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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

17. seje Sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 12.11.2012 ,  
ob 18.00 uri,  

v prostorih KS Raka. 
 
 
Sejo je pričel in vodil predsednik Sveta krajevne skupnosti g. Silvo Krošelj, najprej pozdravil 
vse prisotne in predlagal, da se preveri sklepčnost. 
 
Sodelavec krajevne skupnosti je ugotovil, da je prisotnih 11 članov sveta krajevne skupnosti 
Raka.  
 
Seje so se udeležili: Silvo Krošelj, Fanika Metelko, Borut Skinder, Stanislav Vene, Janko 
Žarn, Stanko Hrušovar, Barbara Ulčnik Tomažin, Alojz Šiško,  Robert Kralj, Željko Novak, 
Franc Cerovšek. 
 
Predhodno odsotnosti ni napovedal nihče.  
 
Ostali odsotni: Alojz Kerin, 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 16. redne seje 
3. Pregled prejetih računov in pošte 
4. Realizacija sklepov predhodnih sej 
5. Potrditev rebalansa 2012 
6. Seznanitev s proračunom občine Krško 2013-2014 za KS Raka 
7. Imenovanje popisne komisije za osnovna sredstva 
8. Vzdrževalna dela na cestah JP2 
9. Javna razsvetljava 
10. Obravnava vlog in prošenj 
11. Razno 

 
Predsednik sveta predlaga naslednji sklep: 
 

 Svet krajevne skupnosti potrdi dnevni red. 
 
 

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

K  2.  točki 
 

Potrditev zapisnika 16. redne seje 
 
 
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je predsednik sveta g. Silvo Krošelj na glasovanje naslednji 
sklep: 
 
 

 Zapisnik 16. redne seje se potrdi. 
  
Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   11      ;                  PROTI:    0       
 
Zapisnik je bil soglasno potrjen. 
 
 

K 3. Točki 
 

Pregled prejetih računov in pošte 
 
Ker na prejete račune ni bilo pripomb predsednik predlaga naslednji sklep: 
 

 Svet krajevne skupnosti Raka potrdi prejete račune. 
 

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

 
 

K. 4. točki 
 

 
Realizacija sklepov predhodnih sej 

 
 

4a – Izdano je bilo obvestilo za pokopališče, kjer smo pozvali k podpisu pogodb o najemu. 
4b – Razdeljena so bila sredstva na podlagi razpisa in sklepa. 
4c – Pobuda Lesjak Mitje za umiritev prometa je bila posredovana na Občino Krško na 
oddelek za GI in svet za preventivo in varnost v cestnem prometu.   
4č – Ponovno je bila poslana prošnja za spremembo omejitve v naselju Zaloke. 
4d – Za sanacijo betonsko žičnate ograje Lesjak so bile zbrane ponudbe, dela so končana 
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4e – Sklep v zadevi prestavitve ulične svetilke ni realiziran, ker ga nihče od zadolženih ni 
želel izvršiti. 
4f – Glede ureditve pločnikov in avtobusne postaje Gmajna-Raka je bil poslan dopis na 
DRSC, kjer so nanj posredovali tudi odgovor. 
4g – Poslana je bila pobuda za ekološke otoke 
4h – Poslana je bila pobuda za obsekovanje na občino Krško, vendar zadeve niso 
realizirane. 
4i – Izbran je najugodnejši ponudnik za opravljanje zimske službe na JP2 – Alojz Češnovar 
s.p. 
 
 

K 5. točki 
 
 

Potrditev rebalansa 2012 
 

Sodelavec za KS predstavim pripravljen rebalans za leto 2012. Ker svetniki nanj nimajo 
pripomb predsednik sveta predlaga naslednji sklep: 
 
 Rebalans 2012 se potrdi v predstavljeni obliki. 
 
Prisotnih 11 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA:     11    ;                  PROTI:    0      ; 
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 

K 6. Točki 
 

Seznanitev s proračunom občine Krško za leti 2013-2014 za KS Raka 
 
Silvo Krošelj pove, da je s strani občine potrjen odkup Varškove hiše, pogodba je podpisana, 
tudi sredstva za ta namen so zagotovljena. Predstavi tudi razdelitev sredstev proračuna KS 
za leto 2013 in pomembnejše projekte za KS Raka. Prav tako pove, da je v pripravi projektna 
dokumentacija za izgradnjo kanalizacije in ureditev trga, ki naj bi bila dokončana do 2. 
polovice decembra 2012. 
 
Predsednik je podal tudi pobudo podajo pripomb na proračun občine Krško 2013-2014. Po 
razpravi so bile določene sledeče pripombe: 
 

1. Potrebna je širitev ceste JP1 694191 
2. Potrebno je dokončanje javne razsvetljave v naselju Gmajna 
3. Potrebno je ureditev odvodnjavanja in drenaže na cesti LC 191301 
4. V plan je potrebno dati ureditev ceste Savinek -  JP 694277 
5. Zaradi varnosti šolskih otrok je nujna izgradnja pločnikov ob R3 672 na območjih 

Celine-Jelenik v dolžini cca 500m, na Gmajna-Raka in Sela-Raka. 
6. Na cesti JP 694001 je potrebno popravilo odseka ceste ( Jože Žibert) 

 
V vseh zgoraj omenjenih zadevah so že bile poslane pobude na občino Krško in DRSC. 
 
Predsednik po razpravi predlaga naslednji sklep: 



 

KRAJEVNA SKUPNOST RAKA 
Raka 40, 8274, Raka, Slovenija 

Tel.: 07/49 75 055, Mob.: 051 305 404 
e-pošta: ks.raka@krsko.si 

 
 

 Na občino Krško se pošljejo zgoraj številčene pripombe na proračun občine 
Krško. 

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

 
 

K 7. Točki 
 

Imenovanje popisne komisije za osnovna sredstva 
 
 
Za leto 2012 je potrebno imenovati popisno komisijo, ki bo opravila popis osnovnih sredstev 
na dan 31.12.2012. Po razpravi predsednik predlaga naslednji sklep: 
 

 Imenuje se popisno komisijo v naslednji sestavi: 
- Gregor Brodnik, predsednik 
- Fanika Metelko, podpredsednica 
- Silvo Krošelj, član 
- Stanko Hrušovar, član 

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

K 8. Točki 
 

Vzdrževalna dela na cestah JP2 
 
Predsednik predlaga določitev seznama cest za vzdrževanje. Ob razpravi je svet določil 
sledeči seznam: 

1. Cesta Janškovec – v pripravi so tudi predpogodbe, tampon bo pripravil sam 
2. Bajc – Duh 
3. Vizlar – Lenart 
4. Sela – Zupančič 
5. Vrček 
6. Mikote – Franko 
7. Podvrh 
8. JP2 694111 – Podlipa (Dimitrovič) – Goli Vrh 

 
 
Po oblikovanju zgornjega seznama je dal predsednik Silvo Krošelj na glasovanje naslednji 
sklep: 
 

 Do konca leta 2012 se sanira zgoraj omenjene ceste. 
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Prisotnih 11 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 11;  PROTI:0 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 

K 9. Točki 
 

Javna razsvetljava 
 

Sodelavec za KS sem zbral ponudbe za nakup 4 uličnih svetilk pri mrliški vežici. 
Najugodnejša je ponudba Eventus d.o.o. 
 
Predsednik nato, da na glasovanje naslednji sklep: 
 

 Opravi se naročilo uličnih svetilk pri podjetju Eventus d.o.o. Novo mesto. 
 
Prisotnih 11 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 11;   PROTI: 0 
Sklep je soglasno sprejet. 

 
K 10. Točki 

 
Obravnava vlog in prošenj 

 
10a – Prejeli smo prošnjo OŠ Raka za finančno pomoč pri obnovi šolskega igrišča na Raki. 
Po razpravi predsednik predlaga naslednji sklep:  
 
 

 Glede finančne pomoči za igrišče se najprej preveri, kolikšna so bila namenska 
sredstva občine. V primeru, da šola ni dobila vseh sredstev se ji za izplačilo 
odobri 500,00 € iz proračuna 2013, saj v tem letu za ta namen več nimamo 
zagotovljenih sredstev. Pred izvršitvijo sklepa je potrebno preveriti tudi 
zakonsko osnovo za nakazilo sredstev. 

 
Prisotnih 11 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 11;   PROTI:0 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
10b – Prejeli smo prošnjo Kern Andreja za odkup zemljišča parc.št. 1603/12 k.o. 1326-Raka. 
K odkupu javnega dobra mora dati svoje soglasje tudi KS. Predsednik prikaže zemljišče, ki je 
želja odkupa. Ker je ugotovljeno, da z odkupom nihče ne izgubi dovoznih poti na svoja 
zemljišča predsednik predlaga naslednji sklep: 
 
 

 Svet KS Raka daje soglasje k ukinitvi javnega dobra in odkupu zemljišča parc. 
št. 1603/12 k.o. 1326 – Raka. 
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Prisotnih 11 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 11;   PROTI:0 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 

K 11. točki 
 

Razno 
 
11a – Stanko Hrušovar predlaga popis za krpanje razpok na novih asfaltacijah cest. 
 
11b – Franc Cerovšek predlaga prijavo inšpektoratu za ceste, zaradi ograje ob glavni cesti, ki 
gre mimo igrišča na Smedniku. Cesta ob igrišču je speljana v oster ovinek, zato je nevarnost, 
da bi avtomobili zapeljali na igrišče. 
 
V zadevi predsednik predlaga naslednji sklep: 
 
 Zaradi zagotovitve varnosti otrok, ki se rekreirajo na igrišču na Smedniku, se poda 

prijava na inšpektorat za ceste, kjer se zahteva postavitev zaščitne ograje. 
 
Prisotnih 11 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 11;   PROTI: 0 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
11c – Željko Novak predlaga sanacijo ceste na Ravnem ( pri Nunič), če se bo lahko z 
lastnikom Zrno d.o.o. dogovoril o sofinaniranju. 
 
 
11č – Robert Kralj predlaga poenotenje podlage ekoloških otokov po celi KS. Prostori za eko 
otoke bi se oblikovali z robniki, površino pa bi se betoniralo. 
 
Po razpravi predsednik predlaga naslednji sklep: 
 

 Podlago za eko otoke se poenoti v celi KS tako, da se prostor oblikuje z robniki, 
podlaga pa se betonira. 

 
Prisotnih 11 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 11;   PROTI: 0 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
Seja je bila zaključena ob 22.00 uri. 
 
Pripravil: 
Gregor Brodnik, dipl.ekon.(UN), 
Strokovni sodelavec VII/1 za KS        
 

                                                                        Silvo Krošelj 
Predsednik Sveta KS Raka 

 


