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Šifra: 900-3/2012 - 53 (KS13) 
Raka, 4.9.2014 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

28. seje sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 3.9.2014,  
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, Janko Žaren, 
Željko Novak,  Bojana Češnovar. V 2/a. točki dnevnega reda se je seje udeležil Robert Kralj,  v 3. 
točki dnevnega reda pa tudi Stanko Hrušovar. 
 
Predhodno so odsotnost napovedali: Barbara Ulčnik Tomažin, Stane Vene, Franc Cerovšek in 
Alojz Kerin. 
 
Ostali prisotni: V 2/a. točki dnevnega reda: Jožef Zupančič. 
 
 
 

K  1.  točki 
 

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

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 27. redne seje  
3. Pregled prejetih računov 
4. Imenovanje volilne komisije krajevne skupnosti 
5. Predlog projektov in investicij 
6. Finančni načrt 2015 – 2016 
7. Obravnava prejetih vlog in prošenj 
8. Pobude in predlogi 

 
Predsedujoči predlaga dopolnitev dnevnega reda z naslednjo točko: 
 

2/a. Ukinitev javnega dobra parc. št. 4620 k.o. Raka 
 
Ker na predlog ni bilo pripomb, predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Na dnevni red se uvrsti še predlagana točka 2/a.  
 
 

Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 7;   PROTI: 0 
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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 27. redne seje  
2/a. Ukinitev javnega dobra parc. št. 4620 k.o. Raka 
3. Pregled prejetih računov 
4. Imenovanje volilne komisije krajevne skupnosti 
5. Predlog projektov in investicij 
6. Finančni načrt 2015 – 2016 
7. Obravnava prejetih vlog in prošenj 
8. Pobude in predlogi 

 
Predlog sklepa: 
 

 Dopolnjeni dnevni red se potrdi. 
 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 7;   PROTI: 0 
  
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 

K  2.  točki 
 

Potrditev zapisnika 27. redne seje 
 
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Zapisnik 27. redne seje se potrdi.  
  

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

K 2/a. točki 
 

Ukinitev javnega dobra parc. št. 4620 k.o. Raka 
 

Predsedujoči svetu krajevne skupnosti obrazloži zadevo glede ukinitve javnega dobra parc. št. 
4620 k.o. Raka, za katerega je bilo s strani KS Raka dne 26.11.2013 izdano soglasje za delno 
ukinitev predmetnega javnega dobra. 
 
V zvezi s predmetno zadevo je na KS Raka dne 3.9.2014 prispel tudi dopis g. Gorenc Jožeta. Z 
dopisom se seznani prisotne svetnike. 
 
Prisoten Jožef Zupančič v razpravi glede zadeve poda tudi svoje stališče.  
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Po razpravi v predmetni zadevi, v kateri so sodelovali vsi prisotni svetniki je g. Zupančič zapustil 
sejo. Predsedujoči v zadevi predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 
 

 Sklep z dne 26.11.2013 s katerim se javno dobro delno ukinja se upošteva. Dodatno 
se izda soglasje za odtujitev celotnega javnega dobra parc. št. 4620 k.o. Raka, 
zainteresirani stranki. Pri prodaji naj se upošteva merilo predkupne pravice. 
  

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

 
Razprava je nadalje tekla o drugem delu predmetnega dopisa, ki se nanaša na optično omrežje. S 
strani izvajalca del ŠOEK je bila KS obveščena, da je bila na zahtevo g. Gorenc Jožeta dvakrat 
izvedena prestavitev cevi in razvodnega jaška, po navodilih g. Gorenca. Jašek po informacijah 
izvajalca stoji na parc. št. 2966/3 k.o. Raka, ki je v lasti g. Gorenc Franca.  
 
Krajevna skupnost Raka prav tako ni niti investitor ali izvajalec projekta širokopasovnega omrežja. 
V zvezi s tem se je potrebno obrniti na Občino Krško ali podjetje Kostak d.d. 
 
 

K 3. točki 
 

Pregled prejetih računov 
 
Sodelavec za KS svetu KS predstavim in obrazložim račune, ki smo jih prejeli od 13.6.2014 do 
vključno 3.9.2014. Ker na račune ni bilo pripomb, predsedujoči v nadaljevanju predlaga sprejem 
naslednjega sklepa: 
 

 Prejeti računi se potrdijo. 
 
Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   9      ;                  PROTI:    0       
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 
K 4. točki 

 
Imenovanje volilne komisije krajevne skupnosti 

 
 
Predsedujoči je prisotnim predstavil predlog članov volilne komisije krajevne skupnosti za lokalne 
volitve 2014. Vsi predlagani so podali tudi že ustno soglasje k imenovanju. Predlog je sledeč: 
 

I. DAMIJAN BIZJAK, Planina pri Raki 5,   - za predsednika 
8274 Raka   
 

II. PRIMOŽ OPALK, Cirje 5,     - za namestnika predsednika 
8274 Raka 
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III. BORIS URANKAR, Jelenik 12,   - za člana I 
8274 Raka 
 

IV. ŠPELA ČEŠNOVAR, Cirje 10,    - za namestnika člana I 
 8274 Raka  
 
V. DAVID SELKO, Ardro pri Raki 18,   - za člana II 

8274 Raka 
 

VI. JANJA LESJAK, Raka 18,      - za namestnika člana II 
8274 Raka 

 
 
Predsedujoči po razpravi predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Predlog imenovanja volilne komisije krajevne skupnosti se potrdi. 
 
Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   9      ;                  PROTI:    0       
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

K 5. točki 
 

Predlog projektov in investicij 
 
Predsedujoči prisotne pozove, da se oblikuje seznam projektov oziroma investicij, ki se bodo 
poskušale izvesti do konca mandata in so prioriteta. V razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni je 
bil narejen naslednji seznam: 
 

a.) Preplastitev ceste skozi Sela 600 m2 – poraba asfaltne mase 
b.) Ureditev ceste JP 694071 – Slinovce cca 100m (ocena stroška: 8.700,00 € z asfaltom) 
c.) Jelenik – dokončanje ceste (ocena stroška 3.000,00 €) 
d.) Gmajna: JR Tomažin-Žabkar in pločnik Salmič-Žabkar (ocena 3.330,00 € + material za JR) 
e.) Sanacija ceste Ravno (Nunič) – (ocena 6.000,00 €) 
f.) Cesta Savinek-Sela (100m mimo Gorenc) – (ocena 2.365,00 € + strošek asfalta) 
g.) Vrček Miro – Sela-izvoz na glavno cesto – (ocena 750,00 €) 
h.) Ureditev ceste Ravno (s kanalizacijo) pri Cemič – (ocena 1.500,00 €) 
i.) JR Novak Dolenja vas – (ocena 1.300,00 €) 
j.) Nabava 50m cevi Stigmaflex – (ocena 500,00 €) 
k.) Pešpot ob glavni cesti Jelenik-Celine – (ocena 3.200,00 €) 

 
 

K 6. točki 
 

Finančni načrt 2015 – 2016  
 
Skladno z navodilom Občine Krško je potrebno do 5.9.2014 pripraviti osnutek posebnega dela 
proračuna za leti 2015-2016. V ustrezen program je bil vnešen tudi številčni predlog, ki je bil s 
predstavljen svetu krajevne skupnosti s strani strokovnega sodelavca za KS. Po razpravi v kateri 
so sodelovali vsi prisotni svetniki je predsedujoči podal predlog naslednjega sklepa: 
 

 Osnutek finančnega načrta 2015 – 2016 se potrdi. 
 



 

 
 

 
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 bil soglasno sprejet. 
 
 

K 7. točki 
 

Obravnava prejetih vlog in prošenj 
 

7a – Dopis s spletnega mesta KS Raka glede luči JR v Podlipi – vzpostavitev prvotnega 
stanja 
 
Po predstavitvi zadeve je predsedujoči odprl razpravo. Po razpravi predsedujoči predlaga sprejem 
naslednjega sklepa: 
 

 Krajevna skupnost pozove Viki Kotar, da vzpostavi prvotno stanje na lastne stroške. 
 
Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   9       ;                  PROTI:    0      ; 
 

Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
7b – Vzdrževalna dela na cesti R3 672 – sanacija peskolovnega jaška  
 
S strani DRSC-ja smo na KS prejeli odgovor, da bodo dela izvedena, v kolikor bodo za izvedbo 
zagotovljena sredstva. Predlaga se, da so o zadevi obvesti inšpektorat. 
 
 
7c – Vloga za odobritev del vzpostavitve pešpoti na R3 672/1338 med odcepoma za naselji 
Jelenik in Celine 
 
Zgoraj navedena vloga je bila poslana na DRSC, in sicer k g. Zajc Marku. 
 
 
7č – Odmera ceste parc. št. 4356 k.o. Raka – zadeva Jakše 
 
S strani občine Krško smo prejeli odgovor, da cesta v naravi poteka tako, kot je odmerjeno po 
katastru in ima v delu, kjer meji na parc.št. 864/1 k.o. Raka enako širino kot v katastrskih načrtih. 
Dopis se bo posredoval g. Jakšetu. 
 
 
7d – Dopis s spletnega mesta KS raka glede izvedbe optične povezave v vasi Gmajna 
 
Glede na to, da je investitor širokopasovnega omrežja Občina Krško in izvajalec Kostak d.d., je bila 
stranka obveščena, da naj se za ustrezne informacije obrne na zgoraj navedene. Stranki so bili 
posredovani tudi ustrezni kontakti. Ker KS projekta širokopasovnega omrežja ne vodi o 
predmetnem vprašanju nimamo informacij. 
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K 9. točki 

 
Pobude in predlogi 

 
 
Pobud in predlogov ni bilo, zato je predsedujoči zaključil 28. redno sejo sveta KS Raka. 
 
Seja je bila zaključena ob 2200. 
 
 
 
Pripravil: 
Gregor Brodnik, l.r. 
Strokovni sodelavec VII/1 za KS       

                                                                                 Silvo Krošelj, l.r. 
Predsednik Sveta KS Raka 


