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Šifra: 900 - 13 / 2014 - 14 (KS13) 
Raka, 16. 6. 2015 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

5. redne seje sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 11. 6. 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 9 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, Jernej Šterk, Anton Resnik. 
 
Predhodno so odsotnost napovedali: Martin Božič. 
 
Ostali odsotni: Jože Žibert, Robert Kralj, Željko Novak. 
 
 

K  1.  točki 
 

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

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 4. seje Sveta KS Raka 

3. Seznanitev in potrditev projekta mrliške vežice Raka 

4. Izdaja soglasja k ukinitvi in odtujitvi javnega dobra 1105/6 k.o. Površje 

5. Izdaja soglasja k prestavitvi javnega dobra na delu parc. št. 4346/1 k.o. Raka 

6. Dela na cestišču – stanovanjski objekt Raka 37 

 
Predsedujoči predlaga, da se na dnevni red uvrsti dodatna točka pod zaporedno številko 7, in 
sicer: Izdaja soglasja k ukinitvi javnega dobra na parc. št. 1221/14 k.o. Smednik. Ker na predlog ni 
bilo pripomb je predsedujoči dal na glasovanje predlog naslednjega sklepa: 
 

 Na dnevni red se pod zaporedno številko 7 uvrsti dodatna točka: Izdaja soglasja k 
ukinitvi javnega dobra na parc. št. 1221/14 k.o. Smednik. 

 
 
Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   9      ;               PROTI:    0     
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Predsedujoči nato na glasovanje poda še tako dopolnjen dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 4. seje Sveta KS Raka 

3. Seznanitev in potrditev projekta mrliške vežice Raka 

4. Izdaja soglasja k ukinitvi in odtujitvi javnega dobra 1105/6 k.o. Površje 

5. Izdaja soglasja k prestavitvi javnega dobra na delu parc. št. 4346/1 k.o. Raka 

6. Dela na cestišču – stanovanjski objekt Raka 37 

7. Izdaja soglasja k ukinitvi javnega dobra na parc. št. 1221/14 k.o. Smednik 
 
 
Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   9      ;               PROTI:    0     
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 
 

K  2.  točki 
 

Potrditev zapisnika 4. redne seje Sveta KS Raka 
 
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Zapisnika 4. redne seje se potrdi. 
 
Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 9  ;  PROTI: 0 
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 

K 3. točki 
 

Seznanitev in potrditev projekta mrliške vežice Raka 
 
 
Predsedujoči je prisotnim v celoti predstavil projekt nove mrliške veže Raka. Po predstavitvi je bila 
odprta razprava v kateri so sodelovali vsi prisotni. Na seji je bilo dogovorjeno, da se projekt potrdi z 
popravki navedenimi spodaj, v kolikor jih bo mogoče realizirati zaradi zakonodaje. 
 
Popravki: 

- Prostora 3 in 4 se združita, 
- Prehod v 10 (zakritje) se naredi le v širini vrat, 
- Stopnice na podstrešje se umestijo v prostor 5. 

 
Po razpravi je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
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 Projekt za mrliško vežo se potrdi z navedenimi popravki, v kolikor jih bo mogoče 
realizirati. 

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

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Stanislav Vene je po zaključku točke zapustil sejo. 
 
 

K 4. točki 
 

Izdaja soglasja k ukinitvi in odtujitvi javnega dobra 1105/6 k.o. Površje 
 
 
Prisotni so se najprej seznanili s prejeto vlogo. Predsedujoči je nato odprl razpravo v kateri 
pripomb na izdajo soglasja ni bilo, zato je predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Soglasje za ukinitev in odtujitev javnega dobra parc.št. 1105/6 k.o. Površje se izda. 
 
 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   8      ;                  PROTI:    0   
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 5. točki 
 

Izdaja soglasja k prestavitvi javnega dobra na delu parc. št. 4346/1 k.o. Raka 
 
Prisotni so se najprej seznanili s prejeto vlogo. Predsedujoči je nato odprl razpravo v kateri 
pripomb na izdajo soglasja ni bilo, zato je predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Soglasje k izvedbi geodetskega postopka ureditve meje oziroma prestavitve javnega 
dobra parc. št. 4346/1 k.o. Raka se izda. 

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

K 6. točki 
 

Dela na cestišču – stanovanjski objekt Raka 37 
 
Prisotni so se najprej seznanili s prejetim dopisom podjetja Rudar d.o.o. Prisotni ugotavljajo, da se 
je bila izvedba del že potrjena na seji. Dela se bodo izvedla skladno s sklepom. 
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K 7. točki 

 
Izdaja soglasja k ukinitvi javnega dobra na parc. št. 1221/14 k.o. Smednik 

 
Prisotni so se najprej seznanili s prejeto vlogo. Predsedujoči je nato odprl razpravo v kateri 
pripomb na izdajo soglasja ni bilo, zato je predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Soglasje k ukinitvi javnega dobra parc.št. 1221/14 in menjavi nepremičnin se izda. 
 
 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   8      ;                  PROTI:    0   
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
Prisotni svetniki so nato izpostavili še nekaj vprašanj: 
 

- Jernej Šterk je predlagal nakup igral za igrišče pri PGD Raka ter opomnil na postavitev 
ekoloških otokov pri bivši Varškovi hiši in pri domačiji Božič, 

- Anton Resnik je pozval k realizaciji asfaltacije ceste na Senice,  
- Alojz Šiško je pozval k dokončanju preplastitve ceste na Selah. 

 
 
Predsedujoči je po zaključku razprave zaključil 5. redno sejo sveta KS Raka. 
 
Seja je bila zaključena ob 2030. 
 
 
 
Zapisal: 
Gregor Brodnik, l.r. 
Strokovni sodelavec VII/1 za KS       

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

         Predsednik sveta KS Raka 
 


