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Šifra: 900 - 13 / 2014 - 42 (KS13) 
Raka, 10. 04. 2017 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

17. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 05. 04. 2017, 
ob 18.00 uri, v sejni sobi KS Raka. 

 
Sejo je pričel in vodil predsednik sveta krajevne skupnosti Silvo Krošelj (v nadaljevanju: 
predsedujoči), najprej pozdravil vse prisotne in predlagal, da se preveri sklepčnost. 
 
Sodelavka krajevne skupnosti je ugotovila, da je ob pričetku seje prisotnih 7 članov sveta krajevne 
skupnosti, ter da je svet sklepčen. 
 
Seje so se udeležili:  
Anton Resnik, Janko Žaren, Silvo Krošelj, Jože Žibert, Frančiška Metelko , Marija Vrhovšek, Željko 
Novak in pri 3.točki Alojz Šiško . 
 
Predhodno so odsotnost napovedali:. Borut Skinder in Jernej Šterk  
 
Odsotni: Stanislav Vene, Robert Kralj in Martin Božič  
 
 

K  1.  točki 
 

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

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Prerazporeditev sredstev 

3. Obravnava prejetih vlog in prošenj 

3./1. Prošnja za sodelovanje pri reševanju prostorske problematike šole 

 

Predsedujoči predlaga, da se na dnevni red uvrstijo dodatne točke:  
 

3./2. Trg 

3./3. Mrliška vežica 

4. Pobude in predlogi 

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

 
Na dnevni red se uvrstijo dodatne točke  in sicer pod: 
 

3./2. Trg 
3./3. Mrliška vežica 

4. Pobude in predlogi 
 
Predsedujoči  je dal na glasovanje predlog naslednjega sklepa: 
 

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

K  2.  točki 
 

Prerazporeditev sredstev 
 

Predsedujoči prisotne seznani, da je potrebno prerazporediti sredstva na naslednjih proračunskih 
postavkah in sicer: 
 

1. Iz proračunske postavke 8092, konto 4020 se prerazporedi sredstva v skupni višini 
1.000,00 EUR na proračunsko postavko 8097 NRP OB054-13-0011, konto 4205 zaradi 
kritja stroškov širitve ceste JP2694132- Križišče-Ravno       

2. Iz proračunske postavke 8092, konto 4026 se prerazporedi sredstva v skupni višini 
1.013,00 EUR na proračunsko postavko 8097 NRP OB054-13-0011, konto 4205 zaradi 
kritja stroškov širitve ceste JP2694132- Križišče-Ravno. 

 
Po razpravi je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa, da se potrdi predlog 
prerazporeditev: 
 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 7  ;  PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 3. točki 
 

Obravnava prejetih vlog in prošenj 
 
 

3./1. Prošnja za sodelovanje pri reševanju prostorske problematike šole 
 
Predsedujoči prisotnim najprej predstavi prejeto vlogo OŠ Raka. Predsedujoči nato odpre razpravo 
v kateri so sodelovali vsi prisotni, po zaključeni razpravi pa predlaga sprejem naslednjega sklepa:  
 

 Svet KS Raka, glede na seznanitev s prejeto vlogo iz OŠ Raka vztraja, da se 
prostorska problematika reši tako, da se izvede nadgradnja prizidka nad upravnim 
delom šole in da se zdravstvena ambulanta tako splošni kot zobozdravnik ne 
ukinjata in ostaneta na isti lokaciji. 

 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   8     ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
3./2. Trg 

 
Predsedujoči v nadaljevanju poda še informacije glede kanalizacije  in ureditev Trga na Raki. Kot 
pove se pri projektu pojavlja problem pridobivanja služnosti krajanov KS Raka. Predsedujoči nato 
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odpre razpravo v kateri so sodelovali vsi prisotni.  Po  zaključeni razpravi pove, da bo KS objavila 
seznam krajanov oz. soglasodajalcev, ki niso podpisali soglasij kajti le ta so pogoj za pričetek del. 
 

3./3. Mrliška vežica 

 
Objavljen je bil razpis za izgradnjo mrliške vežice. Izgradnja mrliške vežice se bo pričela letos. 
Znan je izvajalec. 
 
  

K 4. točki 
 

Pobude in predlogi 
 

 
Silvo Krošelj: 
 
Predsedujoči poda predlog, da se imenuje Komisija za dodelitev sredstev javnega razpisa za 
sofinanciranje društev v letu 2017. Na predlog članov sveta se v komisijo predlagajo: Irena Krstov 
– predsednica, Silvo Krošelj – podpredsednik, Anton Resnik – član.  
 
Ker na predlog ni bilo pripomb, predsedujoči na glasovanje poda naslednji sklep: 
 
 V popisno komisijo se imenujejo: 
 
- IRENA KRSTOV – predsednica 
- SILVO KROŠELJ – podpredsednik 
- ANTON RESNIK  – član 
 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   8      ;                  PROTI:    0   
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
- Svet KS pozove, da pričnejo razmišljati komu bi v letu 2017 podelili priznanje KS. 
 
 
Frančiška Metelko: 
- znak za Mikote 15 
- rože na stavbi KS (predlog sveta je, da se rože postavijo samo na pročelju stavbe) 
- za krajevno priznanje predlaga Tinco Tušek 
  
 
Drugih pobud in predlogov ni bilo, zato je predsedujoči zaključil 17. redno sejo sveta KS Raka. 
 
Seja je bila zaključena ob 1955. 
 
 
Zapisala: 
Irena krstov, l.r. 
Strokovna sodelavka VII/1 za KS       

Predsedujoči svetu KS Raka, 
          Silvo Krošelj, l.r. 

    predsednik sveta KS Raka 


