Šifra: 900 - 8 / 2018 - (KS13)
Raka, 22. 6. 2021
Z A P I S N I K
14. redne seje sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 22. 6.
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 se 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 13. redne in 4. korespondenčne seje
Urejanje javnih poti
Organizacija krajevnega praznika
Obravnava prejetih vlog in prošenj
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: 10
PROTI:

0

Sklep je bil soglasno sprejet.
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K 2. točki
Potrditev zapisnikov 13. redne in 4. korespondenčne seje Sveta KS Raka
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa:
 Zapisnik 13. redne seje se potrdi.
 Zapisnik 4. korespondenčne seje se potrdi.
Prisotnih 10 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 10
PROTI: 0
Sklep je bil sprejet.
K 3. točki
Urejanje javnih poti
-

Podpisana je pogodba za modernizacijo ceste v Mikotah s podjetjem Kovač d.o.o..
Dogovor za soudeležbo (sofinanciranje) krajanov. Rok za izvedbo je 30.08.2021.
Redna vzdrževalna dela so v teku, končana naj bi bila do konca junija
Naročena je košnja bankin in zalivanje reg in razpok (v kolikor bo podjetje Kostak
dobilo podizvajalca, ki opravlja navedena dela)
Uredi se nabrežina na Kržišču (gre za sanacijo po spomladanskih nalivih in
ponovno zasaditev; dela opravi Vrtnarstvo Platana)
Urediti cesto na Mikotah (odstranjevanje nanosa blata), posredovati pobudo Občini
za trajnejšo sanacijo tega problema, cesta je občinska JP1
Prometna ureditev na Smedniku (težave s pridobitvijo soglasij za ureditev
pločnika) – izpostaviti na Seji OS – uveljavitev javnega interesa iz leta 2008-2009
Komunalno opremljanje trg in cesta Raka
Dne 11.6.2021 je bil v Gasilskem domu PGD Raka projekt predstavljen lastnikom,
od katerih je potrebno pridobiti služnosti. Približno tretjina vabljenih se je
predstavitve udeležila, nekaj jih je zadevo uredilo pri tam prisotnem notarju,
večina pa jih ima še predloge za dopolnitev oz. spremembe pred podpisom
služnostne pravice. Vseh skupaj je 88.
Ostala dela na javnih poteh se izvajajo po planu – redno vzdrževanje.
K 4. točki
Organizacija krajevnega praznika

Lovrenška nedelja je letos 8.8.2021, osrednja Slavnostna prireditev ob prazniku KS
Raka bo v četrtek 5.8.2021 ob 18 uri na Gradu Raka. Pripravi se kulturni program.
(Lavrencij, KD Raka...), govornik bo Viki Kotar oziroma ga določimo naknadno.
Podelitev priznanj za leto 2020 in 2021. Pred gradom se postavijo stojnice za
pogostitev za katero poskrbijo Društvo vinogradnikov Raka in AKŽ Raka, Turistično
društvo Lovrenc Raka in društvo čebelarjev Martin Humek Raka.
Pri oblikovanju prireditev
tradicionalnimi dogodki.

ob prazniku KS bodo sodelovala društva s svojimi
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4.1. Podelitev krajevnega priznanja
Predsedujoči predlaga, da se ob letošnjem krajevnem prazniku podelijo priznanja
dobitnikom iz leta 2020 (niso bila podeljena zaradi znanih epidemioloških razmer) in
da se priznanje za leto 2021 podeli Prostovoljnemu gasilskemu društvu Smednik ob
60 letnici delovanja.
Sklep: Priznanje KS Raka za leto 2021 prejme PGD Smednik, ob 60 letnici delovanja
Prisotnih 11 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 11 PROTI: 0 SE VZDRŽIM: 0
Sklep je bil sprejet.
K 5. točki
Obravnava prejetih vlog in prošenj
5.1. vloga za izdajo mnenja za elaborat lokacijske individualno odstopanje od
prostorskih izvedbenih pogojev na območju naselja Smednik – EUP SME 05
Stavbni del zemljišča 26/8 k.o. Smednik – gradnja nove stanovanjske stavbe je
načrtovana na mestu nekdanjega, danes porušenega gospodarskega objekta.
Načrtovana stanovanjska stavba odstopa od prostorskih izvedbenih pogojev –
etažnost in tlorisna velikost.
Sklep: Svet KS Raka podaja pozitivno mnenje in se strinja z odstopanji od prostorskih
izvedbenih pogojev navedene individualne gradnje.
Prisotnih 11 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 11 PROTI: 0 SE VZDRŽIM: 0
Sklep je bil sprejet.
5.2. Izdaja soglasja k ukinitvi in odtujitvi javnega dobra (Alojz Kerin)
Odkup dela nepremičnine parc. št. 4339/7 k.o. Raka, v delu ob njegovih zemljiščih
parc. št. 124/1 in parc. št.7376 k.o. Raka.
Sklep: Svet KS Raka podaja soglasje k odtujitvi javnega dobra oz. odkupu
navedenega dela nepremičnine.
Prisotnih 11 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 11 PROTI: 0 SE VZDRŽIM: 0
Sklep je bil sprejet.
5.3. vloga (Jožko Humek) cesta Raka-Gradišče pri Raki
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Vloga se nanaša na vzdrževanje ceste Raka – Gradišče pri Raki. Vlogo smo naslovili
na občino Krško, kjer so zagotovili urgentni pregled navedene ceste s strani družbe
Kostak d.d. in podali poročilo o rednem letnem vzdrževanju. Vlagatelju smo
posredovali odgovor občine, in sicer da je navedena cesta v planu modernizacije v
letih 2022-2023, v skladu z razpoložljivim proračunom.
5.4. vloga Stane Velušček – ureditev poti v Cirju
Vloga se nanaša na globoke kolovoznice na javni poti. Vlagatelj prosi, da se na
navedenem odseku kolovoznice nasujejo oz greben poravna.
Popravilo se izvede v okviru rednega letnega vzdrževanja – predvidoma do konca
meseca junija.
5.5. Seznanitev z izgradnjo kablovoda Kržišče – Zaloke
Prejeli smo odgovor Elektra, da je postopek v fazi dogovora z lastniki zemljišč.
Naknadno nam bodo posredovali situacijo.
K 6. točki
Razno
6.1 Pregled polletnega poslovanja
Poročilo o realizaciji ob polletju je bilo posredovano. Realizacija finančnega načrta do
30.6.2021 je 15,35%.
Realizacija po proračunskih postavkah 8094 – Materialni stroški 13,16 %, 8095 Upravljanje in vzdrževanje JP 39,74%, 8097 – Investicije in investicijsko vzdrževanje
JP 6,67 % in 8223 – Vzdrževanje športnih objektov, zelenic in otroških igrišč 2,89 %.
Glede na dogovore in plan dela bo večji del proračuna realiziran v drugi polovici leta.
6.2. ostalo
- osnovna šola Raka ima pokrita dva atrija in tako so pridobili dve novi učilnici (Iz
naše stavbe so učilnico izselili s 1.5.2021)
-

participativni proračun 2022 (obnovitev avtobusnih postaj, vzpostavitev
pešpoti, rezultati glasovanja bodo objavljeni 24.06.2021)

-

Plakatno mesto (plakatira CPT – za plakatiranje je potrebno pridobiti soglasje);
eno tablo se postavi ob koncu cerkvene škarpe pri cvetličnih koritih

-

Optika Podulce, Zabukovje pri Raki, Dolenja vas – zadeve gredo h koncu
(pridobljene vse služnosti, posredovana je javna objava operaterjem)

-

Plan dela za leti 2022/2023 (svetnike se pozove k pripravi plana dela za
naslednji dve proračunski leti; predvsem v delu investicij, za katera je potrebno
pripraviti dokumentacijo;
Rok za predloge s predvideno oceno vrednosti projekta je konec avgusta

-

24.6. bo v gradu prireditev »Koledniki z Rake«, gost bo Aleksander Mežek
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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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