Šifra: 900 - 8 / 2018 - (KS13)
Raka, 28. 9. 2021
Z A P I S N I K
15. redne seje sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 28. 9.
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 9 članov sveta krajevne skupnosti, svet je sklepčen.
Seje so se udeležili: Primož Šribar, Rok Bizjak, Jernej Šterk, Mitja Novak, Damjana
Pirc, Andrej Kralj, Majda Novak, Frančiška Metelko, Martin Junkar, Viki Kotar, Jernej
Šterk se pridruži pri 2. točki
Odsotni: Željko Novak, Alojz Šiško, Brigita Gregorič, Jože Vidovič
Ostali prisotni: Darko Pirc, predstavnik policijske postaje Krško, sejo zapusti po drugi
točki
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
Pogovor s predstavnikom policijske postaje Krško
Potrditev zapisnika 14. redne seje
Obravnava prejetih vlog in prošenj
Plan dela in finančni načrt za leti 2022 in 2023
Razno

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, zato je predsedujoči dal na glasovanje
predlog naslednjega sklepa:
❖ Dnevni red se potrdi.
Prisotnih 9. članov
GLASOVANJE:
ZA: 9
PROTI:

0

1

Sklep je bil soglasno sprejet.
K 2. točki
Pogovor s predstavnikom policijske postaje Krško
Prisotni policist Darko Pirc iz policijske postaje krško, vodja okoliša
-

Seznanjanje z varnostno problematiko, prometna varnost, kršenje javnega reda
in miru
Občasne tatvine in vlomi – posebna pozornost v času počitnic – opozoriti
sokrajane na previdnost.

Razprava:
V razpravi je bil s strani policije izpostavljen pomen varnostnih kamer in pomen
obveščanja o posebnostih in dogodkih, ki se tičejo varnosti krajanov. Poudarjen je bil
pomen preventivnega ravnanja v primeru ponavljajočih kršitev. Po dogovoru bomo v
takšnih primerih obveščali vodjo okoliša z namenom in da se kršilci preventivno
opozorijo s strani policije.

K 3. točki
Potrditev zapisnika 14. redne seje Sveta KS Raka
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa:
❖ Zapisnik 14. redne seje se potrdi.
Prisotnih 10 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 10
PROTI: 0
Sklep je bil sprejet.

K 4. točki
Obravnava prejetih vlog in prošenj
4. Urejanje javnih poti
- Naročena je bila košnja bankin, ki naj bi bila izvedene do konca meseca septembra
- Naročilo za obsek in obrezovanje obcestne vegetacije bomo podali pred zimsko
sezono (Predsednik pozove svetnike naj predloge javijo do konca meseca oktobra)

- Cesta Mikote, dela so bila zaključena 18.08.2021
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- Vzdrževanje obcestnih jarkov pri BS Zaloke
Na naše posredovanje in na podlagi prejete dokumentacije s strani družbe DARS, kjer
gre za dogovor Občina - DARS glede čiščenja in vzdrževanja odprtih kanalov ob BS
Petrol ob Avtocesti, na odseku Občinske ceste JP 694081 v Zalokah, je občina
odredila ureditev v okviru rednega vzdrževanja cest, in sicer košnjo in čiščenje še
odprtega odvodnega kanala ob navedeni cesti.
Predsednik pozove svetnike k podaji ostalih predlogov za vzdrževanje krajevnih cest
in ostalo:
- Poškodovan jašek na lokalni LC 191301 cesti pri ekološkem otoku na Površju
(Martin Junkar)
- Poškodovan jašek na občinski cesti JP 694081 na Mikotah kjer obrača avtobus
(Frančiška Metelko)
- Ureditev dostopa do avtobusne postaje v Koritnici (Andrej Kralj)
- Mulda na krajevni cesti JP 694012 Jelenik (Andrej Kralj)
- Plomba na krajevni cesti Raka JP 694071(Jernej Šterk)
- Ureditev makadamske ceste JP 693928 na Ardru (Jernej Šterk)
- Vzdrževanje krajevne ceste JP 694141 proti lovskemu domu LD Raka(Rok Bizjak)
- Čiščenje kanalet pri mrliški vežici na cesti JP 694061 in popravilo stebrička ob
državni cesti
Andrej Kralj predlaga predstavnikom za Rako naj podajo Občini reklamacijo za slabo
izvedbo in sanacijo krajevne ceste JP 694075 proti Kostrevcu v lanskem letu. Po enem
letu je na cestišču velika razpoka in bo kmalu v stanju pred sanacijo
Frančiška Metelko pove da je krajevna cesta Mikote - Kržišče v slabem stanju.
Predsedujoči jo seznani, da je bila cesta na njen predlog prekategorizirana v Občinsko
JP1 cesto in naj se obrne na Občino Krško. Spremembe kategorizacij bomo
obravnavali pri naslednji točki.
4.1. Obravnava vlog
4.1.1. Prejeli smo odgovor na pripombe na osnutek Odloka o kategorizaciji
cest v KS Raka. Odlok je objavljen v Uradnem listu RS 127/2021, dne
6.8.2021
Na to temo predsednik odpre razpravo, kjer Rok Bizjak pripomni, da so ceste v
Kržišču in Ravnem prekategorizirali drugače kot smo podali v predlogu. Predlaga, da
podamo pobudo, da se na sedanjem začetku odseka ceste JP1 694131 po starem JP2
694132 iz LC 191312 v vasi Kržišče, prvih ca 100 m opremi z talno ureditvijo oziroma
cestnimi označbami za deljen pas. Prekategorizacije cest so deloma že vrisane v PISO.
Načeloma opravljamo vzdrževanje po starem do nove pogodbe s posodobljenim
seznamom cest z koncesionarjem Kostak d.d.
4.2.2. Vloga Martin Radej – prestavitev ceste Zabukovje
Predlaga postopek prestavitve ceste, ki pelje od Zabukovja proti Raškemu vrhu, parc.
št. 162/2, k.o. Raka. Prosi za ogled dejanskega stanja in izpeljavo postopka za
prestavitev ceste.
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Razprava:
Predsednik prisotne seznani, da je bil na terenu na ogledu z vlagateljem, in da je o
vlogi že seznanil Občino Krško. Ugotovljeno je, da bi bilo potrebno predvsem urediti
ekološki otok v vasi in posledično umakniti del ceste iz predlagateljeve parcele. Po
končani razpravi svet z dogovorom sprejme sklep:
KS Raka bo skupaj z vlogo na oddelek GI občine Krško podala predlog za ureditev
ekološkega otoka v vasi, in sicer naj se ekološki otok prestavi na javno dobro parc. št.
1102/1 k.o. 1327 Površje na nasprotno stran ceste JP1 694247 oziroma JP1 694241.
Posledično naj se uredi križišče cest kjer sedaj stoji ekološki otok, tako da se naj
cesta JP1 694241 čimbolj izogne oziroma odmakne iz parc. št. 162/2, k.o. 1327
Površje katere lastnik je Martin Radej. O podanem predlogu se pisno obvesti
predlagatelja.
4.2.3. Vloga Ksenija Klajder – urejanje javnih površin
V vlogi sprašuje kakšen je bil namen geodetske izmere na cesti JP 694111 Podlipa
oziroma na parc. št. 4349/1, k.o. 1326 Raka, ki je Javno dobro. Predsedujoči pove,
da kolikor je nam znano ima namen Občina Krško omenjeno cesto v začetku od
priključka na državno cesto deloma razširiti. Krajevna skupnost v postopku ne
sodeluje, zato smo vlagateljico za odgovor napotili na Občino Krško oddelek za
gospodarsko infrastrukturo.
V navedeni točki razprave ni bilo.
4.2.4 Izdaja soglasja k ukinitvi in odtujitvi javnega dobra (Mlakar Maja)
Od Občine smo prejeli vlogo za izdajo soglasja k ukinitvi in odtujitvi javnega dobra za
Mlakar Majo. Gre za prošnjo za odkup dela nepremičnine parc. št. 4381/1 k.o. Raka, v
delu ob njenih zemljiščih parc. št. 579/1 in parc. št. 580/1, k.o. Raka.
Predsedujoči odpre razpravo na podlagi vpogleda v PISO.
Sklep: Svet KS Raka podaja soglasje k odtujitvi javnega dobra oz. odkupu
navedenega dela nepremičnine (na zemljiščih parc. št. 579/1 in parc. št. 580/1, k.o.
Raka).
Prisotnih 10 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 9 PROTI: 0
SE VZDRŽIM: 1
Sklep je bil sprejet.
4.2.5 Izdaja soglasja k ukinitvi in odtujitvi javnega dobra (Levičar Rajko)
Vloga se nanaša na zamenjavo nepremičnin parc. št. 4143/4 in parc. št. 4143/7, k.o.
Raka, ki v naravi predstavlja dostopno cesto do objekta v lasti Zupančič, na naslovu
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Sela pri Raki 27 in nista kategorizirani za nepremičnino parc. št. 4509/2, k.o. Raka, po
kateri v delu poteka kategorizirana pot JP 694279 Jelšina – Zupančič. Parcelacija
nepremičnin je bila na pobudo stranke in krajevne skupnosti izvedena za potrebe
naknadne menjave, do katere ni prišlo.
Predsedujoči odpre razpravo na podlagi vpogleda v PISO.
Sklep: Svet KS Raka podaja soglasje k odtujitvi javnega dobra dela nepremičnine
parc. št. 4509/2, k.o. Raka.
Prisotnih članov 10
GLASOVANJE:
ZA: 10
PROTI: 0 SE VZDRŽIM: 0
Sklep je bil sprejet.
4.2.6 vloga Bojana Slak – oskrba s pitno vodo Zabukovje pri Raki
Vloga se nanaša na oskrbo pitne vode v Zabukovju pri Raki.
Vlagateljici smo posredovali odgovor skrbnika vodovodnega omrežja, družbe Kostak
d.d., ki trenutno izvaja vzdrževalna dela v vasi Zabukovje. Zadeva naj bi bila
dokončana v prvi polovici septembra.
4.2.7 vloga Denis Mlakar in Jasna Mirt - optika Brezje pri Raki 8
Vloga se nanaša na dostop do optike - kdaj je v planu. V razpravi je predsedujoči
seznanil prisotne s trenutno situacijo in navedel, da kot je znano občina Krško širi
širokopasovno omrežje v sklopu obnove občinskih cest in vodovodov. V mesecu
septembru bo dokončana obnova vodovoda od križišča pri avtobusni postaji v
Zabukovju do križišča v Raškem vrhu (ekološki otok). Hkrati bodo položene tudi cevi
za optiko. Nadaljevanje širitve optičnega omrežja proti Brezju je projektirano ob
občinski cesti JP 694242. Kakor je nam znano omenjena cesta ni v občinskem planu
za obnovo. Obstaja pa možnost, da v kolikor bi se na omenjeni trasi našlo dovolj
interesentov, ki bi se med sabo dogovorili za služnosti in organizacijo izkopa na lastne
stroške, bi se lahko omrežje v kratkem času razširilo tudi do zgornje strani vasi
Brezje. V tem primeru cevi, optične kable in priklop zagotovi Občina Krško oziroma
družba Kostak d.d. na svoje stroške.
Vlagatelju se poda odgovor po elektronski pošti.

4.2.8 vloga Boban Jevtović (Anita Simončič) – postavitev ogledala Ardro pri
Raki 11
Vloga se nanaša na postavitev ogledala pri hiši Ardro pri Raki 11. Hiša stoji v
nepreglednem ovinku, kjer ni ovirajoče vegetacije (ni žive meje in drugega
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grmičevja). Gre za izvoz iz dvorišča na navedenem naslovu na občinsko cesto JP
694271.
V razpravi se ogleda situacija na portalu PISO.
Sklep: vloga se skupaj z obrazložitvijo posreduje na svet za vzgojo in
preventivo v cestnem prometu in občino Krško
4.3. Trg Raka
Postopek teče dalje. Občina je v fazi izvedbe ponovnega javnega naročila za izbiro
projektanta, da se projekt še enkrat nariše – to je zaradi zahtevanih popravkov pri
usklajevanju s strankami – spremembe uvozov, višji zidovi, dodatna geologija,
korekcija osi zaradi rušenja objekta pri stranki Gabrič, dodatno reševanje zidu na trgu
ter ureditev trga po idejni zasnovi, ki je bila izdelana lani po izbrani kombinaciji
rešitev. Kljub temu občina nadaljuje s pridobivanjem služnosti in občasno KS Raka
pozove k sodelovanju. Trenutno poizvedujejo za kontakt za Jožeta Kresalj, Mikote 1,
8274 Raka, ki je ZK lastnik parcele *346 ko Raka. V kolikor bo kdo pridobil
kakršnokoli informacijo o iskanem naj sporoči.
4.4 Pobude krajanov
- Marjan Cemič, Raka, pobuda za odkup hiše Justine Molan za potrebe izgradnje
pločnika.
Po besedah pobudnika je možno pridobiti vse potrebne služnosti za postavitev
pločnika od trga Raka do križišča za Senice in Grad Raka ob lokalni cesti LC 191321,
se pravi gledano v smeri Velika vas po levi strani. Občini predlaga odkup parcele ali
dela parcele Justine Molan, parc. št. 661 k.o. 1326 Raka, ki je ob navedeni cesti in je
trenutno v prodaji. V razpravi je bilo ugotovljeno, da je pobuda smiselna zaradi
šoloobveznih otrok in ostalih pešcev, ki se dnevno gibljejo na tej relaciji. V
prihodnosti je nujna širitev tega dela ceste in umestitev pločnika do omenjenega
križišča.
O pobudi bomo
infrastrukturo.

seznanili

občino

Krško

oddelek

za

gospodarsko

- Pavle Duhanič, Raka, predlaga postavitev ogledala na lokalni cesti LC 191321
gledano v smeri iz Rake proti Veliki vasi na levi strani križišča cest JP 694054
(Senice), JP 694056 (Tratnik) in JP694077 proti gradu Raka. Vozniki, ki zavijajo levo
v Senice spregledajo hitro vozeča vozila, ki prihajajo nasproti iz smeri Velika vas, zato
je postavitev ogledala na tem mestu zaradi varnosti udeležencev v prometu nujna.
Pobudo bomo posredovali svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
občine Krško.
- Jože Vidovič je podal pobudo za postavitev škarpe na občinski cesti Ardro JP
694271. Občini smo že predlagali naj jo umesti v program letnega vzdrževanja. Gre
za približno 25 m dolgo kamnito zložbo na začetku omenjene ceste gledano iz smeri
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LC 191321 proti Ardru na levi strani. Zložba se je pričela rušiti, tako da krajani
večkrat umikajo kamenje iz cestišča. Nadomestiti bi jo bilo potrebno s približno meter
visoko škarpo.
Pobudo bomo podali tudi v pisni obliki.
- Pobuda krajanov za izvedbo mulde na Smedniku (Frani Tomažin)
Pobudo bomo predali vzdrževalcu cest družbi Kostak d.d. ob naslednjem
skupnem ogledu občinskih cest.
K 5. točki
Plan dela in finančni načrt za leti 2022 in 2023
Pripravili smo finančni načrt za leti 2022 in 2023.
V letu 2021 predvidevamo ostanek sredstev v višini 22.300 eur, ki smo jih že vključili
v finančni načrt leta 2022. Tako je v plan za leto 2022 vključenih 105.716,00 eur
(ostanek na TRR dne 31.12.2021 22.300, lastni prihodki 1.000, dotacija občine
82.416). Plan za leto 2023 znaša 83.416,00 eur.
Sredstva so razdeljena po proračunskih postavkah glede na porabo preteklih dveh let
in glede na sprejete plane investicij za naslednji dve leti. Za te so osnova diip-i, ki so
namenjeni za nakup opreme OB054-21-0034 (pisarniško pohištvo, avdiovizualna in
komunikacijska oprema ipd), za investicijsko vzdrževanje cest OB054-21-0036
(modernizacija cest po sprejetem planu) in za ureditev otroških igrišč in objektov za
rekreacijo OB054-20-0100 (nakup igral, opreme igrišč, ureditev rekreacijskih
površin).
Razprava:
Sklep: Svet KS Raka potrjuje predstavljeno investicijsko dokumentacijo in
predlagani finančni načrt za leti 2022 in 2023.
Prisotnih 10 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 10 PROTI: 0 SE VZDRŽIM: 0
Sklep je bil sprejet.
K 6. točki
Razno

6.1

Razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, investicij in investicijskega
vzdrževanja gasilskega avtomobila in opreme v KS Raka
Razpis je bil objavljen 13.9. in zaključen 24.9.2021. Na razpis sta se prijavila
dva prostovoljna gasilska društva, ki delujete v KS Raka.
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Komisija se je sestala in pregledala in točkovala prejeti vloge ter Svetu KS Raka
predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
Svet krajevne skupnosti potrjuje / sprejme sklep o potrditvi predloga sofinanciranja vlog prejetih na
razpis:
ODOBRENI
PRIJAVITELJ
NAZIV DOGODKA/PROJEKTA
ZNESEK
PGD Smednik

PGD Raka

Nabava gasilskega vozila GVC 16/25
Nabava zaščitne in ostale gasilske
opreme, gasilsko vozilo GVC 16/24
(nakup v letu 2023 – PGD mora
zagotoviti sredstva pred nakupom
vozila)

5.000,00 €

5.000,00 €
10.000,00 €

Sklep: Svet KS Raka potrjuje predlagano delitev sredstev po razpisu za
sofinanciranje dejavnosti društev, investicij in investicijskega vzdrževanja
gasilskega avtomobila in opreme v KS Raka. Tako se strinja s predlagano
odločitvijo komisije, da prejeme PGD Smednik sredstva v višini 5.000,00 eur
in PGD Raka v višini 5.000,00 eur.
Prisotni 10 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 10 PROTI: 0 SE VZDRŽIM: 0
Sklep je bil sprejet.

6.2

Ostalo:
- Izglasovani projekti za participativni proračun za 2022
. Obnova starih avtobusnih postaj (Martin Junkar)
. Obuditev stare pešpoti Raka, Celine , Jelenik (Jernej Šterk), sodelovanje KS
. Letno sankališče Hrib Cavsar (Nataša Kern)
1.7.2021 smo imeli sestanek na Občini Krško glede OPPN Ravno v zvezi s
prejetimi izhodišči, pripombami, zahtevami, ter stroški glede infrastrukturnih
ureditev. Na sestanku so bili prisotni vodje in referenti oddelkov gospodarske
infrastrukture, oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja, direktorica občinske
uprave, direktor podjetja Zrno d.o.o. Jože Bajc s svojim pooblaščencem,
predstavniki Civilne iniciative Ravno, Mali Koren ter predstavnika KS Raka.
Zapisnik sestanka je na vpogled v pisarni KS Raka.

- Prometna ureditev Smednik
Predsedujoči poda informacije, ki jih je pridobila Brigita Gregorič (danes odsotna) na
Občini pri Matjažu Pircu. Skupaj sta pregledala osnutek projekta, kaj je že odkupljeno
in kaj bi še bilo potrebno. Največji problem se po njegovem mnenju začne pri osnutku
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priključka na državno cesto pred vhodom v vas s strani OMV-ja. Pred kakršnimikoli
nadaljnjimi pogovori je potrebno najprej to uskladiti z lastnikom zemljišča Tomažin
Jožetom, ker so od tega odvisna vsa nadaljnja dela. G. Pirc ne ve podrobno o vseh
pogovorih, ker je to delal njegov predhodnik. Rafko Županc, ki ve več od njega, je bil
na dopustu. Predlagal je, da se ponovno dobijo po njegovem dopustu, ona dva se
pripravita in pobrskata po zgodovini in potem dorečejo nadaljnje korake, ki bodo
najbolj učinkoviti. Janez Tomažin pride na vrsto po ureditvi s Tomažin Jožetom. Prej
ga ne bi vznemirjali, ker še ni zrelo za to. Brigita je še sporočila, da bo do srečanja z
g. Župancem neuradno govorila s Tomažin Jožetom in ga povprašala kaj ga moti pri
priključku, ker se je v preteklosti ustavil postopek pri tem.
-

Izvedli smo krajevni praznik 2021. Ob tej priložnosti se predsednik zahvali
vsem prisotnim, ki so na kakršenkoli način pomagali pri izvedbi prireditve.

- V soboto 2.9.2021 ob 18.00 uri bo v gradu Raka nastop pevske skupine
Lavrencij

- Zadnji petek v novembru bomo, če bodo razmere dopuščale organizirali
srečanje starejših krajanov

- Damjana Pirc je vprašala kako je z nakupom stojal za kolesa. Predsedujoči pove,
da se bomo o tem resneje začeli pogovarjati, ko bo imel konkretne predloge s
ponudbami oziroma predračuni in prisotne pozval k pridobitvi le teh
- Rok Bizjak predlaga občinski svetnici Damjani Pirc naj na občinskem svetu poda
pobudo, da se Občina Krško preoblikuje v Mestno občino Krško.
Seja je bila zaključena ob 21.25 uri
Zapisal/a:

Predsedujoči svetu KS Raka,
Primož Šribar
predsednik sveta KS Raka
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