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Šifra: 900-3/2012 - 40 (KS13) 
Raka, 20.12.2013 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

24. seje sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 19.12.2013,  
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, Silvo Krošelj, Alojz Šiško, Željko Novak, Stane Vene 
Barbara Ulčnik Tomažin in Franc Cerovšek. 
 
Predhodno so odsotnost napovedali: Robert Kralj, Alojz Kerin, Borut Skinder, Stanko Hrušovar 
Janko Žaren in 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 23. redne seje in zapisnika 6. korespondenčne seje 
3. Pregled prejetih računov 
4. Posodobitev spletne strani - odločitev 
5. Sprejem pokopališkega reda za pokopališče Raka 
6. Pogodba o stavbni pravici in najemu pokopališča Raka 
7. Sanacija mrliške veže 
8. Vloge in prošnje 
9. Pobude in predlogi  

 
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.  
 

K  2.  točki 
 

Potrditev zapisnika 23. redne seje in zapisnika 6. korespondenčne seje 
 
Na zapisnike ni bilo pripomb, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
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 Zapisnika 23. redne seje in 6. korespondenčne seje se potrdita.  
  

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

K 3. točki 
 

Pregled prejetih računov 
 
Sodelavec za KS svetu KS predstavim in obrazložim račune, ki smo jih prejeli od 13.11.2013 do 
19.11.2013. Ker na račune ni bilo pripomb, predsedujoči v nadaljevanju predlaga sprejem 
naslednjega sklepa: 
 
 

 Prejeti računi se potrdijo. 
 
 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7      ;                  PROTI:    0       
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

 
K 4. točki 

 
Posodobitev spletne strani – odločitev 

 
 
Sodelavec za KS svetu predstavim predlog za posodobitev spletne strani, ter možnosti, ki jih 
ponuja informacijsko okolje. Prav tako predstavimo tudi ponudbo, ki jo je posredovalo podjetje 
Etrend Brežice. V nadaljevanju predsedujoči odpira razpravo, v kateri so sodelovali vsi prisotni. Po 
zaključku razprave predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 
 

 Odobri se javno naročilo za posodobitev spletne strani krajevne skupnosti. 
 
 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7      ;                  PROTI:    0       
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K 5. točki 

 
Sprejem pokopališkega reda za pokopališče Raka 

 
Predlog pokopališkega reda, ki smo ga pripravili na krajevni skupnosti je bil potrjen na 30. seji 
občinskega sveta občine Krško dne 19.12.2013. Predlog pokopališkega reda je bil na seji sveta 
ponovno predstavljen svetu KS. Prav tako so predstavljeni novi grafični in tekstualni katastri, ter 
razdelitev pokopališča na rajone. 
 
V nadaljevanju predsedujoči odpira razpravo v kateri so sodelovali vsi prisotni, ki so se strinjali, da 
je zaradi ureditve zadev na pokopališču sprejem pokopališkega reda nujen. Po razpravi 
predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Na občinskem svetu potrjen predlog pokopališkega reda za pokopališče Raka se 
sprejme. 

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

K 6. točki 
 

Pogodba o stavbni pravici in najemu pokopališča 
 
 
Z Župnijo Raka je zaradi upravljanja pokopališča in predvidenih investicij potrebno skleniti 
pogodbo, ki bo opredeljevala najem pokopališča in podelitev stavbne pravice. KS in Občina Krško 
predlagata, da se pogodba sprejme za najmanj 20 let, njena vsebina je svetu KS v nadaljevanju 
predstavljena s strani sodelavca za KS. V nadaljevanju so v odprti razpravi sodelovali vsi prisotni 
svetniki, ki so se z vsebino pogodbe strinjali. Iz omenjenih razlogov predsedujoči v nadaljevanju 
predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Z Župnijo Raka se podpiše pogodbo o stavbni pravici in najemu pokopališča Raka. 
 
Prisotnih 7 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 7;  PROTI: 0 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 

K. 7. točki 
 

Sanacija mrliške veže 
 

Predsedujoči svetu KS predstavi ponudbo za sanacijo mrliške veže, ki jo je pridobil. Ponudba  
vsebuje natančne opredelitve potrebnih sanacij in količine, zato bo dobra osnova za izdelavo 
povpraševanja. Sama ponudba je sicer finančno visoka. Predsedujoči v nadaljevanju odpira 
razpravo v kateri so sodelovali vsi prisotni svetniki. Za sanacijo je pred pričetkom del potrebno 
opraviti tudi priglasitev del. Predsedujoči v zadevi predlaga naslednji sklep: 
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 Prične se s postopkom za sanacijo mrliške veže. 

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

K 8. točki 
 

Vloge in prošnje 
 
 
8a – Vloga Matija Cemič za sofinanciranje ureditve odvodnjavanja na parc. št. 3191 k.o. 
Raka. 
 
 
V razpravi o vlogi so sodelovali vsi prisotni svetniki, ki so mnenja, da se mora zadeva urejati v 
okviru projekta Komunalne ureditve. Po razpravi predsedujoči predlaga sprejem naslednjega 
sklepa:  
 

 Vloga se zavrne, saj je ureditev meteornih vod predvidena v projektu »Ureditev 
komunalne infrastrukture in trga na Raki«. 

 
Prisotnih 7 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 7;  PROTI: 0 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
8b – Vloga za izdajo soglasja za ukinitev javno dobro 4353/4 k.o. Raka. 
 
 
V razpravi o vlogi so sodelovali vsi prisotni svetniki, ki na ukinitev in odtujitev javnega dobra niso 
imeli pripomb. Po razpravi predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa:  
 

 Izda se soglasje za ukinitev, odtujitev oziroma menjavo javnega dobra na parc. št. 
4353/4 k.o. Raka. 

 
Prisotnih 7 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 7;  PROTI: 0 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
V omenjeni točki je svet KS seznanjen tudi s podano vlogo g. Šterk Janeza, ki smo jo posredovali v 
reševanje občini Krško, ter seznanjen z e-pošto ge. Bernardke Malenšek s katero odstopa od 
projekta za odmero poti in javnega dobra. Tudi omenjeno je bilo posredovano občini Krško.  
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K 9. točki 

 
Pobude in predlogi 

 
 
Franc Cerovšek predlaga, da se na DRSC ponovno pošlje zahtevek za postavitev odbojne ograje 
na cesti Raka-Smednik; pri gasilskem domu Smednik, ter za sečnjo grmovja ob cesti. Predsedujoči 
v zadevi predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 
 

 Na DRSC se ponovno naslovi zahtevek za postavitev odbojne ograje in sečnjo 
grmovja. 

 
Prisotnih 7 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 7;  PROTI: 0 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
  
 
Gregor Brodnik svetu KS predstavim tudi na občinskem svetu sprejet Katalog urbane opreme v 
občini Krško, ki je bil posredovan tudi vsem društvom v KS. Podajam tudi predlog za priključitev 
vseh naprav v na novo urejeni kuhinji v stavbi Raka 40. 
 
Ker ostalih pobud in predlogov ni bilo, je predsedujoči zaključil 24. redno sejo sveta KS Raka. 
 
Seja je bila zaključena ob 2030. 
 
 
 
Pripravil: 
Gregor Brodnik,  
Strokovni sodelavec VII/1 za KS       

                                                                           Silvo Krošelj 
Predsednik Sveta KS Raka 


