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Šifra: 900-3/2012 - 51 (KS13) 
Raka, 16.6.2014 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

27. seje sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 12.6.2014,  
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 8 članov sveta krajevne 
skupnosti Raka.  
 
Seje so se udeležili: Fanika Metelko, Silvo Krošelj, Alojz Šiško, Borut Skinder, Robert Kralj, Janko 
Žaren, Stane Vene, Franc Cerovšek. V 2/a. točki dnevnega reda sta se seje udeležila še Alojz 
Kerin in Stanko Hrušovar. 
 
Predhodno so odsotnost napovedali: Bojana Češnovar in Barbara Ulčnik Tomažin.  
 
Ostali odsotni: Željko Novak.  
 
Ostali prisotni: V 2a točki: Gorenc Franjo in Brzin Blaž. 
 
 
 

K  1.  točki 
 

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

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 26. redne seje  
3. Pregled prejetih računov 
4. Adaptacija mrliške veže 
5. Imenovanje volilne komisije krajevne skupnosti 
6. Praznik krajevne skupnosti 2014 
7. Najemna pogodba med KS in DU Raka 
8. Obravnava prejetih vlog in prošenj 
9. Pobude in predlogi 

 
Predsedujoči predlaga dopolnitev dnevnega reda z naslednjima točkama: 
 

2/a. Dogovor glede ceste Savinek (Sela) 
2/b. Sklep o nagradi predsednika krajevne skupnosti 

 
Ker na predlog ni bilo pripomb, predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Na dnevni red se uvrstita še predlagani točki 2/a. in 2/b. 
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Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 8;  PROTI: 0 
  
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
Po glasovanju je Silvo Krošelj – predsedujoči dal na glasovanje še tako dopolnjen dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 26. redne seje  
2/a. Dogovor glede ceste Savinek (Sela) 
2/b. Sklep o nagradi predsednika krajevne skupnosti 
3. Pregled prejetih računov 
4. Adaptacija mrliške veže 
5. Imenovanje volilne komisije krajevne skupnosti 
6. Praznik krajevne skupnosti 2014 
7. Najemna pogodba med KS in DU Raka 
8. Obravnava prejetih vlog in prošenj 
9. Pobude in predlogi 

 
Predlog sklepa: 
 

 Dopolnjeni dnevni red se potrdi 
 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 8;  PROTI: 0 
  
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 

K  2.  točki 
 

Potrditev zapisnika 26. redne seje 
 
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Zapisnik 26. redne seje se potrdi.  
  

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

K 2/a. točki 
 

Dogovor glede ceste Savinek (Sela) 
 

V 2/a. točki sta krajana Gorenc Franjo in Brzin Blaž svetu KS predstavila problematiko prašenja 
ceste Savinek ter podala predlog za asfaltacijo ceste. Kot sta navedla bi bilo nujno asfaltirati vsaj 
300 – 350 metrov ceste, saj se le-ta v poletnem času zelo praši. Krajana sta svetnikom predložila 
tudi fotografije dejanskega stanja.  
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V razpravi je bilo dogovorjeno sledeče: 
- Kralj Robert bo pripravil oceno stroška za izvedbo del, v kateri se predvidi širina 3,5 m, 
- Svet KS je soglasen, da bo v primeru realizacije zahtevan tudi vložek krajanov oziroma 

uporabnikov, tako kot pri vseh ostalih cestah, 
- Lastniki parcel ob cesti bodo morali podpisati predpogodbe, kar bo predpogoj za pričetek 

del – v kolikor se bodo le ta pričela, 
- Svet KS je soglasen, da mora biti cesta izdelana še posebej kvalitetno, zaradi možnega 

težkega tovora. 
 
Po razpravi predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Svet krajevne skupnosti sprejme sklep, da se pripravi ocena stroškov za dela na 
cesti Savinek (Gorenc-Dimc), nato se prouči možnost realizacije. Rok za odgovor 
strankam je 4.7.2014. 
  

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

K 2/b. točki 
 

Sklep o nagradi predsednika krajevne skupnosti 
 

Predsedujoči pove, da se se želi nadalje odpovedati izplačilu nagrade, ki mu pripada kot 
predsedniku krajevne skupnosti. Predlaga, da svet KS ta denar porabi za reprezentanco. Skladno 
s tem svetu krajevne skupnosti predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Nagrada predsedniku KS se s 1.1.2014 ne izplačuje. 
  

Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   10      ;                  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 9.4.2014 do 
12.6.2014. Ker na račune ni bilo pripomb, predsedujoči v nadaljevanju predlaga sprejem 
naslednjega sklepa: 
 

 Prejeti računi se potrdijo. 
 
Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   10      ;                  PROTI:    0       
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K 4. točki 

 
Adaptacija mrliške veže 

 
 
Predsedujoči svetu KS predstavi projekt in popis glede mrliške veže in pozove svet KS k podaji 
pripomb in predlogov. V razpravi je dogovorjeno sledeče: 

- V vežici se zagotovi prostor za 2 pokojnika,  
- Zunanji umivalnik naj bo eden z granitno polico spodaj 
- V kolikor se bo postavil vetrolov, naj bo ta zunaj mrliške veže. 

 
Predsedujoči prisotnim pove, da bo v roku enega tedna pripravljen revidiran projekt, za njegovo 
potrditev se bo svet KS ponovno sestal v roku enega tedna. 
 
Sklepov v tej točki ni bilo. 
 

K 5. točki 
 

Imenovanje volilne komisije krajevne skupnosti 
 
Predsedujoči odpre razpravo in svet KS pozove, da podajo predloge članov volilne komisije 
krajevne skupnosti. Glede na to, da se še ne ve, kdo bo kandidiral na lokalnih volitvah je 
dogovorjeno, da se imenovanje volilne komisije opravi na naslednji seji sveta KS. 
 
Sklepov v tej točki ni bilo.  
 

 
K 6. točki 

 
Praznik krajevne skupnosti 

 
Na seji je podan predlog, da se v letošnjem letu šotor postavi na igrišču OŠ Raka, ter da plačilo za 
šotor pokrije krajevna skupnost. Šotor bo tako na voljo za vsa društva, ki bodo imela prireditve ob 
prazniku KS. Predsedujoči v zadevi predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Krajevna skupnost v letu 2014 plača najem šotora ob krajevnem prazniku. 
 
Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   10      ;                  PROTI:    0       
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Glede slavnostne seje: predlog je, da le ta ostane pri gradu Raka, v kolikor bo to dopuščalo vreme. 
 
Kerin Alojz pove, da v kolikor bo ideja realizirana, bodo ob krajevnem prazniku osnovni šoli predani 
faksimili Gorskih bukev. 
 
Podan je tudi predlog za kolesarski maraton. Svet KS se strinja, da v kolikor bo organizacijo 
prevzelo katero od društev, bo KS podprla tudi ta dogodek. 
 
Sejo je zapustil Alojz Kerin. 
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K 7. točki 
 

Najemna pogodba med KS in DU Raka 
 
Sodelavec za KS svetu KS predstavim namen pogodbe in razlog za katerega se sklepa. V razpravi 
pripomb na predlog pogodbe ni bilo, predsedujoči pa poda še predlog, da se preveri ali je možno v 
pogodbo vnesti tudi dikcijo, da ima po poteku pogodbe dosedanji najemnik prednajemno pravico. 
Po tem je predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Svet KS Raka potrdi predlog pogodbe z DU Raka. V kolikor je pravno izvedljivo, bo v 
pogodbi navedena tudi zgoraj navedena dikcija. 
  

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

K 8. točki 
 

Obravnava prejetih vlog in prošenj 
 

8a – Vloga Lado Alba  za prometno ogledalo na LC – vloga je bila posredovana občini Krško 
 
8b – Vloga Jordan Boštjan za nakup cevi za sanacijo kanalizacije pod h.š. Raka 44 
 
Po razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega 
sklepa: 
 

 Za ogled in sanacijo kanalizacije se zadolži Kralj Roberta, ki bo pripravil oceno 
stroška za realizacijo projekta. 
  

Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   9      ;                  PROTI:    0       
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
8c – Jakše Tomaž – predlog za odmero ceste JP 694071 in predlog za sanacijo ceste 
 
Po predstavitvi zadeve je predsedujoči odprl razpravo v kateri so sodelovali vsi prisotni svetniki. Po 
razpravi predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Na občino Krško se posreduje predlog za odmero ceste, sanacija ceste pa se opravi 
po ogledu v kolikor bodo to omogočale finančne zmožnosti krajevne skupnosti. 

 
Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   9       ;                  PROTI:    0      ; 
 

Sklep je soglasno sprejet. 
 
8č – Vloga krajanov – stanovalci ''na hribu'' nad Rako 
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Svet krajevne skupnosti se najprej seznani z dopisom dotičnih krajanov. Predsedujoči nato odpre 
razpravo, v kateri so sodelovali vsi prisotni svetniki. Po razpravi predsedujoči predlaga sprejem 
naslednjega sklepa: 
 

 Izgradnja javne razsvetljave sicer ni v domeni krajevne skupnosti, vendar je KS kljub 
temu pripravljena plačati stroške polaganja energetskega kabla, ki bi se lahko 
polagal ob izgradnji ŠOEK. Kar se tiče luči JR je stališče sveta enako kot v ostalih 
vaseh – torej, da vsaka hiša prispeva po 150,00 € za svetilke. 

 
Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   9       ;                  PROTI:    0      ; 
 

Sklep je soglasno sprejet. 
 
8d – Vloga za izdajo soglasja k ukinitvi in odtujitvi javnega 4353/3 k.o. Raka (zadeva Bakšič) 
 
Svet KS se je na seji seznanil z vlogo občine Krško za izdajo soglasja. Po razpravi je predsedujoči 
predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Soglasje za zamenjavo oziroma ukinitev in odtujitev javnega dobra parc. št. 4353/3 
k.o. Raka se izda. 

 
Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   9       ;                  PROTI:    0      ; 
 

Sklep je soglasno sprejet. 
 
8e – Svet krajevne skupnosti se seznani s prejetim dopisom št. 909-21/2014-46 (zadeva  
        Malenšek).  
 
8f – Prošnja za asfaltacijo JP2 694112, ki jo je podal Janez Pavkovič 
 
Svet krajevne skupnosti se seznani z dotično vlogo. Po razpravi predsedujoči predlaga sprejem 
naslednjega sklepa: 
 

 Asfaltacija ceste se uvrsti v plan krajevne skupnosti. Realizacija je odvisna od 
razpoložljivih finančnih sredstev krajevne skupnosti in soudeležbe krajanov pri 
projektu in se lahko sanira po javnem dobrem. Cesta se do hišne številke Goli Vrh 4 
ne more sanirati, ker pot poteka po privatni lastnini. 

 
Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   9       ;                  PROTI:    0      ; 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
8g – Prošnja za asfaltacijo ceste JP2 694244 in obsekovanje drevja – Zalokar Milena in 
Marjan 
 
Svet krajevne skupnosti se je z vlogo seznanil in pregledal fotografije dejanskega stanja na cesti, ki 
jih je napravil Gregor Brodnik. Po razpravi je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 

 V okviru finančnih zmožnosti se bo cesta uredila in sanirala, asfaltacija pa se uvrsti v 
plan krajevne skupnosti. 



 

 
 

 
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 

 

 

 

 
Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   9       ;                  PROTI:    0      ; 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
8h – Dopis št. 909-21/2014-55 – sanacija ceste Smednik – Dolenja vas 
 
Svet krajevne skupnosti se seznani z dopisom občine Krško glede sanacije ceste. V zadevi bo 
krajevna skupnost na dopis ustrezno odgovorila izvajalcu del, Kostak d.d. 
 
8i – Svet krajevne skupnosti se seznani z dopisom občine Krško, kjer KS obveščajo, da so 
pričeli s postopkom za geodetske meritve – zadeva Podulce 
 
 
8j – Vloga NLB d.d. Poslovna mreža – bančni avtomat uporabnina 
 
Na KS Raka smo prejeli dopis NLB d.d. Poslovne mreže v katerem nas obveščajo, da je je namera 
banke, da zaradi nerentabilnosti bančni avtomat iz Rake odstranijo. Z dopisom KS ponujajo 
možnost, da letno poravnava stroške letne uporabnine v višini 1.500 EUR, v kolikor želimo, da 
avtomat na lokaciji ostane. Po razpravi v kateri so sodelovali vsi prisotni svetniki predsedujoči poda 
predlog naslednjega sklepa: 
 

 Plačilo letne uporabnine bi bilo s strani krajevne skupnosti neetično in protizakonito 
dejanje, ki ne uresničuje namena delovanja krajevne skupnosti, zato se vloga zavrne. 

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

 
 

K 9. točki 
 

Pobude in predlogi 
 
Alojz Šiško poda pobude za:  
- preplastitev ceste skozi vas na Selah.  
- asfaltacija pri Vrček Miroslav. 
 
Skinder Borut poda predloge za: 
- nasip ob glavni cesti za pločnik Žabkar-Simončič. Oceno vrednosti pripravi Robert Kralj. 
- pridobitev soglasja za priključno mesto javne razsvetljave pri Tomažin Martinu. 
- za javno razsvetljavo za odsek Skinder-Žabkar rabi dovoljenje za priklop in kritje stroškov 

materiala, ki znašajo cca 2000 €. Kot drugod po KS je dogovorjeno, da krajani po hiši 
prispevajo 150,00 €. 

- Predlog za navoz gramoza na dostopno pot proti vrhu Senice (Šiško Jože). Cesta ni 
kategorizirana. 

 
Janko Žaren poda predlog za: 
- nabavo 6 luči javne razsvetljave in 300 metrov energetskega kabla. Prav tako se pričakuje 

prispevek po 150 €. 
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- ureditev jaška na cesti v Dolenji vasi. Pripravi se ocena vrednosti. 
 
Stanko Hrušovar poda predlog za: 
- ureditev poti na Jeleniku (Jelenski Vrh) parc. št. 4367 k.o. Raka – predlog za pripravo za asfalt 

(zemeljska dela). Trije uporaniki bi zbrali po 500,00 €, predračun pa je 4.500,00 €. 
 
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. (Ogled bo opravil Kralj Robert). 
- Obsekovanje JP1 694081 od odcepa LC proti Mikotam do domačije Črnič. 
- Poziv Turčinovi (Mikote) za obrezovanje žive meje. – JP1 694081. 
- Zaprtje oken v obnovljenem prostoru v gradu in ureditev razsvetljave za razstavo ob prazniku 

KS. 
 
Franc Cerovšek poda predlog za: 
- Priključitev vasi Dobrava na vodovodno omrežje Kostak. O zadevi se bo pozanimal sam. 
 
Stane Vene poda predlog za: 
- Da se pozove upravljalca JR Elektromehanika Arh d.o.o., da sanira javno razsvetljavo ob cesti 

JP2 694111 (Dimitrovič-Popular). 
- Sanacijo ceste pri Domitroviču 
- Da se pri Gorenc Francu nujno sanira jašek na državni cesti R3 672 (DRSC). 
 
Robert Kralj poda predlog za: 
- Sanacijo in asfaltacijo ceste JP1 694216 
 
Silvo Krošelj poda predlog za: 
- Na cesti R3 672 je pri hišni številki Cirje 5 velika nevarnost, da drevo pade na cestišče, zato 

opozarjamo, da je potrebno le-tega odstraniti. K izvedbi je potrebno pristopiti takoj. 
 
 
Ker ostalih pobud in predlogov ni bilo, je predsedujoči zaključil 27. redno sejo sveta KS Raka. 
 
Seja je bila zaključena ob 2250. 
 
 
 
Pripravil: 
Gregor Brodnik, l.r. 
Strokovni sodelavec VII/1 za KS       

                                                                                 Silvo Krošelj, l.r. 
Predsednik Sveta KS Raka 


