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Šifra: 900 - 13 / 2014 - 24 (KS13) 
Raka, 17. 12. 2015 

 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

9. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 16. 12. 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 10 članov sveta krajevne 
skupnosti, ter da je svet sklepčen. 
 
Seje so se udeležili:  
Alojz Šiško, Jože Žibert, Borut Skinder, Marija Vrhovšek, Jernej Šterk, Anton Resnik, Frančiška 
Metelko, Stanislav Vene, Silvo Krošelj, Martin Božič. 
 
Odsotni: Janko Žaren, 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 8. redne seje Sveta KS Raka 

3. Imenovanje komisije za izvedbo popisa 2015 

4. Obravnava prejetih vlog in prošenj 

5. Razno 

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

 Dnevni red se potrdi.    
 
 
Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   10      ;               PROTI:    0     
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K  2.  točki 

 
Potrditev zapisnika 8. redne seje Sveta KS Raka 

 
Predsedujoči poda pripombo, da se v zapisniku 8. redne seje v točki 4/f popravi znesek iz 5.000,00 
na 3.000,00 €. 
 
Drugih pripomb ni bilo, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Zapisnik 8. redne seje s popravkom se potrdi. 
 
Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 10  ;  PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 

K 3. točki 
 

Imenovanje komisije za izvedbo popisa 2015 

 
Predsedujoči poda predlog, da se imenuje Komisija za izvedbo popisa za leto 2015. Na predlog 
članov sveta se v komisijo predlagajo: Stanislav Vene, Gregor Brodnik, Frančiška Metelko in Jernej 
Šterk. 
 
Ker na predlog ni bilo pripomb, predsedujoči na glasovanje poda naslednji sklep: 
 

 V popisno komisijo se imenujejo: 
 

1. Stanislav VENE: predsednik, 
2. Gregor BRODNIK: podpredsednik, 
3. Frančiška METELKO: članica, 
4. Jernej ŠTERK član. 

 
Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   10      ;                  PROTI:    0   
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 4. točki 
 

Obravnava prejetih vlog in prošenj 
 
 
4/a – Prošnja Skupnosti učencev OŠ Raka – za označitev prehoda za pešce in izgradnjo  
         hitrostnih ovir na Smedniku 
 
Predsedujoči prisotne seznani, da gre v predmetni zadevi za projekt pločnikov in ureditev ceste, ki 
je že narejen in bi moral biti na Smedniku v času izgradnje avtoceste že realiziran. Projekt za 
zadevo je pripravljen, realizacija pa ni stekla, ker eden od lastnikov parcel ob cesti kot 
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soglasodajalcec ni želel podati svojega soglasja za pričetek projekta. V zadevi gre za državno 
oziroma občinsko cesto, ki je v upravljanju in pristojnosti Občine Krško in DRSI, zato KS 
neposredno ne more vplivati na ureditev razmer. 
 
V razpravi so prisotni predlagali, da se na ustrezne službe predlaga postavitev omejitev hitrosti, po 
možnosti za meritve hitrosti pozove Občinski SPO. 
 
V razpravi je bila podana pobuda, da se poskuša obuditi projekt za ureditev ceste in pločnikov na 
Smedniku. Skladno s tem je predsedujoči predlagal, da se imenuje komisija, ki bo vodila predmetni 
postopek. 
 

Po razpravi predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Za obuditev projekta ureditve pločnikov in cestišča na Smedniku se imenuje komisija 
v sestavi: Silvo Krošelj - predsednik, Anton Resnik – član, Jernej Šterk – član. 

 
Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 10  ;  PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
4/b – Vloga za ukinitev javnega dobra parc. št. 4363/1 k.o. Raka 
 
Svet KS se najprej seznani s prejeto vlogo. Predsedujoči po razpravi v kateri so sodelovali vsi 
prisotni predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 V kolikor bo občina zaprosila za ukinitev javnega dobra na parceli 4363/1 k.o. Raka 
svet krajevne skupnosti poda soglasje k ukinitvi javnega dobra pod pogojem, da 
imajo vsi lastniki parcel po ukinitvi javnega dobra parc. št. 4363/1 k.o. Raka še vedno 
neoviran dostop do svojih parcel po javnem dobrem. 

 
Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 10  ;  PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
4/c – Ukinitev javnega dobra 1105/7 k.o. Površje 
 
Svet KS se najprej seznani s prejeto vlogo. Vloga je bila v reševanje že odstopljena občini Krško, 
ki je vložniku dovolila izvedbo parcelacije na nepremičnine na stroške prosilca. Predsedujoči po 
razpravi predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Soglasje za ukinitev dela javnega dobra parc. št. 1105/7 k.o. Raka se izda. 
 
Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 10  ;  PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K 5. točki 

 
Razno 

 
 
Predsedujoči prisotne seznani, da se je rok za dopolnitev gradbenega dovoljenja za gradnjo 
mrliške vežice Raka podaljšal do 10. 2. 2016. 
 
Predsedujoči prav tako pozove prisotne, da se krajane, ki pozivajo k izgradnji cest seznani, da 
gradnja poteka prioritetno na cestah, kjer so uporabniki investicijo pripravljeni sofinancirati. Večji je 
delež prispevka uporabnikov, večjo prioriteto ima cesta. 
 
V razpravi je dogovorjeno, da bomo od Občine Krško zahtevali seznam podpisanih in 
nepodpisanih služnosti za projekt Komunalne ureditve Rake. Na ta način bo KS lahko Občini 
pomagala pri pridobivanju služnosti. 
 
 
Predsedujoči je po zaključku razprave zaključil 9. redno sejo sveta KS Raka. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 1900. 
 
 
Zapisal: 
Gregor Brodnik, l.r. 
Strokovni sodelavec VII/1 za KS       

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

 


