Šifra: 900 - 8 / 2018 - 21 (KS13)
Raka, 27. 11. 2019

Z A P I S N I K
7. redne seje sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 27. 11. 2019,
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 13 članov sveta krajevne skupnosti, svet je sklepčen.
Seje so se udeležili: Brigita Gregorič, Andrej Kralj, Primož Šribar, Rok Bizjak, Alojz Šiško,
Frančiška Metelko, Damjana Pirc, Željko Novak, Jernej Šterk, Martin Junkar, Viki Kotar, Jože
Vidovič, Majda Novak in Mitja Novak (pridruži se pri 3. točki dnevnega reda)
Predhodno so odsotnost napovedali: /
Odsotni: /
Ostali prisotni: Marjanca Golob, strokovna sodelavka za KS; Silvo Krošelj;
ravnateljica OŠ Raka, učiteljica OŠ Raka Barbara Šešet in 9 učencev OŠ Raka (gostje iz osnovne
šole so sejo zapustili po 4. točki dnevnega reda)
K 1. točki
Potrditev dnevnega reda

S sklicem je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnikov 6. redne seje in 2. korespondenčne seje Sveta KS Raka
3. Obisk otrok OŠ Raka (predstavitev razloga obiska, predstavitev dela KS, odgovori na
vprašanja)
4. Urejanje in vzdrževanje javnih poti
5. Gospodarska cona peskokop Ravno
6. Obravnava prejetih vlog in prošenj
7. Osnutek občinskega proračuna 2020/2021 (pregled investicij v KS Raka)
8. Imenovanje članov popisne komisije 2019
9. Sprejem sklepa o prerazporeditvi sredstev veljavnega proračuna za leto 2019
10. Razno
Na predlog dnevnega reda ni bilo pripomb, zato je predsedujoči dal na glasovanje predlog
naslednjega sklepa:
❖ Dnevni red se potrdi.
Prisotnih 13 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 13
;
PROTI:

0

Sklep je bil soglasno sprejet.

1

K 2. točki
Potrditev zapisnika 6. redne seje Sveta KS Raka
Na zapisnik 6. redne seje pripomb ni bilo, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa:
❖ Zapisnik 6. redne seje se potrdi.
Prisotnih 13 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 13
;
PROTI: 0
Sklep je bil sprejet.
K 3. točki
Obisk otrok OŠ Raka (predstavitev razloga obiska, predstavitev dela KS, odgovori na
vprašanja)
Predsedujoči pozdravi goste iz osnovne šole Raka, ki so izrazili željo, da se udeležijo seje sveta
KS. Predsedujoči predstavi delovanje krajevne skupnosti (kako deluje, izvolitev članov sveta,
dolžnosti in naloge). Nato besedo preda gostom. Učiteljica Barbara Šešet uvodoma predstavi
namen obiska – učenci sodelujejo v programu Erasmus flow, s katerim sodelujejo z drugimi
državami in v okviru katerega deluje tudi projekt kompetence aktivnega državljanstva. Pri tem
projektu želijo učence seznaniti s pravicami in dolžnostmi državljanov, delovanjem države in
lokalne skupnosti kot institucije. Učencem želijo predvsem predstaviti kako konstruktivno pristopati
k težavam. Večji poudarek so dali delovanju občine in njenim projektom, med katerimi so si
podrobneje ogledali delitev participativnega proračuna – Moj projekt, katerega deloma uvajajo tudi
na svoji šoli. Namen obiska seje, je bil učencem prikazati delovanje sveta KS in kako sodelovanje
na seji poteka v praksi.
K 4. točki
Urejanje in vzdrževanje javnih poti
4.a) Predsedujoči poda krajše poročilo glede obnov cest, ki so v upravljanju KS v letošnjem letu.
Dela in obnove so potekala v skladu z letnim načrtom, ki so si ga zadali ob nastopu mandata. Tako
so bile zaključene investicije na cestah Planina pri Raki in Zabukovje pri Raki, na cesti v Cirju je
bilo sanirano cestišče in škarpa (Občina Krško), na Gmajni je bilo urejeno obračališče za vozila
komunale, asfaltiran je bil odsek Kržišče-Gmajna (Občina Krško)…
Z družbo Kostak d.d. – upravljalcem cest – je bil opravljen obhod po cestah in podan nalog za
obsek drevja.
Dobavljen je bil gramoz in porabljen na kritičnih odsekih.
Predsednik člane sveta opozori, da morajo biti pri izvajanju zimske službe pozorni na opravljeno
delo (izvajalec mora dnevnike opravljenega dela dostavljati sproti, tako bo lažji tudi nadzor), saj so
stroški zelo visoki.
4.b) Predsedujoči predstavi plan cest za obnovo oz. rekonstrukcijo v prihodnjem letu (v okviru
proračuna in asfalta iz asfaltne mase):
• Cesta JP2 694111, Podlipa – Goli Vrh
Del cestišča poteka po zasebni parceli katere lastnik je Domitrovič Stane. Gospod je na KS Raka
podal zahtevo za širitev cestišča na sosednjo parcelo, ki je javno dobro. K sanaciji se pristopi ob
pogoju, da bodo pridobljena vsa soglasja lastnikov in mejašev, da bo širitev realna in racionalna; v
kolikor zahteve soudeleženih ne bodo realne se od rekonstrukcije odstopi. Vlagatelja zahteve g.
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Domitroviča se pisno pozove, da zahtevo za širitev cestišča natančno opredeli in o tem pisno
seznani KS.
Sklep: Svet KS se strinja, da KS pristopi oz. začne s postopkom širitve cestišča, ob pogoju
da se pred tem pridobijo vsa potrebna soglasja /strinjanja vseh lastnikov (podpisane izjave),
in da je širitev v mejah predvidenih sredstev.
Prisotnih 14 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 12
PROTI: 0

SE VZDRŽIM: 2

Sklep je bil sprejet.
•

Cesta JP2 694112, Goli vrh (Povhe, Pavkovič, Bakšič)
Navedeno cesto bi asfaltirali v celoti ob pridobitvi vseh soglasij lastnikov za odkup in
odmero. Cesta je kategorizirana, vendar v glavnem poteka po zasebnih zemljiščih. V
kolikor ne bo vseh soglasij se cestišče uredi do zadnjega pridobljenega soglasja.
Sklep: Svet KS se strinja, da se da cesta v plan dela za leto 2020 in se začne s
postopkom.

Prisotnih 14 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 14
PROTI: 0

SE VZDRŽIM: 0

Sklep je bil sprejet.
•

Cesta v Podulcah JP2 694211 (Žabkar)
Pod kmetijo je bil saniran plaz in urejeno odvodnjavanje (postavljeni jaški), cestišče pa ni
bilo asfaltirano. Sanacijo plazu je izvedla Občina Krško, vendar je za asfaltiranje zmanjkalo
sredstev. Kljub večkratnim pogovorom z Občino Krško za dokončno sanacijo ceste,
ustreznega dogovora ni bilo mogoče doseči. KS Raka pristopi k asfaltiranju ceste v okviru
svojih zmožnosti.
Sklep: Svet KS se strinja, da se navedeno cestišče da v plan dela za leto 2020.

Prisotnih 14 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 14
PROTI: 0

SE VZDRŽIM: 0

Sklep je bil sprejet.
•

Dostop do vodohrama na Celinah JP2 694053
Odsek družba Kostak uporablja za dostop do vodohrama. Ob neurjih gramoz odnaša na
državno cesto. Plan je, da se asfaltira odsek cca 100 m in se priključi že asfaltiranem
odseku. Cesto bi uredili s sodelovanjem družbe Kostak. Asfaltno maso ca. 300m2 smo
odmerili že na prejšni seji.

•

Ureditev odseka (mlinščice) ob potoku Račna – Vrh pri Površju
Za navedeno ureditev (čiščenje) se pozove upravljalca Vodno gospodarstvo, oziroma
Direkcijo za vode RS.

•

Gmajna odsek Vizlar – Cemič JP2 694121
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Po ogledu na terenu je bilo ugotovljeno, da je možna širitev cestišča (na najbolj kritičnem
odseku). G. Cemič je pripravljen del sofinancirati, saj cestišče uporablja za opravljanje
svoje dejavnosti.
Sklep: Svet KS se strinja, da se opravi sanacija na kritičnem delu, ob predhodnem
dogovoru z G. Cemičem in ob pridobitvi soglasij vseh lastnikov in hkratni ureditvi lastništva
(izmera- odkup občina).
Prisotnih 14 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 14
PROTI: 0

SE VZDRŽIM: 0

Sklep je bil sprejet.
•

Cesta Jelenik JP2 694012 (potrebna sanacija plazenja – dogovorjen ogled s strani Občine),
Občina je o kritičnem odseku že bila obveščena ustno in po elektronski pošti.

•

Članica sveta KS Raka Frančiška Metelko je podala predlog za prekategorizacijo ceste JP2
694083, Mikote proti Kržišču.
Sklep: Svet KS se strinja, da se na občino poda predlog za prekategorizacijo navedene
ceste

Prisotnih 14 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 13
PROTI: 0

SE VZDRŽIM: 1

Sklep je bil sprejet.
K 5. točki
Gospodarska cona peskokop Ravno
Predsedujoči prisotne opozori, da je bila na prejšnji seji sveta KS imenovana delovna skupina, ki
sodeluje s krajani in občino v zvezi s spremembo OOPN. Prisotne tudi seznani z dosedanjim
delom, tako da jim prebere naslednji zapis.
GOSPODARSKA CONA PESKOKOP RAVNO (Seznanitev na Seji KS Raka, dne 27. 11. 2019)
Občina Krško je prejela pobudo za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
od investitorja podjetje Zrno d.o.o. Raka. V skladu z veljavnim občinskim prostorskim načrtom
(OPN) Občine Krško je za območje stavbnih zemljišč na območju enote urejanja prostora (EUP)
MKO3 tako že predvidena izdelava OPPN: Gospodarska cona peskokop Ravno. Poslovna cona je
bila na tem mestu v prostorskem planu določena že leta 2004, leta 2015 pa se je v OPN dodala
širitev poslovne cone. S postopkom je bila KS Raka seznanjena in so ji bili predstavljeni vsi posegi.
V primeru nestrinjanja bi lahko KS Raka podala pripombo v javni razgrnitvi. Izdelan in s strani
Občinskega sveta Občine Krško potrjen OPPN določa pogoje za gradnjo v omenjenem območju.
Dne 16. 10. 2019 je Občina Krško organizirala predstavitev omenjene pobude v Gasilskem domu
Smednik. Na predstavitev je povabila lastnike zemljišč, KS Raka, pooblaščenca investitorja
Proplan, Ivanka Kraljič s.p, Zrno d.o.o. in predstavnike Občine krško Oddelka za gospodarsko
infrastrukturo. KS Raka je zaradi kratkega roka vabila na predstavitev, v lastni organizaciji ustno
povabila tudi ostale krajane, ki živijo v bližini omenjene gospodarske cone. Zapisnik iz predstavitve
je na vpogled v pisarni KS Raka.
Nekaj dni po omenjeni predstavitvi je bila KS seznanjena, da je bila na Občino Krško podana
peticija krajanov vasi Ravno in Mali Koren, da nasprotujejo gospodarski coni Ravno in zahtevajo
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spremembo OPN. Nekaj dni zatem je sledila enaka peticija podpisanih krajanov vasi Gmajna,
Smednik in Kržišče. Pobudo za spremembo namenske rabe zemljišč (posledično tudi OPN, če je
pobuda odobrena s strani Občine Krško), lahko predlagajo samo lastniki zemljišč, in sicer z
izpolnitvijo vloge na spletni strani Občine Krško (https://www.krsko.si/podatkiobrazca/3025). KS
Raka ne more podati pobude za zemljišča katerih lastniki so fizične oziroma pravne osebe
(podjetja).
Dne 12. 11. 2019 smo bili predstavniki KS Raka vabljeni na sestanek na oddelek za urejanje
prostora in varstvo okolja Občine Krško. Na sestanku je bil prisoten direktor podjetja Zrno d.o.o.
Bajc Jože s svojima pooblaščencema podjetjem SL inženiring d.o.o. in Proplan Ivanka Kraljič s.p.,
ter predstavnik oddelka za gospodarsko infrastrukturo Občine Krško. Seznanjeni smo bili s samim
postopkom izdelave OPPN in da je KS Raka kot nosilec urejanja prostora s svojimi izhodišči,
smernicami in mnenji vključena v izdelavo OPPN. Po sprejetju sklepa o izdelavi OPPN bo KS
Raka na uradni poziv Občine Krško štirikrat vključena za podajo izhodišč, smernic in mnenj.
Javnost bo vključena dvakrat.
Svet KS Raka predstavlja interese celotne KS Raka in vseh krajanov, ki živijo na območju
krajevne skupnosti Raka. Glede na navedeno bo Svet KS Raka podal izhodišča in smernice za
izdelavo OPPN, ki ne sme negativno vplivati na kvaliteto življenja krajanov, temveč mora prinesti
kraju napredek. V postopku izdelave OPPN bo javna razgrnitev 30 dni. V sklopu javne razgrnitve
bo javna obravnava, ki mora biti v prvi tretjini javne razgrnitve in nikakor ne v času šolskih počitnic.
Od Občine Krško bomo zahtevali, da je javna obravnava v Gasilskem domu Smednik. Krajani bodo
o tem pravočasno obveščeni.
Pri navedeni točki ni bilo glasovanja.
K 6. točki
Obravnava prejetih vlog in prošenj
Krajevna skupnost Raka je prejela naslednje vloge krajanov:
• Vloga za popravilo JP2 na Cirju (vloga se nanaša na sanacijo cestišča).
Omenjena cesta je bila v oktobru urejena pri rednem vzdrževanju cest.
•

Vloga Bojane Slak (vzdrževanje poti Zabukovje pri Raki odsek Grm – Vrtovšek)
Gre za cestišče, ki ga upravlja občina, zato smo zahtevek posredovali naprej in je bilo z
njihove strani naročeno vzdrževanje.

•

Vloga Šterk Srečka (vloga se nanaša na postavitev znaka slepa ulica in usmerjevalne
ulične tablice)
Svet KS se strinja s postavitvijo usmerjevalne ulične tablice ob glavni cesti, saj je vlagatelj
od le-te oddaljen in tako je zahteva upravičena. Zahteva za postavitev znaka slepa ulica ni
upravičena, ker se cesta, ki vodi do Šterkovih ne konča pri njihovi domačiji. Vloga se
posreduje Občini Krško.

•

Vloga Alenke Varšek (vloga se nanaša na sanacijo ceste in optiko)
Na terenu je bil opravljen ogled. Od oddelka za gospodarsko infrastrukturo Občine Krško
smo pridobili ustrezne informacije, ki jih je potrebno posredovati ge. Varšek.

•

Vloga Valentine Plevnik (vloga se nanaša na sanacijo ceste)
Cestišče je deloma asfaltirano, vendar zelo obremenjeno, saj ga dnevno uporabljajo za
dostop do vodohrama oz. prečrpališča. Cesta je kategorizirana, vendar je večina cestišča v
zasebni lasti. Za pomoč pri sanaciji bomo zaprosili družbo Kostak, ki navedeni odsek tudi
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največ uporablja (navoz gramoza, popravilo udarnih jam) in po potrebi tudi sami pristopili k
vzdrževanju.
•

Vloga Jerneja Šerka za Franca Bakšiča (vloga se nanaša na sanacijo kanalet in ureditev
odvodnjavanja) Gre za odsek na državni cesti Zavratec-Smednik, ki ni v upravljanju KS.
Jernej Šterk je zadevo že posredoval oddelku za gospodarsko infrastrukturo občine Krško.

•

Vloga Mitje Bakšiča (vloga se nanaša na postavitev ogledala)
Vlogo bomo posredovali na Občino Krško.

•

Vloga skupine »šola zdravja« Raka (vloga se nanaša na dodelitev prostora, ki bi ga
uporabljali v dopoldanskem času za občasna srečanja in za spravilo dokumentacije,
rekvizitov)
Sklep: Svet KS se strinja da se vlagatelju odobri najem prostora, ob predpostavki, da se
prostor uporablja v skladu s hišnim redom.

Prisotnih 14 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 14
;
PROTI:

0 SE VZDRŽIM: 0

Sklep je bil sprejet.
K 7. točki
Osnutek občinskega proračuna 2020/2021 (pregled investicij v KS Raka)
Predsedujoči prisotne seznani s srečanjem z občinsko upravo, predsedniki in tajniki KS-ov, ki je
bilo 6. 11. 2019 v gasilskem domu Veliki Kamen.
Na srečanju so bile predstavljene pretekle investicije Občine Krško, plan proračuna občine za
naslednja leta, potek javnih naročil in izmenjava mnenj.
V proračunu za leti 2020 in 2021 so sredstva namenjena za izvedbo projektov, ki so bili izbrani s
participativnem delu s projektom Moj projekt (tako bomo pridobili fitnes na prostem, klopce, urejena
avtobusna postajališča, otroška igrala). Nadaljuje se projekt ureditve Trga Raka in iskanje načinov
financiranja projekta za dozidavo osnovne šole na Raki ter ureditev javnih poti.
K 8. točki
Imenovanje članov popisne komisije 2019
Predsedujoči poda predlog, da se imenuje komisija za izvedbo popisa za leto 2019. Na predlog
predsednika se v komisijo predlagajo: Majda Novak – predsednica, Mitja Novak - podpredsednik
in Alojz Šiško – član.
Ker na predlog ni bilo pripomb, predsedujoči na glasovanje poda naslednji sklep:
• V popisno komisijo se imenujejo:
- Majda Novak – predsednica
- Mitja Novak – podpredsednik
- Alojz Šiško - član
Prisotnih 14 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 14
;
PROTI: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.
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K 9. točki
Sprejem sklepa o prerazporeditvi sredstev veljavnega proračuna za leto 2019
Svet krajevne skupnosti potrjuje / sprejme sklep o naslednjih prerazporeditvah sredstev:
Iz proračunske postavke 8094, konto 4025 se prerazporedi sredstva v višini 162,00 EUR,
na proračunsko postavko 8170, konto 4022 v skupni višini 162,00 EUR zaradi kritja
stroškov komunalnih storitev.
Prisotnih 14 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 14
;
PROTI: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 10. točki
Razno
•

Jernej Šterk poda povzetek sestanka delovne skupine za ureditev Trga Raka
Pri ureditvi gre za rekonstrukcijo regionalne ceste, ureditve komunalne infrastrukture,
parkirišč in okolice trga.
Povzame, da je potrebno pridobiti še približno 10 soglasij za ureditev služnosti za
izgradnjo kanalizacijskega omrežja. Pridobitev služnosti je v domeni Krajevne
skupnosti.
Povedal je, da gre projekt v revizijo na GPI Novo mesto.
V naslednjih korakih bo izvedena obravnava na Direkciji RS za ceste, nato sledijo
popravki projekta in sama izvedba, za katero pa je potrebno zagotoviti zadostna
sredstva in uvrstitev v proračunske postavke investitorjev ( DRSI-ja in Občine).

•

Z občinsko upravo je bilo dogovorjeno, da v naslednjem letu pridejo na sestanek.

•

Ko bo znan ostanek letošnjega proračuna, ki zagotovo bo, se ob rebalansu del sredstev
s sklepom sveta KS prerazporedi na postavko Pokroviteljstva in dotacije krajevne
skupnosti PP 8091.

•

Pridobili smo ponudbo Elektromehanike Arh d.o.o. za novoletno okrasitev. Pri njih
imamo skladiščene novoletne okraske. Ponudba se sprejme.

•

Ob novoletnih praznikih se krajanom pošljejo voščilnice.

•

3. 12. 2019 ob 17 uri smo vabljeni na predstavitev Bibliobusa, ki bo v Krškem v Dvorani
v Parku.

•

29.11.2019 ob 11 uri, je organizirano srečanje starejših krajanov KS Raka v
soorganizaciji KS Raka, OŠ Raka, DU Raka in KO RK Raka.

•

Organizirali bi prednovoletno druženje s krajani. Srečanje bi bilo na trgu, za tople
napitke poskrbijo svetniki KS, možnosti je tudi seznanitve z uporabo defibrilatorja.

•

Rok Bizjak in Željko Novak sta se, 21.11.2019, kot predstavnika KS udeležila sestanka,
ki ga je organizirala Lovska družina Raka za solastnike zemljišč, ki uporabljajo javno
pot. Dogovorili so se o nadaljni uporabi ceste in rešili spor, ki je nastal pri uporabi
omenjene ceste.
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•

Viki Kotar je podal predlog, po umestitvi vaškega obeležja nekam na trg, krožišče
(predlog raška čbula); podal je tudi predlog, da se lastnike pozove k ureditvi grmovnic
ob javnih poteh, katerih višina in širina onemogoča preglednost.

•

Jernej Šterk je v razmislek podal predlog po ureditvi kolesarske poti do Krškega
(razmislek trase).

Ker ostalih pobud in predlogov ni bilo je predsedujoči zaključil 7. redno sejo sveta KS Raka.
Seja je bila zaključena ob 20:15.

Zapisala:
Marjanca Golob,
Strokovna sodelavka VII/1 za KS
Predsedujoči svetu KS Raka,
Primož Šribar,
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