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Šifra: 900 - 13 / 2014 - 20 (KS13) 
Raka, 15. 9. 2015 

 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

7. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 11. 9. 2015,  
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. 
 
Sodelavec krajevne skupnosti je ugotovil, da je ob pričetku seje prisotnih 7 članov sveta krajevne 
skupnosti, ter da je svet sklepčen. 
 
Seje so se udeležili:  
Alojz Šiško, Frančiška Metelko, Stanislav Vene, Silvo Krošelj, Jože Žibert, Borut Skinder, Marija 
Vrhovšek, v 3. točki dnevnega reda: Anton Resnik, Robert Kralj, Martin Božič, v 3a točki dnevnega 
reda: Željko Novak. 
 
Predhodno so odsotnost napovedali: / 
 
Ostali odsotni: Janko Žaren, Jernej Šterk. 
 
 
 

K  1.  točki 
 

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

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 6. redne seje in zapisnika 3. korespondenčne seje Sveta KS Raka 

3. Mrliška vežica – poročilo  

4. Obravnava prejetih vlog in prošenj 

5. Pobude in predlogi 

 
Predsedujoči predlaga, da se na dnevni red uvrsti dodatna točka, ker se bosta glede ceste na 
Jeleniku seje udeležila tudi Boris Urankar in Gregor Pintarič. Ker na predlog ni bilo pripomb je 
predsedujoči dal na glasovanje predlog naslednjega sklepa: 
 

 Na dnevni red se uvrsti dodatna točka 3a – Dokončanje del na cesti Jelenik.    
 
 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   7      ;               PROTI:    0     
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Po sprejemu sklepa je predsedujoči dal na glasovanje še tako dopolnjen dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 6. redne seje in zapisnika 3. korespondenčne seje Sveta KS Raka 

3. Mrliška vežica – poročilo  

3a. Dokončanje del na cesti Jelenik 

4. Obravnava prejetih vlog in prošenj 

5. Pobude in predlogi 

 
Predsedujoči je predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 

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

 
K  2.  točki 

 
Potrditev zapisnika 6. redne seje in zapisnika 3. korespondenčne seje Sveta KS Raka 

 
Predsedujoči je najprej podal obrazložitev zapisnika 3. korespondenčne seje. Ker na zapisnike ni 
bilo pripomb, predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Zapisnik 6. redne seje in zapisnik 3. korespondenčne seje se potrdita. 
 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 7  ;  PROTI: 0 
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 

K 3. točki 
 

Mrliška vežica – poročilo  
 
 
Predsedujoči prisotne seznani s potekom priprave projekta za novo mrliško vežico Raka in s 
postopkom pridobivanja gradbenega dovoljenja. Ker je pri sami pridobitvi dovoljenja prišlo do 
dodatnih zahtev s strani soglasodajalcev se je pridobivanje gradbenega dovoljenja nekoliko 
zavleklo. Zaradi zahtev DRSI-ja po popravkih pri izvozu na državno cesto in zaradi zahteve po 
pridobitvi gradbenega dovoljenja za pokopališki zid je bilo potrebno naročiti dodatna dela, kar bo 
KS stalo dodatnih 1.610,40 €.  
 
Z DRSI-jem smo se sicer uspeli dogovoriti, da bomo šli v dvofazno pridobivanje gradbenega 
dovoljenja, dopolnitev vloge je že bila oddana na UE. Zaradi zgoraj navedenega se v letošnjem 
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letu ne bo moglo pričeti z gradnjo objekta mrliške vežice, bomo pa gradili uporni zid, ki bo izveden 
na priglasitev del. 

 
Odločanja v tej točki ni bilo. 
 
 

K 3a. točki 
 

Dokončanje del na cesti Jelenik 
 
Seje sta se v tej točki udeležila tudi Boris Urankar in Gregor Pintarič, in sicer zaradi nedokončanih 
zadev v zvezi s cesto na Jeleniku. 
 
Namen na seji se je dogovoriti glede dokončanja teh del, ki so se začela v letu 2014. 
 
Predsedujoči je nato v zadevi odprl razpravo, v kateri so sodelovali: Gregor Pintarič, Silvo Krošelj, 
Boris Urankar, Robert Kralj, Alojz Šiško, Anton Resnik, Borut Skinder, Željko Novak, Stanislav 
Vene. 
 
Skladno z dogovorom iz razprave je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Za ogled izvedenih del na cesti se imenuje komisija v sestavi: Robert Kralj, Silvo 
Krošelj, Stanislav Vene, Jože Žibert, Gregor Pintarič in Boris Urankar. Komisija se 
sestane 14. 9. 2015 ob 18. uri na predmetni lokaciji ter napravi izmero opravljenih del. 
Podjetju Ramuk se do sedaj opravljena dela plačajo skladno z izmero in dogovorom 
komisije. Pred nadaljevanjem kakršnihkoli del na cesti se pripravijo predpogodbe, ki 
jih morajo podpisati vsi lastniki parcel ob cesti. Pred nadaljevanjem del, morajo biti 
vse predpogodbe podpisane vrnjene na krajevno skupnost. Način nadaljevanja 
izvedbe del se dogovori na sestanku komisije. 

 
Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 11  ;  PROTI: 0 
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

K 4. točki 
 

Obravnava prejetih vlog in prošenj 
 
4A – Prošnja za modernizacijo ceste JP2 694301, odcep Šerbec 
 
Svet Krajevne skupnosti Raka se je najprej seznanil s predmetno vlogo. Po razpravi v kateri so 
sodelovali vsi prisotni je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Asfaltacija ceste se uvrsti v srednjeročni plan dela sveta krajevne skupnosti. Izvedba 
del je odvisna od finančnih zmožnosti krajevne skupnosti ter sodelovanja 
uporabnikov pri investiciji. 

 
Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 11  ;  PROTI: 0 
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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4B – Popravilo lokalne ceste LC 191170 
 
Svet Krajevne skupnosti Raka se je seznanil s dopisom glede popravila lokalne ceste. S strani KS 
je bil na Občino Krško in Sevnica že prav tako poslan dopis z pobudo za sanacijo. 
 
4C – Invazivne rastline v Občini Krško 
 
Svet Krajevne skupnosti Raka se je seznanil s prejetim dopisom. Lokacije ambrozije: cesta 
Gmajna – Dolenja vas. 
 
 

K 5. točki 
 

Pobude in predlogi 
 
Borut Skinder: 

- Čiščenje grabna OMW proti žagi Tomažin (cesta OMW-Dolenja vas). 
- Priklop JR Gmajna (Tomažin – Salmič). 

 
Robert Kralj: 

- Pripraviti spisek cest JP2 za košnjo in obsekovanje. 
 
Žibert Jože: 

- Ureditev eko otoka na Planini (ureditev odvodnjavanja). 
- Asfaltacija javne poti skozi vas. 

 
Martin Božič: 

- Postavitev eko otokov na Raki (lokacije: Božič, Varšek). 
 
Vene Stanislav: 

- Protirosna zaščita na prometnih ogledalih. 
 
Fanika Metelko: 

- Čiščenje greznice pri Raka 40. 
- Poziv k pridobitvi bankomata. 

 
 
Robert Kralj je podal še nekaj pripomb na izgradnjo ceste v Senicah. 
 
Predsedujoči je po zaključku razprave zaključil 7. redno sejo sveta KS Raka. 
 
Seja je bila zaključena ob 2005. 
 
 
Zapisal: 
Gregor Brodnik, l.r. 
Strokovni sodelavec VII/1 za KS       

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

         Predsednik sveta KS Raka 
 


