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Šifra: 900 - 8 / 2018 - 4 (KS13) 
Raka, 22. 01. 2019 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

2. redne seje sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 22. 01. 2019,  
ob 17.00 uri, v prostorih KS Raka. 

 
 
Sejo je pričel in vodil predsednik sveta krajevne skupnosti Primož Šribar (v nadaljevanju: 
predsedujoči), najprej pozdravil vse prisotne in predlagal, da se preveri sklepčnost. 
 
Sodelavka krajevne skupnosti je ugotovila, da je ob pričetku seje prisotnih 11 članov sveta 
krajevne skupnosti, ter da je svet sklepčen. 
 
Seje so se udeležili:  

Damjana Pirc, Andrej Kralj, Majda Novak, Mitja Novak, Jernej Šterk, Primož Šribar, Brigita 
Gregorič, Željko Novak, Rok Bizjak, Alojz Šiško, Jože Vidovič, pri 4. točki ob 17:23 se je seje 
udeležila Frančiška Metelko in pri 10. točki ob 19:00 se je seje udeležil Martin Junkar. 
 
Predhodno so odsotnost napovedali: Martin Junkar in Viki Kotar 

 
 

K  1.  točki 
 

Potrditev dnevnega reda 

 
 
S sklicem je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 

 
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje KS Raka 
3. Seznanitev s prejetimi računi 
4. Primopredajni zapisnik-poročilo 
5. Poročilo iz delovnega srečanja predsednikov in tajnikov krajevnih skupnosti ter občinske 

uprave 
6. Organizacija posveta s krajani 
7. Program delovanja Krajevne skupnosti Raka v tem mandatu 
8. Obravnava prejetih vlog in prošenj 
9. Predlog finančnega načrta 2019 

10. Pobude in predlogi 
 
 
Na predlog dnevnega reda ni bilo pripomb, zato je predsedujoči dal na glasovanje predlog 
naslednjega sklepa: 
 

- Dnevni red se potrdi.    
 
 
Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 

ZA:   11      ;               PROTI:    0     
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K  2.  točki 

 
Potrditev zapisnika 1. (konstitutivne) seje sveta KS Raka 

 
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

- Zapisnik 1. (konstitutivne) seje se potrdi. 

 
Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 

ZA: 10  ;  PROTI: 1 
 

Sklep je bil sprejet. 
 
Po potrditvi zapisnika je svetnica Damjana Pirc podala pripombo in sicer, da v zapisniku pod točko 
razno manjka: 

 Dogovor, da se narediti primopredajni zapisnik med prejšnjim in sedanjim predsednikom KS 
Raka. 

 
 
 

K 3. točki 
 

Seznanitev s prejetimi računi 
 
Predsedujoči prisotne seznani z večjimi prejetimi računi. K pregledu računov poda tudi 
obrazložitev.  
 
Pripomba je bila na prejeti račun za novoletno okrasitev KS Raka. Svetnik predlagajo, da se 
okraski, ki so na hrambi pri izvajalcu ARH prevzamejo in shranijo v podstrešnem  prostoru mrliške 
vežice. 
 
Svetnik Jože Vidovič predlaga, da se za naslednje leto izbere drugega izvajalca, če je možno in da 
se preveri ali je v ozadju koncesijska pogodba – zadolžen Jernej Šterk. 
 
 
 
 

K 4. točki 
 

Primopredajni zapisnik - poročilo 

 
 
Predsedujoči prisotne seznani, da je bil narejen primopredajni zapisnik med predsednikoma, ter ga 
prebere. 
 
 

K 5. točki 
 

Poročilo iz delovnega srečanja predsednikov in tajnikov krajevnih skupnosti ter občinske 
uprave  

 
Predsedujoči poda poročilo iz delovnega srečanja.  

- predstavljeni so bili večji projekti.  



 

3 

 

- obravnavano je bilo vzdrževanje cest JP2 – na občinski ravni so zagotovljena dodatna 
sredstva v višini 200.000,00 € za vzdrževanje najslabših cest. Zimsko službo izvaja Kostak 
d.d. in dogovorjeno je bilo, da bodo predsednike sproti obveščali po SMS o izvajanju le-te. 

- postopki javnega naročanja 
- leta 2020 bo uveden participativen proračun v znesku 140.00,00 € 
- v sodelovanju s knjižnico Krško bo uveden bibliobus. Potrebno je določit lokacijo in pridobit 

soglasje (dovoljenje). Predlagana je lokacija pred Gasilskim domom Raka.  
 
 
 

K 6. točki 
 

Organizacija posveta s krajani 
 

Predsedujoči predlaga, da bi šli med krajane in se jim predstavili. Posvet bi izvedli za vsako volilno 
enoto posebej. 
 
Posvet bi organizirali: 

- za 4 volilne enote v Gasilskem domu Raka  (1., 2., 3. in 6. volilna enota) 
- za 2 volilne enote v Gasilskem domu Smednik (4. in 5. volilna enota) 

 
V ekipah, ki bodo sodelovale na predstavitvah bodo: 

- Primož Šribar 
- Andrej Kralj 
- Damjana Pirc 
- Svetniki posamezne volilne enote 

 
Obvestilo o posvetu bo objavljeno na spletni strani KS in po pošti. Potrebno natisnit plakate v 
velikosti A3. 
 
Predvidena izvedba posveta je mesec februar in sicer trije posveti na teden. 
 
Na posvetih je potrebno poudariti, da morajo krajani vloge podat pisno. 
 
Predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

- Izvede se dogovor o organizaciji posveta 
 

Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 

ZA: 12  ;  PROTI: 0 
 

Sklep je bil sprejet. 
 

K 7. točki 
 

Program delovanja Krajevne skupnosti Raka v tem mandatu 
 

Predsedujoči predstavi program delovanja KS Raka: 
 

- Obnova igrišča pri šoli 
- Ureditev mreže kolesarskih in peš poti 
- Varnost okoli vrtca  

 

Program dela KS se bo dopolnil s pobudami in predlogi svetnikov in krajanov. 
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K 8. točki 

 
Obravnava prejetih vlog in prošenj 

 
 
 

8.1. Cesta Kulovec 76 a – Slinovec -  predsedujoči predstavi vlogo iz prejšnje seje. Potrebno je 

opravit ogled 
 
8.2. Zahteva za izgradnjo škarpe krajanke Olge Bizjak – predsedujoči predstavi vlogo. Obvezno 

je opraviti ogled. Predlaga, da ogled opravijo: Damjana Pirc, Brigita Gregorič, Željko Novak, Rok 
Bizjak in Primož Šribar. 
K ogledu je potrebno pozvati tudi mejaše: Hruševar, Račič in resnik. Skrbnik koordinacije – Rok 
Bizjak. 
 
8.3. Vloga za namestitev prometno varnostnega ogledala – Jerneja Kranjc – predsedujoči 

predstavi vlogo. Vloga se odstopi v pristojno reševanje na občino. 
 
8.4. Vloga za obnovo mostu – Bojan Metelko - predsedujoči predstavi vlogo. Vloga se odstopi v 

pristojno reševanje na občino. 
 
8.5. Peskokop ravno, SiPark – Stanislav Sivec- predsedujoči predstavi vlogo. Svetnica Damjana 

Pirc poda podrobnejšo obrazložitev. Odgovor pripravi Damjana Pirc. 
 
8.6. Prenova raškega trga – Boštjan Schlaus – predsedujoči predstavi prejeto vprašanje. 
Potrebno podati pisni odgovor. 
 
8.7. Smernice Občine Krško – predsedujoči preda besedi Damjani Pirc, ki prisotne seznani s 
problematiko.  
 
Po razpravi predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Smernice za načrtovanje prostorskih ureditev za državni prostorski načrt za 
daljnovod 2 x 110 kV Brestanica – Hudo, odsek Brestanica Družinska vas 

 
KS Raka ocenjuje kot najustreznejše variante poteka daljnovoda 2 x 110 kV Brestanica – 
Hudo, odsek Brestanica Družinska vas, na območju KS Raka: 
-  varianto 1, 
- varianto 2 in 
- varianto 4. 
Varianta 1 in varianta 2 (torej obstoječ potek trase daljnovoda) sta sprejemljivi le ob 
upoštevanju naslednjih manjših prilagoditev: 

 Prilagoditev A: prestavitev trase daljnovoda od SM 39 do SM 41 bolj južno, tako da 

se trasa izogne obstoječim objektom. Glej grafično prilogo (odsek A). 

 Prilagoditev B: kabliranje daljnovoda od SM 41 do SM 42, tako da se trasa 

kablovoda umakne dvorišču in poteka ob robu objektov Krošelj. Glej grafično prilogo 

(odsek B). 

V kolikor zgoraj navedene prilagoditve ni možno upoštevati je za KS Raka najprimernejša 
varianta daljnovoda 4, ki se najbolj umika obstoječim naseljem in poselitvi in je tudi vidno 
najmanj izpostavljena. 
 
Varianta 3 in varianta 5 sta na območju KS Raka nesprejemljivi. 
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Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 12  ;  PROTI: 0 
 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

K 9. točki 

 
 

Predlog finančnega  načrta 2019  
 
Člani sveta so z vabilom na sejo prejeli tudi gradivo Proračuna 2019, ki ga je KS morala pripraviti 
po navodilu občine Krško. Na sami seji se svetu predstavi pripravljen tabelarični del proračuna, 
obrazložitev po posamičnih postavkah, obrazloži se tudi tekstualni del proračuna. Po predstavitvi je 
predsedujoči odprl razpravo v kateri so sodelovali vsi prisotni svetniki. 
 
Ker v razpravi na predlog proračuna ni bilo pripomb, predsedujoči na glasovanje poda predlog 
naslednjega sklepa:  
 

- Proračun 2019 se potrdi. 
 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   12      ;                  PROTI:    0   
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
  
 

K 10. točki 
 

Pobude in predlogi 
 

 
Z vabilom na sejo so člani sveta KS prejeli tudi nalogo, da na sejo prinesejo pisne predloge planov 
dela v mandatu 2018 – 2022, vsak član v svoji volilni enoti oziroma po vaseh. Glede na to 
predsedujoči člane pozove, da svoje plane preberejo in po potrebi dodatno obrazložijo. 
 
Primož Šribar: sanacija  spodnjega dela ceste z asfaltiranjem (Zalokar Milena, Zabukovje) 
 
Andrej Kralj: 

- Ureditev ceste Jelenik - Celine  -  Gradišče – odmera ceste po parceli javnega dobra, 
utrditev večnamenske poti za kolesarje, pešce in kmetijsko mehanizacijo 

- Preplastitev in utrditev ceste JP 694001 dolžine ca 600 m (Planina: Cerovšek-Žibert) 
- Preplastitev ceste JP 694041 Celine do križišča z R3 do konca ceste (Urško) v dolžini ca 

600 m 
- Ureditev odseka regionalne ceste R3 avtobusne postaje pri križišču Celine R3 z JP 694041, 

čez naselje Jelenik do cerkve sv. Petra v Koritnici 
- Podati pobudo za zmanjšanje hitrosti z ureditvijo prehodov za pešce pri avtobusni postaji, 

ekološkem otoku in cerkvi sv. Petra  
- Izvedba pločnika z javno razsvetljavo 

 
Teme za zbor občanov: 

- Skupne ČN za Jelenik, Koritnico, Planino, Celine, zg. Podulce 
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- Legalizacije objektov 
- Vaško igrišče Jelenik 

 
Alojz Šiško: 

- Ureditev pločnika skozi vas 
- Končati javno razsvetljavo 
- Zgraditi del kanalizacije 8. hiš skupno odvodnjavanje odpadnih voda ter ponikalnico 
- Asfaltiranje ceste do konca severni del Sel (Savinki) 
- Meritve ceste Savinki zaradi sanacije brežin (plazovito) 
- Nasutje del makadamskih poti do parcel v Miloraciji (BANAT) – vsako leto nekaj kamionov 

 
Frančiška Metelko: 

- Popravilo in ureditev ceste Mikote – Goli vrh – Križišče 
- Popravilo mostu pri Šterk Ivanu 
- Zaščitna ograja v vasi Mikote št. 7 
- Pločnik in javna razsvetljava Zaloke, od Ančimer do Živič 
- Zaščitna mreža smetnjakov v vasi Zaloke 
- Vzdrževanje ceste Hruševar Anton 
- Čiščenje obcestnega jarka Črnič – Suša Zaloke 
- Sodelovanje in pomoč društvu upokojencev Raka 
- Ureditev trga 

 
Mitja Novak: 

- Ureditev trga (infrastruktura skupaj ter ureditev pločnikov Smednik, Raka, Grad Raka) 
- Pločniki Cirje, Podulce, Ardro Ljubljanca 
- Pločniki, pešpoti, kolesarskih poti po območju Rake (ki bi bile med sabo povezane in 

vrisane in bi predstavljale tudi turistično ponudbo naše KS) 
- Ureditev kulturne točke na Raki (Bajc) 
- Parkirni prostor pokopališče in ureditev parkirišč – organizacija pogreba 
- Zelene točke Raka, športne točke Raka 

 
Jože Vidovič: 

- Optika in vodovod 
- Čistilna naprava  

 
Rok Bizjak: 
 
SMEDNIK 

- Pobuda za pripravo potrebne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja na 
agromelioracijskem območju Smednik 

- Predlog pobude za izgradnjo avtobusne postaje oz. odcepa namenjenega ustavljanju 
avtobusa na Smedniku kot nadgradnja pobude za izgradnjo pločnikov 

- Dokončanje projekta izgradnje pločnika v vasi Smednik 
- Dogovor o spremembi namembnosti parcel 113, 127, 128 v k.o.Smednik iz kmetijskih 

zemljišč (K1, K2) na območja stanovanj (SS, SB, SK, SP) za širitev naselja z izgradnjo 
stanovanjskega bloka za mlade družine in otroškega/zelenega igrišča za igro in druženje 

- Izgradnja parkirišča na parceli 124 k.o. Smednik 
- Dogovor o spremembi namembnosti parcel 112/2, 118/1, 129/1 v k.o. Smednik iz kmetijskih 

zemljišč (K1, K2) na območja stanovanj (SS, SB, SK, SP) za širitev naselja z izgradnjo 
stanovanjskih hiš 

 
KRŽIŠČE 

- Izgradnja pločnika na LC191311 na odseku Kržišče-Zaloke 
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- Sanacija javne poti JP694132 s pripadajočo izgradnjo nezahtevne betonske škarpe in 
končno preplastitvijo z asfaltom ter postavitev cestnih tabel za omejitev vožnje samo za 
lokalni promet in stanovalce ter prepoved prevoza tovornjakov 

 
GMAJNA 

- Pobuda za izgradnjo pločnika ob državni cesti R3 672/3927 na odseku Gmajna-Ravno (od 
križišča z LC 191301 do križišča z JP694131) 

- Pobuda za dokončanje javne razsvetljave od Plevančevih do Salmičevih s sočasnim 
dokončanjem optičnega omrežja 

- Sanacija križišča pri Skindrovih 
- Postavitev usmerjevalne table za stanujoče na Gmajni št. 31, 31a in  32 
- Pobuda za asfaltiranje odseka za stanujoče na Gmajni št. 31, 31a in 32 ob prostoru otoka 

za kontejnerje ter žaganje drevja in košnja trave ob tej poti 
- Sanacija ceste Gmajna-Ravno mimo Vizlarja (ureditev jarka in bankine) 
- Sanacija jarka meteorne vode Gmajna (Plevanč) do potoka Račna 

 
GOLI VRH 

- Nasutje poti za lastnike gozdov za Bakšičevim kozolcem 
 
RAVNO 

- Razširitev ceste JP 694131 na odseku ravno (od križišča z JP 694137 do križišča z JP 
694132) s sanacijo cestnega odseka in preplastitev asfalta. 

- Sanacija ceste Ravno-Mali Koren (preplastitev) 
- Sanacija bankin v vasi Ravno (skozi vas) v obliki pobiranja bankin 
- Industrijsko-rekreacijska cona Ravno – pobuda za odkup parcel v MKO 03 ( po obstoječem 

OPN) v zasebni lasti ter priprava dokumentacije za vzpostavitev industrijsko-rekreacijskega 
centra (območje O1) 

 
Majda Novak: 

- Ureditev ceste do vrtca 
- Kloriranje vode 

 
Jernej Šterk: 

- Reflektor, ki osvetljuje cerkev sv. Lenarta (na Bajčevi hiši) je premočan, moteč za voznike 
in morebiti tudi bližnje stanovalce 

- Ureditev trga na Raki 
- Kanalizacija in meteorno odvodnjavanje 
- Vzpostavitev optičnega omrežja 
- Izgradnja pločnikov Podlipa-Raka na cesti R3 672/1338 
- Izgradnja pločnika Smednik (križišče Dobrava) – OMW na cesti R3 672/1338 
- Problematika neurejenih parkirišč na Raki, zagotoviti zadostne kapacitete parkirišč za 

osebna vozila na območju pokopališča, trga in parkirišča za zaposlene v OŠ Raka 
- Umestitev otroškega igrišča, ki bo na voljo krajanom in vrtcu Raka 
- Asfaltiranje odseka ceste 694079 (cca 40mx3,6m) 
- Problematika o vlomih in ropih v KS Raka 
- Variante za nadomestno lokacijo/odkup zemljišča Zrno Raka (skladišče umetnega gnojila) 

 
 
Po končani predstavitvi planov se pisni predlogi poberejo, v tajništvu pa se bo do naslednje seje 
pripravil čistopis plana dela, ki se bo potrdil na naslednji seji. Vsak bo po svojem planu določil tudi 
prioritete. 
 
 
Predsedujoči prisotne seznani, da smo prejeli seznam dolžnikov za neporavnane grobnine. Med 
njimi sta tudi dva dolžnika za katera se upravičeno smatra, da terjatve ni mogoče izterjati, saj sta 
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dolžnika brez premoženja in zaposlitve. Po obrazložitvi je predsedujoči odprl razpravo v kateri so 
sodelovali vsi prisotni.  
 
Po razpravi je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Svet Krajevne skupnosti Raka sprejme sklep o odpisu plačila dolga dolžniku M. Z., iz  
Rake v višini 15,00 EUR (z besedo: petnajst evrov), kar predstavlja glavnico na dan 
31. 12. 2018.   

 Svet Krajevne skupnosti Raka sprejme sklep o odpisu plačila dolga dolžniku O.P., iz 
Sevnice v višini 15,00 EUR (z besedo: petnajst evrov), kar predstavlja glavnico na 
dan 31. 12. 2018.   

 
Prisotnih 13 članov. 
GLASOVANJE: 
 ZA:   13     ;                  PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Nadaljnje razprave v tej točki ni bilo. Odločanja v tej točki ni bilo. 
 
 
 
Ker ostalih pobud in predlogov ni bilo je predsedujoči zaključil 2. redno sejo sveta KS Raka. 
 
Seja je bila zaključena ob 1956. 

 
 
 
Zapisala: 
Irena Krstov,  
Strokovna sodelavka VII/1 za KS       

Predsedujoči svetu KS Raka, 
            Primož Šribar,  

         predsednik sveta KS Raka 
 


