) 
 
Predsedujoči je vabljenim na 3. točko dnevnega reda razjasnil potek postopka glede ukinitve 
javnega dobra, sodelavec za KS pa v vednost podal tudi pripombo, da je krajevna skupnost v 
postopku le posrednik, kar pomeni, da bi stranka lahko podala vlogo za ukinitev javnega dobra in 
reševanje postopka direktno na občino. Po razpravi je dogovorjeno, da bo krajevna skupnost na 
občino Krško še enkrat posredovala dotično vlogo in zadevo poslala v vednost ge. Malenšek 
Bernardki.  
 
Nadalje sta se vabljena na sejo pritožila zoper sklep pod 9c točko zapisnika 16. redne seje sveta 
KS Raka in predstavila razloge za pritožbo. V razpravi so mnenje v zvezi s tem podali tudi 
predsedujoči in prisotni svetniki. Po razpravi je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 
 

 Sklep pod 9c točko zapisnika 16. redne seje sveta KS Raka se razveljavi.  
 
 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   8      ;                  PROTI:    0       
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

 
K 4. točki 

 
Posodobitev spletne strani – predstavitev Etrend Brežice 

 
 
Na pobudo podjetja Etrend Brežice za predstavitev je bil na sejo v omenjeni točki vabljen tudi g. 
Sašo Panić, ki je predstavil svoje ideje in načine za izboljšanje spletne strani. Po predstavitvi je bila 
odprta razprava na kateri je bilo dogovorjeno, da se pred kakršnokoli posodobitvijo izmeri 
obiskanost spletne strani s pomočjo Googlovih orodij.  
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Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednji sklep: 
 

 Odločitev o posodobitvi se bo sprejela na naslednji seji sveta, ko bodo znana dejstva 
o dejanski obiskanosti spletni strani. 

 
 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   8      ;                  PROTI:    0       
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

K 5. točki 
 

Pregled prejetih računov 
 
Svetu KS so bili dodatno predstavljeni tudi računi, ki smo jih prejeli od pošiljanja vabila in do same 
seje. Dogovorjeno je da bo Robert Kralj račune za dela na JP2 podrobneje predstavil na naslednji 
seji sveta KS. Po razpravi je predsedujoči predlagal sprejetje naslednjega sklepa: 
 

 Prejeti računi se potrdijo. 
 
 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   8      ;                  PROTI:    0       
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

K 6. točki 
 

Potrditev rebalansa – II 2013 
 
 
Svet KS je z vabilom na sejo dobil tudi gradivo v zvezi z rebalansom, zato predsedujoči v tej točki 
predlaga glasovanje in sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Rebalans II za leto 2013 se potrdi. 
 
Prisotnih 8 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 8;  PROTI: 0 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 

K. 7. točki 
 

Informacija o zimski službi 2013/2014 
 

Predsedujoči v uvodu pove, da je bilo skladno z javnim povabilom za oddajo ponudb za izvajanje 
zimske službe v sezoni 2013/2014 za izvajalca izbrano podjetje Žarn Krško d.o.o., ki je podalo 
najugodnejšo ponudbo.  
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Stanko Hrušovar, ki se je kot predstavnik KS Raka udeležil tudi sestanka v zvezi z izvajanjem 
zimske službe na Občini Krško, svetu KS predstavi tematiko in dejstva, ki so bila podana na 
omenjenem sestanku dne 6.11.2013.  
 
 

K 8. točki 
 

Sprejem pokopališkega reda za pokopališče Raka 
 
 
Svet KS je z vabilom na sejo dobil tudi osnutek pokopališkega reda. Glede na to, da je občina 
Krško predlagala določene dopolnitve sodelavec za KS predlaga, da se le te preučijo do naslednje 
seje sveta, ter da se pokopališki red sprejme na naslednji seji. Predsedujoči v tej točki predlaga 
sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Obravnava in sprejem pokopališkega reda se prestavi na naslednjo sejo KS. 
 
Prisotnih 8 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 8;  PROTI: 0 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 

K 9. točki 
 

Sklenitev pogodbe o stavbni pravici in najemu pokopališča Raka 
 
 
Sodelavec za KS predstavi pripravljeno pogodbo in svetu predstavi dejstva, ki izhajajo iz pogodbe. 
V zvezi s pogodbo je podala opozorila tudi SPSZ Občine Krško, zato so bili tudi ti predstavljeni 
svetu KS. Po razpravi v kateri so sodelovali vsi svetniki je predsedujoči predlagal sprejem 
naslednjega sklepa 
 

 Pogodba o najemu pokopališča in stavbni pravici se potrdi in sprejme. Poskusi se 
doseči krajša doba trajanja pogodbe. V pogodbi se namesto plačil najema opredelijo 
plačila električne energije za cerkev Sv. Lenart. 

 
 
Prisotnih 8 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 8;  PROTI: 0 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
 

K 10. točki 
 

Imenovanje popisne komisije 2013 
 
 
Predsedujoči v uvodu predlaga komisijo v naslednji sestavi: 
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- Gregor Brodnik; predsednik  
- Fanika Metelko; podpredsednica 
- Stanko Hrušovar; član 
- Silvo Krošelj; član 

 
Ker na predlog ni bilo pripomb, predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Popisna komisija se imenuje v predlagani sestavi. 
 
Prisotnih 8 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 8;  PROTI: 0 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 

K 11. točki 
 

Ureditev trga in pripombe 
 
 
Sodelavec za KS predstavim prejete pripombe in predloge na ureditev trga in izgradnjo 
kanalizacije na Raki. Vsi predlogi in pripombe so bili po koncu roka za oddajo pripomb posredovani 
na občino Krško in v projektantski biro GPI d.o.o., krajevna skupnost pa je hkrati z oddajo tudi 
zaprosila, da se vsem strankam, ki so pripombe podale posredujejo tudi odgovori na njihova 
vprašanja.  
 
 

K 12. točki 
 

Vloge in prošnje 
 
 
12a – Vloga Občine Krško za izdajo soglasja k ukinitvi javnega dobra parc. št. 4620 k.o. Raka. 
 
Predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Soglasje za ukinitev javnega dobra se izda. 
 
Prisotnih 8 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 8;  PROTI: 0 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
 
12b – Vloga Alojzija Jan, Polde Kozlevčar in Andrej Kern za asfaltacijo ceste JP 694053. 
 
Predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Asfaltacija ceste se uvrsti v plan za realizacijo. 
 
Prisotnih 8 članov: 
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GLASOVANJE: 
ZA: 8;  PROTI: 0 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
12c – Vloga za ureditev Eko otoka na Planini pri Raki  
 
Predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Ureditev ekološkega otoka se naroči pri najugodnejšem izvajalcu v najkrajšem 
možnem času in glede na finančne zmožnosti KS.  

 
Prisotnih 8 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 8;  PROTI: 0 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
12č – Pobuda Pirc Andreja za doasfaltacijo poti v Podulcah. 
 
Predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Vloga se odobri, krajevna skupnost bo zagotovila plačilo asfalta na javnem dobrem, 
torej cestišču.  

 
Prisotnih 8 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 8;  PROTI: 0 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 

K 13. točki 
 

Razno 
 
Fanika Metelko opomni na vsakoletno srečanje starostnikov, ki bo 29.11.2013 ob 11. uri v gostilni 
Tratnik na Raki. Dogovori se, da stroške pogostitve krije krajevna skupnost. 
 
Šiško Alojz predlaga preplastitev ceste Sela – Šiško  v dolžini 380 m in širini 3m. 
 
Za cesto Vizlar-Lenart je potrebno naročiti znak za slepo ulico. 
 
Predsedujoči v tej točki predlaga izlet za svet KS v mesecu decembru. Za izlet se dogovori datum 
6.12.2013. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 2110. 
 
Pripravil: 
Gregor Brodnik,  
Strokovni sodelavec VII/1 za KS       

                                                                           Silvo Krošelj 
Predsednik Sveta KS Raka 


