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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

22. seje Sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 10.7.2013,  
ob 19.00 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 12 članov sveta krajevne skupnosti Raka.  
 
Seje so se udeležili: Fanika Metelko, Borut Skinder, Robert Kralj, Stanko Hrušovar, Silvo Krošelj, 
Janko Žaren, Alojz Kerin, Alojz Šiško, Željko Novak, Stane Vene, Franc Cerovšek, Barbara Ulčnik 
Tomažin. 
 
Predhodno so odsotnost napovedali: Bojana Češnovar. 
 
Seje so se udeležili tudi predstavniki naslednjih društev: Vinogradniško društvo Raka, Moto klub 
Rak, Pevsko društvo Lavrencij, DU Raka, Aktiv kmečkih žena Raka, KO RK Raka, Turistično 
društvo Lovrenc Raka, PGD Smednik, PGD Raka, LD Raka, Čebelarsko društvo Raka, Društvo 
izgnancev Raka, Etnološko društvo Terica, Kulturno-turistično društvo Raka. 
 
 

K  1.  točki 
 

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

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 21. redne seje 
3. Praznik krajevne skupnosti 
4. Pregled prejetih računov  
5. Poročilo o delu krajevne skupnosti 
6. Vloge in prošnje 
7. Razno 

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

 Sprejme se predlagan dnevni red. 
 

Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 12;  PROTI: 0 
  
Sklep je bil soglasno sprejet.  
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K  2.  točki 
 

Potrditev zapisnika 21. redne seje 
 
Zapisnik 21. redne seje se popravi v listi prisotnosti. Svetnik Stane Vene na prejšnji seji ni bil 
prisoten. Ker drugih pripomb ni, predsedujoči predlaga naslednji sklep: 
 
 

 Zapisnik 21. redne seje se potrdi s popravkom. 
  
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12      ;                  PROTI:    0       
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 3. točki 
 

Praznik krajevne skupnosti 
 
 
Na sejo so bili v 3. točki dnevnega reda povabljeni tudi predstavniki društev. Namen povabila je bil 
skupaj sestaviti program prireditev ob prazniku KS Raka, na podlagi katerega bo KS pripravila 
vabilo za krajane. Društva so se na sestanku medsebojno tudi uskladila o času posamičnih 
prireditev. V razpravi so sodelovali vsi prisotni. 
 
Nadalje je dogovorjeno, da bo večina prireditev v primeru slabega vremena pod šotorom na igrišču 
OŠ Raka. Iz tega razloga bo tudi KS prispevala 400 € za najem šotora. Po razpravi in oblikovanju 
programa prireditev je predsedujoči predlagal naslednji sklep: 
 
 

 KS Raka za najem šotora prispeva del sredstev, to je 400,00 €. 
 
 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12      ;                  PROTI:    0       
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 
K 4. točki 

 
Pregled prejetih računov 

 
 
Sodelavec za KS prikažem tabelo s prejetimi računi. V omenjeni točki se odpre razprava glede 
računa podjetja Platana za urejanje krožišča na Smedniku. Predsednik poda pobudo, da se 
dogovori, kdo bo vzdrževal krožišče. S strani vaške skupnosti je bilo namreč ob izgradnji krožišča 
zagotovljeno, da bodo za urejanje le-tega skrbeli sami. 
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Prav tako je bila podana pripomba na račun Tomažin Jožef s.p., za katerega bo predsednik KS 
preveril dejanske količine pri izvajalcu. Pripomba je bila podana tudi na račun ''Senel'' Hrušovar 
Mojca s.p. Račun sam, sicer ni sporen, vendar je bila na svetu podana pripomba, da se omenjene 
zadeve najprej dogovorijo na svetu KS.  
 
Po razpravi predsednik predlaga naslednji sklep: 
 

 Prejeti računi se potrdijo. 
 
 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12      ;                  PROTI:    0       
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 5. točki 
 

Poročilo o delu krajevne skupnosti 
 
Predsedujoči predstavi tekoče delovanje krajevne skupnosti. Razprava je tekla predvsem v smeri 
sanacije cest, tako iz naslova KS, kot iz naslova sredstev, ki jih bo za sanacijo po izgradnji 
daljnovoda zagotovil ELES. Pobuda sveta je, da krajevna skupnost iz svojih sredstev najprej 
zagotovi ureditev pričetih projektov, to je dokončanje ceste v Podvrhu in ceste Vizlar-Lenart. 
Predsednik v nadaljevanju poroča še o delu v občinskem svetu. Po razpravi je predsednik 
predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Iz sredstev KS se najprej zagotovi dokončanje pričetih projektov, to je dokončanje 
ceste v Podvrhu in ceste Vizlar-Lenart.  

 
 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12      ;                  PROTI:    0       
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Svetu KS je nadalje predstavljeno tudi polletno poročilo o realizaciji proračuna 2013, ki ga je KS 
morala oddati na občino Krško. V omenjeni točki se predlaga, da se prerazporedi sredstva iz PP 
8094, konto 4029 na PP 8098, konto 4025 v višini 1.500,00 €. Predsedujoči v zadevi predlaga 
naslednji sklep: 
 

 Iz proračunske postavke 8094, konto 4029 se prerazporedijo sredstva v višini 
1.500,00 € na proračunsko postavko 8098, konto 4025.     

 
 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12      ;                  PROTI:    0       
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K 6. točki 
 

Vloge in prošnje 
 
 
Na KS Raka smo od zadnje seje prejeli naslednje prošnje: 
 

a.) Vloga Karoline Horn za opozorilo ge. Kralj za košnjo trave ob cesti pri pokopališču. 
Predsednik v zadevi predlaga naslednji sklep: 

 
 Gospo Kralj se o zadevi telefonsko obvesti in prosi, da travo pokosi. 

 
Prisotnih 12 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 12;  PROTI: 0 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 

b.) Vloga sveta staršev za prizadevanje k ureditvi parkirišča za starše pri vrtcu. 
Predsednik v zadevi predlaga naslednji sklep: 
 

 Svet staršev se z dopisom obvesti, da si KS za ureditev problema prizadeva že dlje 
časa. S tem namenom je tudi organizirala dodatno parkirišče pri gasilskem domu. V 
kolikor bi tudi vsi zaposleni parkirali tam, bi bilo za namen vrtca parkirišč dovolj. V 
vsakem primeru, pa bo okoli vrtca v času prihoda in odhoda otrok tam gneča, saj 
želijo vsi zapeljati čisto pred vhod vrtca. 
 

Prisotnih 12 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 12;  PROTI: 0 

 
 
 

c.) Vloga Tarman Sabine glede ureditve ceste  
V zadevi je bila odprta razprava, v kateri so sodelovali vsi prisotni svetniki. Cesta sicer ni 
kategorizirana in ni evidentirana kot JP2, zato KS zanjo ne prejme nikakršnih sredstev. 
Kljub temu si bo KS prizadevala za ureditev omenjene ceste. Predsednik v zadevi predlaga 
naslednji sklep: 
 

 Svet KS je prošnjo vzel na znanje. KS si bo v okviru svojih finančnih zmožnosti 
prizadevala, da se zadeva reši. 

 
Prisotnih 12 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 12;  PROTI: 0 

 
 
V nadaljevanju točke je bil svet KS obveščen o notranjem nadzoru v KS Raka, ki ga bo opravil 
nadzorni odbor Občine Krško. Predmet nadzora je dodeljevanje sredstev društvom v letu 2012. 

 
 
 
 

K. 7. točki 
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Razno 

 
 
 
 
7a – Stanko Hrušovar daje pobudo za ureditev poti do domačije Pinterič na Jeleniku. Potrebno bi  
        bilo pripraviti tampon. Zadevo je potrebno uvrstiti v plan, saj so uporabniki pripravljeni   
        polovico stroškov prispevati sami. 
 
7b – Alojz Kerin daje pobudo za ureditev poti Zalokar-Turšič-Ančimer na Ardrem. Pove tudi, da se   
        bo v septembru montirala kuhinja v prostorih Raka 40. Predračun, ki ga mora plačati  
        Turistično društvo je 4.100,00 €. 
 
7c  – Stane Vene obvesti, da je iz njegovega področja poškodovan jašek pri Gorencu, pri  
         Domitroviču, pa je na cesti zlomljen asfalt v dolžini cca. 12m. 
 
7č – S Skiner Borutom je dogovorjeno, da prebivalci na področju, kjer se bo zagotovila javna  
        razsvetljava zagotovijo sredstva 100€ po hiši, pripravijo tudi vse potrebno za priklop. KS bo v  
        tem času poskušala pridobiti soglasje za prižigališče. 
 
7d – Alojz Šiško se zanima tudi glede ureditve ekoloških otokov na Selah. Dogovorjeno je bilo, da   
        se za ureditev KS plača material, dela pa izvedejo krajani sami. 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 22.15 uri. 
 
 
Pripravil: 
Gregor Brodnik,  
Strokovni sodelavec VII/1 za KS       
 

                                                                           Silvo Krošelj 
Predsednik Sveta KS Raka 

 

 


