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Šifra: 900 - 8 / 2018 -  (KS13) 
Raka, 17. 6. 2020 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

9.  redne seje sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 17. 6. 2020,  
ob 19.00 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 11 članov sveta krajevne skupnosti, svet je sklepčen. 
 
Seje so se udeležili:, Andrej Kralj, Primož Šribar, Rok Bizjak, Alojz Šiško, Frančiška Metelko, 
Damjana Pirc, Jernej Šterk, Martin Junkar, Jože Vidovič, Majda Novak, Mitja Novak in Željko 
Novak (pridruži pri 3. točki dnevnega reda) 
Predhodno so odsotnost napovedali: Viki Kotar, Brigita Gregorič 
Odsotni:   
Ostali prisotni: Marjanca Golob, strokovna sodelavka za KS;  
  Cemič Jernej in Cemič Matija (pri 3. točki dnevnega reda) 

Urška Lobnikar Paunovič, direktorica Valvasorjeve Knjižnice Krško (pri 9. točki 
dnevnega reda) 

 
 

K  1.  točki 
Potrditev dnevnega reda 

 
 
S sklicem je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 8. redne in 3. korespondenčne seje Sveta KS Raka 
3. Urejanje javnih poti 
4. Seznanitev z zaključenimi projekti in aktivnostmi v teku 
5. Organizacija krajevnega praznika 
6. Predstavitev predstavitvenega znaka za Rako 
7. Obravnava prejetih vlog in prošenj 
8. Seznanitev s potrjenim rebalansom  
9. Razno 

  
 
Na predlagani dopolnjeni dnevni red 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 8. redne  in 3. korespondenčne seje Sveta KS Raka 

 
Na zapisnik 8. redne seje Rok Bizjak poda pripombo, ki je bila upoštevana. Zato predsedujoči 
predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Zapisnika 8. redne seje in 3. korespondenčne seje se potrdita. 
 
Prisotnih 11 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 11  PROTI: 0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

K 3. točki 
Urejanje javnih poti 

 
Obravnava se odcep ceste JP 694121 Vizlar – Cemič (prevozništvo) 
Na navedenem odseku, se je del cestišča, kjer ob cesti poteka obcestni jarek za odvodnjavanje 
meteornih vod, začel sesedati. Pri razpravi je bilo ugotovljeno, da se v navedeni jarek stekajo vode 
iz avtocestnega odseka pri Smedniku. Zaradi nerednega vzdrževanja je prišlo do spodjedanja 
cestišča. G. Cemič predlaga sanacijo cestišča na delu, kjer je jarek in širitev cestišča na drugo 
stran za cca 0,5 m v dolžini cca 20 m. Strinja se, da samo cestišče ni bilo zgrajeno za višje 
obremenitve (sedaj za opravljanje njihove dejavnosti po njej vozijo kamioni), zato so pripravljeni 
sofinancirati sanacijo. 
Na DARS je potrebno posredovati zahtevek za ureditev meteornih voda in redno vzdrževanje 
meteornih odtokov in jarkov. Prav tako se z vzdrževalci dogovori za ogled na terenu. 
 
Po razpravi, na kateri so sodelovali vsi prisotni se sprejme sklep: 
S prevozništvom Cemič se sklene dogovor o sofinanciranju vzdrževanja odseka ceste, in sicer za 
širitev. G. Cemič je dolžan pridobiti potrebna soglasja (Pečaričevih in Klemenčičevih) in na svoje 
stroške izvede širitev cestišča in fini planum. Krajevna skupnost v sklopu vzdrževanja JP2 omenjen 
del asfaltira. Naknadno se izvede izmera in prepis parcel s strani Občine Krško. DARS se pozove 
na ogled in k ureditvi odvodnjavanja meteornih vod. 
 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 12  PROTI: 0 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
 

K 4. točki 
Seznanitev z zaključenimi projekti in aktivnostmi v teku 

 
Glede na zastavljen plan smo realizirali:   
4.a. cesta JP2 694112   Goli vrh (Povhe-Pavkovič- Bakšič) 
Cesta je v zaključni fazi, potrebno je utrditi še bankine.  
 
4.b. cesta JP2 694211  Podulce (Žabkar)  
Investicijsko vzdrževalna dela so zaključena.  
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4.c. cesta JP2 694053 dostop do vodohrama na Celinah 
Dogovor, da družba Kostak ustrezno uredi celotno traso poti, pripravi tampon in fini planum, KS pa 
prispeva asfalt je bil realiziran. 
 
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 študije in dokumentacije. Ker je strošek investicije višji od predvidenih, 
KS in Občina Krško skleneta dogovor o sofinanciranju (KS prispeva 10.000 eur). 
 
Ostale aktivnosti 

- korita ob parkiriščih pri in nasproti cerkve so zasajena 
- vzdrževanje in urejanje cest JP2 (poteka po letnem planu in dogovoru; naročena košnja 

nujnejših odsekov) 
- javni razpis za sofinanciranje društev je izveden 
- javno naročilo za gramoz je bilo izvedeno; izbran dobavitelj Gradej d.o.o. 
- za košnjo in vzdrževanje zelenic - z evidenčnim naročanjem; sodelujemo s podjetjem 

Platana (za košnjo okoli cerkve, za ostale zelenice bomo poskrbeli sami – J. Šterk in M. 
Novak) 

- Program Moj projekt (uspešno pomagamo prijaviteljem projektov, predvsem pri pridobivanju 
soglasij za cerkveno zemljišče in delno sofinanciranje igral) 

- spomladansko čiščenje okolja v sodelovanju z društvi je zaradi ukrepov odpadlo 
- srečanje z občinsko upravo se zaradi ukrepov prestavi na November  
- Sodelujemo pri organizaciji koncerta Kolednikov z Rake (24.6.2020 ob 19. uri) 
- 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) – potekajo dogovori in del investicij je v teku. 

 
Pri tej točki ni bilo glasovanja. 
 

K 5. točki 
Organizacija krajevnega praznika 

 
Glede na aktualne razmere in priporočila NIJZ večjih prireditev oziroma veselic ne bo.  
V planu imamo: 

- 1.8.2020 nogometni turnir (ŠD) 
- 6.8.2020 slavnostna seja s podelitvijo priznanj KS (grad Raka) 
- 7.8.2020 pohod po raških gričih (DU), Kulturni večer v gradu – nastop pevskih skupin  
- 9.8.2020 ob 10h sveta maša, ob 14h srečanje starodobnikov (TD) 

 
Ob morebitnem sproščanju ukrepov sredi julija je možno izpeljati večje prireditve pod šotorom 
(rezerviran). V kolikor bodo razmere zaostrene, se rezervacije odpovedo. 
 
5.1. Krajevna priznanja 
Predsedujoči poda predlog, da se letošnja priznanja KS podelita: 

 Soseski Sv. Marjete za ohranjanje zgodovinske in kulturne dediščine v Krajevni skupnosti 
Raka. Prevzemnik priznanja v imenu dobitnikov je Oberč Toni, ki je vodil in organiziral 
obnovo cerkve Sv. Marjete pri kateri je sodelovalo več kot deset gospodinjstev iz okoliških 
vasi. 

 Jože Šterk,  slikar, prejemnik Prešernove nagrade Zveze kulturnih društev Krško, prejme 
priznanje Krajevne skupnosti Raka za ustvarjalno in predano delo na področju likovne 
umetnosti in širjenju prepoznavnosti našega kraja. 

 
Ker na predlog ni bilo pripomb svet KS sprejme sklep:  
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Priznanja KS za leto 2020 prejmeta: Soseska SV. Marjete in Jože Šterk 
 
Prisotnih 12 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 12    PROTI: 0   SE VZDRŽIM: 0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

K 6. točki 
Predstavitev predstavitvenega znaka za Rako 

 
Ga. Damjana Pirc predstavi predstavitveni znak za Rako. Znak je bil narejen na pobudo 
predsednika Turističnega društva Lovrenc Raka  Alojza Kerina. 
Znak, ki predstavlja Rako,  vsebuje letnico prve omembe kraja, čebelo - simbol čebelarstva, logotip 
turizma v zidanicah, zvonike cerkve Sv. Lovrenca, grb gradu Raka, vinski grozd - simbol 
vinogradništva, pšenica - simbol poljedelstva, vijuga - simbol gričevnosti, napis Raka, Raška čbula, 
vijugo - simbol Račne in Lokavca, ter okno zvonka. Namen znaka je predstavitev Krajevne 
skupnosti Raka ter njenih posebnosti.  
 

K 7. točki 
Obravnava prejetih vlog in prošenj 

 
Na KS so prispele naslednje vloge: 
 
Janez Bajc – prosi za postavitev ogledala  
Vloga je bila posredovana pristojnim, ki so bili z naše strani tudi posebej opozorjeni na problem 
nepreglednega križišča na lokalni cesti LC 191301. Ogledalo je že postavljeno. 
 
Milka Šerbec – modernizacija ceste JP 694301 odcep Šerbec 
Pri navedeni cesti gre za področje, kjer so pretežno vinogradi in zidanice. Na pot je bil lani nasut 
gramoz. Glede na program dela v tem mandatu in postavljene prioritete, modernizacija 
obravnavane ceste letos in naslednje leto ni možna.  Ob morebitni modernizaciji ceste  je potrebno 
v začetku zagotoviti neomejen  dostop gradbene mehanizacije. Vlagateljici se pošlje pisni odgovor. 
 
Alojz Šiško – prometna signalizacija za umiritev prometa  na JP 694278, Sela pri Raki 
Krajani Sel pri Raki so podali vlogo za postavitev prometne signalizacije. Vloga se posreduje 
pristojnim v preučitev. V prvi vrsti so tam živeči krajani odgovorni za upoštevanje hitrosti in varnosti 
vseh udeležencev v prometu, saj skozi naselje ne vozi tranzit, vendar se na cesti pogosto 
pojavljajo vozniki štirikolesnikov in traktorjev, ki pridejo iz okoliških gozdnih poti, ki omejitev ne 
upoštevajo. Predlagamo postavitev prometnega znaka otroci na cesti. 
 
 
 

K 8. točki 
Seznanitev s potrjenim rebalansom 

 
Rebalans finančnega načrta se je pripravil in potrdil s korespondenčno sejo občinskega sveta. 
Zaradi omejitev in kratkega roka, se seja ni izvedla.  
Z rebalansom smo v proračun za leto 2020 vključili ostanek sredstev na TRR iz leta 2019. 
navedena sredstva smo prerazporedili na postavke vzdrževanja javnih poti v KS in postavko 
vzdrževanja športnih objektov, zelenic in parkov. Na ostalih proračunski postavka večjih sprememb 
oz. odstopanj ni. Proračun se je z rebalansom povečal za 40.384,31 eur. 
 
Svet KS Raka potrjuje, da je bil seznanjen z rebalansom in se z njim strinja.  
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K 9. točki 

Razno 
 

Predstavitev posavske potujoče knjižnice 
Predsednik preda besedo direktorici Valvasorjeve knjižnice Krško ga. Urški Lobnikar Paunovič, ki 
predstavi Posavsko potujočo knjižnico – bibilobus. 
 
Potujoča knjižnica bo zaživela v jeseni – prva pot s 5. 10. 2020. Omogoča vse kar omogoča velika 
knjižnica, s tem da je namenjena vsem, predvsem pa nemobilnemu prebivalstvu. V Krajevni 
skupnosti Raka bo imel bibliobus dve postajališči. 
S krajevnimi skupnostmi si želijo sodelovanja, predvsem pri promociji potujoče knjižnice, uskladitvi 
urnikov in postajališč, sodelovanja z društvi iz lokalnega okolja (zaradi organizacije dogodkov), 
obveščanj…. 
 
Ostale pobude: 

- Pobuda za postavitev ulične tablice in znaka slepa ulica (Ravno 22 – Janškovec) na 
začetku  ceste JP 694135  

- Pobuda za postavitev znaka slepa ulica  na Gmajni, začetek ceste JP694192  
- Ureditev odvodnjavanja oz čiščenja jaška na odseku ceste Tomše – Kužnik, JP 694231  
- Zamenjava ogledala (Dolenja vas – Duh) 
- Ureditev ceste JP1 694245 (vzdrževalna dela) 
- Potrebno je poslati pobudo na Občino krško za  obnovo ceste in ureditev pločnikov na 

odseku ceste Zaloke – Kržišče, LC 191311  
- Sprememba pri aglomeraciji Smednik (ponovno se lahko postavijo male čistilne naprave,  

razpis občine). Krajane je o spremembi in razpisu občine potrebno obvestiti preko spletne 
strani. 

 
 

 
Ker ostalih pobud in predlogov ni bilo je predsedujoči zaključil 9. redno sejo sveta KS Raka. 
 
Seja je bila zaključena ob 21:30.  
 
 
Zapisala: 
Marjanca Golob,  
Strokovna sodelavka VII/1 za KS    

Predsedujoči svetu KS Raka, 
            Primož Šribar  

        predsednik sveta KS Raka 


