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Šifra: 900 - 13 / 2014 - 12 (KS13) 
Raka, 23. 4. 2015 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

4. redne seje sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 22. 4. 2015,  
ob 19.00 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. 
 
Sodelavec krajevne skupnosti je ugotovil, da je ob pričetku seje prisotnih 8 članov sveta krajevne 
skupnosti, ter da je svet sklepčen. 
 
Seje so se udeležili:  
Marija Vrhovšek, Stanislav Vene, Janko Žaren, Borut Skinder, Alojz Šiško, Frančiška Metelko, 
Silvo Krošelj, Jože Žibert, Anton Resnik – v 4. točki dnevnega reda. 
 
Predhodno so odsotnost napovedali: Martin Božič, Robert Kralj, Željko Novak. 
 
Ostali odsotni: Jernej Šterk. 
 
 

K  1.  točki 
 

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

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 3. redne in 2. korespondenčne seje sveta KS Raka 
3. Seznanitev s prejetimi računi 
4. Obravnava in potrditev predloga komisije za dodelitev sredstev javnega razpisa za 

sofinanciranje društev 
5. Predstavitev in potrditev idejnega projekta za mrliško vežo Raka 
6. Obravnava vlog in prošenj 
7. Pobude in predlogi 

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

 Dnevni red se potrdi. 
 
 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   8      ;               PROTI:    0     
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K  2.  točki 
 

Potrditev zapisnika 3. redne in 2. korespondenčne seje sveta KS Raka 
 
Na zapisnike ni bilo pripomb, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Zapisnika 3. redne in 2. korespondenčne seje se potrdita. 
 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 8  ;  PROTI: 0 
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 

K 3. točki 
 

Seznanitev s prejetimi računi 
 
 
Svetu KS je bil predstavljen pregled računov, ki smo jih na KS prejeli od 12. 2. 2015 do 22. 4. 
2015. Predsedujoči je na nekatere podal tudi obrazložitev. V razpravi pripomb na račune ni bilo. 
 
Odločanja v tej točki ni bilo. 
 
 

K 4. točki 
 

Obravnava in potrditev predloga komisije za dodelitev sredstev javnega razpisa za 
sofinanciranje društev 

 
 
Komisija za ocenjevanje vlog je na seji predstavila prejete vloge na razpis in predstavila svoj 
predlog točkovanja in zneske sofinanciranja za posamično vlogo. 
 
Pri obravnavi predloga je bilo ugotovljeno, da je komisija pri vlogah OBR-KP društvu vinogradnikov 
pozabila podeliti 5 točk zaradi praznovanja jubileja. S tem se delom spremeni tudi višina 
sofinanciranja ostalih vlog OBR-KP. 
 
Ker ostalih pripomb v razpravi ni bilo, predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Predlog sofinanciranja vlog prejetih na razpis se dopolni pri društvu vinogradnikov, 
končni predlog se potrdi. 

 
 
 
Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   9      ;                  PROTI:    0   
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K 5. točki 
 

Predstavitev in potrditev idejnega projekta za mrliško vežico Raka 
 
Predsedujoči je svetu KS Raka predstavil idejne projekte za novo mrliško vežo Raka, ki so jih 
pripravili v podjetju Region d.o.o. Izmed več predlogov je bil izpostavljen tisti, pri katerem je objekt 
najbolj funkcionalen. Svetu KS so bili prikazani tudi tlorisi in 3D grafike. 
 
V razpravi je Alojz Šiško pripomnil, da na predlogu manjka neko obeležje, zvon ali podobno, 
funkcionalno pa je objekt predstavljen optimalno.  
 
Vsi prisotni so se strinjali, da je postavitev in tloris dober, predlaga se še, da se prestavi vrata čajne 
kuhinje. 
 
Po razpravi v kateri so sodelovali vsi prisotni je predsedujoči na glasovanje podal predlog 
naslednjega sklepa: 
 

 Svet KS potrdi idejni projekt za nadaljevanje projektiranja, v projekt naj se umesti še 
obeležje. 

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

K 6. točki 
 

Obravnava vlog in prošenj 
 
 
6a – Pritožba zoper sklep sveta – Marica Maček 
 
Svet KS se je naprej seznanil s pritožbo, nato pa je predsedujoči odprl razpravo. V razpravi so 
sodelovali Silvo Krošelj, Stane Vene, Anton Resnik, Alojz Šiško in Borut Skinder. Po zaključku 
razprave je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Pritožbi se ne ugodi, saj pot ne poteka po javnem dobrem, pač pa po privatnem 
zemljišču. Vlagatelju se predlaga, da na občino Krško poda vlogo za brezplačni 
prenos lastništva zemljišča po katerem poteka cestno telo na občino, hkrati pa naj 
predlaga kategorizacijo poti. 

 
Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   9      ;                  PROTI:    0   
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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6b – Prošnja Kralj Toneta – za pomoč pri izdaji knjige 
 
Po seznanitvi sveta s prošnjo je potekala razprava. Po razpravi predsedujoči predlaga sprejem 
naslednjega sklepa: 
 

 Krajevna skupnost bo preučila pravne in finančne možnosti, po katerih bi lahko 
pristopila k pomoči pri izdaji knjige. 

 
Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   9      ;                  PROTI:    0   
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
6c – Prošnja OŠ Raka – prireditev Šport&Špas 
 
Po seznanitvi sveta s prošnjo je potekala razprava v kateri so sodelovali vsi prisotni. Po razpravi 
predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Krajevna skupnost bo v okviru svojih zmožnosti pomagala pri izvedbi prireditve 
Šport&Špas. Najprej je potrebno preučiti pravne in finančne možnosti, ki bi pomoč 
omogočile. 

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

K 8. točki 
 

Pobude in predlogi 
 
Jože Žibert: 

- poda pobudo za preplastitev lokalne ceste Planina-Smečice (skozi gozd), 
- poda pobudo za preplastitev ceste JP1 694001 v dolžini najmanj 150m. 
- poda pobudo za ureditev prostora za ekološki otok na Planini. 

 
Alojz Šiško:  
- poda pobudo za zamenjavo cestnih ogledal na Selah in zamenjavo ogledala pri mrliški vežici, 
- poda pobudo za ureditev ekološkega otoka na Selah. 
 
Silvo Krošelj: 
- predlaga, da se bi sestavljal koledar dogodkov v KS Raka, da se nebi prireditve med sabo 

prekrivale, 
- predlaga postavitev klopi pri igrišču OŠ oz. pri avtobusni postaji na Raki, 
- predlaga, da se izvede sanacija cest po zimi 2014/2015. 
 
Anton Resnik: 
- poda pobudo za asfaltacijo ceste na Senicah. 
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Janko Žaren: 
- poda pobudo za postavitev vertikalne signalizacije (svetlobni stebrički) na cesti Smednik-

Dolenja vas. 
 
Borut Skinder: 
- poda pobudo, da se na Občino Krško pošlje dopis v katerem naj se Občino pozove k izvedbi 

priklopa javne razsvetljave na Gmajni (Tomažin-Salmič), kajti izvedba je bila že dogovorjena za 
november 2014. 

 
 
Ker ostalih pobud in predlogov ni bilo je predsedujoči zaključil 4. redno sejo sveta KS Raka. 
 
Seja je bila zaključena ob 2055. 
 
 
 
Zapisal: 
Gregor Brodnik, l.r. 
Strokovni sodelavec VII/1 za KS       

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

         Predsednik sveta KS Raka 
 


