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Šifra: 900-3/2012 - 42 (KS13) 
Raka, 30.1.2014 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

25. seje sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 29.1.2014,  
ob 18.00 uri, v prostorih KS Raka. 

 
 
Sejo je pričel in vodil predsednik Sveta krajevne skupnosti g. Silvo Krošelj - predsedujoči, najprej 
pozdravil vse prisotne in predlagal, da se preveri sklepčnost. 
 
Sodelavec krajevne skupnosti je ugotovil, da je prisotnih 8 članov sveta krajevne skupnosti Raka. 
 
Seje so se udeležili: Fanika Metelko, Silvo Krošelj, Alojz Šiško, Stane Vene, Franc Cerovšek, 
Alojz Kerin, Borut Skinder, Stanko Hrušovar. 
 
Predhodno so odsotnost napovedali: Robert Kralj, Janko Žaren, Bojana Češnovar, Željko 
Novak, Barbara Ulčnik Tomažin. 
 
 
 

K  1.  točki 
 

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

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 24. redne seje 
3. Pregled prejetih računov 
4. Potrditev poročila popisne komisije za leto 2013 
5. Vloge in prošnje 
6. Pobude in predlogi  

 
Ker na predlog dnevnega reda ni bilo pripomb, predsedujoči predlaga naslednji sklep: 
 

 Sprejme se predlagan dnevni red. 
 

Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 8;  PROTI: 0 
  
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 

K  2.  točki 
 

Potrditev zapisnika 24. redne seje 
 
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Zapisnika 24. redne seje se potrdi.  
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Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   8      ;                  PROTI:    0       
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 3. točki 
 

Pregled prejetih računov 
 
Sodelavec za KS svetu KS predstavim in obrazložim račune, ki smo jih prejeli od 19.12.2013 do 
29.1.2014. Ker na račune ni bilo pripomb, predsedujoči v nadaljevanju predlaga sprejem 
naslednjega sklepa: 
 
 

 Prejeti računi se potrdijo. 
 
 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   8      ;                  PROTI:    0       
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Sejo je v ob koncu 3. točke zapustil g. Alojz Kerin. 

 
K 4. točki 

 
Potrditev poročila popisne komisije za leto 2013 

 
 
Popisna komisija je dne 29.1.2014 svetu KS v sprejem podala popisno poročilo za leto 2013. 
Popisno poročilo je predstavljeno članom sveta. Ker pripomb ali vprašanj ni bilo, je predsedujoči 
predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 
 
 

 Popisno poročilo za leto 2013 se potrdi. 
 
 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7      ;                  PROTI:    0       
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 5. točki 
 

Vloge in prošnje 
 
 
5a – Na KS smo prejeli povratno informacijo g. Pirc Andreja glede doasfaltiranja poti v Podulcah. 
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5b – Odmera poti po parc. št. 4139/36, 4139/93, 4139/38 k.o. Raka 
 
V razpravi o vlogi so sodelovali vsi prisotni svetniki, ki so mnenja, da se mora zadeva urejati dalje. 
Po razpravi predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa:  
 

 Predlaga se nadaljevanje postopka v sodelovanju z lastnico parcel. 
 
Prisotnih 7 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 7;  PROTI: 0 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
5c – Na KS smo prejeli pobudo članov skupine Megeneracijski most. Dogovori se, da se kontakti 
vzpostavijo med skupino in društvom upokojencev, ki že vodi podoben projekt za pomoč starejšim. 
 
 
5č – Sklep vaščanov Celine – vprašanja glede optičnega omrežja 
 
Omenjena zadeva glede zapletov pri gradnji optičnega omrežja je že rešena. 
 
 
5d – Vloga Metelko Alojz za ureditev ceste v zg. Površju 
 
V razpravi o vlogi so sodelovali vsi prisotni svetniki. Ugotovljeno je, da gre za pot namenjeno 
kmetijskim površinam, dostop do hišne številke Površje 2 pa je omogočen po normalno vzdrževani 
cesti. Po razpravi predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa:  
 

 Uporabniki ceste JP 694203 naj se med sabo dogovorijo o vzdrževanju omenjene 
ceste. Krajevna skupnost te ceste ne bo redno vzdrževala, niti asfaltirala saj za to 
nima zadostnih finančnih sredstev. V kolikor se o vzdrževanju dogovorijo uporabniki 
med sabo, bi bilo možno od KS dobiti le kakšen tovornjak gramoza. 

 
Prisotnih 7 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 7;  PROTI: 0 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
5e – Odgovor DRSC glede postavitve JVO na Smedniku 
 
Glede na to, da DRSC v dopisu navaja, da jeklene varnostne ograje pri igrišču PGD Smednik ne 
bo postavil, ker tega ni dolžan storiti se predlaga, da KS skupaj z PGD zbere celotno 
dokumentacijo v dotični zadevi, priloži zapisnik policije, dokazila o vlogi za soglasje in kronologijo 
pridobivanja gradbenega dovoljenja za nov gasilski dom z igriščem, ter na podlagi tega ponovno 
poda zahtevek. Prav tako je hkrati s tem potrebno podati pripombo na projekt DRSC za ureditev 
pločnikov na Smedniku. Po razpravi predsedujoči predlaga naslednji sklep: 
 
 

 Po pridobitvi celotnega gradiva se na DRSC ponovno odda zahtevek za postavitev 
JVO in poda tudi pripombe na projekt pločnika. 
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Prisotnih 7 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 7;  PROTI: 0 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
 

K 6. točki 
 

Pobude in predlogi 
 
 
6a- Razprava v kateri so sodelovali vsi prisotni svetniki je tekla v vezi zaračunavanja pogrebnih 
storitev na pokopališču Raka in na splošno v Občini Krško. Kostak d.d. kot koncesionar plačnikom 
pogrebnih storitev namreč zaračunava precej višje stroške pokopa, kot jih dejansko izkazuje 
pogrebna služba, ki pokope izvaja v imenu koncesionarja. V zvezi s tem je dogovorjeno, da 
predsednik Silvo Krošelj na kolegiju župana sproži vprašanje na dotično temo. 
 
6b – Pobude svetnikov:  
 
Alojz Kerin poda predlog za postavitev mini ogledala na cesti na Ardrem, ter v nadaljevanju 
predstavi tudi poročilo o poteku projekta ''Najboljše z Rake''. 
 
Franc Cerovšek poda predloge za:  
- postavitev prometnega ogledala pri starem gasilskem domu na Smedniku, 
- navoz in razgrnitev gramoza na cesti proti Kerin Silvu, 
- asfaltacijo ceste Goli Vrh – Bakšič v širini 2,5 m. 
 
Po razpravi predsedujoči predlaga naslednji sklep: 
 

 Odobri se 30 m3 gramoza in razgrnitev po cesti proti Kerin Silvu. Prevoz peska plača 
sam. 

 
Prisotnih 7 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 7;  PROTI: 0 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
Šiško Alojz poda predloge za: 
- Preplastitev ceste v naselju Sela,  
- Sanacijo ceste v Savinkih. 
 
Fanika Metelko poda predlog za asfaltacijo ceste do Povhe Sonje na Mikotah. Dogovori se, da je 
potrebno na KS podati vlogo.  
 
Vene Stanislav poda predlog za: 
- Popravilo asfalta pri Domitroviču v Podlipi. 
- Postavitev ulične svetilke v Podlipi. 
 
Skinder Borut poda predlog za: 
- Dokončanje polaganja energetskega kabla za JR v naselju Gmajna ob izkopih za optiko. 
- Pridobitev soglasja za priključno mesto. 
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- Za pridobitev ponudbe za nasip in utrditev bankin na Gmajni, ki bodo lahko služile tudi kot 

začasni pločnik. 
 
Stanko Hrušovar poda predlog za sanacijo ceste JP 694003 na Planini pri Raki, parc. št. 2989. 
Potrebna je sanacija vsaj 50m. 
 
Silvo Krošelj podaja predlog za sanacijo ceste v Ljubljanici do vodnega zajetja in hiše 
Tarmanovih. 
 
 
 
Ker ostalih pobud in predlogov ni bilo, je predsedujoči zaključil 24. redno sejo sveta KS Raka. 
 
Seja je bila zaključena ob 2025. 
 
 
 
Pripravil: 
Gregor Brodnik,  
Strokovni sodelavec VII/1 za KS       

                                                                           Silvo Krošelj 
Predsednik Sveta KS Raka 


