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Šifra: 900 - 13 / 2014 - 22 (KS13) 
Raka, 22. 10. 2015 

 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

8. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 20. 10. 2015,  
ob 18.00 uri, v sejni sobi KS Raka. 

 
 
Sejo je pričel in vodil podpredsednik sveta krajevne skupnosti Jernej Šterk (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, Jože Žibert, Borut Skinder, Marija Vrhovšek, Janko Žaren, Jernej Šterk, Anton Resnik, 
Frančiška Metelko – v 3. točki dnevnega reda, Željko Novak – v 6. točki dnevnega reda. 
 
Predhodno so odsotnost napovedali: Stanislav Vene, Silvo Krošelj, Martin Božič, Robert Kralj. 
 
Ostali odsotni: / 
 
 
 

K  1.  točki 
 

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

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 7. redne seje Sveta KS Raka 

3. Potrditev rebalansa finančnega načrta za leti 2015-2016 

4. Seznanitve: 

4/a.  Rušitev in gradnja upornega zidu na pokopališču Raka 

4/b.  Obvestila na pokopališču Raka – uporabniki brez najemne pogodbe 

4/c.  Dobava elektrike za KS v letu 2016 

4/č.  Pogodba med KS in Župnijo Raka – upravljanje in stavbna pravica 

4/d.  Pogodba DRSI – KS (gradnja pločnika) 

4/e.  Zimska služba 2015/2016 in nova kategorizacija cest 

4/f.   Cesta Jelenik (zadeva Pintarič-Urankar) 

4/g.  Stavbna pravica KS – Občina Krško 

4/h.  Odvodnjavanje meteronih vod Sela 

4/i.   Gradbeno dovoljenje za MV Raka (podaljšanje roka) 

5. Obravnava prejetih vlog in prošenj 

5/a.  OPN – sprejet dokument 

5/b.  Vloga Katja Divjak – donacija 
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5/c.   Izdaja soglasja za ukinitev javnega dobra (MV Raka) 

5/č.   Vloga Športno društvo Raka 

6. Pobude in predlogi 

 
Na predlog dnevnega reda ni bilo pripomb, zato je predsedujoči dal na glasovanje predlog 
naslednjega sklepa: 
 

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

 
K  2.  točki 

 
Potrditev zapisnika 7. redne seje Sveta KS Raka 

 
Predsedujoči poda pripombo, da se v zapisniku 7. redne seje Jernej Šterk uvrsti med opravičeno 
odstotne. Ostalih pripomb na zapisnik ni bilo, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega 
sklepa: 
 

 Zapisnik 7. redne seje se potrdi. 
 
Prisotnih 7 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 7  ;  PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 

K 3. točki 
 

Potrditev rebalansa finančnega načrta za leti 2015-2016 

 
Sodelavec za KS je prisotnim predstavil aktualen predlog rebalansa proračuna za leto 2015 in 
predlog spremembe proračuna za leto 2016. K predstavitvi so bile po posamičnih proračunskih 
postavkah podane tudi obrazložitve. Po predstavitvi je predsedujoči odprl razpravo v kateri so 
sodelovali vsi prisotni. Ker pripomb na predloga ni bilo je predsedujoči predlagal sprejem 
naslednjega sklepa: 

 
 Svet Krajevne skupnosti Raka potrdi predlog rebalansa proračuna za leto 2015 in 

potrdi spremembo proračuna za leto 2016. 
 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 8  ;  PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K 4. točki 

 
Seznanitve 

 
4/a – Rušitev in gradnja upornega zidu na pokopališču Raka 
 
Svet krajevne skupnosti se seznani, da so bile za izvedbo del pridobljene 3 ponudbe. Gradbena 
dela se že izvajajo in morajo biti zaključena do 30. 11. 2015 v kolikor bodo to dopuščale 
vremenske razmere. Svet KS se seznani, da bo plačilo izvedeno v dveh deli, 15.000,00 € v 
letošnjem letu, preostanek pa v letu 2016. 
 
Odločanja v tej točki ni bilo. 
 
4/b – Obvestila na pokopališču – uporabniki brez najemne pogodbe 
 
Svet krajevne skupnosti se seznani z dejstvom, da so bila na pokopališču Raka v začetku meseca 
oktobra razdeljena obvestila na grobove, ki nimajo urejene najemne dokumentacije ali pa so 
označeni kot prosti. Sodelavec za KS svet seznani, da morajo uporabniki z morebitnimi vprašanji 
priti urediti zadeve na sedež KS. 
 
Odločanja v tej točki ni bilo. 
 
4/c – Dobava elektrike v letu 2016 
 
Sodelavec za KS svet seznani, da smo v mesecu septembru s 1. 1. 2016 odpovedali dobavo 
električne energije pri podjetju ECE d.o.o. Za dobavo električne energije smo pristopili k skupnemu 
javnemu naročilu, ki ga Občina Krško izvaja za svoje prostore, KS in javne zavode. Glede na 
trenutne cene upamo, da bo dosežena cena energije vsaj 1/3 nižja od cene, ki se jo trenutno 
plačuje. 
 
Odločanja v tej točki ni bilo. 
 
4/č – Pogodba med KS in Župnijo Raka – upravljanje in stavbna pravica 
 
Svet KS se seznani, da je potrebo v čim krajšem času podpisati pogodbo, ki bo uredila zadeve na 
pokopališču Raka. Pogodba še ni podpisana, je pa pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
MV Raka. Po podpisu je potrebno poskrbeti za overitev pogodbe in vpis stavbne pravice v 
zemljiško knjigo. 
 
Odločanja v tej točki ni bilo. 
 
4/d – Pogodba DRSI – KS (gradnja pločnika) 
 
Sodelavec za KS predstavi vsebino pogodbe, ki jo je predlagala DRSI. V njej so navedene 
zahteve, ki jih mora KS kot investitor izpolniti in so pogojene s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. 
 
Odločanja v tej točki ni bilo. 
 
4/e – Zimska služba 2015/2016 in nova kategorizacija cest 
 
Svet KS se seznani z javnim povabilom za oddajo ponudb, ki je bilo poslano 1. 10. 2015. Seznani 
se tudi z novo kategorizacijo cest – JP2. Do roka za oddajo ponudb ni prispela nobena ponudba, 
zato bomo za izvajanje nalog zimske službe še enkrat pozvali potencialne izvajalce k oddaji 
ponudb. 
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Odločanja v tej točki ni bilo. 

 
4/f – Cesta Jelenik (zadeva Pintarič-Urankar) 
 
Svet KS se najprej seznani z realizacijo sklepa predhodne seje. Žibert Jože poroča, da se je 
komisija sestala in opravila izmero izvedenih del. Skladno z izmero se bo podjetju Ramuk plačalo 
dosedanjo izvedbo v vrednosti 1.500,00 € +DDV.  
 
V vmesnem času so bile na KS pripravljene predpogodbe, ki so se podpisane tudi že vrnile na KS. 
 
Krajani bodo za cesto zbrali 1.600,00 €, razliko v znesku cca 3.000,00 € bo morala pokriti še KS. 
 
Odločanja v tej točki ni bilo. 
 
4/g – Stavbna pravica KS – Občina Krško 
 
Sodelavec za KS svet seznani, da je potrebno na parcelah ob MV, ki imajo status javnega dobra 
le-to ukiniti in urediti stavbno pravico v korist KS. Zadevo bo občinski svet potrjeval na novembrski 
seji občinskega sveta Občine Krško. 
 
Odločanja v tej točki ni bilo. 
 
4/h – Odvodnjavanje meteornih vod Sela 
 
Gre za odvodnjavanje meteornih voda iz lokalne ceste na parcele v lasti Dvojmoč in Fabjančič. 
Pripravljene so bile pogodbe za podpis služnosti, ko bodo podpisane bo občina pristopila k ureditvi 
odvodnjavanja. 
 
Odločanja v tej točki ni bilo. 

 
4/i – Gradbeno dovoljenje za MV Raka (podaljšanje roka) 
 
Dne 3. 9. 2015 je KS na EU vložila vlog za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo nove MV 
Raka. Pozvani smo bili k dopolnitvi vloge (dokazila o pravici gradnje na vseh parcelah po projektu 
in dokazila, da je bil objekt zgrajen pred leto 1960). Zaradi ukinitev javnega dobra smo zaprosili za 
podaljšanje roka za dostavo dopolnitev, ki nam je bil podaljšan do 10. 12. 2015. 
 
Odločanja v tej točki ni bilo. 

 
 

K 5. točki 
 

Obravnava prejetih vlog in prošenj 
 
 
5/a – OPN – sprejet dokument 
 
Svet KS se seznani s sprejetim dokumentom OPN. Večina pripomb in predlogov na OPN ni bila 
upoštevana. Vpogled za KS Raka je možen v času uradnih ur na sedežu KS. 
 

Odločanja v tej točki ni bilo. 
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5/b – Vloga Katja Divjak - donacija 
 
Svet KS se najprej seznani s prejeto vlogo. Predsedujoči nato predlaga sprejem naslednjega 
sklepa: 
 

 Krajevna skupnost donacije za namen iz prošnje ne more odobriti. Vsa donatorska 
sredstva se delijo z javnim razpisom. Vloga se zato zavrne. 

 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 8  ;  PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
5/c – Izdaja soglasja za ukinitev javnega dobra (MV Raka) 
 
Svet KS se najprej seznani s prejeto vlogo. Predsedujoči nato predlaga sprejem naslednjega 
sklepa: 
 

 Soglasje za ukinitev javnega dobra na parc. št. 4361/6, 4361/5 in 4361/7, vse k.o. Raka 
se izda. 

 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 8  ;  PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
5/č – Vloga Športno društvo Raka 
 
Svet KS se najprej seznani s prejeto vlogo. Po razpravi v kateri so sodelovali vsi prisotni 
predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Krajevna skupnost Raka bo pri projektu sodelovala v okviru svojih finančnih 
zmožnosti, in sicer do maksimalne višine 1.500,00 €. 

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

K 6. točki 
 

Pobude in predlogi 
 
 
Sodelavec za KS svet seznani, da je KS na občino podala predlog za odkup zemljišča v Podulcah 
– zaradi ureditve križišča.  Prav tako se svet KS seznani z pozivom za vzpostavitev prvotnega 
stanja na cesti pri MV Raka (asfaltacija prekopa). 
 
Marija Vrhovšek poda predlog za ureditev plazu na Ardrem. 
 
 
Jernej Šterk: 
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- Svet KS seznani z problemom odvodnjavanja meteorne vode na parc. št. 4356 k.o. Raka 
(JP 694071). Na njegovi parceli je kot posledica slabega odvodnjavanja nastal plaz. Prav 
tako predlaga kategorizacijo ceste,ki poteka po javnem dobrem 4356 k.o. Raka. 
 

- Opozori, da je potrebno na cesti JP 694071 (Jenšč) poskrbeti za čiščenje jaška, saj 
meteorna voda v sedanjem stanju uničuje cesto. (parc. št. 4356, 4545 k.o. Raka). 

 
- Poda predlog za ureditev in nakup igral pri PGD Raka. 

 
Frančiška Metelko opozori na še vedno nerešeno zadevo glede usada brežine na cesti JP1 v 
naselju Mikote (Gričar). 
Pove tudi, da bo imelo DU Raka pri ŠD prostor za rusko keglanje. 
 
Jože Žibert poda pobudo, da se preveri kdo je izvajal širitev ceste Celine. Cesta se namreč lomi, 
potrebne so mulde. 
 
 
 
Predsedujoči je po zaključku razprave zaključil 8. redno sejo sveta KS Raka. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 1935. 
 
 
Zapisal: 
Gregor Brodnik, l.r. 
Strokovni sodelavec VII/1 za KS       

Predsedujoči svetu KS Raka, 
             Jernej Šterk, l.r. 

               podpredsednik sveta KS Raka 
 


