Šifra: 900 - 8 / 2018 - 8 (KS13)
Raka, 10. 04. 2019

Z A P I S N I K
4. redne seje sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 10. 04. 2019,
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 12 članov sveta krajevne skupnosti, svet je sklepčen.
Seje so se udeležili:
Damjana Pirc, Andrej Kralj, Majda Novak, Mitja Novak, Jernej Šterk, Primož Šribar, Rok Bizjak,
Alojz Šiško, Željko Novak, Martin Junkar, Frančiška Metelko in pri 4. točki dnevnega reda je sejo
zapustil Jože Vidovič.
Predhodno so odsotnost napovedali: Brigita Gregorič
Odsotni: Viki Kotar
K 1. točki
Potrditev dnevnega reda

S sklicem je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnikov 2. in 3. redne seje Sveta KS Raka
Plan dela v mandatnem obdobju 2018-2022
Plan dela v letu 2019
Imenovanje komisije za dodelitev sredstev javnega razpisa za sofinanciranje
društev
6. Imenovanje komisije za podelitev priznanj Krajevne skupnosti Raka
7. Obravnava prejetih vlog in prošenj
8. Razno
Na predlog dnevnega reda ni bilo pripomb, zato je predsedujoči dal na glasovanje predlog
naslednjega sklepa:
 Dnevni red se potrdi.
Prisotnih 12 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 12
;
PROTI:

0

Sklep je bil soglasno sprejet.
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K 2. točki
Potrditev zapisnika 2. in 3. redne seje sveta KS Raka
Na zapisnika ni bilo pripomb, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa:
 Zapisnika 2. in 3. redne seje se potrdita.
Prisotnih 12 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 12
;
PROTI: 0

Sklep je bil sprejet.

K 3. točki
Plan dela v mandatnem obdobju 2018-2022

Skladno z vabilom na sejo je bil poslan tudi Plan dela v mandatnem obdobju 2018-2022.
Predsedujoči prisotne pozove, da podajo morebitne pripombe in dopolnitve, ki bodo upoštevane v
tabeli, ki bo priloga tega zapisnika.
Dopiše se:
Volilna enota 2: pod program – umik skladišča umetnih gnojil z Rake
Volilna enota 4: pločnik Smednik – Dobrava
Volilna enota 6: Pločnik Ardro – Raka (Šiško)
Volilna enota 1: pločnik in JR proti Raki (Matej Bizjak)
Po razpravi predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa:
 Plan dela v mandatnem obdobju 2018-2022 se potrdi
Prisotnih 12 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 12
;
PROTI:

0

Sklep je bil soglasno sprejet.

K 4. točki
Plan dela v letu 2019
Predsedujoči prisotne pozove, da določijo plan dela za leto 2019:
Cesta Zalokar – Globevnik 250m2
2. Dovjak cesta JP2 694243 priključek na glavno cesto LC 191161- 50m2 asfalt
3. Šterk – 133 m2 asfalt , kategorizirana javna pot, sam pripravi tampon in robnike
1.
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4. Planina – Vas 450 m2 asfalt
5. Ograja pri Mikotah
6. Ograja pri smetnjakih
7. Tomažin – Gmajna JP2 135 m2 asfalt (sofinanciranje Kostak d.d.)
8. Ureditev nabrežine Kržišče (Žigič – Platana; preko koncesionarja)
9. Urejanje krožišča Nečemer Kristijan s.p; (Vizlar - košnja krožišča)
10. Lekše dejan – JP2 asfalt 50m – problem odvodnjavanja
11. Cesta Ardro – ograja
12. Jože Žabkar – stara cesta proti Zabukovju (2018 je bilo kopano za vodovod in optiko, po
končanih delih cesta ni bila povrnjena v prvotno stanje, leta 2017 je bila izvedena sanacija
plazu vendar po sanaciji ni bila asfaltirana, postavljeni so bili jaški za odvodnjavanje, ki pa
niso v funkciji)
13. Vzdrževanje cest JP2 po dogovoru in po planu
Do sredine leta je potrebno pripraviti plan cest za leto 2020.
Projekti:
- Kanalizacija
- Ureditev trga
- Pobudo OŠ Raka glede ureditve prostora pred OŠ svet ne podpira
- Spremljanje stanja mostov in dela na cestah ter ostali infrastrukturi
- Rok Bizjak: pobuda za spremembo OPPN

Prisotnih 11 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 11
;
PROTI:

0

Sklep je bil soglasno sprejet.

K 5. točki
Imenovanje komisije za dodelitev sredstev javnega razpisa za sofinanciranje društev
Predsedujoči članom sveta uvodoma predlaga, da se imenuje tri-članska komisija za mandatno
obdobje 2018-2022, prisotne pa pozove, da podajo svoja mnenja in predloge.
V razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani sveta so bila za člane komisije predlagani Mitja Novak,
Primož Šribar in Viki Kotar. Ker nadaljnje razprave ni bilo, predsedujoči predlaga sprejem
naslednjega sklepa:
 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
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Prisotnih 11 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 11
;
PROTI:

0

Sklep je bil soglasno sprejet.

K 6. točki
Imenovanje komisije za podelitev priznanj Krajevne skupnosti Raka

Predsedujoči članom sveta uvodoma predlaga, da se imenuje tri-članska komisija za mandatno
obdobje 2018-2022, prisotne pa pozove, da podajo svoja mnenja in predloge.
V razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani sveta, predsedujoči predlaga sprejem naslednjega
sklepa:
 O podelitvi priznanj Krajevne skupnosti Raka bo odločal Svet KS Raka

Prisotnih 11 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 10
;
PROTI:

1

Sklep je bil sprejet.

K 7. točki
Obravnava prejetih vlog in prošenj
Prošnja za nakup PVC cevi – Silvo Žabkar predsedujoči prisotnim predstavi prejeto vlogo. Po
razpravi predlaga, da se vloga odstopi na občino s pripisom, da naj Občina Krško na omenjeni
nepremičnini vzpostavi služnostno pravico in odvodnjavanje primerno uredi.
Prisotnih 11 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 11
;
PROTI:

0

Sklep je bil soglasno sprejet.
Cesta Podlipa – Domitrovič Stane predsedujoči prisotnim predstavi prejeto vlogo ter predlaga,
da se sestanejo z njim (Primož Šribar, Frančiška Metelko in Viki Kotar). Njegovo vlogo se nato z
dodatno obrazložitvijo odstopi na Občino Krško.
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Vloga za postavitev prometnega znaka prepoved vožnje za tovorna vozila Podulce – Mojca
Skobe –dovozna pot do Elesa. Predsedujoči predlaga naj se obrne na njih.
Avtobusna postaja Dolga Raka – Marjeta Gorenc – vloga za veliko ogledalo predsedujoči
predlaga, da se vloga odstopi občini v reševanje.
Izdaja soglasja k ukinitvi in odtujitvi javnega dobra (zadeva Hruševar Silvo) predsedujoči
predstavi prejeto vlogo. Po razpravi predlaga sprejem naslednjega sklepa:
 Svet KS Raka je sprejel sklep, da se lahko soglasje za ukinitev javnega dobra na
predmetni nepremičnini in odtujitev predmetne nepremičnine izda le pod pogojem,
da se na nepremičnini 1226/5, k.o. Smednik izvede geodetska izmera, in sicer v
smislu, da se nepremičnina razmeri na del, ki leži neposredno ob cesti JP2 in po
katerem teče jarek za odvodnjavanje in na del, ki se drži parcele katere lastnik je
Hruševar Silvo Gmajna 1, Raka. Del parcele, ki leži ob cesti in po kateri teče jarek za
odvodnjavanje je cestno telo in mora obdržati status javnega dobra.
Prisotnih 11 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 11
;
PROTI:

0

Sklep je bil soglasno sprejet.

K 8. točki

Razno
Komisija za uničenje – predsedujoči prisotne seznani, da je potrebno določiti komisijo za uničenje
osnovnih sredstev po zapisniku, katere je predlagala popisna komisija.
Na predlog članov sveta se v komisijo predlagajo: Jernej Šterk – predsednik, Brigita Gregorič –
podpredsednica, Rok Bizjak – član.
Ker na predlog ni bilo pripomb, predsedujoči na glasovanje poda naslednji sklep:
 V popisno komisijo se imenujejo:
-

Jernej Šterk – predsednik
Brigita Gregorič – podpredsednica
Rok Bizjak – članica

Prisotnih 11 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 11
;
PROTI:

0

Sklep je bil soglasno sprejet.
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Participativni proračun – Moj projekt predsedujoči prisotne seznani s participativnim
proračunom in jih pozove, da podajo predloge.
Predlogi:
- igrala,
- korita na parkirišču,
- zasaditev drevoreda,
- sanacija stopnic,
- najem šotora,
- ureditev čistilne naprave Ardro
- nabava klopi

Potek pogreba na Raki
Nadaljnje razprave v tej točki ni bilo. Odločanja v tej točki ni bilo.
Ker ostalih pobud in predlogov ni bilo je predsedujoči zaključil 4. redno sejo sveta KS Raka.
Seja je bila zaključena ob 2215.

Zapisala:
Irena Krstov,
Strokovna sodelavka VII/1 za KS
Predsedujoči svetu KS Raka,
Primož Šribar,
predsednik sveta KS Raka
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