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Šifra: 900 - 8 / 2018 - 8 (KS13) 
Raka, 15. 02. 2019 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

3. redne seje sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 15. 02. 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. 
 
Ob pričetku seje je prisotnih 9 članov sveta krajevne skupnosti, svet je sklepčen. 
 
Seje so se udeležili:  

Damjana Pirc, Andrej Kralj, Majda Novak, Mitja Novak, Jernej Šterk, Primož Šribar, Brigita 
Gregorič, Frančiška Metelko in Martin Junkar.  
 
Odsotni: Rok Bizjak,  Alojz Šiško, Željko Novak, Jože Vidovič in Viki Kotar 

 
 

K  1.  točki 
 

Potrditev dnevnega reda 

 
 
S sklicem je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Urejanje javnih poti, odškodnina CGP v letu 2019 

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

- Dnevni red se potrdi.    
 
 
Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 

ZA:   9      ;               PROTI:    0     
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K  2.  točki 

 
Urejanje javnih poti, odškodnina CGP v letu 2019 

 
Predsedujoči  prisotne seznani z količino asfaltne mase s katero KS razpolaga in predlaga, da se 
ta količina racionalno porabi za asfaltiranje oziroma saniranje delov makadamskih cest JP2, ki jih 
vzdržuje Krajevna skupnost, in sicer v smislu, da se zmanjša škoda, ki jo povzročajo vsakoletna 
neurja in nemoteno opravljanje zimske službe zaradi lažjega dostopanja krajanov do stanovanjskih 
hiš. Predsedujoči odpre razpravo in predlaga zbiranje konkretnih predlogov. 
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Po razpravi predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 
Asfaltna masa se razporedi na: 

- Del ceste JP2 694243, 50m2, Dovjak 
- Del ceste JP 694244. 400m2, Zalokar, Globevnik 
- Del ceste  JP694071, (odsek JP694078), 133m2, Šterk 
- Cesta Planina vas JP694003, 450m2 
- Del ceste JP694172, 100 m2, Tomažin 

 
Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 

ZA:   9      ;               PROTI:    0     
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 

K 3. točki 
 

Razno 
 
 

 
3.a Prispeli račun za zimsko službo - predsedujoči prisotne seznani z računom za zimsko službo 

Kostak, ki znaša 6.770,86 €. Kralj Andrej bo še enkrat preveril dnevnike zimske službe z g. 
Kozoletom, Kostak Krško. 

 
3.b Vloga Olge Bizjak  - predsedujoči predstavi mnenje KS, ki je bilo izdelano na podlagi vloge 
Olge Bizjak in ogleda izvedenega 02.02.2019. Predstavi tudi predloge za začasno rešitev situacije 
na tem delu ceste in sicer: 

- jašek smo začasno zavarovali s prometnim znakom, ki označuje zožitev ceste 
- za utrditev brežine v smeri Ravno je potrebno pridobiti mnenje in neformalno oceno del s 

strani izvajalca z referencami za tovrstno sanacijo in se o tem razpravlja na naslednji seji 
-    nujna postavitev prometnega znaka za omejitev prometa nad 3,5 tone 

 
 
Po predstavitvi mnenja predsedujoči predlaga sprejem sklepa: 
 

 izda se sklep za postavitev prometnega znaka na začetku obravnavane ceste za 
omejitev prometa tovornih vozil nad 3,5 tone. 

 
 
Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 

ZA:   9      ;               PROTI:    0     
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
3.c Pridobitev cestnega ogledala – Fabjančič - v nadaljevanju predsedujoči predstavi vlogo 

Fabjančič Branka, Sela 2  za pridobitev cestnega  ogledala. Vloga se odstopi Občini Krško oddelek 
za gospodarsko infrastrukturo v nadaljnje reševanje. 
 
3.d Postavitev zaščitne ograje - svetniki se seznanijo z postavitvijo zaščitne  ograje na cesti 

Ardro-Pijana gora, postopek vodi Občina Krško. 
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3.e Zaključni račun KS Raka za leto 2018 - predsedujoči na podlagi posredovanega gradiva, 

svetnikom predstavi realizacijo finančnega načrta za 2018 (Zaključni račun za leto 2018) in 
predlaga sprejem naslednjega sklep: 
 
 

 Svet Krajevne skupnosti Raka potrdi zaključni račun krajevne skupnosti za leto 
2018. 

 
 
 
Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   9      ;               PROTI:    0     
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
 
3.f Prerazporeditev sredstev.  - predsedujoči predstavi predlog za prerazporeditev sredstev, ki so 
svetniki prejeli z dodatnim gradivom za sejo.  
 
Po predstavitvi predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 
Svet krajevne skupnosti potrjuje / sprejme sklep o naslednjih prerazporeditvah sredstev: 
 

1. Iz proračunske postavke 8095, konto 4025 se prerazporedi sredstva v višini 1.002,00 
EUR, na proračunsko postavko 8170, konto 4022 v skupni višini 1.000,00 EUR zaradi 
kritja stroškov vzdrževanja zelenih površin v letu 2019 in na konto 4022 v skupni 
višini 2,00EUR zaradi kritja stroškov električne energije.     

 
Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   9      ;               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 3. redno sejo sveta KS Raka. 
 
Seja je bila zaključena ob 1928. 
 
 
 
       

Predsedujoči svetu KS Raka, 

            Primož Šribar,  
         predsednik sveta KS Raka 

 


