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Šifra: 900 - 8 / 2018 -  (KS13) 
Raka, 27. 10. 2022 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

20.  redne seje sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 
 27. 10. 2022, 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 11 članov sveta krajevne skupnosti, svet je sklepčen. 
 
Seje so se udeležili: Primož Šribar, Rok Bizjak (pridruži se pri 3. točki), Mitja Novak, Andrej Kralj, 
Frančiška Metelko, Alojz Šiško, Martin Junkar, Željko Novak, Damjana Pirc, Majda Novak, Viki 
Kotar, Jernej Šterk 
 
Odsotni: Brigita Gregorič, Jože Vidovič 
 
Ostali prisotni: Marjanca Golob, strokovna sodelavka za KS, 

Lara Fajfar iz podjetja Savaprojekt d.d. 
 

K  1.  točki 
Potrditev dnevnega reda 

 
 
S sklicem je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 19. redne seje KS Raka 
3. Predstavitev projekta za ureditev peskokopa Ravno 
4. Urejanje javnih poti 
5. Obravnava prejetih vlog in prošenj 
6. Razno 
 
 
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, zato je predsedujoči dal na glasovanje predlog naslednjega 
sklepa: 
 

❖ Dnevni red se potrdi.    
 
Prisotnih 11 članov 
GLASOVANJE: 
ZA:  11          PROTI:   0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K  2.  točki 
Potrditev zapisnika 19. redne seje Sveta KS Raka 

 
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

❖ Zapisnik 19. redne seje se potrdi. 
 
Prisotnih 11 članov 
GLASOVANJE: 
ZA:   11       PROTI:   0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 3. točki  

Predstavitev projekta za ureditev peskokopa Ravno 
 
Predstavitev koncepta umestitve fotovoltaične elektrarne na območju peskokopa Ravno. 
Projekt predstavi predstavnica podjetja Savaprojekt ga. Lara Fajfar. 
Projekt je bil na mestni občini Krško in Zavodu za varstvo okolja že predstavljen. V nadaljevanju 
bodo podali zahtevek za pridobitev soglasij. 
 
Predstavitev območja enot urejanja prostora se deli na dva dela, in sicer gostinsko športni program 
ter ohranjeno območje narave (učne poti, območje ptiča čebelarja) in pa območje fotovoltaične 
elektrarne. 
 
MOKK je podala predlog o umestitvi poslovne cone v severnem območju. Zavod za varstvo narave 
želi  da se umestiti območje vode (ribnik), prednostno z varovanjem živalskih in rastlinskih vrst. 
 
Predvideva se 10 Mw moč elektrarne in priklop na trafo Dobruška vas.. 
 
Na predstavljen predlog so prisotni podali svoje mnenja. 
  
Izpostavi se, možnost energetske skupnosti – soinvestiranje krajanov – glede na to, da obstoječe 
trafo postaje ne omogočajo več novih priklopov. Tudi s strani požarne varnosti stanovanjskih 
objektov bi bila to boljša rešitev za zainteresirane posameznike. 
 
Gostinski obrat in športne objekte bo potrebno vzdrževati in urediti, da bo funkcionalno za širšo 
skupnost. 
Predlaga se umestitev počivališča za avtodome. 
  
Da so športne in rekreacijske površine umeščene hkrati z elektrarnami in jih izvede isti investitor. 
 
Vse zbrane se pozove, da v roku tedna dni podajo svoje mnenje in se potem zbir predlogov 
posreduje projektantu. 
 
 

K 4. točki 
Urejanje javnih poti 

 
 

4.1. Investicijsko vzdrževanje cest 

 
Rekonstrukcija ceste v Cirju od križišča pri Oštirju do Rihtarja JP 694074, se opravi do konca 
novembra. Asfalti Kovač d.o.o. je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za asfalt. Ks Raka bo 
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prispevala 750 m2 asfalta po pogodbi z omenjenim podjetjem. Martin Rihtar uredi podlago v lastni 
režiji oziroma na svoje stroške. Dogovorjeno je tudi, da se  hkrati položijo jaški in cevi za optiko. 
 

 
4.2 Most čez Račno Gmajna na cesti JP 694191 
 
Glede na pripombe krajanov Gmajne in Dolenje vasi, da ob nalivih na mostu zastaja voda bomo na 
oddelek GI MOKK podali predlog za ureditev vozne površine na mostu, in sicer preplastitev z 
ustreznim odvodnjavanjem. S strani vzdrževalca občinskih cest je bila zadeva že pregledana. 
 
 
 
 

K 5. točki 
Obravnava prejetih vlog in prošenj 

 

- Pred časom je bila podana pobuda, da se ob igrišču PGD Smednik namesti protihrupna 
ograja. Predlagamo, da se protihrupna ograja postavi na oporni zid na strani PGD Smednik. 
V prilogi podajamo načrt ureditve opornega zidu s katerim je bilo PGD Smednik v preteklosti 
že seznanjeno. Za realizacijo bi bil potreben dogovor  med  MOKK , PGD Smednik in KS  
Raka, da bi se s skupnim vložkom zadeva realizirala. 
 

- Klicala Milka Šerbec – vloga za asfalt oz. nasutje gramoza 
Cesta ne izpolnjuje pogoja za asfaltiranje  (območje zidanic). Predlaga se, da se ob 
priložnosti pridobitve drobljenega asfalta z njim nasujejo kolesnice in tako utrdi vozišče. 
 

- Krajanka (odcep Vrček), je podala vlogo za ureditev ceste JP694137 po neurju, saj naj bi bil 
na cesti nasut gramoz in zasuti jaški. Opravljen je bil ogled s strani  vzdrževalca občinskih  
cest, ki na omenjeni cesti ni opazil nobenih nepravilnosti. Cesta se nahaja v poplavnem 
območju.  

 
 
Ostalih pobud, vlog in prošenj ni bilo. 
. 
 
 

K 6. točki 
Razno 

 
Izvedena  so bila vzdrževalna dela na igralih – zamenjan tobogan, popravljeni leseni deli, prav tako 
klopi pri igralih. 
 
Urejene in obnovljene so vse stare avtobusne postaje. 
 
Srečanja starejših krajanov, ki je bilo navadno zadnji petek v novembru Krajevna skupnost letos ne 
bo organizirala zaradi nesodelovanja Društva upokojencev Raka. 
 
Za ureditev trga Raka z delom državne ceste so bili v tem mandatu narejeni koreniti premiki. 
Pridobljena so skoraj vsa  soglasja ob veliki pomoči in angažiranosti predstavnikov sveta KS. 
 
Gradi se komunalna infrastruktura; meteorna in fekalna kanalizacija ter čistilna naprava za 
aglomeracijo Raka. 
 



 

4 

 

V izdelavi je OPPN  Ravno  - upoštevan je bi predlog KS Raka za ureditev ceste do obstoječe 
trgovine podjetja Zrno d.o.o.. Postopek se nadaljuje s pridobivanjem ustreznih strokovnih podlag in 
mnenj, sledi javna razgrnitev... 
 
Pripombe in predloge KS Raka na dokument MO Krško – Strategija razvoja 2040+ 
je pripravil Rok Bizjak ter jih predstavil zbranim. Dodatno se predlaga širitev poselitve v smeri proti 
avtocesti in ohranitev zdravstvene postaje v KS Raka.  
 
Program dela KS Raka, ki je bil sestavljen ob začetku mandata 2018 - 2022 je bil v večini izveden.  
Kot je bilo že rečeno so veliki projekti, ki jih vodi MOKK v teku oziroma v izgradnji. 
 
Predsednik se zbranim zahvali za sodelovanje in poda informacije o kandidatih za nov sestav sveta 
krajevne skupnosti.  
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.50 uri. 
 
 
Zapisal/a: 
Marjanca Golob 
Strokovna sodelavka za KS 

Predsedujoči svetu KS Raka, 
            Primož Šribar  

         


