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Šifra: 900 - 8 / 2018 - 17 (KS13) 
Raka, 11. 09. 2019 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

6.  redne seje sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 11. 09. 2019,  
ob 18.00 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:  
Brigita Gregorič, Andrej Kralj, Primož Šribar, Rok Bizjak, Alojz Šiško, Frančiška Metelko,  Damjana 
Pirc, Željko Novak, Jernej Šterk,  
Mitja Novak seji se pridruži ob 18:50, pri 5. točki dnevnega reda,  
pri 6. točki dnevnega reda, ob 19:40, je sejo zapustila Damjana Pirc,  
pri 7. točki dnevnega reda, ob 20:10, je sejo zapustila Majda Novak.  
 
Predhodno so odsotnost napovedali: Martin Junkar, Viki Kotar  
Odsotni:  Jože Vidovič 
 
Gostje: Silvo Krošelj in Dejan Lekše 
 
 

K  1.  točki 
 

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

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 5. redne seje Sveta KS Raka 
3. Krajevni praznik 2019 (poročilo) 
4. Urejanje in vzdrževanje javnih poti 
5. Osnutek proračuna 2020/2021 in rebalans 2019 
6. Obravnava prejetih vlog in prošenj 
7. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja v krajevnih skupnostih (IJZ) – imenovanje 

odgovorne osebe za posredovanje IJZ 
8. Razno 

 
Predsedujoči predlaga, da se na dnevni red uvrstijo še dodatna točka: 

 

- Projekt za ureditev trga na Raki 

 

Predsedujoči predlaga, da se spremeni vrstni red dnevnega reda in sicer: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 5. redne seje Sveta KS Raka 
3. Projekt za ureditev trga na Raki 
4. Krajevni praznik 2019 (poročilo) 
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5. Urejanje in vzdrževanje javnih poti 
6. Osnutek proračuna 2020/2021 in rebalans 2019 
7. Obravnava prejetih vlog in prošenj 
8. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja v krajevnih skupnostih (IJZ) – imenovanje 

odgovorne osebe za posredovanje IJZ 
9. 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 
 

Potrditev zapisnika 5. redne seje Sveta KS Raka 
 
Na zapisnik 5. redne seje pripomb ni bilo, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Zapisnik 5. redne seje se potrdi. 
 
Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 9  ;  PROTI: 0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

K 3. točki 
 

Ureditev trga na Raki  
 
 

Predsedujoči prisotne seznani s tematiko in besedo prepusti gostu podžupanu Silvu Krošlju.  
G. Krošelj predstavi projekt, ki zajema celotno komunalno ureditev trga, rušenje objektov, na 
območju kateri se predvideva ureditev parkirišč, ureditev križišča… Projekt je iz leta 2017, na 
občinski ravni potrjen, ker gre tudi za ureditev državne ceste, je potrebno projekt uvrstiti tudi med 
investicije tudi na DRCI. 
 
Sklep:  Projekt za trg Raka je iz leta 2017 – z možnostjo sprememb. Projekt gre v revidiranje na 
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcijo RS za ceste.  
Predlaga in izglasuje se, da v delovni skupini sodeluje tudi predstavnik Sveta KS Raka, in sicer 
Jernej Šterk. 
 
Silvo Krošelj prisotne seznani tudi: 
- s projektom za dozidavo osnovne šole (3 učilnice) in sicer z nadgradnjo upravne stavbe šole – je 
v zaključni fazi pridobitve gradbenega dovoljenja 
- preplastitvami in izgradnjami pločnika na javni poti v Gradišču 
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- poda izjavo, da na projekt za izgradnjo mrliške vežice takrat ni bilo pripomb in da je objekt 
narejen v skladu s projekti; sedaj v upravljanju družbe Kostak d.d. 
- da si želi več sodelovanja Sveta KS z Občinsko upravo. 
 
Po končani razpravi ob 18:30 uri, g. Silvo Krošelj sejo zapusti. 

 
K 4. točki 

 
Krajevni praznik 2019 - poročilo 

 
Predsedujoči poda krajše poročilo glede porabe sredstev za namen krajevnega praznika in 
samega poteka prireditve.   
 
Na podano poročilo ni bilo podanih pripomb. 
 
 

K 5. točki 
 

Urejanje in vzdrževanje javnih poti 
 
Predsedujoči prisotne seznani s problematiko odvodnjavanja in odnašanja gramoza na javni poti 
JP694085 – do hiše Dejana Lekšeta, ki je tudi prisoten na seji. 
G. Dejan Lekše opozori, da popravlja pot na lastne stroške, da je počena odtočna cev, ki ne 
omogoča pretoka meteornih vod; da pot z osebnim avtomobilom ni prevozna. 
Ogled predstavnikov sveta KS je bil opravljen v prvi polovici julija.  
G. Bajc – mejaš in lastnik zemljišča s katerega se izlivajo meteorne vode, je bil z dopisom KS, dne 
28.8.2019 pozvan k ureditvi odtočne cevi in odvodnjavanja. 
 
Po razpravi, na kateri so sodelovali vsi prisotni predsedujoči predlaga, da se sprejme sklep: 

 Dejan Lekše in Alojz Bajc naj dosežeta dogovor o sanaciji. V kolikor le-tega ne bo, bo KS 
podala poziv z rokom za sanacijo navedenega jaška in ustreznega odvodnjavanja, obenem 
pa z zadevo seznanila medobčinski inšpektorat. (zemljišča so v privat lasti, KS upravlja 
poškodovano javno pot) 

 
 
Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   8      ;               PROTI:    2     
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
G. Dejan Lekše sejo zapusti ob 19. uri. 
 
 

 Gramoz za ceste javnega dobra se razporedi po naslednjem seznamu: 
1 kamion peska  

- Podulce, Žabkar, JP694211 (kont. Primož Šribar) 
- Površje, Globevnik, JP694183 (kont. Jože Globevnik) 
- Površje, Žabkar, JAVNO DOBRO, parc. 1111 (kont. Martin Junkar) 
- Raški vrh, Vrtovšek, JP694245 (kont. Martin Junkar) 
- Videm, Bizjak, JP694193 (kont. Martin Junkar) 

 
- Sela pri Raki, Šrange, JP694301 (kont. Alojz Šiško) 
- Mikote, Hruševar, JP694084   (kont. Fanika Metelko) 
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- Ravno, Nunič- Bajc, JP694131 (kont. Rok Bizjak) 
2 kamiona peska 
- Celine – Gradišče, JAVNO DOBRO, parc. 4371 (kont. Andrej Kralj) 
- Gmajna, Oberč JP694162  (kont. Željko Novak) 
- Sela pri Raki, Zemevke, JAVNO DOBRO, parc. 4345/4 (kont. Alojz Šiško) 

 
Predsedujoči predstavi problematiko odvodnjavanja in odnašanja gramoza s ceste na Celinah, 
JP694053. Cesto bi moral Kostak d.d. uporabljati za dostop do vodohrana, vendar zaradi 
neurejenosti uporablja dostop skozi zasebne parcele. 
 

 Sklep: V kolikor se doseže dogovor z družbo Kostak d.d. za ureditev ceste in pripravo 
tampona od priključka na državno cesto v dolžini ca 100 m, KS prispeva za 300 m2 
asfaltne mase iz rente CGP.  
 

Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:  9      ;               PROTI:    1     

 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
 Sklep: Predlog plana občinskih cest 2020-2024 – KS predlaga asfaltiranje obeh javnih poti, 

in sicer od Kužnika proti Gradišču JP1 694051 (hkrati ureditev ustreznega odvodnjavanja) 
in Ardro - Pijana Gora JP1 694272 v delu, ki še ni asfaltiran (povezava krajanov z Rako, 
bližina, lažji dostop). V koliko to ni izvedljivo se da prednost cesti Ardro - Pijana Gora. 

 
Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   6      ;      PROTI:    4   

 
Sklep je bil sprejet. 
 
Pred 6. točko dnevnega reda ob 19:40 sejo zapusti Damjana Pirc. 

 
K 6. točki 

 
Osnutek proračuna za leti 2020 in 2021 in rebalans proračuna 2019 

 
Podano je poročilo o porabi sredstev in prerazporeditvah opravljenih z rebalansom proračuna za 
2019.  

 Na poročilo o rebalansu proračuna 2019 ni podanih pripomb in ga svet KS potrdi. 
 
Osnutek proračuna za leto 2020, je pripravljen glede na predvidene aktivnosti v prihodnjem letu in 
glede na razpoložljiva sredstva. Porabljena so vsa razpoložljiva sredstva, večina le- teh je 
namenjena vzdrževanju javnih poti v upravljanju KS, ostalo pa materialnim stroškom, obeležju 
praznika KS, delovanju sveta KS, sofinanciranju društev in urejanju površin za rekreacijo. 
 
Osnutek proračuna za leto 2021, je prav tako pripravljen glede na finančni načrt in plan aktivnosti, 
ki naj bi se opravile. 
 

 Na osnutek proračuna za leto 2020 in za leto 2021 ni bilo pripomb zato se predloga 
proračunov za naslednji dve leti sprejme. 

 
Prisotnih 9 članov. 
GLASOVANJE: 
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ZA:   8      ;               PROTI:    1 
 

Sklep je bil sprejet. 
 
Pred 7. točko dnevnega reda sejo ob 20:10 zapusti Majda Novak. 
 
 

K 7. točki 
 
 

Vloge in prošnje 
 
 

 Martin Novak – vloga za soglasje za odkup parcele – hiša in del dvorišča stoji na JD.  
Predsedujoči predlaga, da se pred izdajo soglasja preveri dostop solastnikov do parcel, kar se z 
javno dostopnim pregledovalnikom PISO tudi opravi. 
 
Sklep: Glede na to, da odprodaja javnega dobra ne vpliva na dostopnost mejašev do parcel, Svet 
KS Raka poda soglasje za odprodajo navedene nepremičnine, in sicer v delu kjer stoji hiša in del 
dvorišča, nikakor pa ne del kjer poteka javna pot. 
 
 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   6     ;               PROTI:    2     

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

 Junkar Rajko -  ukinitev javnega dobra 
Predsedujoči predstavi vlogo Rajka Junkarja oz. njegovega pooblaščenca, glede prestavitve javne 
poti.  
Sklep: cesta naj se ne ukine, svet KS poda soglasje k spremembi trase javne poti, kot je opcijsko 
navedeno v vlogi. 
 
Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:   6     ;               PROTI:    2     

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

 Cemič Ivan (pokojni) – opomin za letni najem groba  
Pozove se svojce k plačilu terjatve, v višini 25€. Fanika Metelko poišče dediče in jih pozove k 
plačilu. 
 
 

K 8. točki 
 

 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja v krajevnih skupnostih (IJZ) – 
imenovanje odgovorne osebe za posredovanje IJZ 

 
 

Svet KS Raka imenuje Ajdo Štrucl, univ.dipl.prav., višjo svetovalko za pravne zadeve, zaposleno v 
občinski upravi Občine Krško za posredovanje informacij javnega značaja. 
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Prisotnih 8 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 8  ;  PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 9. točki 
Razno 

 
 
Primož Šribar: 

- Ustanovi se delovna skupina za umestitev gospodarske cone Raka, v sestavi Rok 
Bizjak, Damjana Pirc, Mitja Novak in Željko Novak 

 
Brigita Gregorič: 

- Na pokopališču se ob neurjih pesek s poti vsuje na nižje ležeči grob ob vhodu.  
Ker je pokopališče od 1.1.2019 dalje v upravljanju družbe Kostak d.d. se vse pripombe, mnenja in 
želje naslovi na njih kot upravljalce pokopališča in mrliške vežice. 
 
Rok Bizjak: 

- Povabiti predstavnike občinske uprave na delovni sestanek 
 
Jernej Šterk: 

- Poda predlog, da se pri organizaciji krajevnega praznika in dogodkov v organizaciji KS, 
da več poudarka na kulturo, kulturne prireditve 

- bibliobus pripeljati na Rako 
- ureditev otroških igrišč 

 
Frančiška Metelko prisotne seznani, da bo potrebno v naslednjem letu zagotoviti sredstva v 
proračunu za servisiranje defibrilatorja (preveriti v čigavi lasti je in kdo je skrbnik). 
 
  
 
Ker ostalih pobud in predlogov ni bilo je predsedujoči zaključil 6. redno sejo sveta KS Raka. 
 
Seja je bila zaključena ob 2045.  
 
 
Zapisala: 
Marjanca Golob,  
Strokovna sodelavka VII/1 za KS    
       

Predsedujoči svetu KS Raka, 
            Primož Šribar,  

         predsednik sveta KS Raka 
 


