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Šifra: 900 - 8 / 2018 - 23 (KS13) 
Raka, 19. 2. 2020 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

8.  redne seje sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 19. 2. 2020,  
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 10 članov sveta krajevne skupnosti, svet je sklepčen. 
 
Seje so se udeležili:, Andrej Kralj, Primož Šribar, Rok Bizjak, Frančiška Metelko, Damjana Pirc, 
Jernej Šterk, Martin Junkar, Viki Kotar (na seji se pridruži pri 3. točki), Jože Vidovič (sejo zapusti pri 
5. točki), Majda Novak in Mitja Novak 
Predhodno so odsotnost napovedali: Alojz Šiško 
Odsotni:  Brigita Gregorič, Željko Novak 
Ostali prisotni: Marjanca Golob, strokovna sodelavka za KS; Silvo Krošelj, podžupan Občine 
Krško; (sejo zapusti po 4. točki) 
 
 

K  1.  točki 
Potrditev dnevnega reda 

 
 
S sklicem je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 7. redne seje Sveta KS Raka  
3. Program dela za leto 2020 
4. Predstavitev projektov iz programa Moj projekt (participativni proračun) 
5. Obravnava prejetih vlog in prošenj 
6. Potrditev zaključnega računa za leto 2019 
7. Sprejem sklepa o prerazporeditvi sredstev veljavnega proračuna za leto 2020 
8. Razno 

 
Pred pričetkom predsednik prisotne seznani z razlogi za spremembo dnevnega reda, ki se glasi: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 7. redne seje Sveta KS Raka  
3. Predstavitev rešitev prostorske stiske OŠ Raka – Silvo Krošelj, podžupan Občine Krško 
4. Program dela za leto 2020 
5. Predstavitev projektov iz programa Moj projekt (participativni proračun) 
6. Obravnava prejetih vlog in prošenj 
7. Potrditev zaključnega računa za leto 2019 
8. Sprejem sklepa o prerazporeditvi sredstev veljavnega proračuna za leto 2020 
9. Razno (Odprta terjatev) 

  
 
Na predlagani dopolnjeni dnevni red ni bilo pripomb, zato je predsedujoči dal na glasovanje 
predlog naslednjega sklepa: 
 

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

K  2.  točki 
Potrditev zapisnika 7. redne seje Sveta KS Raka 

 
Na zapisnik 7. redne seje pripomb ni bilo, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Zapisnik 7. redne seje se potrdi. 
 
Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 10  PROTI: 0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

K 3. točki 
Predstavitev rešitve prostorske stiske OŠ Raka 

 
 
Podžupan Občine Krško Silvo Krošelj pojasni zakaj na seji občinskega sveta ni glasoval za 
amandma za nadzidavo OŠ Raka in predstavil rešitve, s katerimi naj bi rešili prostorsko stisko. 
Pojasnil je, da so na občinskem svetu in občinskem planu investicij prednostno uvrščeni naslednji 
projekti: Novogradnja OŠ Veliki Podlog (projektna dokumentacija je že pridobljena in sredstva 
zagotovljena), OŠ Mihajla Rostoharja (priprava projekta; potreba zaradi neustreznih pogojev in 
velike prostorske stiske); dozidava in prenova OŠ Senovo (dela že v teku).  
Za OŠ Raka je podal naslednje informacije in mnenje: 

 Prostorska stiska se predvideva še za naslednjih 3-5 let (potem je upad števila otrok) 
 Šola je bila nedolgo nazaj obnovljena in dograjena 
 Z novim projektom se zapreta in uredita dva atrija in preuredi učilnica v mansardi stare šole, 

tudi jedilnica se lahko spremni  v učilnico 
 Sredstva iz proračuna se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev namenjenih za 

investicijska vzdrževanja ostalih šol 
 Da so standardi s strani ministrstva za šolstvo nerealni in bi bilo potrebno povečanje števila 

otrok na razred 
 Plan je, da se projekt pridobi pred začetkom počitnic, dela pa opravijo do začetka novega 

šolskega leta. 
 
Damjana Pirc na podano pojasnilo poda repliko, da bi se lahko sedaj navedeni predlog predstavil 
že prej in da je bila za to že narejena študija, ki pa je bila takrat s strani šole nesprejemljiva. 
V vsakem primeru pozdravlja rešitev prostorske stiske, se pa sprašuje, kaj bo, ko se bo le-ta zopet 
pojavila, saj je zaznati vedno večjo naseljenost v kraju. 
 
Rok Bizjak poda mnenje, da je ta rešitev samo gašenje požara in da je potrebno iskat rešitve težav 
v drugi smeri. Razpravljati o sedanjih standardih šolstva je nesmiselno, saj so za to pristojne druge 
institucije, je pa potrebno, da se stvari rešijo celovito. 
 
Andrej Kralj poda vprašanje, zakaj se je strošek investicije v dveh letih podvojil in kako to, da se na 
ponudbo prijavi zelo malo izvajalcev. 
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Predsedujoči zaključi tretjo točko dnevnega reda s pripombo, da seja sveta KS ni prostor za 
razčiščevanje  odločitev Občinskega sveta in pojasnjevanje zakaj je kdo glasoval na način kot je 
glasoval. 

 
K 4. točki 

Program dela za leto 2020 
 

4.1. cesta JP2 694111  Podlipa –Goli vrh (Stane Domitrovič) 
Na prejšnji seji smo sprejeli sklep, da KS pristopi oz. začne s postopkom širitve cestišča, ob 
pogoju da se pred tem pridobijo vsa potrebna soglasja /strinjanja vseh lastnikov (podpisane 
izjave), in da je širitev v mejah predvidenih sredstev. 
Krajevna skupnost je g. Domitroviča pozvala, naj natančno opredeli svojo zahtevo za širitev 
omenjene ceste (dolžina, širina, morebitno odvodnjavanje in spremembe ostale 
infrastrukture, voda, elektrika... 

 
Ker gre na navedenem odseku JP2 694111 Podlipa – Goli vrh za kompleksnejšo zadevo; iz 
zbranih podatkov bi bilo potrebno prestaviti večji del trase ceste, da se uredijo meje kot odgovarja 
vlagatelj zahteve. Za navedeno je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo in posege na ostalo 
infrastrukturo – elektrika, vodovod, meteorne vode. Očitno gre tudi za določena nesoglasja med 
mejaši v sami vasi, za reševanje katerih pa Svet KS nima nobenih pooblastil. 
Krajevna skupnost Raka v svojem proračunu ne razpolaga s tolikšnimi sredstvi, da bi lahko v tem 
mandatu rešila tako kompleksno zahtevo, zato  svet KS Raka sprejme naslednji sklep:  
 
Svet KS se strinja, da se širitev navedenega cestišča, oziroma prestavitev večjega dela ceste na 
javno dobro ne uvrsti v plan dela za leto 2020. Vlagatelja se o odločitvi obvesti in usmeri na  
pristojne organe za nadaljnje aktivnosti. 

 
 

Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 11  PROTI: 0   SE VZDRŽIM: 0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
4.a. cesta JP2 694112   Goli vrh (Povhe-Pavkovič- Bakšič) 
Cesta je v veliki meri speljana po zasebnih zemljiščih (le del gre po javnem dobrem). G. Bakšič 
soglasja za odmero zemljišča ne poda, zato se cestišče uredi do konca parcele Povhe. 
 
4.b. cesta JP2 694211 , Podulce (Žabkar) 
Plaz je bil s strani občine saniran v letu 2017, vendar jaški za odvodnjavanje v delu  nad plazom 
niso bili  spravljeni v funkcijo. Navedeno cesto se modernizira do kmetije Žabkar, za dokončanje v 
delu nad plazom  se pozove Občino Krško. 
 
4.c. cesta JP2 694053 dostop do vodohrama na Celinah 
Za navedeni dostop je podana zahteva za sodelovanje na družbo Kostak, ki do vodohrama sedaj  
dostopa po zasebnih zemljiščih. Dogovor je da družba Kostak ustrezno uredi celotno traso poti, 
pripravi tampon, KS pa prispeva asfalt (cca 300 m2). 
 
4.č. cesta JP2 694121 širitev cestišča na odseku Avtomehanika Vizlar – Cemič 
Na navedeni cesti je stalen promet težkih tovornjakov. Z g. Cemičem, ki opravlja prevozniško 
dejavnost se je potrebno dogovoriti za sodelovanje in vzdrževanje ceste v bodoče. Potrebno bo 
tudi pridobiti soglasja lastnikov zemljišč za morebitno širitev cestišča v najbolj kritičnem delu. 
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4.d. most čez Račno na JP2 694202, Vrh pri Površju (Metelko)   
Most je v zelo slabem stanju in je nujno potreben sanacije. Z občino se dogovarjamo, da bi 
sanacijo rešili kot interventno, saj je ureditev mostu potrebno opraviti prioritetno. Potekajo dogovori 
s projektantom za pripravo načrta in ocene del za sanacijo (ocena vrednosti investicije ca 10.000 
€) 
 
4.2. Ostale aktivnosti 

- zasaditi korita ob parkiriščih pri  in nasproti cerkve (cca 400€) 
- vzdrževanje in urejanje cest JP2 (po letnem planu in dogovoru) 
- v začetku marca gre ven javni razpis za sofinanciranje društev 
- javno naročilo za gramoz je bilo objavljeno v tem tednu (prijavili smo se v okviru 

razpoložljivih finančnih sredstev) 
- pripravljajo se podatki za  javno naročilo za košnjo in vzdrževanje zelenic (upamo, da bomo 

lahko zadevo izpeljali z evidenčnim naročanjem) 
- priprave na izvedbo projektov iz programa Moj projekt 
- sodelovali bomo na leskovški golažijadi 
- spomladansko čiščenje okolja v sodelovanju z društvi 
- srečanje z občinsko upravo 10.06.2020  
- pomoč pri organizaciji koncerta Kolednikov z Rake (24.6.2020) 
- Krajevni praznik (6-9. 8.2020) – sprejemamo predloge in pobude za oblikovanje programa 

prireditev 
- Srečanje starejših krajanov (zadnji petek v novembru – 27.11.2020) 
- Prednovoletno srečanje krajanov 
- Spremljanje del in sodelovanje z Občino Krško (širokopasovno omrežje-manjkajoča 

povezava na Raki, cesta Ardro-Lašče, dokončanje ceste Površje Zabukovje, preplastitev 
dela ceste Podulce- Brezje, ureditev državne ceste pri OŠ Raka in signalizacije za 
umerjanje prometa) 

- aktivnosti na vseh projektih v KS Raka. 
 
Sklep: Svet KS potrdi predstavljeni plan dela za leto 2020 
 
Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 11  PROTI: 0   SE VZDRŽIM: 0 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

K 5. točki 
Predstavitev projektov iz programa Moj projekt (participativni proračun) 

 
Predsedujoči prisotne seznani s postopki za samo izvedbo projektov in besedo preda 
predlagateljem. 
 
Damjana Pirc predstavi zasnovo otroškega igrišča z obstoječimi in novimi igrali. Iz projekta 
pridobimo tri igrala (previsno gugalnico, vrtiljak in hišico s toboganom). Potrebno je pridobiti 
pogodbo o pravici graditi (služnost, odkup), za kar se pozove občino, da nam pripravijo osnutek 
pogodbe oz. izpeljejo odkup parcele. Okoli igrišča bi bilo potrebno postaviti tudi ograjo in postaviti 
vsaj eno svetilko, da bi bilo igrišče osvetljeno. 
 
Viki Kotar predstavi projekt fitnes na prostem. Predstavi zahteve KS-ov in ponudnika fitnes naprav. 
Naprave so se podražile, glede na ponudbo pred izborom. Tako so se odločili za nakup 4 naprav, 
ki se med sabo dopolnjujejo. Za znižanje stroškov so se dogovorili za samomontažo (priprava 
temeljev – zemeljska in gradbena dela in montažo po priloženih navodilih – za pravilnost izvedbe 
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imamo zagotovljen nadzor s strani ponudnika. Za samo postavitev potrebujemo prostor velik cca 
50 m2. 
 
Rok Bizjak predstavi projekt obnove avtobusnih postaj (Zaloke, Kržišče, Ravno). Ker gre za 
obnovo obstoječih postajališč (zamenjava oken, popravilo streh, opaža) je potrebno pridobiti 
ponudbe izvajalca za krovsko-tesarske storitve (zaželjeno je, da bi bil iz Rake in okolice).  
 
Za izvedbo projektov (igrišče in fitnes na prostem) je potrebno nemudoma pristopiti k pridobitvi 
soglasja za uporabo zemljišča (služnostna pravica). 
 
 
Sklep: KS Raka aktivno pristopi k realizaciji projektov 
 
Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 10    PROTI: 0   SE VZDRŽIM: 0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

K 6. točki 
Obravnava prejetih vlog in prošenj 

 
Krajevna skupnost Raka je prejela naslednje vloge krajanov: 

 Alenka Varšek (optika in cesta; o možnostih in načrtih smo na podlagi informacij, ki smo jih 
pridobili na  Občini Krško že podali ustni odgovor) 

 Valentina Plevnik (ureditev ceste – že obravnavano, posredovano na Kostak; gramoz s 
strani KS bo dostavljen, ko bomo imeli sklenjeno pogodbo s ponudnikom) 

 Robert Žibert (predlogi KS-u, posredovali smo mu tudi informacije v zvezi spremembe 
namembnosti zemljišč, ki smo jih pridobili na Občini Krško; cesto JP2 694014 se uredi v 
okviru letnega vzdrževanja) 
 

 Vrček Alojz (Ravno 15) 

 Nunič Ana (Ravno 16) 

 Vrbinc Andrej (Ravno 15 a)  
Zadnje tri vloge se nanašajo na cesto JP2 694137 (ureditev kanala za odvodnjavanje in 
nasutje gramoza, dela bomo opravili v okviru letnega vzdrževanja cest) 
 

Izdaja soglasja k ukinitvi in odtujitvi javnega dobra (zadeva Alojz Cerovšek) predsedujoči 
predstavi prejeto vlogo. Po razpravi predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Svet KS Raka je sprejel sklep, da se poda soglasje za ukinitev javnega dobra na 
predmetni nepremičnini (parc. št. 2990, k.o. Velik Trn) in odtujitev predmetne 
nepremičnine.  

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

K 7. točki 
Potrditev zaključnega računa za leto 2019 
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Strokovna sodelavka za KS-e na podlagi posredovanega gradiva, svetnikom predstavi realizacijo 
finančnega načrta za 2019 (Zaključni račun za leto 2019). 
 
4020 -  Pisarniški in splošni material in storitve v višini 5.908,87€ 
4021– Posebni material in storitve v višini 674,39€ 
4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 5.548,49€ 
4025 – Tekoče vzdrževanje v višini 20.496,23€ 
4026 – Poslovne najemnine in zakupnine v višini 4.723,73€ 
4029 – Drugi operativni odhodki v višini 6,25€ 
412 — Transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
4205 — Investicijsko vzdrževanje in obnove   
V letu 2019 je KS Raka za investicijska dela na cestah porabila 7.300,18€. 
 
KS je v letu 2019 prejela dotacije v višini 82.582,00€. Na kontu 7401 je evidentiran prenos iz leta 
2018 v višini 2.983,51€, ob koncu leta pa je zaradi neporabljenih sredstev knjižena obveznost do 
neposrednega proračunskega uporabnika v višini -40.384,31€. Kot rezultat omenjenih vknjižb je v 
računovodskem izkazu na kontu 7401 izkazan saldo v višini 45.181,20€. 
 
Predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Svet Krajevne skupnosti Raka potrdi zaključni račun krajevne skupnosti za leto 
2019. 

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

K 8. točki 
Sprejem sklepa o prerazporeditvi sredstev veljavnega proračuna za leto 2020 

 
 
Iz proračunske postavke 8095 (Upravljanje in vzdrževanje JP v KS), konto 4025 se prerazporedi 
sredstva v višini 2.000,00 EUR, na proračunsko postavko 8091 (Pokroviteljstva in dotacije krajevne 
skupnosti), konto 4120 v skupni višini 2.000,00 EUR zaradi povečanja dela sredstev za namen 
sofinanciranja programov društev.     
 
Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 10   PROTI: 0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

K 9. točki 
Razno 

 
9.1. Odprta terjatev iz leta 2018 
Predsedujoči prisotne seznani, da smo prejeli seznam dolžnikov za neporavnane grobnine. Dolžnik 
za katera se upravičeno smatra, da bo terjatev nemogoče izterjati, strošek skupaj z izterjavo pa bi 
terjatev še povečal. Po obrazložitvi je predsedujoči odprl razpravo v kateri so sodelovali vsi 
prisotni.  
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Po razpravi je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Svet Krajevne skupnosti Raka sprejme sklep o odpisu plačila dolga dolžniku A.Š., iz  
Rake v višini 15,00 EUR (z besedo: petnajst evrov), kar predstavlja glavnico na dan 
31. 12. 2019.   

 
Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
 ZA:   10       PROTI:    0    
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
9.2. Ostale informacije in pobude 
 

 Predsedujoči prisotne povpraša o uri začetka sej (ker ni bilo podanih pobud, največ 
nagibanja na 18 oz. 19 uro) 
 

 Bibliobus naj bi »zaživel« v mesecu septembru 
 

 Predstavitveni znak Rake – Damjana Pirc pove, da ima predlog, ki so ga obravnavali in 
pripravili v Turističnem društvu Lovrenc Raka – prosi, da se predstavitev uvrsti pod točko 
naslednje seje 
 

 Predsednik se sodelujočim zahvali za udeležbo na pred in ponovoletnem druženju. Še 
posebej se je Šterk Jerneju ter Šiško Alojzu zahvali za kulturni program na ponovoletnem 
srečanju 
 

 Jernej Šterk: povpraša o pomenu table slepa ulica na JP 694204 (kar dejansko naveden ni) 
Prosi za pomoč pri pridobitvi soglasja za prostor v gradu, saj bi skupina 
Lavrencij ob 15 letnici delovanja organizirala koncert (6.6.2020) 
 

 Rok Bizjak: opozori na odsek JP2 694132 Kržišče-Zrno (voznik kamiona je nedavno 
zapeljal s ceste in zdrobil jašek za optiko. Zadeve se slabšajo, potrebno je poiskati rešitev 
(postavitev table prepovedano zavijanje, prepoved tovornega prometa; ogled na terenu) 
 

 Fanika Metelko: v vasi  Mikote ne gorijo dve luči javne razsvetljave in ravno tako je na delu 
kjer obrača avtobus zdrobljen jašek – potrebna popravilo 

 
Ker ostalih pobud in predlogov ni bilo je predsedujoči zaključil 7. redno sejo sveta KS Raka. 
 
Seja je bila zaključena ob 20:50.  
 
 
Zapisala: 
Marjanca Golob,  
Strokovna sodelavka VII/1 za KS    

Predsedujoči svetu KS Raka, 
            Primož Šribar  

        predsednik sveta KS Raka 


