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Šifra: 900-3/2012 KS13 
Raka, 22.2.2013 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

19. seje Sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 21.2.2013,  
ob 18.00 uri,  

v prostorih KS Raka. 
 
 
Sejo je pričel in vodil predsednik Sveta krajevne skupnosti - Silvo Krošelj, najprej pozdravil vse 
prisotne in predlagal, da se preveri sklepčnost. 
 
Sodelavec krajevne skupnosti je ugotovil, da je prisotnih 10 članov sveta krajevne skupnosti Raka.  
 
Seje so se udeležili: Silvo Krošelj, Fanika Metelko, Stanislav Vene, Stanko Hrušovar, Barbara 
Ulčnik Tomažin, Alojz Šiško, Franc Cerovšek, Alojz Kerin, Bojana Češnovar, Borut Skinder. 
 
Predhodno so odsotnost napovedali: Janko Žaren, Robert Kralj, Željko Novak. 
 
Ostali prisotni: Predstavniki PGD Raka - Franc Junkar in Edvard Kern. 
 
 

K  1.  točki 
 

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

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje 
3. Dogovor o organizaciji Lovrenške veselice (PGD Raka – PGD Smednik) 
4. Pregled prejetih računov 
5. Potrditev zaključnega računa KS za leto 2012 
6. Prejeta pošta, vloge 
7. Razno 

 
Predsednik KS predlaga dopolnitev dnevnega reda s 4/a. točko:  

- Sprejem popravka pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev, ki so registrirana in 
delujejo na območju KS Raka. 

 
Ker na predlog ni bilo pripomb, predsednik sveta predlaga naslednji sklep: 
 

 Na dnevni red se kot 4/a. točka uvrsti: Sprejem popravka pravilnika o sofinanciranju 
dejavnosti društev, ki so registrirana in delujejo na območju KS Raka. 
 

Prisotnih 10 članov. 
 
GLASOVANJE: 
ZA: 10;  PROTI: 0 
  
Sklep je bil soglasno sprejet.  
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Po tem glasovanju je Silvo Krošelj – predsedujoči dal na glasovanje še tako dopolnjen dnevni 
red: 
 

1.   Potrditev predlaganega dnevnega reda 
2.   Potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje 
3.   Dogovor o organizaciji Lovrenške veselice (PGD Raka – PGD Smednik) 
4.   Pregled prejetih računov 
4/a.  Sprejem popravka pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev, ki so registrirana in   
        delujejo na območju KS Raka 
5.   Potrditev zaključnega računa KS za leto 2012 
6.   Prejeta pošta, vloge 
7.   Razno 

 
Prisotnih 10 članov. 
 
GLASOVANJE: 
ZA: 10;  PROTI: 0 
  
Dnevni red je bil soglasno sprejet.  
 
 
 

K  2.  točki 
 

Potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje 
 
 
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je predsednik sveta Silvo Krošelj dal na glasovanje naslednji 
sklep: 
 
 

 Zapisnik 4. korespondenčne seje se potrdi. 
  
Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   10      ;                  PROTI:    0       
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 3. točki 
 

Dogovor o organizaciji Lovrenške veselice (PGD Raka – PGD Smednik) 
 
 
Na sejo so bili zaradi problema organizacije Lovrenške veselice povabljeni predstavniki PGD Raka 
in predstavniki PGD Smednik. Problem je nastal zaradi 90. letnice, ki jo letos praznuje raško 
društvo, medtem ko so na vrsti za organizacijo veselice PGD Smednik, ki ima veliko stvari za 
omenjeni namen že dogovorjenih. Namen povabila je bil, da društva predstavijo svoja stališča in 
da se dogovori rešitev težave. KS je v zadevi posredovala kot mediator. Po razpravi je predsednik 
sveta Silvo Krošelj predlagal, da KS s sklepom zavzame naslednje stališče, ki povzema tudi 
dosežen dogovor med predstavniki društev: 
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 PGD Raka bo imelo 3.8.2012 veselico in parado, 10.8.2013 pa PGD Smednik veselico 

na Raki. V nadaljevanju je tradicionalna Lovrenška veselica na Raki, v organizaciji 
PGD Raka oziroma v dogovoru med društvi. 

 
 
Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   10      ;                  PROTI:    0       
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 4. točki 
 

Pregled prejetih računov 
 
 
Na račune ni bilo podanih pripomb zato je predsednik sveta predlagal naslednji sklep: 
 

 Prejeti računi se potrdijo. 
 
 
Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   10      ;                  PROTI:    0       
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 

K 4/a. točki 
 

Sprejem popravka pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev, ki so registrirana in 
delujejo na območju KS Raka 

 
 
Sodelavec za KS predstavi popravke pravilnika z dne 21.6.2012. Popravke je potrebno sprejeti, ker 
omenjeni pravilnik ni bil dovolj natančen, poleg tega pa v njem ni bilo določenih zadev potrebnih za 
pripravo letošnjega razpisa. Predsednik sveta po predstavitvi pravilnika št. 030-2/2013-1 in 
razpravi predlaga naslednji sklep 
 

 Svet krajevne skupnosti Raka sprejme popravke Pravilnika o sofinanciranju 
dejavnosti društev, ki so registrirana in delujejo na območju KS Raka. Nov pravilnik 
št. 030-2/2013-1 se potrdi. 
 
 

Prisotnih 10 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 10;  PROTI: 0 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
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K. 5. točki 

 
Potrditev zaključnega računa KS za leto 2012 

 
 

Sodelavec za KS predstavi pripravljen zaključni račun za leto 2012. Glede na to, da na zaključni 
račun ni bilo pripomb predsednik sveta KS Raka – Silvo Krošelj daje na glasovanje naslednji sklep: 
 

 Zaključni račun za leto 2012 se potrdi. 
 
Prisotnih 10 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 10;  PROTI: 0 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 

K 6. točki 
 

Prejeta pošta, vloge 
 
Na KS smo prejeli nekaj pritožb na izvajanje zimske službe. Pritožbe so se večinoma nanašale na 
pluženje JP1, ki niso v pristojnosti KS, zato smo le-te posredovali do koncesionarja. 
 
Prejeli smo tudi pobudo Dimitrovič Staneta za prestavitev oziroma umik ceste od hiše št. 9. Po 
razpravi je predsednik predlagal naslednji sklep: 
 

 V omenjeni zadevi je potrebno pridobiti še odločbo, nato pa podati vlogo za 
prestavitev na Občino Krško. 

 
Prisotnih 10 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 10;   PROTI:0 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
Franc Cerovšek podaja tudi ustno vlogo za sanacijo odseka državne ceste na Smedniku. Razmere 
na problematičnem odseku so izredno slabe, saj se zaradi udarnih jam in prometnosti ceste čutijo 
vibracije na hišah v neposredni bližini. Na cesti je nujno potrebno popraviti brežine in cesto 
preplastiti. Za omenjeno bodo krajani tudi zbrali podpise, v kolikor rešitve nebo, so pripravljeni 
zapreti tudi cesto. Po razpravi predsednik predlaga naslednji sklep: 
 
 

 Na občino Krško in DRSC se poda zahtevek za sanacijo omenjenega odseka ceste, 
kateremu se priloži slike in podpise krajanov. 

 
Prisotnih 10 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 10;   PROTI:0 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
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K 7. točki 

 
Razno 

 
 

6a – Fanika Metelko predlaga, da se v zadevi Štampek-Čolnišče še enkrat poda zahtevek za 
reševanje zadeve na občino Krško. 
 
6b – Željko Novak je v tajništvo posredoval vprašanje v zvezi z optiko. Zanima ga ali je mogoče 
nadaljevati z izgradnjo optike na Ravnem. Sami bi želeli hkrati z izkopom položiti tudi nove cevi za 
vodovod.  
 
6c – Borut Skinder prosi, da se na občino poda vloga za soglasje za priklop javne razsvetljave na 
Gmajni med Salmič in Tomažin. Potrebno je postaviti še 5 uličnih svetilk, priključno mesto pa bi 
bilo pri transformatorju pri hiši Tomažin na Gmajni. 
 
6č – Borut Skinder vprašuje tudi po pločniku Gmajna-Žabkar. Glede na to, da je izgradnja pločnika 
v domeni občine Krško mora za to poskrbeti občina. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.36 uri. 
 
 
 
 
Pripravil: 
Gregor Brodnik,  
Strokovni sodelavec VII/1 za KS,        
pripravnik 

                                                                           Silvo Krošelj 
Predsednik Sveta KS Raka 

 

 


