Šifra: 900 - 8 / 2018 - 3 (KS13)
Raka, 22. 4. 2021
Z A P I S N I K
13. redne seje sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 22. 4.
2021, 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 10 članov sveta krajevne skupnosti, svet je sklepčen.
Seje so se udeležili: Primož Šribar, Rok Bizjak, Jernej Šterk, Mitja Novak, Željko
Novak, Damjana Pirc, Andrej Kralj, Majda Novak, Frančiška Metelko, Martin Junkar,
Viki Kotar (pridruži pri 4. točki)
Odsotni: Alojz Šiško, Brigita Gregorič, 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 12. redne seje
Urejanje JP
Obravnava prejetih vlog in prošenj
Sofinanciranje dejavnosti PGD
Razno

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, zato je predsedujoči dal na glasovanje
predlog naslednjega sklepa:
❖ Dnevni red se potrdi.
Prisotnih 10 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 9
PROTI:
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Sklep je bil soglasno sprejet.
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K 2. točki
Potrditev zapisnika 12. redne seje Sveta KS Raka
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa:
❖ Zapisnik 12. redne seje se potrdi.
Prisotnih 10 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 10
PROTI: 0
Sklep je bil sprejet.
K 3. točki
Urejanje JP
Predsedujoči poda predlog, da se modernizira odsek ceste JP 694082 Mikote, ki se
navezuje tudi na vlogo krajanov (glej točko 4.1)
Načeloma bo KS Raka pridobila ponudnika za asfaltiranje, krajani bodo tampon in fini
plan izvedli na lastne stroške.
❖ Sklep: Svet KS Raka soglaša, da se opravi modernizacija javne poti 694082
Mikote.
Prisotnih 10 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 10
PROTI: 0
Sklep je bil sprejet.
Ostala dela na javnih poteh se izvajajo po planu – redno vzdrževanje.

K 4. točki
Obravnava prejetih vlog in prošenj
4.1 Karmen Verhovec (Mikote), vloga za ureditev dela javne poti
Vlagateljica naproša za ureditev dela javne poti do parcele Mikote 16 (ocenitev stanja
drevja, ki meji na pot in odstranitev nevarnega drevja, utrditev cestišča in asfaltiranje
cca 1400 m2)
Modernizacija javne poti je v planu dela za leto 2021 (točka 3. tega zapisnika). Glede
odstranitve nevarnega drevja se izvede ogled na terenu, stopi v kontakt z lastniki in
oceni potrebo po odstranitvi, obseku na cesto segajočega drevja v sklopu letnega
vzdrževanja.
4.2 Alojz Vrček (Ravno), vloga se nanaša na dobavo gramoza (3 kamione)
Vlagatelju se odobri navoz gramoza oz. se cesta uredi v sklopu rednega letnega
vzdrževanja (uredi ustrezen naklon in očisti obcestni jarek, da se prepreči poplavljanje
ob večjih nalivih).
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4.3 Andrej Vrbinc (Ravno), vloga se nanaša na ureditev kanalov in odvodnjavanja
meteornih vod (ureditev kanala, oziroma vodo mimo hiš speljati po ceveh) ter
ureditev ceste JP 694137 od križišča do spodnjega dela kjer se konča pri hišni številki
Ravno 15.
Vlagatelj je bil seznanjen s postopkom OPPN-ja peskokop Ravno (vloga je prišla na KS
ravno v času možnosti podaje mnenj). KS je na navedenem območju že v letu 2020
uredila obcestni jarek in podala predlog za ureditev odvodnjavanja in cestišča v sklopu
ureditve prostorskega načrta trgovine Zrno.
Dogovorjeno je, da si svetniki ogledajo stanje na terenu in se z vlagateljem dogovorijo
o možnostih ureditve navedene ceste v sklopu letnega vzdrževanja.
4.4 Gorenc Stanka (Dolga Raka), vloga se nanaša na vdorne jame na vrtu in
sadovnjaku.
Vdorne jame so najverjetneje posledica nepravilnega odvodnjavanja z regionalne
ceste. V času od prejema vloge do danes, so bili na naše posredovanje na terenu
predstavniki vzdrževanja (CGP d.d), ki bodo zadevo sanirali (ureditev odvodnjavanja z
regionalne ceste čez parcelo ge. Gorenc) v poletnem času.
4.5 Domitrovič (Podlipa), vloga se nanaša na postavitev merilnika hitrosti na začetek
vasi Podlipa iz smeri Smednik.
Pobuda se poda na SPV in DRCI – predlog, da se postavi nov merilnik hitrosti v vas
Podlipa.
4.6 Poziv Občine Krško k podaji izhodišč KS Raka za pripravo občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del gospodarske cone peskokop Ravno.
KS Raka je podala izhodišča in pripombe v določenem roku. Predsednik prebere
izhodišča in pripombe.
Izhodišča KS Raka so priloga tega zapisnika.
4.7 Predstavitev stališča krajanov vasi Ravno in Mali Koren v zvezi s predstavitvijo
izhodišč za pripravo podrobnega občinskega prostorskega načrta za del gospodarske
cone Peskokop Ravno. Predsednik prebere stališča.
Stališča krajanov so priloga tega zapisnika.
4.8 Dopis občine Krško k podaji mnenja – začasna raba prostora, parkirišče Raka
Mnenje KS Raka je priloga tega zapisnika.
Sklep: Pristopi se k reševanju vlog v skladu z dogovorom podanim pri posamezni
točki.
Prisotnih 11 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 11 PROTI: 0 SE VZDRŽIM:
Sklep je bil sprejet.
K 5. točki
Sofinanciranje dejavnosti PGD
Predlog je, da se za sofinanciranje dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev v KS
Raka pripravi poseben razpis.
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Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev,
investicij v prenovo, celostno revitalizacijo in modernizacijo gasilskih domov, gasilskih
vozil in opreme, ki bodo služili za javne namene. Sofinancirani bodo projekti, ki
vključujejo obnovo ali investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in
operativne opreme.
Utemeljitev predloga: PGD delujejo predvsem v korist krajanov v primeru
elementarnih in drugih nesreč. V primeru višje sile, so prvi, ki priskočijo na pomoč in z
dobro opremo, bodo dejavnost lahko opravili hitreje in varneje za vse.
Sklep: Svet KS Raka soglaša, da se za namen sofinanciranja dejavnosti in delovanja
prostovoljnih gasilski društev v KS Raka pripravi poseben razpis, v višini 10.000 eur.
Komisija za pregled vlog in pravilno izvedbo razpisa ostaja v enaki sestavi kot je za
namen razpisa za sofinanciranje dejavnosti društev in neprofitnih organizacij v KS
Raka.
5.1. Prerazporeditev sredstev za namen izvedbe razpisa za sofinanciranje
delovanja PGD v KS Raka
Sklep: Svet KS Raka podaja soglasje k prerazporeditvam kot sledi. Iz proračunske
postavke 8095 (Upravljanje in vzdrževanje JP v KS), konto 4025 se prerazporedi
sredstva v višini 4.000,00 EUR, na proračunsko postavko 8091 (Pokroviteljstva in
dotacije krajevne skupnosti), konto 4120 v skupni višini 4.000,00 EUR zaradi
povečanja dela sredstev za namen sofinanciranja programov društev.
Prisotnih 11 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 11 PROTI: 0 SE VZDRŽIM: 0
Sklep je bil sprejet.
K 6. točki
Razno
Zaključen je razpis za sofinanciranje dejavnosti društev in neprofitnih organizacij.
Zaključen je razpis participativni proračun (Občina Krško). Opravljen je bil ogled za
lanskoletni projekt – sprehajalna pot okoli raškega gradu – pot se bo oblikovala v
sodelovanju s Turističnim društvom Lovrenc Raka in Osnovno šolo Raka.
Pomladansko čiščenje okolja je bilo izvedeno v sodelovanju z društvi v KS Raka.
Predsednik KS Raka se zahvali vsem sodelujočim prostovoljcem za čas in
angažiranost.
Sklenjena je pogodba za vzdrževanje zelenic za dve leti, in sicer z Vrtnarstvom
Platana.
Lavrencij – člani društva so na otroškem igrišču zasadili drevesa in obnovili klop in
mizo.
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Optika (Podulce –Zabukovje- Dolenja vas – Vrh pri Površju) popravljajo se napake na
trasi in urejajo služnostne pogodbe.
Rok Bizjak poda pobudo, da se na ECE naslovi dopis v zvezi z izgradnjo kablovoda
Zaloke-Kržišče (idejna zasnova, potek trase)
Končana je obnova dela ceste Zabukovje - Brezje in modernizirana cesta na Celinah.
Damjana Pirc poda pobudo, da se pri vrtcu postavijo betonska stojala za kolesa.
Predlog se potrdi in predlaga, da se dodatno stojalo postavi tudi na trgu Raka.
Prireditve v okviru praznika (podelitev priznanj lanskoletnim nagrajencem)

Seja je bila zaključena ob 20:10

Zapisala:
Marjanca Golob,
Strokovna sodelavka VII/1 za KS
Predsedujoči svetu KS Raka,
Primož Šribar
predsednik sveta KS Raka
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