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KRAJEVNA SKUPNOST RAKA 
RAKA 40 

8274 RAKA 
Tel.: 07/ 49 75 055, Mobitel: 051 305 404 
e-pošta: ksraka@gmail.com; www.raka.si 

 

 
ZAPISNIK  

Nadaljevanja 7. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Raka, ki je bila v  
četrtek, 19. 5. 2011 ob 19. uri v sejni sobi KS Raka. 

 
 

Člani sveta KS Raka: 
 
PRISOTNI:  Predsednik sveta Silvo Krošelj, Stanko Hrušovar, Alojz Šiško, Franc Cerovšek, Stanko 
Vene, Željko Novak, Robert Kralj, Borut Skinder. 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI:  Janko Žaren, Barbara Ulčnik Tomažin, Bojana Češnovar, Alojz Kerin, 
Fanika Metelko 
 
OSTALI PRISOTNI: Tajnik KS Raka Gregor Brodnik. 
 
 
 
Predsednik Sveta KS Raka, g. Silvo Krošelj je uvodoma pozdravil vse prisotne člane Sveta KS Raka  
in predlagal naslednji DNEVNI RED:  
 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 
2. Ureditev okolice pred GD Smednik 
3. Rekonstrukcija ceste  JP2 694216 – Colarič 
4. Cene grobarin na pokopališču na Raki 
5. Obnova mrliške vežice Raka 
6. Razno 

 
 
 
 

K 1. točki 
 

Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
 
SKLEP: Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
 
 

K 2. točki 
 

Ureditev okolice GD Smednik 
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Silvo Krošelj se je pogovarjal z podžupanjo go. Nušo Somrak, ki predlaga, da se GD obrne na gasilsko 
zvezo za pomoč glede sredstev ureditve okolice GD Smednik. 
Predlog sveta KS Raka je da se za namen asvaltiranja  nameni 900 kvadratnih metrov asvalta.  
Občina je iz plana izločila ureditev trga na Raki, ki bi KS prinesel proračun v višini 300.000 €, tako da 
tudi iz tega naslova ne moremo računati sredstva, ki bi jih lahko prerazporedili. 
 
Svetniki podajajo predlog za dobrodelne prireditve, z namenom zbiranja denarja za namen urejanja 
okolice gasilskega doma.  
Na Kostaku, se je potrebno pozanimati, ali bi bil pripravljen materialno donirati za ureditev okolice GD 
na Smedniku. 
Borut Skinder daje pobudo za ureditev, predvsem predlaga dela v večjem obsegu, saj se denar v 
nasprotnem primeru hitreje razgubi.  
Podan je predlog, da Prevozništvo Tomažin donira nekaj tovornjakov peska za tampon, ker KS jemlje 
pesek vedno pri njemu. 
GD bo poskusilo poiskati sponzorje. 
Cerovšek Franc bo pridobil ponudbe za izvedbo projekta.  
 
SKLEP: Svet KS potrdi, da KS pri urejanju okolice gasilskega doma Smednik sodeluje s prispevkom 
900 kvadratnih metrov asvalta. Pozanimati se je potrebno glede donacij in sponozorstev, pridobiti je 
potrebno ponudbe za izvedbo projekta. 

 
 
 
 

K 3. točki 
 

Rekonstrukcija ceste JP2 694216 – Colarič 
 
 
 

Colarič Robert, je podal prošnjo za financiranje rekonstrukcije ceste JP2 694216, ki je bila 
poškodovana zaradi močnih nalivov oziroma metornih vod. Plaz, ki je potegnil pod njegovo hišo je že 
saniral, sedaj pa je potrebna sanacija ceste oziroma odvodnjavanja, da se nebi zgodilo, da bi voda 
zopet poškodovala nasip. 
Svetniki predlagajo, da KS priskoči na pomoč, ter sofinancira investicijo v višini 3500 €. 

  
SKLEP: Svet KS Raka odobri sofinanciranje investicije rekonstrukcije ceste JP2 694216 v višini 
3.500,00 €. 
 

 
 

K 4. točki 
 

Cene grobarin na pokopališču na Raki 
 
 
 

Zadeva je bila uvrščena na dnevni red iz razloga povečanih stroškov na pokopališču. Predlaga se, da 
se cene grobarin na pokopališču na Raki dvignejo; in sicer za najem enojnega groba na 15,00 € letno, 
ter za najem dvojnega groba 20,00 € letno. 
Svet KS Raka se soglasno strinja z podanimi predlogi. 
Na položnicah, ki bodo poslane v mesecu maju za grobarino 2011 bo poleg dopis z razlogi za 
podražitve. Le ti so povečani stroški upravljanja, predvsem odpadkov, elektrike, vode, ter urejanja 
pokopališča, odnova vežice na Raki, ter uskladitev cen grobarin v občini Krško. Ker ima KS 
pokopališče v svojem upravljanju bodo cene še vedno najnižje v občini Krško. 
 
 
SKLEP: Svet KS Raka potrdi povišanje cen letnih grobarin na Raki, in sicer za enojni grob 15,00 €, 
dvojni grob 20,00 €. 
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K 5. točki 
 

Obnova mrliške vežice Raka 
 
 
 

Predsednik KS Silvo Krošelj prisotnim svetnikom še enkrat predstavi projekt obnove.  
Predlaga se podstavke za lesene podporne stebre.  Župnik namesto zvonika na vežici, predlaga 
kapelico.  
 
Predlaga se sancija po delih. Dela je potrebno ovrednotiti in shraniti račune, v primeru, da bi kdaj 
upravljanje vežice in pokopališča prevzel Kostak oziroma občina Krško. V tem primeru, bi KS morali 
povrniti stroške obnove. 
 
SKLEP: Svet KS Raka je sklepčen, da se glede vežice na Raki pridobi ponudbe za izvedbo projekta. 
 

 
 
 

K 6. točki 
 

Razno 
 
 
 

Potrebno je podati pobudo na občino glede razmer na območju, kjer prebivajo romi. Gre za lokacijo 
Rimš oziroma Topol. V pobudi je potrebno občino obvestiti, da je predel nevaren, saj na cesto večkrat 
skačejo romski otroci, brez nadzora staršev. 
 
Ocena stroškov za sanacijo cca. 20 makedamskih cest po popisu iz 7. seje KS, ki vključuje navoz 
peska, planiranje in valjanje, znaša  3.500,00 € 
Predlog glede urejanja cest. Krajanom je potrebno poslati uraden dopis glede sanacije teh cest. 
 
Bankine v Laščah in Mikote – potrebno je obvestiti CGP glede neurejenih bankin. 
 
 
SKLEP: Na občino se poda pobudo glede ureditve razmer v romskem naselju Topol – Rimš, 
kontaktira se CGP glede bankin na Mikotah in v Laščah. 
 
Seja KS Raka je bila končana ob 21.00 uri. 

 

Zapisal:          
 
Gregor Brodnik,          
tajnik KS Raka 
        Predsednik sveta KS Raka,  

Silvo Krošelj 
 
            


