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Raka, 20. 06. 2019

Z A P I S N I K
5. redne seje sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 19. 06. 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 9 članov sveta krajevne skupnosti, svet je sklepčen.
Seje so se udeležili:
Viki Kotar, Brigita Gregorič, Andrej Kralj, Mitja Novak, Primož Šribar, Rok Bizjak, Alojz Šiško,
Martin Junkar, Frančiška Metelko in pri 5. točki dnevnega reda je sejo zapustil Alojz Šiško.
Predhodno so odsotnost napovedali: Damjana Pirc, Jernej Šterk in Željko Novak
Odsotni: Majda Novak in Jože Vidovič
K 1. točki
Potrditev dnevnega reda

S sklicem je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnikov 4. redne in 1. korespondenčne seje Sveta KS Raka
Urejanje JP
Organizacija krajevnega praznika
Podelitev priznanj in zahval
Obravnava prejetih vlog in prošenj
Razno

Na predlog dnevnega reda 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 4. redne in 1. korespondenčne seje sveta KS Raka
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Na zapisni 4. redne seje je bila podana pripomba glede naziva komisije za uničenje. Drugih
pripomb ni bilo, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa:
 Zapisnik 4. redne seje se potrdi.
Prisotnih 9 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 8
;

PROTI: 1

Sklep je bil sprejet.

 Zapisnik 1. korespondenčne seje se potrdi.
Prisotnih 9 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 9
;

PROTI: 0

Sklep je bil sprejet.
K 3. točki
Urejanje JP
Predsedujoči prisotne seznani z izvedenim:
- narejena nabrežina Kržišče
- cesta Gmajna – Tomažin
- podpisana pogodba z izvajalcem del za cesti JP694244 in JP694003
- ponovni razpis za gramoz
- zadolži svetnike, da do ponedeljka sporočijo, na katerih cestah je potrebno obsekovanje vej
- odobrena je postavitev varnostne ograje –cesta Pijana gora
Rok Bizjak opozori, da je bil zaradi zapore na avtocesti povečan promet po cesti LC 191311,
posledično je prišlo do poškodovanja asfalta tako na sami cesti kot tudi na mostu. Predlaga, da se
pošlje dopis na občino glede sanacije bankin kot tudi samega asfalta.
K 4. točki
Organizacija krajevnega praznika
Predsedujoči prisotne seznani s prireditvami ob krajevnem prazniku.
- rezervirane so stojnice
- poskrbljeno je za ozvočenje
- naročen je šotor in WC kabine
- slavnostni govornik bo župan
- pri programu bodo sodelovali KD Raka, Koledniki in PD Lavrencij
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K 5. točki

Podelitev priznanj in zahval
Predsedujoči prisotnim predstavi predloge za dobitnike priznanj in pohval.
Predlaga:
Polonca Ulčnik
Jože Šterk
Gregor Brodnik
Rok Bizjak predlaga, da se letos podelita samo dva priznanja.
Viki Kotar predlaga:
Silva Krošelj
Milka Zrnič
Frančiška Metelko predlaga:
Anico Tomše
Silva Krošelj
Mnenje večine svetnikov je, da se letos podelijo priznanja zaslužnim s področja kulture, športa ter
iz vzgoje in izobraževanja.
Predsedujoči po končani razpravi predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
 Podelijo se priznanja:
-

Ulčnik Polonci
Tomše Anici
Brodnik Gregorju

Prisotnih 8 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 8
;
PROTI:

0

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ostali predlogi se prenesejo v naslednje leto.

K 6. točki
Obravnava prejetih vlog in prošenj
Tomažin Alojz in Tomažin Martin, Drago Jordan – postavitev prometnih znakov predsedujoči
prisotnim predstavi prejeto vlogo. Vlogi posredovani na občino.
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Gorjup Jože in Madžar Janoš – asfaltiranje ceste predsedujoči prisotnim predstavi prejeto
vlogo. Pot ni kategorizirana. KS njihovo vlogo s predlogom za kategorizacijo odstopi na Občino
Krško.
Martin Novak – vloga za soglasje za odkup parcele – hiša stoji na JD. Predsedujoči predlaga,
da se pred izdajo soglasja preveri dostop solastnikov do parcel.
Marijan Gabrič – postavljanje optičnega kabla in sanacija asfaltirane ceste Podulce, Raka –
predsedujoči pove, da bo to v letošnjem letu sanirala občina.
K 7. točki

Razno

Rok Bizjak:
- poda zapisnik komisije o odpisu sredstev
- seznani z rezultatom glasovanja – Moj projekt
Primož Šribar:
- pohvali Jerneja, Mitja in Sliva za pomoč pri prenosu stolov v grad
- v petek bo koncert Kolednikov
- namesto voščila v Posavskem Obzorniku je bila izvedena lutkovna predstava »(Ne)
zgode v prometu«
- na naslednji seji bo potrebno podati realne ideja za pripravo proračuna za naslednji dve
leti
- potrebno je določit datum sestanka z g. Bajcom
Frančiška Metelko prisotne seznani, da bo potrebno v naslednjem letu zagotoviti sredstva v
proračunu za servisiranje defibrilatorja.
Prerazporeditev sredstev – zaradi premalo planiranih sredstev za kritje stroškov nabave WC-jev
in najema šotora je potrebna prerazporeditev, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega
sklepa
 Svet krajevne skupnosti potrjuje / sprejme sklep o naslednjih prerazporeditvah
sredstev:
Iz proračunske postavke 8119, konto 4020 se prerazporedi sredstva v višini 393,00
EUR, na proračunsko postavko 8092, konto 4026 v skupni višini 236,00 EUR zaradi
kritja stroškov najema šotora ter konto 4021 v skupni višini 157,00EUR zaradi kritja
stroškov nabave zastav, ter ozvočenja na prireditvi.

Prisotnih 8 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 8 ;
PROTI:

0

Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ker ostalih pobud in predlogov ni bilo je predsedujoči zaključil 5. redno sejo sveta KS Raka.
Seja je bila zaključena ob 2130.

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