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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

18. seje Sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 13.12.2012,  
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, Stanislav Vene, Janko Žarn, Stanko Hrušovar, 
Barbara Ulčnik Tomažin, Alojz Šiško,  Robert Kralj, Franc Cerovšek, Alojz Kerin, Bojana Češnovar. 
 
Predhodno je zamudo napovedal Borut Skinder.  
 
Ostali odsotni: Željko Novak. 
 
 

K  1.  točki 
 

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

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 17. redne seje 
3. Pregled prejetih računov 
4. Realizacija sklepov predhodnih sej 
5. Obravnava vlog in prošenj 
6. Razno 

 
Na dnevni red ni bilo pripomb, zato predsednik sveta predlaga naslednji sklep: 
 

 Svet krajevne skupnosti potrdi dnevni red. 
 
 

Prisotnih 11 članov. 
 
GLASOVANJE: 
ZA: 11;  PROTI: 0 
  
Dnevni red je bil soglasno sprejet.  
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K  2.  točki 

 
Potrditev zapisnika 17. redne seje 

 
 
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je predsednik sveta g. Silvo Krošelj dal na glasovanje naslednji 
sklep: 
 
 

 Zapisnik 17. redne seje se potrdi. 
  
Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   11      ;                  PROTI:    0       
 
Zapisnik je bil soglasno potrjen. 
 
 

K 3. Točki 
 

Pregled prejetih računov 
 
Alojz Kerin podaja pripombo na račun s katerim je KS naročila parcelacijo. Drugih pripomb na 
prejete račune ni, zato 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 – Poslane so bile pripombe na proračun. 
4b – Popisna komisija je obveščena o delu in nalogah. 
4c – Za ceste Podvrh, Zupančič, Vizlar-Lenart, Janškovec in Mikote so deloma že sklenjene 
predpogodbe za prenos zemljišč v javno dobro.   
4č – Naročene so 4 ulične svetilke in pripadajoča oprema za postavitev pri mrliški vežici.  
4d – Po preverjanju možnosti sofinanciranja obnove igrišča na Raki se OŠ Raka v letu 2013 lahko 
v skladu s sklepom 17. seje dodeli 500,00 €.  
4e – Izdano je bilo soglasje za ukinitev j.d. 1603/12 k.o. Raka – Kern Andrej. 
4f – Glede postavitve jeklene varnostne ograje (JVO) pri igrišču ob Gasilskem domu Smednik je bil 
poslan dopis na DRSC. Čakamo uradni odgovor na poslan zahtevek. 
4g – Poslana je bila pobuda za ureditve zadev v zvezi s cesto in cestnimi telesi na Mikotah. 
4h – Zavrnjen je bil račun ZIKAS, ker zanj ni bila izdana naročilnica.  
4i – Skladno z dogovorom smo pisno zaprosili za prestavitev postajališča avtobusa Veolia, ki sedaj 
pobira in spušča potnike na za to namenjeni avtobusni postaji.  
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4j – Na občino KK je bil posredovan dopis in odgovor DRSC v zvezi s avtobusno postajo in pločniki 
Gmajna – Raka. 
4k – Pripravlja se nova kategorizacija občinskih cest. Nanjo smo deloma že podali svoje predloge, 
v celoti pa jih bo podal predsednik Krošelj na sestanku v zvezi z omenjeno zadevo.  
 
 

K 5. točki 
 

Obravnava vlog in prošenj 
 
5a – Prejeli smo vlogo Majde in Zvonka Novak za ukinitev j.d. na parc. št. 4381 k.o. Raka. Po 
razpravi predsednik predlaga naslednji sklep: 
 
 

 Svet KS Raka daje soglasje za ukinitev dela j.d. na parc. št. 4381 k.o. Raka za namen 
ureditve stanja meja. 

 
Prisotnih 11 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 11;   PROTI:0 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
5b – Prejeli smo vlogo za izdajo soglasja za ukinitev j.d. in odkup zemljišča parc.št. 4339/8 k.o. 
Raka v zadevi Tomažin. Po razpravi in pregledu skic predsednik predlaga naslednji sklep: 
 
 

 Svet KS Raka daje soglasje k ukinitvi javnega dobra in odkupu zemljišča parc. št. 
4339/8 k.o. 1326 – Raka. 

 
Prisotnih 11 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 11;   PROTI:0 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
5c – S Strani Matjaža Finka smo prejel vprašanja v zadevi ekoloških otokov in ureditve LC Planina-
Smečice. Zadevo v zvezi z lokalno cesto smo posredovali občini Krško, glede ekoloških otokov pa 
mu je bil predstavljen sklep sveta 17. redne seje o poenotenju mest za ekološke otoke. 
 
 
5č – S strani Vene Staneta in Vene Ljudmile je bila podana vloga za soglasje za zamenjavo parc. 
št. 4043/2 in 4349/9, vse k.o. Raka. Cestno telo po omenjenih parcelah v naravi poteka po parc. št. 
4349/9 v lasti Vene Ljudmila in Stane in po parc. št. 4043/2 v lasti Občine Krško. Stranka je k nam 
podala vlogo za zamenjavo omenjenih dveh parcel in odkupu razlike v kvadraturi. Po razpravi je 
predsednik predlagal naslednji sklep:  
 

 Svet KS Raka daje soglasje k zamenjavi lastništva na parc. št. 4043/2 in 4349/9, vse 
k.o. Raka in predlaga odkup razlike kvadrature. 

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



 

 
 

 
Krajevna skupnost Raka, Raka 40, 8274 Raka, Slovenija  

T: +386 7 49 75 055, F: +386 7 49 75 055, M: 051 305 404 
E: ks.raka@krsko.si, W: www.raka.si 

 

 

 

 
K 6. točki 

 
Razno 

 
V 6. točki se je seji pridružil tudi svetnik Borut Skinder.  

 
6a – Šiško Alojz predlaga prometno ogledalo pri Vrček Miro – Sela pri Raki. 
 
6b – Žarn predlaga prestavitev ogledala pri vežici oz. dvig po drogu navzgor.  
 
6c – Alojz Kerin daje pobudo za sanacijo plazu v Ardro-Pekel pri Turšič Vinko mimo Božič. 
Dogovori se ogled ceste, ki ga bosta opravila Robert Kralj in Silvo Krošelj.  
 
6č – Pripravljena je pogodba za upravljanje pokopališča s katero se bo ustanovila stavbna pravica, 
ki bo KS omogočila vlaganja v obnovo mrliške veže. S pogodbo se ureja tudi najem pokopališča, 
za katerega je v osnutku pogodbe predvideno plačilo Župniji Raka v znesku 5.000,00 € za 10. letni 
najem. Kerin Alojz predlaga, da se poskuša dogovoriti brezplačen najem. 
 
6d – V zadevi delitve stroškov ogrevanja za objekt Raka 40 se zadeve izredno zapletajo. 
Sporazuma o delitvi stroškov in obračunavanju stroškov občina Krško noče podpisati, saj je 
zadevo najprej odstopila v pregled revizorju. Pojavlja se tudi vprašanje ali KS lahko upravlja z 
ogrevanjem. Iz tega razloga v KS ne moremo opravljati mesečnih obračunov. Sodelavec za KS 
predlagam rešitev težave na način, da se ob nabavi kurilnega olja ipd. račune prefakturira na 
uporabnike glede na kvadraturo površin v uporabi.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 
 
 
 
 
Pripravil: 
Gregor Brodnik,  
Strokovni sodelavec VII/1 za KS,        
pripravnik 

                                                                           Silvo Krošelj 
Predsednik Sveta KS Raka 

 

 


