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Zadeva: Pripombe in predloge KS Raka na dokument MO Krško – Strategija 
razvoja 2040+ 

 

 

Na 20. redni seji KS Raka je bil obravnavan dokument MO Krško – Strategija razvoja 
2040+. V strategiji razvoja pogrešamo konkretne razvojne strategije za KS Raka in 

sicer: 

 V strategijo je potrebno obvezno vključiti projekt, ki bi v samem centru Rake 

zagotovil dodatni prostor za nujno potrebna parkirišča in prostor namenjen 

družbenim dejavnostim (manjši lahko modularni prostor z nadstrešnico za 

organizacijo dogodkov, konferenc in predprostorom, na katerem se lahko 

izvajajo razstave ali tržnice). V preteklosti je bil to sam TRG na raki, ki pa po 

sanaciji zaradi neposredne bližine ceste ne bo več služil prvotnemu namenu. 

 V strategijo bi bilo potrebno obvezno vključiti program sanacije in razvoja 

degradiranega področja peskokopa Ravno, ki bo v tem obdobju ostal brez 

rudarskih pravic. V degradirana območja je potrebno vmesiti družbeno koristno 

infrastrukturo, ki bo usklajena z lokalnim prebivalstvom. 

o Kot primer, bi lahko v ta prostor umestili sončno elektrarno po sistemu 

energetske skupnosti, ki bi bila primarno namenjena lokalnim 

prebivalcem, ki bi si na tak način zagotovili varno prihodnost.  

o Dodatno je ta prostor idealen za vzpostavitev občinskega naravnega 

parka za športne in družbene dejavnosti, predvsem za otroke in mladino, 

saj takšnih prostorov primanjkuje (igrala, trim steze, igrišča na prostem, 

prostori za izobraževanje v naravi, prostori za izvedbo družbenih 

dogodkov na prostem,…). 

o Tretja možnost je umestitev modularnih delovnih hal in prostorov, ki bi 

se uporabljali kot inkubatorji za začetniške podjetnike, da se jim s tem 

omogoči začetni zagon obrti. 

 

 KS Raka je v mestni občini Krško ena od skupnosti na katero močno vpliva 

avtocesta. V strategiji razvoja občine bi pričakovali, da se vzpostavi 

mehanizem, ki bi glede na naraščajoč tranzitni promet, skrbel za zmanjšanje 

hrupnih obremenitev iz naslova avtoceste v obliki kontrolirane zasaditve zelenja 

ob avtocesti oziroma izgradnji hrupnih barier, kjer pozelenitev ni mogoča. 

 Za potrebe naraščanja prebivalstva bi bilo smotrno v KS Raka zagotoviti prostor 

za izgradnjo stanovanj za mlade družine, ki bi lahko služile kot začasni pristan, 

preden si zagotovijo kapital za svoj stan. Potencialna lokacija je sam center 

Rake ali pa na Smedniku. S tem se zagotovi strateška širitev naselij, ki bo v 

prihodnosti nujno potrebna. 
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 Da se ohrani zdravstvena postaja na Raki, saj se s tem zagotovi zdravstvena 

oskrba populacije iz širšega območja zahodnega dela občine. 

 

 

Pripravil:      
Rok Bizjak 
član sveta KS Raka        
  

Primož Šribar, l.r.   
      predsednik sveta KS Raka 

 

 

Vročiti: 
- 1 x naslovniku, po e-pošti 

- 1 x zbirka dokumentarnega gradiva 


