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Šifra: 900 - 8 / 2018 - 34 (KS13) 

Raka, 17. 2. 2021 
 

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

12.  redne seje sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 17. 2. 
2021, 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 13 članov sveta krajevne skupnosti, svet je sklepčen. 
 

Seje so se udeležili: Primož Šribar, Rok Bizjak, Alojz Šiško, Jernej Šterk, Mitja 
Novak, Željko Novak, Viki Kotar, Damjana Pirc, Andrej Kralj, Majda Novak, Frančiška 

Metelko, Martin Junkar, Brigita Gregorič  
 
Predhodno so odsotnost napovedali:  

Odsotni: Jože Vidovič 
Ostali prisotni: Marjanca Golob, strokovna sodelavka za KS 

  
 

K  1.  točki 
Potrditev dnevnega reda 

 

 
S sklicem je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 

 
DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 11. redne seje Sveta KS Raka 

3. Pridobitev služnosti kanalizacija Raka in cesta Raka 
4. Obravnava prejetih vlog in prošenj 
5. Potrditev zaključnega računa za leto 2020 

6. Razno 
  

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

 
 Dnevni red se potrdi.    

 
Prisotnih 13 članov. 
GLASOVANJE: 

ZA:   13              PROTI:    0     
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K  2.  točki 
Potrditev zapisnika 11. redne seje Sveta KS Raka 

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

 Zapisnik 11. redne seje se potrdi. 
 

Prisotnih 13 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 13  PROTI: 0 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
K 3. točki 

Pridobitev služnosti kanalizacija Raka in cesta Raka 

 
Na občini Krško se intenzivno dela na projektu kanalizacije in obnove dela regionalne 

ceste z ureditvijo trga na Raki, in sicer trenutno v sodelovanju s KS, poteka postopek 
pridobitve manjkajočih služnosti. 
Po pridobljenih preostalih nekaj služnosti za del projekta, ki se nanaša samo na 

kanalizacijo bo občina podala vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja.  
 

V delu projekta, ki se nanaša na obnovo dela regionalne ceste z ureditvijo trga je 
približno 80 lastnikov od katerih je potrebno pridobiti še dodatne služnosti (pločnik, 

ŠOEK), ki jih je Občina Krško pred časom pomotoma izpustila. Začetek del bo po 
pridobitvi vseh služnosti. 
 

Pogodbo dobijo udeleženi v pregled in podpis in jo morajo vrniti na občino, kjer jo 
parafirajo in šele na to je pripravljena na overitev pri notarju (možnost prihoda 

notarja v prostore KS Raka). 
Po zaključku projekta sledi odmera in odkup zemljišč po dejanskem stanju, kar se 
vknjiži v zemljiško knjigo. 

 
Ob svežnju pripravljenih pogodb je potrebno podati razlago in  usmeritve pogodbenim 

udeležencem. KS bo to storila s pomočjo pristojnih oseb s strani Občine Krško. Trudili 
se bomo organizirati notarsko overitev v prostorih KS Raka. 
 

Svetnike se pozove k sodelovanju. 
 

K 4. točki 
Obravnava prejetih vlog in prošenj 

 

4.1. Robert Požun:  Predlog - Ureditev ceste in izvoza na glavno cesto (Dolga 
Raka) 

 
Prosi za uvrstitev za ureditev in asfaltiranje ceste (parc. št. 4354) od priključka na 
regionalno cesto pri hišni številki Dolga Raka 1, Dolga Raka 1a v dolžini cca 200 m, 

saj bi se s tem zmanjšalo prašenje kot tudi odpadanje blata pri vožnji traktorjev na 
njive in gozdove in iz njih, ki jih opravljajo lastniki. Predlaga tudi ureditev izvoza na 

regionalno cesto in ureditev mej ob omenjeni parceli, ter polaganje infrastrukture za 
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ŠOEK. V mesecu decembru 2020 je uredil vozišče v skupni vrednosti 200€ (tovornjak 

peska, razgrnitev in valjanje). 
 

Predsednik zbrane pozove k debati. 
 
Stranska pot je nekategorizirana in je javno dobro; na občino Krško naj se poda vloga 

za kategorizacijo; KS odstopi vlogo občini Krško. Osnova za asfaltiranje je 
kategorizacija ceste. 

 
Stranko se napoti na DRSI glede pravil priključka stranske ceste na regionalno cesto,  
za ureditev mej se ga napoti na občino.  

 
 

4.2. Slavica Novak, Gmajna  (prometni znak in optika) 
 
Vloga se nanaša na postavitev prometnega znaka za slepo ulico in sicer, na odseku, ki 

obsega štiri hišne številke od Gmajna 1 do 4. Predlog za naveden odsek je že bil 
podan Svetu vzgojo in preventivo v cestnem prometu (jesen 2020).  

Glede na prejeto vlogo smo spet  posredovali pri SPV in pri vzdrževalcu krajevnih cest 
družbi Kostak d.d. Krško in skupaj z njimi opravili ogled na terenu, tako da upamo na 
ugodno rešitev tega problema. 

Projektirana hrbtenica optičnega omrežja do gospodinjstev, ki jih omenja gospa v 
dopisu poteka z Rake skozi Cirje, Dolgo Rako, Podlipo in Smednik ob projektu obnove 

državne ceste na tej relaciji.  Z družbo Kostak d.d., ki gradi in vzdržuje širokopasovno 
omrežje v Občini Krško bomo preverili razpoložljive dodatne možnosti. Vlagateljici se 

poda odgovor.   
 
4.3. Sivec Stanislav – podjetnik in lobist (OPPN in peskokop Ravno) 

 
Gospod daje ponudbo, da se za turizem nameni celotno območje peskokopa, in sicer: 

»Podprite me, dovolite mi, da postavim(o) park na celotnem območju peskokopa, jaz 
pa bom naredil vse potrebno,  da industrije na tem območju ne bo. Razen turizma. 
Tudi turizem je industrija.« Predlaga tudi naj KS apelira na občino Krško, da ustavijo 

postopek OPPN za podjetje Zrno. 
 

G. Sivec je registriran kot lobist, zato smo njegov kontakt s KS posredovali Komisiji  
za preprečevanje korupcije. 
 

Pravne podlage za zaustavitev postopka OPPN, KS nima. Nedopustno je poseganje v 
pravice lastnikov zemljišč. Poseganje v zasebno lastnino lahko za sabo povleče 

nepotrebne in zelo visoke stroške. O vlogi ki naj bi jo dalo  podjetje AB- biro Ljubljana 
za OPPN za področje turizma v peskokopu Ravno na občino Krško, KS ni seznanjena. 
Skladno z veljavno zakonodajo lahko pobudo za spremembo namenske rabe zemljišča 

podajo le lastniki zemljišč.  
 

Občinski svet potrjuje OPN  in OPPN,  krajevna skupnost pa je kot eden izmed 
nosilcev urejanja prostora pozvana k podaji smernic in pripomb. Nosilci urejanja 
prostora morajo skladno z določbami 39. člena Zakona o urejanju prostora odgovorno 

in tvorno sodelovati na vseh stopnjah postopka priprave prostorskih aktov, ter pri tem  
predložiti svoje razvojne in varstvene potrebe, ki se nanašajo na prostor. V kolikor 

tega ne predložijo v rokih, ki jih določa omenjeni zakon, se šteje, kot da jih nimajo. Iz 
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tega izhaja, da mora KS Raka kot organ lokalne skupnosti na situacijo gledati širše in 

dolgoročno. To seveda pomeni tudi na drugih področjih razvoja kraja. 
Vlagatelju se poda odgovor. 

 
 
4.4. Damjana Pirc – pobuda za postavitev ogledala 

Postavitev dovolj velikega ogledala na lokaciji Jelenik 11, kjer je priključek lokalne 
ceste na regionalno cesto pod kotom in nepreglednim ovinkom. 

 
Pobuda se poda na Svet za vzgojo in preventivo v cestnem prometu. 
 

4.5. Frančiška Gorenc, Podulce 
Prošnja za nasip gramoza na javno dobro – dostop do kmetijskih zemljišč. 

 
Odobri se 2 kamiona gramoza. 
 

 
Prisotnih 13  članov. 

GLASOVANJE: 
ZA: 13   PROTI: 0   SE VZDRŽIM:  
 

Sklep je bil sprejet. 
 

 
K 5. točki 

Potrditev zaključnega računa za leto 2020 
 
Predsedujoči na podlagi posredovanega gradiva, svetnikom predstavi realizacijo 

finančnega načrta za 2020 (Zaključni račun za leto 2020) in predlaga sprejem 
naslednjega sklepa: 

 
 Svet Krajevne skupnosti Raka potrdi zaključni račun krajevne 

skupnosti za leto 2020. 

 
 

Prisotnih 13 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 13   PROTI: 0   SE VZDRŽIM: 0 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

K 6. točki 

Razno 
 

Posamezni svetniki KS Raka so bili v stiku z upravljalcem (družba CGP) glede  
vzdrževanja regionalne ceste Smednik – Podlipa - Dolga Raka - Cirje - Raka - proti 
Sevnici. 

Projekti vzdrževanja in obnove se navezujejo na projekt obnove trga Raka. Ker bo do 
realizacije navedenega projekta prišlo precej kasneje, kot je bilo predvideno, se 

upravljalcu predlaga vsaj delna sanacija cestišča na različnih odsekih, po predhodnem 
skupnem ogledu. 
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Moj projekt 2022 – razpis  bo predvidoma marca – svetnike se pozove k naboru idej in 
prijavi. 

 
Kategorizacija cest – podane so bile pripombe na osnutek. 
 

Prodajala se bo hiša od Justine Molan – spremljati je potrebno zadevo v korist 
občinskih projektov. 

 
Narediti smo dali obvestilne table za na igrišče in sprehajalne poti (Občinski odlok o 
vzdrževanju javnih površin in kršenja javnega reda in miru). 

 
Informativna tabla – se postavi na zgradbi Raka 40 – osnutek je v pripravi. 

 
Na spletni strani je objavljen foto natečaj. 
 

Obvestilo Direkcije RS za vode je objavljeno na spletnih straneh KS Raka in občine 
Krško - Objava o vzdrževanju vodotokov drugega reda, kar so  vsi vodotoki razen rek 

Save in Krke. Priobalni lastniki so dolžni sami poskrbeti za ustrezno vzdrževanje in 
odstranjevanje zarasti in nemoteno pretočnost v izogib poplav.  
 

Rok Bizjak – poda predlog oz. vlogo za umestitev v občinski plan za leto 2025, ki se 
nanaša na rekonstrukcijo LC191311 (odsek Kržišče –Zaloke) in izgradnjo pločnika  – 

pobudo se posreduje na občino Krško. 
 

 
 
Seja je bila zaključena ob 20:10  

 
 

 
Zapisala: 
Marjanca Golob,  

Strokovna sodelavka VII/1 za KS    
Predsedujoči svetu KS Raka, 

            Primož Šribar  


