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Šifra: 900 - 13 / 2014 - 50 (KS13) 
Raka, 01. 12. 2017 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

19. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 21. 11. 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 8 članov sveta krajevne 
skupnosti, ter da je svet sklepčen. 
 
Seje so se udeležili:  
Anton Resnik, Alojz Šiško, Janko Žaren, Silvo Krošelj, Jože Žibert, Frančiška Metelko , Marija 
Vrhovšek, in Jernej Šterk 
 
Predhodno so odsotnost napovedali: Stanislav Vene in Borut Skinder 
 
Odsotni: Robert Kralj, Željko Novak in Martin Božič  
 
 

K  1.  točki 
 

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

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 18. redne seje Sveta KS Raka in zapisnika 6. korespondenčne seje 

Sveta KS Raka 

3. Seznanitev s prejetimi računi 

4. Izvedba pogostitve starostnikov nad 70 let 

5. Seznanitev z investicijami do konca leta (MV in TRG Raka) 

6. Obravnavanje in seznanitev o prispelih dopisih 

 6.1. Reševanje problematike posledic izvajanja sanacije plazu Vrh pri Površji (Andreja Goršak               

             Kovačič) 

 6.2. Protestno pismo župniku - PGD Raka 

7. Imenovanje komisije za izvedbo popisa 2017 

8. Obravnava prejetih vlog in prošenj 

8.1 Sanacija poti Zabukovje pri Raki relacija GRM-VRTOVŠEK (Bojana Slak) 

8.2. Cesta Smednik-Raka-Kastelic (Janez Kastelic) 

8.3. Vloga za označbo avtobusnega postajališča (Robert Kralj) 

8.4. Vloga za omejitev hitrosti prometa v vasi Podulce in namestitev cestnih ovir 

8.5. Odvodnjavanje v Ravnem (Rafko Županc obvestilo SPO) 

8.6. Interes za parcelo št. 980/7 k.o. Raka (PGD Raka) 

9. Pobude in predlogi 

 

Predsedujoči predlaga, da se umakne z dnevnega reda točka  in se uvrsti  na eno od prihodnjih 

sej: 
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6.1. Reševanje problematike posledic izvajanja sanacije plazu Vrh pri Površji (Andreja Goršak               

             Kovačič) 

   

ter da se na dnevni red uvrsti dodatna točka:  

  

9.  Predaja pokopališča Raka v upravljanje 

 

 

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

Z  dnevnega reda se umakne točka 6.1. in se uvrsti na eno od prihodnjih sej.  
 
Na dnevni red se uvrsti dodatna točka  in sicer pod: 
 
9.  Predaja pokopališča Raka v upravljanje 

 
Predsedujoči  je dal na glasovanje predlog naslednjega sklepa: 
 

 Dnevni red se potrdi.    
 

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

K  2.  točki 
 

Potrditev zapisnika 18. redne seje Sveta KS Raka in zapisnika 6. korespondenčne 

seje Sveta KS Raka 

 
Pripomb na zapisnika ni bilo, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Zapisnik 18.  redne seje ter zapisnik 6. korespondenčne seje se potrdita. 
 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 8  ;  PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 3. točki 
 

Seznanitev s prejetimi računi 
 
 

Predsedujoči prisotne seznani z vsemi prejetimi računi v letu 2017. K pregledu računov poda tudi 
obrazložitev. Pripomb na prejete račune ni bilo. 
 
Odločanja v tej točki ni bilo. 
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K 4. točki 
 

Izvedba pogostitve starostnikov nad 70 let 
 
Predsedujoči prisotnim poda informacijo, da bo organizirana pogostitve starostnikov nad 70 let in 
sicer 1.12.2017 v Gostilni Tratnik na Raki, ter predlaga, da bi KS sodelovala pri izvedbi pogostitve. 
 
 
Predsedujoči je predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Svet KS Raka se strinja s sodelovanjem pri izvedbi pogostitve starostnikov nad 70 
let, ki bo 1.12.2017 v Gostilni Tratnik na Raki. 

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

K 5. točki 
 

Seznanitev z investicijami do konca leta (MV in TRG Raka) 
 

Predsedujoči je prisotne seznani z investicijami do konca leta: 
 

- Mrliška vežica - dela na mrliški vežici se izvajajo v skladu s planom. 
- Trg Raka - pridobljen je spisek  podpisnikov potrebnih soglasij 

 
Odločanja v tej točki ni bilo. 
 

K 6. točki 
 
 

Obravnavanje in seznanitev o prispelih dopisih 
 
 

6.1. Protestno pismo župniku - PGD Raka - predsedujoči prisotne seznani s protestnim pismom 
 
Odločanja v tej točki ni bilo. 
 

 
K 7. Točki 

 
Imenovanje komisije za izvedbo popisa 2017 

 
 
 

Predsedujoči poda predlog, da se imenuje Komisija za izvedbo popisa za leto 2017. Na predlog 
članov sveta se v komisijo predlagajo: Alojz Šiško – predsednik, Marija Vrhovšek – 
podpredsednica, Silvo Krošelj – član.  
 
Ker na predlog ni bilo pripomb, predsedujoči na glasovanje poda naslednji sklep: 
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 V popisno komisijo se imenujejo: 
 
- ALOJZ ŠIŠKO – predsednik 
- MARIJA VRHOVŠEK– podpredsednica 
- SILVO KROŠELJ – član 
 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 8  ;  PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 

K 8. točki 
 
 

 Obravnava prejetih vlog in prošenj 
 
 

8.1. Sanacija poti Zabukovje pri Raki relacija GRM-VRTOVŠEK (Bojana Slak) 
 
Predsedujoči prisotnim najprej predstavi vlogo in pove, da je že izveden posip poti. 
 
 
8.2. Cesta Smednik-Raka-Kastelic (Janez Kastelic) 
 
Predsedujoči prisotnim najprej predstavi vlogo. Predsedujoči nato odpre razpravo v kateri so 
sodelovali vsi prisotni, po zaključeni razpravi pa predlaga sprejem naslednjega sklepa:  
 

 Vloga se posreduje na občino. 
 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 8  ;  PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
8.3. Vloga za označbo avtobusnega postajališča (Robert Kralj) 
 
Predsedujoči prisotnim najprej predstavi vlogo. Predsedujoči nato odpre razpravo v kateri so 
sodelovali vsi prisotni, po zaključeni razpravi pa predlaga sprejem naslednjega sklepa:  
 
 

 Vloga se posreduje na občino. 
 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 8  ;  PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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8.4. Vloga za omejitev hitrosti prometa v vasi Podulce in namestitev cestnih ovir 
 
Predsedujoči prisotnim najprej predstavi vlogo. Predsedujoči nato odpre razpravo v kateri so 
sodelovali vsi prisotni, po zaključeni razpravi pa predlaga sprejem naslednjega sklepa:  
 

 Vloga se posreduje na občino. 
 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 8  ;  PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
8.5. Odvodnjavanje v Ravnem (Rafko Županc obvestilo SPO) 
 
Predsedujoči prisotnim najprej predstavi obvestilo SPO glede odvodnjavanja v Ravnem. 
Predsedujoči nato odpre razpravo v kateri so sodelovali vsi prisotni, po zaključeni razpravi pa 
predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 
 

 Izvajalec mora na svoje stroške odpraviti pomanjkljivosti. 
 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 8  ;  PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
8.6. Interes za parcelo št. 980/7 k.o. Raka (PGD Raka) 
 
Predsedujoči prisotne seznani s prispelo vlogo. Seznani jih, da pastoralni svet ne da pozitivnega 
mnenja. 
 
Odločanja v tej točki ni bilo. 
 
 
8.7.Popravilo okvare na internem vodovodnem omrežju v Podlipi 

 
Predsedujoči prisotne seznani z obvestilom o popravilu okvare na internem vodovodnem omrežju v 
Podlipi. Vodovod je v lasti in v upravljanju vaške skupnosti zato predlaga sprejem naslednjega 
sklepa: 
 
 

 Zupančič Jožefu se pošlje obračun del in se ga pozove, da nam v roku 8 dni 
sporočiti na koga naj glasi račun. 

 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 8  ;  PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K 9. točki 
 
 

Predaja pokopališča Raka v upravljanje 
 

 
Predsedujoči uvodoma poda informacijo, da je bil sprejet osnutek Odloka o pokopališkem redu v 
občini Krško. Upravljanje pokopališča naj bi prešlo v upravljanje koncesionarju. 
 
Predsedujoči nato odpre razpravo v kateri so sodelovali vsi prisotni, po zaključeni razpravi pa 
predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Prenos  pokopališča Raka na občino se izvrši s 31.3.2018 
 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 8  ;  PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 
K 10. točki 

 
 

Pobude in predlogi 
 
Frančiška Metelko: 
- cesta Zaloke-Kržišče 694083 je razpokana 
- jašek na Kržišču (ceste 694081-694083) 
- usad ceste pri hš.7 - Gričar 
 
Jernej Šterk: 
 - 3.12.2017 bo dobrodelni koncert za igrala -koliko bi prispevala KS – (potrebno poslati vlogo) 
 - potrebno je dobiti nekoga, ki bo vodil društvo prijateljev mladine 
 - problem skladiščenja umetnega gnoja na Raki (kako ga umaknit z Rake) 
 - kategorizacija ceste Tomažin-Bon-Šterk  (Slinovce) 
 
Marija Vrhovšek: 
- razširitev ceste pod vasjo Ardro 
- hrib pod vasjo Ardro – na desno je potrebno odrezat 
- cesta 694273 - odvodnjavanje,  mulde Peku  
 
Alojz Šiško: 
- most Zaloke 12 (cesta 694151 LC 191311) 
- Sela – počil asfalt (potrebno zalit) 
- cevi za kanalizacijo v naselju Sela 
- sanacija ceste 694001 od križišča do ovinka (300 m) 
- odvodnjavanje meteorne vode iz hriba nad cesto 694001 
- dva kamiona peska za nasutje ceste 694002 od Žibert do Jakše 
 
Resnik Anton: 
- cesta 694132 
 
Janko Žaren: 
- pristopiti k širitvi ceste Površje-Dolenja vas-Smednik LC 191301 in pridobivanju vseh dovoljenj  
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- cev za vodo  (prekop ceste 20 Ф 6m) 
- kamion peska 

 
Krošelj Silvo: 
- okrasitev trga – srebrna smreka ob cerkvi in breza pri ekološkem otoku, ter smrekica na MV 
 
Drugih pobud in predlogov ni bilo, zato je predsedujoči zaključil 19. redno sejo sveta KS Raka. 
 
Seja je bila zaključena ob 2040. 
 
 
Zapisala: 
Irena krstov,  
Strokovna sodelavka VII/1 za KS       

Predsedujoči svetu KS Raka, 
     Silvo Krošelj,  
    predsednik sveta KS Raka 


