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Šifra: 900 - 8 / 2018 -  (KS13) 
Raka, 17. 2. 2022 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

17.  redne seje sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 
 17. 2. 2022, 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 9 članov sveta krajevne skupnosti, svet je sklepčen. 
 
Seje so se udeležili: Primož Šribar, Rok Bizjak, Jernej Šterk, Mitja Novak, Andrej Kralj, Frančiška 
Metelko, Alojz Šiško, Majda Novak, Martin Junkar, Viki Kotar (pridruži se pri 4. točki)  
 
Odsotni: Damjana Pirc, Brigita Gregorič, Željko Novak, 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 16. redne seje Sveta KS Raka 

3. Urejanje javnih poti 

4. Obravnava prejetih vlog in prošenj  

5. Sofinanciranje dejavnosti društev 

6. Potrditev zaključnega računa za leto 2021  

7. 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. 
 
 

K  2.  točki 
Potrditev zapisnika 16. redne seje Sveta KS Raka 
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Na zapisnik ni bilo pripomb, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

 Zapisnik 16. redne seje se potrdi. 
 
Prisotnih 9 članov 
GLASOVANJE: 
ZA:   9          PROTI:   0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 

K 3. točki  
Urejanje javnih poti 

 
 

3.1. Investicijsko vzdrževanje cest 
V decembru smo sklenili pogodbi s podjetjem  Asfaltom Kovač za ureditev cest JP2 6940104 
Jelenik – Pinterič in JP2 694218 Dolenja vas – Šterk, skupna vrednost pogodb je 26.938,39 eur. 
Po ogledu na terenu sta nujnih investicijsko vzdrževalnih del potrebna tudi cestna odseka JP 
694074 in 694073 v Cirju. Za izvedbo se opravi ogled in pridobi predračun. Potrebno bo dele 
cestišča na novo utrditi in asfaltirati. 
 
3.2 Tekoče vzdrževanje  
Z izvajalcem letnega vzdrževanja Kostak d.d. se na terenu pregleda in določi odseke, kjer je 
potrebno nujno narediti plombe, da se prepreči nadaljnje poškodovanje voziščne konstrukcije. Teh 
cestnih odsekov je kar nekaj, zato se omeji zgornja meja investicije.  
Predlog nujnih vzdrževalnih del na odsekih JP2 cest: 
 
- JP 694221 Vinji vrh 
- JP 694231 Raka 
- JP 694133 Mali koren 
- JP 694141 Kržišče 
- JP 694151 Zaloke 
 
3.3. Poraba asfaltne mase iz rente CGP  
Na razpolago imamo 202 m2 asfaltne mase, ki jo bomo porabili na delu ceste JP2 694211. 
Pripravo cestišča bo iz lastnih sredstev financiral Žabkar Jože Podulce15. 
 
Prisotnih 9 članov 
GLASOVANJE: 
ZA:   9          PROTI:   0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

K 4. točki 
Obravnava prejetih vlog in prošenj 

 
4.1  vloga Bizjak Jože  - odkup dela javnega dobra 1223/24 k.o. 1328 Smednik 
 
Vloga se nanaša na odkup dela javnega dobra 1223/24 k.o. 1328 Smednik. Gre za parcelo ob 
javni poti JP694132 (sedaj JP694131). V naravi parcela predstavlja brežino, ki jo vlagatelj že vsa 
leta vzdržuje v prihodnosti pa jo želi urediti. 
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Sklep: Vlogo se odstopi v pristojno reševanje občini Krško. Svet KS Raka se s predlaganim 
odkupom in parcelacijo strinja. Parcelacijo je potrebno izvesti tako, da se z odtujitvijo dela javnega 
dobra lastniku parcele št. 810 k.o. Smednik ne onemogoči dostop do njegove parcele. 
 
4.2 Izdaja soglasja k ukinitvi in odtujitvi javnega dobra – Kremen d.o.o. 
 
Vloga se nanaša na odkup dela nepremičnine parc. št. 1223/24 k.o. Smednik (peskokop Ravno) 
Podjetje Kremen d.o.o. želi pridobiti del nepremičnine, ki je javno dobro. KS Raka mora podati 
soglasje k ukinitvi javnega dobra na delu predmetne nepremičnine in odtujitvi predmetne 
nepremičnine . Posledično bo občina stranki podala soglasje za parcelacijo dela nepremičnine, ki 
jo želi pridobiti.  
 
Sklep: KS Raka na podlagi prejetih podatkov ne more podati soglasja. Vlagatelja se zaprosi za 
pojasnilo (obrazložitev predloga), in sicer; kakšen dostop do parcel se bo z odkupom omogočil 
lastnikom sosednjih parcel in ali jih ima Kremen d.o.o. namen odkupiti oziroma zakaj to že ni 
naredil do sedaj. KS Raka zanima tudi ali se ve kakšen je dolgoročni plan investicij na navedenem 
območju.  
 
4.3 Vloga Jože Žabkar, Brezje 24 
 
Vlogo je gospod direktno poslal na Občino Krško. Vloga se nanaša na ureditev meteornih vod na 
občinski cesti, javno razsvetljavo, širokopasovno omrežje, označevalne table za vas Brezje pri Raki 
in ostalo prometno signalizacijo. Predlaga postavitev označevalne table pri AP Brezje. V vlogi  
navaja, da vas Brezje ni ena celota vasi, saj vas deli lokalna cesta  Raka- Bučka. Potrebno bi bilo 
namestiti označevalno tablo Brezje od  hišne št. 11 do hišne številke 24.  
 
Sklep: Na M. občino Krško se poda vloga za postavitev označevalne table (ulične tablice) z 
oznako Brezje 11 do 24, katera se postavi pri avtobusni Brezje, kjer se odcepi cesta do omenjenih 
hišnih številk 
 
Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA: 9         PROTI: 0  SE VZDRŽIM: 1  
 
Sklep je bil sprejet. 
 

K 5. točki 
Sofinanciranje dejavnosti društev 

 
Iz zapisnika 4. redne seje: V komisijo za dodelitev sredstev javnega razpisa za sofinanciranje  
društev za mandatno obdobje 2018-2022 imenujejo: 
 

 Mitja Novak – predsednik 
 Primož Šribar – član I 
 Viki Kotar – član II 

 
Na postavki je zagotovljenih 5.000 eur za namen razpisa sofinanciranja dejavnosti društev in 
organizacij v KS Raka v za leto 2022.  
Glede na epidemiološke razmere v letu 2021, smo postavko združili za en dogodek posameznega 
društva (pred tem smo imeli točkovnih ločen še na sodelovanje pri krajevnem prazniku). Tudi letos 
se točkovnik ohrani na ravni lanskega leta in se kvota sredstev porabi za en dogodek, ki ga 
posamezno društvo prijavi. Seveda se sodelujoče pozove k sodelovanju in oblikovanju programa z 
dogodki ob prazniku KS. 
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Razpis se objavi predvidoma sredi meseca marca, ko naj bi tudi društva že imela potrjen plan dela 
za letošnje leto. 
 
Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:  10    PROTI: 0   
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

K 6. točki 
Potrditev zaključnega računa za leto 2021 

 
Gradivo zaključnega računa je bilo priloženo k vabilu na sejo, zato predsedujoči povzame bistvene 
sestavine in predlaga, da se zaključni račun za leto 2021 potrdi. 
 
Obrazložitev prihodkov 
7102 — Prihodki od obresti  1,44€. 
7103 — Prihodki od premoženja  v višini 84,00€ za najem prostora za volitve. 
7130 — Prihodki od prodaje blaga in storitev (za stroške ogrevanja in električne energije) 
1.590,68€  
7300-Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb  - ni bilo. 
7301- Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb  - ni bilo donacij. 
7401 — Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti 
V znesku so zajeta prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo. KS je v letu 2021 
prejela dotacije v višini 82.410€. Skladno z navodili iz Proračunskega priročnika za pripravo 
občinskih proračunov, je potrebno konec leta za prejeta in še neporabljena sredstva opraviti 
knjižbo: 740/241, kar je obvezno tudi zaradi priprave premoženjske bilance. Na kontu 7401 je 
evidentiran prenos iz leta 2020 v višini 52.358,10€. 
Ob koncu leta pa je zaradi neporabljenih sredstev knjižena obveznost do neposrednega 
proračunskega uporabnika v višini – 62.793,12€.  
 
Obrazložitev odhodkov 
— Plače in drugi izdatki zaposlenim  
Na tem kontu krajevna skupnost nima izdatkov. 
— Prispevki delodajalcev za socialno varnost Na tem kontu krajevna skupnost nima izdatkov. 
-  Pisarniški in splošni material in storitve v višini 895,54€ 
Na kontu so evidentirani izdatki, ki so potrebni za delovanje krajevne skupnosti. V znesku so zajeti 
stroški za pisarniški in splošni material in storitve;  od tega je  čistilni material 44,43€, založniške in 
tiskarske storitve 330,62€, stroški oglaševalskih storitev in objav 508,01€, izdatki za reprezentanco 
12,48€. 
4021 – Posebni material in storitve v višini 1.720,20€ 
Protokolarna darila, promocijski ogledi, organiz. proslav in druge podobne storitve v višini 
1.275,50€, drugi posebni material in storitve 444,70€. 
4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 4.123,18€ 
Stroški električne energije  1.154,95€, poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.766,40€, voda in 
komunalne storitve 314,10€, stroški telefonije 512,40€, poštnina 375,33€ . 
4025 – Tekoče vzdrževanje v višini 29.255,20€ 
Stroški tekočega vzdrževanje poslovnih objektov 85,40€, izdatki za tekoče vzdrževanje drugih 
objektov 28.910,13€ (zimsko vzdrževanje pluženje, urejanje zelenice in okolice, tekoče 
vzdrževanje krajevnih poti, sanacije ceste,..), zavarovalne premije za objekte 259,67€. 
4026 – Poslovne najemnine in zakupnine v višini 1.018,26€ 
Stroški najemnin in zakupnin za poslovne objekte 709,93€, najemnine in zakupnine za druge 
objekte 308,33 
4029 – Drugi operativni odhodki v višini 7,20€ 
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Plačila storitvenim organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet v višini 7,20€. 
412 — Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.684,00€ 
Na kontu so evidentirani tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v krajevni 
skupnosti v višini 15.001,00€ (društva)  
4205 —v Investicijsko vzdrževanje in obnove v višini  21.630,52€ 
 
V letu 2021 je KS Raka za investicijska dela – ceste namenila v višini 21.630,52€. 
 
Sklep: Svet krajevne skupnosti potrjuje zaključni račun za leto 2021.  
 
 
Prisotnih 10 članov. 
GLASOVANJE: 
ZA:  10    PROTI: 0  SE VZDRŽIM: 0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

K 7. točki 
Razno 

 
- Za izgradnjo čistilne naprave so se pričela dela in se predvideva, da bo poskusni zagon v 

mesecu juliju letos 
- Za ureditev trga na Raki so v pridobivanju še zadnje služnosti  
- Prejeli smo ponudbo družbe Euronet za postavitev bankomata  

Postavitev bankomata bi bila sicer smotrna, a vendar je strošek, za KS zelo visok (mesečni 
najem 500 eur). Tudi razmere v preteklih dveh letih in način življenja se je spremenil in nam 
pri večnih ponudnikov omogoča elektronsko bančništvo in brezgotovinsko plačevanje. S 
tega vidika se za postavitev bankomata ne bomo odločili. 

 
- Predlogi za podelitev priznanj Mestne občine Krško (zunaj razpis) 

 
- Razmislek za prijavo novih predlogov za Moj projekt participativni proračun za leto 2023 
- Pridobiti bo potrebno izvajalce za izvedbo projektov iz lanskega Mojega projekta pri katerih 

sodeluje KS Raka, in sicer obnova starih avtobusnih postaj in ureditev pešpoti Gradišče, 
Celine, Jelenik. 

 
- Predstavnike društev se pozove k razmisleku o oblikovanju programa ob krajevnem 

prazniku. V kolikor bo izkazan interes za izvedbo dogodkov v širšem obsegu, bo KS 
prispevala delež za postavitev prireditvenega šotora.  

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri. 
 
 
Zapisal/a: 
Marjanca Golob 
Strokovna sodelavka za KS 

Predsedujoči svetu KS Raka, 
            Primož Šribar  


