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Šifra: 900-3/2012 - 49 (KS13) 
Raka, 22.4.2014 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

26. seje sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 9.4.2014,  
ob 19.00 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 ob pričetku seje prisotnih 7 članov sveta krajevne 
skupnosti Raka.  
 
Seje so se udeležili: Fanika Metelko, Silvo Krošelj, Alojz Šiško, Borut Skinder, Robert Kralj, Janko 
Žaren, Željko Novak. V 11. točki dnevnega reda sta se seje udeležila še Alojz Kerin in Stanko 
Hrušovar. 
 
Predhodno so odsotnost napovedali:, Bojana Češnovar, Barbara Ulčnik Tomažin, Stane Vene, 
Franc Cerovšek.  
 
 
 

K  1.  točki 
 

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

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 25. redne seje ter zapisnikov 7. in 8. korespondenčne seje 
3. Pregled prejetih računov 
4. Seznanitev z odgovori občine Krško na vprašanja in pobude KS 
5. Informacija o javni obravnavi in razgrnitvi OPN 
6. Dogovor o pomladanski čistilni akciji 2014 
7. Prerazporeditev sredstev za NRP (veljavni proračun) 
8. Potrditev predloga rebalansa – I za leto 2014 
9. Ocenjevanje prejetih vlog na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev v letu 2014 
10.  Adaptacija mrliške vežice 
11. Obravnava prejetih vlog in prošenj 
12. Pobude in predlogi  

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

 Sprejme se predlagan dnevni red. 
 

Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 7;  PROTI: 0 
  
Sklep je bil soglasno sprejet.  
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K  2.  točki 
 

Potrditev zapisnika 25. redne seje in zapisnikov 7. in 8. korespondenčne seje 
 
Na zapisnike ni bilo pripomb, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Zapisniki se potrdijo.  
  

Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7      ;                  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 29.1.2014 do 
9.4.2014. Ker na račune ni bilo pripomb, predsedujoči v nadaljevanju predlaga sprejem 
naslednjega sklepa: 
 

 Prejeti računi se potrdijo. 
 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7      ;                  PROTI:    0       
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 
K 4. točki 

 
Seznanitev z odgovori občine Krško na vprašanja in pobude KS 

 
 
Predsedujoči prisotne svetnike seznani z vprašanji, ki jih je podala KS občini Krško, prav tako tudi 
z vsemi odgovori na podana vprašanja. Po seznanitvi je predsedujoči odprl razpravo, v kateri so 
sodelovali vsi prisotni svetniki. Sklepov v tej točki ni bilo. 
 
 

K 5. točki 
 

Informacija o javni obravnavi in razgrnitvi OPN 
 
Sodelavec za KS svet seznanim, da bo javna razgrnitev OPN na sedežu KS potekala od 4. aprila 
do 9. maja 2014, in sicer ob ponedeljkih med 11. in 14. uro. Javna obravnava OPN bo v KS Raka 
potekala v ponedeljek, 14.4.2014 ob 19.30 uri v večnamenski dvorani OŠ Raka. Krajane se obvesti 
tudi z letaki. Ker nadaljnje razprave ni bilo, je predsedujoči zaključil 5. točko dnevnega reda. 
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K 6. točki 
 

Dogovor o spomladanski čistilni akciji 
 
Na seji sveta KS so se prisotni v razpravi dogovorili, da bo čistilna akcija v KS Raka potekala v 
sredo, 16.4.2014 s pričetkom ob 16. uri. Dogovorijo se postavitve kontejnerjev v vasi Kržišče, 
Jelenik in na Raki. Ker nadaljnje razprave ni bilo, je predsedujoči zaključil 6. točko dnevnega reda. 
 

K 7. točki 
 

Prerazporeditev sredstev za NRP (veljavni proračun) 
 
Sodelavec za KS svetu KS predlagam, da se za nakup tiskalnika prerazporedijo sredstva v 
veljavnem proračunu, in sicer na NRP OB054-13-0010 v višini 300,00 EUR. Ker pripomb na 
predlog ni bilo, je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Svet KS Raka potrdi prerazporeditev sredstev v višini 300,00 EUR iz PP 8095, konto 
4025 na NRP OB054-13-0010, PP 8099, konto 4202. 
  

Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7      ;                  PROTI:    0       
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

K 8. točki 
 

Potrditev predloga rebalansa – I za leto 2014 
 

Sodelavec za KS prisotnim predstavim predlog rebalansa I za leto 2014 in k predlogu podam 
obrazložitve. Po predstavitvi je predsedujoči odprl razpravo. Ker pripomb na predlog rebalansa ni 
bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
 

 Predlog rebalansa – I za leto 2014 se potrdi. 
 
 
 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7       ;                  PROTI:    0      ; 
 

Sklep je soglasno sprejet. 
 

K 9. točki 
 

Ocenjevanje prejetih vlog na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev v letu 2014 
 

Predsednik sveta KS je glede na prejete vloge na javni razpis pripravil predlog predsednika za 
točkovanje, ki ga je predstavil svetu KS. V zadevi je nato odprl razpravo, v kateri so sodelovali vsi 
prisotni svetniki. Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje predlog naslednjega sklepa: 
 

 Predlog točkovanja se potrdi. 
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Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7       ;                  PROTI:    0      ; 
 

Sklep je soglasno sprejet. 
 
 

 
K 10. točki 

 
Adaptacija mrliške vežice 

 
Predsedujoči svet KS obvesti, da bo KS pričela s postopkom zbiranja ponudb za adaptacijo 
notranjosti mrliške veže. V zadevi nato odpre razpravo, v kateri so sodelovali vsi prisotni. Sklepov v 
tej točki ni bilo. 
 

K 11. točki 
 

Obravnava prejetih vlog in prošenj 
 
 
11a –  Vloga za izdajo soglasja k ukinitvi in odtujitvi javnega dobra (zadeva Šterk) 
 
Predsedujoči predstavi zadevo in predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Izda se soglasje za ukinitev in odtujitev javnega dobra parc. št. 4348/4 in 4348/5, obe 
k.o. Raka. 

 
Prisotnih 9 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 9;  PROTI: 0 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
11b – Vloga za izdajo soglasja k ukinitvi in odtujitvi javnega dobra parc. št. 4381/3 k.o. Raka 
 
Predsedujoči predstavi zadevo in predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Izda se soglasje za ukinitev in odtujitev javnega dobra parc. št. 4381/3 k.o. Raka. 
 
Prisotnih 9 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 9;  PROTI: 0 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
11c – Sanacija ceste Smednik – Dolenja vas 
 
Sodelavec za KS svetu predstavim dopis, ki smo ga prejeli iz občine Krško glede sanacije ceste po 
izvedenih delih hidravličnih izboljšav. Predsedujoči nato odpre razpravo, v kateri so sodelovali vsi 
prisotni svetniki. Predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
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 Na dopis se odgovori, da od zahteve KS ne odstopa, hkrati pa se predlaga dogovor 
za termin ogleda ceste. 

 
Prisotnih 9 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 9;  PROTI: 0 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
11č – Dopisi g. Možgan Rudija 
 
Sodelavec za KS svet KS z dopisi seznanim. Nadaljnje razprave v tej točki ni bilo. 
 
 
11d – Dopis sveta zavoda OŠ Raka 
 
Predsedujoči svet KS seznani z dopisom in predmetno zadevo. Nato v zadevi odpre razpravo, v 
kateri so sodelovali vsi prisotni. Po razpravi predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Krajevna skupnost je seznanjena s zadevo in je k reševanju le-te že pristopila. Prav 
tako je KS glede zadeve v kontaktu z oddelkom za družbene dejavnosti občine 
Krško. 

 
Prisotnih 9 članov: 
GLASOVANJE: 
ZA: 9;  PROTI: 0 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
 

K 12. točki 
 

Pobude in predlogi 
 
 
Alojz Kerin: 

- pove, da je za prejemnika občinskega priznanja predlagal g. Junkar Franca 
- vprašuje kako je glede dodatne donacije za kuhinjo. V razpravi je dogovorjeno, da KS 

nabavi še posodo, ostalega pa KS več ne bo financirala. 
- podaja pobudo za preplastitev ceste JP 433917 in preplastitev cca 40m2 na Ardrem pri 

Tomažin Mitji. 
- Podaja pobudo za postavitev ograje čez ovinek ob cesti v ''Peklu'' 

 
Alojz Šiško poda pobude za:  
- preplastitev ceste skozi vas na Selah  
- ureditev muld v Površju, Vrhu in Dolenji vasi 
- plombo na cesti 
 
Željko Novak poda pobude za:  
- ureditev rešetke pri Nunič 
- za odmero ceste po dejanskem stanju (zadeva Popovič) 
 
Skinder Borut poda predloge za: 
- nasip ob glavni cesti na Gmajni 
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- pridobitev soglasja za priključno mesto javne razsvetljave. 
 
Janko Žaren poda predlog za: 
- sanacijo udarne jame na cesti LC 191301, parc. št. 1226/2 – pri mostu 
 
Stanko Hrušovar poda predlog za: 
- ureditev poti na Jeleniku (Jelenski Vrh) parc. št. 4367 k.o. Raka 
 
Fanika Metelko poda predlog za: 
-  ureditev cestišča z nasipom gramoza na Mikotah (Hruševar-Muren) v dolžini 150m. Pri tem bi 

moral sodelovati tudi Kostak d.d. 
 
Ker ostalih pobud in predlogov ni bilo, je predsedujoči zaključil 26. redno sejo sveta KS Raka. 
 
Seja je bila zaključena ob 2250. 
 
 
 
Pripravil: 
Gregor Brodnik,  
Strokovni sodelavec VII/1 za KS       

                                                                           Silvo Krošelj 
Predsednik Sveta KS Raka 


