Šifra: 900 - 8 / 2018 - (KS13)
Raka, 7. 12. 2021
Z A P I S N I K
16. redne seje sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne
7. 12. 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 10 članov sveta krajevne skupnosti, svet je sklepčen.
Seje so se udeležili: Primož Šribar, Rok Bizjak, Jernej Šterk, Mitja Novak, Damjana
Pirc, Andrej Kralj, Frančiška Metelko, Alojz Šiško, Željko Novak, Martin Junkar, se
pridruži pri 3. točki
Odsotni: Majda Novak, Brigita Gregorič, Jože Vidovič, Viki Kotar
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 15. redne seje Sveta KS Raka
Obravnava prejetih vlog in prošenj
Plan dela za leto 2022
Imenovanje popisne komisije za leto 2021
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

Sklep je bil soglasno sprejet.
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K 2. točki
Potrditev zapisnika 15. redne seje Sveta KS Raka
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa:
❖ Zapisnik 15. redne seje se potrdi.
Prisotnih 9 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 9 PROTI: 0
Sklep je bil sprejet.
K 3. točki
Obravnava prejetih vlog in prošenj
3.1. Prejeli smo odgovor Občine Krško v zadevi odkupa nepremičnine parc.
št. 661 k.o. Raka
V zvezi z našo pobudo za odkup omenjene nepremičnine smo prejeli odgovor, da
Občina Krško ne bo kupila predmetne nepremičnine.
3.2 Obvestilo Gregor Žabkar - uničenje vozišča Dobrava pod Rako
Vloga se nanaša na nedavno obremenitev cestišča s težo kamionov.
Pobudnik opozarja, da se je nedavno sanirano vozišče in odvodnjavanje ob
obremenitvi po vsej verjetnosti poškodovalo. Ali je v resnici nastala škoda in
poškodba, bo pokazal čas in je trenutno težko opredeliti. S strani sveta je bil opravljen
ogled na terenu in pogovor s pobudnikom.
3.3. Humek Jožko je podal vlogo za ureditev odtočnih kanalov ob cesti
Gradišče - Raka
Vlogo smo posredovali na Občino Krško, ki je upravljalec navedenega odseka. Ali so
bila dela že realizirana, oziroma kdaj bodo v tem trenutku še nimamo podatka.
3.4. Vloga za ureditev, izgradnjo ceste Raka 79 d in 79e, družini Ribič Stupar in Janc
Na podlagi prostorskega informacijskega sistema občin ugotavljamo, da gre za odsek
nekategorizirane poti, ki vodi do dveh stanovanjskih hiš. Navedeni odsek je na parceli
v lasti župnije Raka in ni javno dobro.
Vlagatelje se obvesti, da naj na občino Krško oddelek za gospodarsko infrastrukturo
naslovijo vlogo za kategorizacijo navedenega odseka z dokazili, da v navedenih
objektih dejansko kdo živi. Ker odsek ni kategoriziran niti ne poteka po javnem
dobrem zanj niso predvidena javna sredstva za vzdrževanje in investicije za obnovo
oziroma modernizacijo.
3.5. vloga Boban Jevtović (Anita Simončič) – postavitev hitrostnih ovir
Vloga se nanaša na postavitev hitrostnih ovir. Vlagatelja smo obvestili, da za
postavitev grbin (ležečih policajev) ni pogojev. Hitrostne ovire se načeloma
postavljajo v območju šol, vrtcev, domov starejših občanov...
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3.6. Podana je bila pobuda za ureditev cestišča, izgradnje pločnika
in
ureditev ustrezne signalizacije na državni cesti R3/672 Zavratec – Smednik
Ob sanaciji ceste od OŠ Raka do pokopališča, naj bi se dela nadaljevala dalje, in sicer
od pokopališča do Kelarjevih) čez ovinek, do stika že urejenega vozišča. Navedeni
odsek državne ceste je nujno potreben vzdrževalnih del, za varno pot udeležencev v
prometu pa izgradnja pločnika. Omenjeno pobudo z natančno obrazložitvijo smo
posredovali oddelku GI občine Krško.
3.7. Odgovor občine – predlog za prestavitev ceste v Zabukovju (Radej
Martin)
Od občine smo prejeli odgovor, da bodo naročili postopek urejanja meje ceste na tem
območju.
3.8. Vloga sela 8 – Božič
Vloga se nanaša na pomoč pri popravilu dela ostrešja in zamenjavi strešnikov na
kozolcu ob cesti. Kap kozolca je tik ob vozišču in večkrat se zgodi, da se prva vrsta
strešnikov zamakne, odkrije (stik kamiona s streho).
Poda se pobuda Občini Krško oddelek GI oziroma vzdrževalcu cest Kostak d.d., da se
postavi oznaka nevarnost oziroma ovira, ki opozarja na streho objekta, ki sega čez
cestišče. Prosilka je starejša oseba, ki nima nikogar, ki bi ji pomagal, zato bo Krajevna
skupnost organizirala pomoč pri popravilu dela ostrešja, ki je poškodovano.
3.9. Obvestilo Občine Krško - Odkup javnega dobra Novak
Od Občine Krško smo prejeli obvestilo, da bo nepremičnina parc. št. 1226/12 k.o.
Smednik, ki je javno dobro predmet prodaje.
3.10. Pobuda krajanov Smednika (Branko Cerovšek), da se očisti meteorni
kanal.
Na delu nepremičnin ob lokalni cesti LC so že izkopani meteorni kanali, ki pa se skozi
čas zarastejo in zasujejo, potrebno je redno vzdrževanje. Območje sodi v vplivno
območje avtoceste. Pobuda se naslovi na Občino Krško oziroma uredi v sklopu
vzdrževanja cest.
K 4. točki
Plan dela za leto 2022
Predsedujoči predstavi plan dela za leto 2022.
Letno in zimsko vzdrževanje cest po planu in dogovoru, ter investicijsko vzdrževalna
dela na javnih poteh za leto 2022:
- cesta Dolenja vas JP 694218 - Šterk 356m , glede na omejena sredstva se obnovi
odsek v dolžini 250 m
- cesta Jelenik JP 694014 - Pinterič 313 m, priprava lastni vložek krajanov ca. 5000
eur
- most čez Račno (Metelko), Površje, cesta JP 694202; kot je bilo dogovorjeno z
občino, je v pripravi projektna dokumentacija in soglasje vodnega gospodarstva; KS
ima v ta namen že predhodno pripravljena sredstva v višini 10.000 eur
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- v kolikor bo v proračunu ostalo še kaj sredstev se lahko uredi še kakšna cesta
- iz naslova vzdrževanja, po končani zimski sezoni, bomo izvedli obsežnejšo akcijo
popravil krajevnih JP2 cest.
- širitev optičnega omrežja - Raški vrh, Brezje; obstajata dve realni možnosti, in sicer
obnova dela vodovoda ali samoorganizacija in financiranje izkopa s strani krajanov
Sodelovanje pri občinskih projektih v letu 2022
-

Cesta vrh pri Površju - Videm JP1 694216 Preplastitev in sanacija 450 m

-

Asfaltiranje ceste JP 694 051 Raka - Gradišče. Rekonstrukcija ceste in izgradnja
ŠOEK

-

JP 694083 Mikote - Kržišče Obnova 400m

- izvedba kanalizacije na Raki v delu, ki ni vezan na državno cesto (pridobljeno je bilo
že gradbeno dovoljenje. Dela bi se morala začeti že v mesecu novembru, vendar so
težave z vzpostavitvijo gradbišča)
- ureditev odseka državne ceste, pločnika in signalizacije za umirjanje prometa pri OŠ
Raka
- aktivnosti za ureditev trga Raka
Ostale aktivnosti
- spomladansko čiščenje okolja v sodelovanju z društvi
- razpis za sofinanciranje dejavnosti društev (namenjeno 5.000 eur)
- evidenčno naročilo za košnjo in vzdrževanje zelenic
- sodelovanje pri participativnem proračunu občine Krško (novi predlogi za Moj projekt
2023)
- Moj projekt 2022 (pešpot Gradišče, Celine Jelenik, obnova starih avtobusnih postaj)
- sodelovali bomo pri organizaciji koncerta Koledniki z Rake in po možnosti organizirali
še kakšen kulturni dogodek
- dobava gramoza (nova pogodba)
- organizirali bomo prireditve ob krajevnem prazniku
- organizirali bomo srečanje starejših krajanov zadnji petek v novembru
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Prisotnih 10 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 10 PROTI: 0
SE VZDRŽIM: 0
Sklep je bil sprejet.
K 5. točki
Imenovanje popisne komisije za leto 2021
Predsedujoči poda predlog, da se imenuje komisija za izvedbo popisa za leto 2021. Na
predlog predsednika se v komisijo predlagajo: Jernej Šterk – predsednik, Mitja Novak
- podpredsednik in Primož Šribar – član.
Ker na predlog ni bilo pripomb, predsedujoči na glasovanje poda naslednji sklep:
V popisno komisijo se imenujejo:
- Jernej Šterk – predsednik
- Mitja Novak– podpredsednik
- Primož Šribar – član
Prisotnih 10 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 10 PROTI: 0 SE VZDRŽIM: 0
Sklep je bil sprejet.
K 6. točki
Razno
6.1. Prerazporeditev sredstev finančnega načrta
Iz proračunske postavke PP 8263 – Praznik KS in ostala praznovanja, kto 402603
Najemnine in zakupnine za druge objekte, se prerazporedi sredstva na PP 8091, kto
402100 v višini 1,00 eur, za kritje razlike nastale zaradi zaokroževanja v Excelovi
tabeli.
Opravi se prerazporeditev sredstev znotraj PP 8094 Materialni stroški, in sicer se iz
kta 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme, v višini 10,00 prenesejo na kto
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte za namen kritja nastalih
stroškov.
Sklep: Svet KS Raka sprejme soglaša s predlaganimi prerazporeditvami finančnega
načrta.
Prisotni 10 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 10 PROTI: 0 SE VZDRŽIM: 0
Sklep je bil sprejet.
6.2. Oglasna tabla pri parkirišču ob cerkvi – upravlja Center za podjetništvo in
turizem Krško
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Vsi ki bi želeli objavo na teh reklamnih mestih na CPT naslovijo vlogo in potem
upravljalec skrbi za obešanje in odstranjevanje plakatov. Vse informacije so na voljo
na spletni povezavi: https://cptkrsko.si/cenik-storitev-za-dejavnost-plakatiranjaoglasna-mesta-v-obcini-krsko/
6.3. Javni natečaj za naj fotografijo Rake, objavljen na spletni strani KS Raka
www.raka.si
Prejete so bile fotografije dveh sodelujočih. Izbrani prejeme nagrado – košarico
lokalnih dobrot.
6.4 Pridobitev služnosti za ureditev trga in cestišča Raka – Cirje
Predsedujoči poda poročilo o pridobivanju služnosti, kjer sodelujeta z Jernejem
Šterkom. Glede na situacijo poleti se je število služnosti, ki jih je potrebno še pridobiti
občutno zmanjšalo. Z večino služnostnih zavezancev, kjer se pojavljajo težave so že
načeloma sklenjeni dogovori, kaj se bo v projektu še popravilo. Zaradi navedenega je
občina izvedla novo javno naročilo za ponoven izris projekta z vsemi popravki, ki so
zahtevani.
6.5 Pločnik in cesta na Smedniku
Kako je s projektom (na občinskem svetu Damjana Pirc še ni prejela odgovora) Na
občino Krško bomo ponovno naslovili vprašanje, kako je s pridobitvijo projektne
dokumentacije za navedeni odsek in kako je s sredstvi iz državnega proračuna. O
navedeni zadevi je pred časom na občini poizvedovala Brigita Gregorič in kot smo
povedali že na prejšnji seji je na tej točki stvar obstala.
6.6 Lokalna cesta Zaloke – Smednik
Pobuda za ureditev je bila s strani KS posredovana in nanjo še nismo prejeli
odgovora. Pristojne se opomni in opozori po potrebi uvrstitve navedenega odseka v
proračun za leti 2024-2026.
6.7. Obvestilna tabla pri cerkvenih stopnicah (nasproti gostilne Tratnik)
Na občino je bilo naslovljeno vprašanje o pomenu in namenu table. Odgovor še
pričakujemo.
6.8. Jernej Šterk pripombe na sanacijo ceste JP 694075, ki jo je financirala
Občina Krško v letu 2019
Glede na situacijo (cesta je v začetnem delu, kjer se priključi na državno cesto močno
razpokana) Šterk predlaga, da si predstavniki občine ogledajo cesto na terenu in
preverijo ustreznost izvedbe sanacije ter podajo rešitve.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri
Zapisal/a:
Marjanca Golob
Strokovna sodelavka za KS

Predsedujoči svetu KS Raka,
Primož Šribar
predsednik sveta KS Raka
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