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Šifra: 900 - 8 / 2018 - 2 (KS13) 
Raka, 07. 12. 2018 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

1. (konstitutivne) seje sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 07. 12. 2018,  
ob 18.00 uri, v prostorih KS Raka. 

 
 
Sejo je pričel sklicatelj 1. seje, t.j. Silvo Krošelj - dosedanji predsednik krajevne skupnosti.  
Sklicatelj je najprej pozdravil vse prisotne, besedo pa nato predal najstarejši članici sveta, Frančiški 
Metelko, kar je skladno z 8.  členom  Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško, ki se 
smiselno uporablja glede organizacije in načina dela sveta krajevne skupnosti, kot to določa 115. 
člen Statuta Občine Krško. 
 
Predsedovanje seji je prevzela najstarejša članica sveta ga. Frančiška Metelko, ki je sejo vodila po 
določenemu dnevnemu redu. 
 
DNEVNI RED: 

 
1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Poročilo o izidu rednih volitev v svet Krajevne skupnosti Raka 
3. Imenovanje mandatno-volilne komisije 
4. Predlog sklepa o potrditvi mandatov članov sveta krajevne skupnosti 
5. Izvolitev predsednika in podpredsednika 
6. Imenovanje popisne komisije za izvedbo popisa 2018 
7. Dogovor in sprejem sklepa glede sejnin, nagrad in drugih povračil stroškov 
8. Razno 

 
 
 

K  1.  točki 
 

Ugotovitev sklepčnosti 

 
 
Seje so se udeležili:  Damjana Pirc, Andrej Kralj, Majda Novak, Jernej Šterk, Martin Junkar, 
Primož Šribar, Brigita Gregorič, Željko Novak, Rok Bizjak, Frančiška Metelko, Viki Kotar, Alojz 
šiško, Jože Vidovič in pri 5.točki Mitja Novak 
 
Predhodno so odsotnost napovedali: / 

 
Ostali prisotni:  

Sklicatelj Silvo Krošelj. 
 
 
Predsedujoča je ugotovila, da je ob pričetku seje prisotnih 13 članov sveta Krajevne skupnosti, ter 
da je svet sklepčen. 
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K  2.  točki 
 

Poročilo o izidu rednih volitev v svet Krajevne skupnosti Raka 

 
Predsedujoča Frančiška Metelko je podala poročilo o izidu rednih volitev v svet Krajevne skupnosti 
Raka. V volilne imenike je bilo vpisanih 1542 volivcev, na voliščih je glasovalo 827 volivcev, 
oddanih je bilo 827 glasovnic, od katerih je bilo 9 neveljavnih. V svet KS Raka so bili izvoljeni 
naslednji člani: 
 
- v 1. volilni enoti: 

a) Damjana Pirc, Podulce 25, Raka; 
b) Andrej Kralj, Celine 3, Raka 
 
- v 2. volilni enoti: 

a) Majda Novak, Raka 117, Raka 
b) Mitja Novak, Raka 106, Raka 
c) Jernej Šterk, Raka 74a, Raka 
 
- v 3. volilni enoti: 
a) Martin Junkar, Dolenja vas pri Raki 6, Raka 
b) Primož Šribar, Podulce 8, Raka 
 
- v 4. volilni enoti: 

a) Željko Novak, Mali Koren 5, Raka 
b) Brigita Gregorič, Gmajna 24, Raka 
c) Rok Bizjak, Kržišče 11, Raka 
 
- v 5. volilni enoti: 

a) Viki Kotar, Podlipa 16, Raka 
b) Frančiška Metelko, Mikote 8, Raka 
 
- v 6. volilni enoti: 
a) Alojz Šiško, Sela pri Raki 24, Raka 
b) Jože Vidovič, Ardro pri Raki 22, Raka 
 
 
Predsedujoča je izvoljenim čestitala in zaželel uspešno delo. 
 
 

K 3. točki 
 

Imenovanje mandatno-volilne komisije 

 
 
Predsedujoča pozove člane sveta, da podajo predloge za imenovanje 3-članske mandatno-volilne 
komisije. Na predlog Bizjak Roka  in Damjane Pirc se v komisijo predlagajo: Brigita Gregorič - 
predsednica, Andrej Kralj - član, Frančiška Metelko - članica. 
 
Naloga komisije je, da pregleda poročilo o izidu rednih volitev v svet krajevne skupnosti, potrdila o 
izvolitvi članov in odloči o morebitnih pritožbah. 
 
Ker ostalih predlogov ni bilo, predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 
 

 V mandatno-volilno komisijo se imenujejo: 
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- Brigita Gregorič- predsednica  
- Andrej Kralj - član 
- Frančiška Metelko - članica 

 
Prisotnih 13 članov. 
GLASOVANJE: 

ZA:   13      ;                  PROTI:    0     
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Za potrebe dela komisije je predsedujoča za 10 minut prekinila sejo. 
 
Mandatno-volilna komisija je pregledala poročilo o izidu rednih volitev v svet KS in potrdila o 
izvolitvi ter ugotovila njihovo skladnost. Pritožb ni bilo, zato komisija predlaga potrditev vseh 
mandatov. Odločanja v tej točki ni bilo. 
 
 

K 4. točki 
 

Predlog sklepa o potrditvi mandatov članov sveta krajevne skupnosti 

 
Predsedujoča je predlagala, da se mandati članov sveta krajevne skupnosti potrjujejo paketno. Ker 
na predlog ni bilo pripomb, je podala na glasovanje predlog naslednjega sklepa: 
 

 Mandati izvoljenim članom sveta Krajevne skupnosti Raka se potrdijo. 

 
Prisotnih 13 članov. 
GLASOVANJE: 

ZA:   13      ;                  PROTI:    0   
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 5. točki 
 
 

Izvolitev predsednika in podpredsednika 
 

Predsedujoča je  pojasnila sledeče: 
 
V letu 2012 so bili v sklopu reorganizacije krajevnih skupnosti, ki jo je naredila Občina Krško, 
ukinjeni statuti krajevnih skupnosti. Kot posledica tega delovanje in organizacijo dela krajevne 
skupnosti in njenih organov ureja Statut Občine Krško. Četrti odstavek 111. člena statuta določa, 
da krajevno skupnost predstavlja in zastopa predsednik sveta krajevne skupnosti. V njegovi 
odsotnosti ga nadomešča podpredsednik oziroma oseba, ki jo predsednik pooblasti. Tretji 
odstavek 111. člena statuta določa, da svet krajevne skupnosti izmed svojih članov izvoli 
predsednika in podpredsednika sveta krajevne skupnosti. Nadalje 115. člen Statuta Občine Krško 
določa, da se glede podrobnega urejanja organizacije in načina dela sveta krajevne skupnosti 
smiselno uporabljajo določbe Poslovnika o delu občinskega sveta občine, če ni s statutom drugače 
določeno. Drugi odstavek 115. c člena  ureja postopek izvolitve predsednika in podpredsednika 
sveta krajevne skupnosti. 
 
Predlaga se sledeči postopek: 
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A.) Na prvi seji izvoli svet krajevne skupnosti izmed članov sveta na predlog članov sveta 
krajevne skupnosti predsednika sveta krajevne  skupnosti. 
 
B.) Svet krajevne skupnosti veljavno odloča, če je na seji navzoča večina vseh članov sveta 
krajevne skupnosti. 
 
C.) Predsednik sveta krajevne skupnosti se izvoli z večino glasov vseh članov sveta krajevne 
skupnosti (absolutna navadna večina). Če pri prvem glasovanju noben od kandidatov ne dobi 
zahtevane večine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se glasuje o dveh kandidatih, ki 
sta dobila največ glasov. 
 
D.) Podpredsednika sveta krajevne skupnosti izvoli svet krajevne skupnosti na predlog 
predsednika. 
 
E.) Svet krajevne skupnosti o izvolitvi predsednika in podpredsednika sveta krajevne skupnosti 
odloča z javnim glasovanjem, v kolikor se posebej ne odloči za tajno glasovanje.  
 
 
Predsedujoča je pozvala svetnike, naj podajo predloge kandidatov za predsednika sveta krajevne 
skupnosti. 
 
Podani so bili sledeči predlogi: 
 

1. Predlagani: PRIMOŽ ŠRIBAR ; predlagatelj: FRANČIŠKA METELKO in ROK BIZJAK 
 
Predlagani član je k predlogu podal svoje soglasje. Ker ostalih predlogov ni bilo oziroma so se vsi 
prisotni s predlogom strinjali, je predsedujoča na glasovanje podala predlog za predsednika. 
 
Prisotnih 14 članov. 
GLASOVANJE: 

1. Predlagani: PRIMOŽ ŠRIBAR ; število glasov: ZA: 14 ; PROTI: 0 
 
 
Po glasovanju je predsedujoča ugotovila, da je z večino glasov vseh članov sveta krajevne 
skupnosti za predsednika izvoljen PRIMOŽ ŠRIBAR. 

 
Novoizvoljeni predsednik sveta krajevne skupnosti se je zahvalil za zaupanje, nato pa podal še 
svoj predlog za podpredsednika krajevne skupnosti. 
 
Za podpredsednika se predlaga ANDREJ KRALJ, ki je s predlogom soglašal. Predsedujoča poda 
na glasovanje predlog, da se za podpredsednika izvoli ANDREJ KRALJ. 
 
Prisotnih 14 članov. 
GLASOVANJE: 

ZA:   14      ;                  PROTI:    0      
 
Predsedujoča je ugotovila, da je predlog sprejet, ter da je za podpredsednika izvoljen 
ANDREJ KRALJ. 

 
K 6. točki 

 
Imenovanje popisne komisije za izvedbo popisa 2018 
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Predsedujoča poda predlog, da se imenuje še Komisija za izvedbo popisa za leto 2018. Na 
predlog članov sveta se v komisijo predlagajo: Jernej Šterk – predsednik, Brigita Gregorič – 
podpredsednica, Rok Bizjak – član.  
 
Ker na predlog ni bilo pripomb, predsedujoči na glasovanje poda naslednji sklep: 
 

 V popisno komisijo se imenujejo: 
 

- Jernej Šterk – predsednik 
- Brigita Gregorič – podpredsednica 
- Rok Bizjak – član  

 
 
Prisotnih 14 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   14      ;                  PROTI:    0   
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

K 7. točki 
 
 
 

Dogovor in sprejem sklepa glede sejnin, nagrad in drugih povračil stroškov 
 
 
Skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta, članov drugih organov občine Krško in članov svetov krajevnih skupnosti so 
člani sveta krajevne skupnosti upravičeni do izplačil po tem pravilniku. Sodelavka za KS svetnikom 
predstavim do katerih nadomestil so upravičeni in v kakšnih višinah se lahko določijo.  
 
V razpravi v kateri so sodelovali vsi prisotni je bilo mnenje večine, da se sejninam odpovedo 
oziroma, da se le te ne izplačujejo. Po razpravi predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 
 

 V mandatu 2018 – 2022 se sejnine, nagrada predsedniku, kilometrine, nadomestila za 
delo v komisijah in druga povračila stroškov ne izplačujejo. 

 
 
 
Prisotnih 14 članov. 
GLASOVANJE: 

ZA:   12     ;                  PROTI:    1   ;  NE GLASUJE: 1 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
 

 
K 8. točki 

 
Razno 

 
a.) Sodelavka za KS predlagam, da se dogovorimo še glede sklica prihodnjih sej. 
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Dogovorjeno je da se seje sklicujejo po elektronski pošti in z SMS obvestilom, za tiste, ki e-pošte 
nimajo, pa se vabilo pošlje po navadni pošti. 
 

b.) Predsednik pozove člane, da do naslednje seje pripravijo svoje predloge za delo po vaseh 
v mandatu 2018 – 2022.  

 
c.) Dogovor da se naredi primopredajni zapisnik med prejšnjim in sedanjim predsednikom KS 

Raka. 
 
 
Nadaljnje razprave v tej točki ni bilo, zato je predsedujoča zaključila 1. (konstitutivno) sejo sveta 
krajevne skupnosti Raka. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 2015. 

 
 
 
Zapisal: 
Irena Krstov, l.r. 
Strokovna sodelavka VII/1 za KS       
 

 
Predsednik sveta KS Raka, 

Primož Šribar, l.r. 
 


