Šifra: 900 - 8 / 2018 - 30 (KS13)
Raka, 16. 9. 2020

Z A P I S N I K
10. redne seje sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 16. 9. 2020,
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 10 članov sveta krajevne skupnosti, svet je sklepčen.
Seje so se udeležili: Andrej Kralj, Primož Šribar, Rok Bizjak, Alojz Šiško, Frančiška Metelko,
Jernej Šterk, Jože Vidovič, Mitja Novak, Željko Novak, Viki Kotar (sejo zapusti pri 6 točki), Brigita
Gregorič (pridruži se pri 3. točki),
Predhodno so odsotnost napovedali: Damjana Pirc, Martin Junkar
Odsotni: Majda Novak
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta KS Raka
Urejanje javnih poti
Širokopasovno omrežje v KS Raka
Obravnava prejetih vlog in prošenj
Rebalans FN III za 2020 in rebalans FN za leto 2021
Razno

Na predlagani dopolnjeni dnevni red ni bilo pripomb, zato je predsedujoči dal na glasovanje
predlog naslednjega sklepa:
❖ Dnevni red se potrdi.
Prisotnih 10 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 10
PROTI:

0

Sklep je bil soglasno sprejet.
K 2. točki
Potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta KS Raka
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Na zapisnik ni bilo pripomb, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa:
❖ Zapisnik 9. redne seje se potrdi.
Prisotnih 10 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 10
PROTI: 0
Sklep je bil sprejet.
K 3. točki
Urejanje javnih poti
3.1 Dodatek k planu dela: asfaltiranje cestnega odseka - župnišče. Za namen modernizacije je bil
pridobljen predračun in soglasje Župnije Raka.
Sklep: Svet KS potrjuje, da se modernizira odsek ceste JP694062 (župnišče)
Prisotnih 11 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 11
PROTI: 0
Sklep je bil sprejet.
3.2 Ostala dela na javnih poteh
Na oddelek za gospodarsko infrastrukturo je bil podan zahtevek za dobavo dodatnih količin
gramoza iz naslova odpravljanja posledic neurij in ureditev javnih poti (po seznamu ca.170 m3).
Na odseku ceste v Podulcah se bodo uredili jaški in odvodnjavanje.
Na odseku ceste Ardro-Lašče je odobrena zaščitna ograja, ki bo montirana verjetno v letu 2021
Z Občino je dogovorjeno, da se očisti struga potoka Račna pod mostom pred vasjo Zabukovje
in s tem prepreči poplavljanje ob večjih nalivih.
Predlagano je še popravilo mulde na Raki ter popravilo posedenega cestišča in udarnih jam na
Raki in Jeleniku.
Svetniki so pozvani, da do 15.10.2020 predlagajo odseke cest, kjer je potreben obsek
obrezovanje obcestne vegetacije pred zimo in čiščenje obcestnih jarkov (košnja).

in

K 4. točki
Širokopasovno omrežje v KS Raka
Način življenja zahteva sodobne komunikacijske kanale. Tako smo na KS dobil kar nekaj vprašanj,
kdaj bo celotna KS priključena na širokopasovno omrežje. Težave počasnih telekomunikacijskih
kanalov so se pokazale spomladi, ko se je delalo in šolalo na daljavo.
Pripraviti je potrebno seznam zaselkov, kjer še ni optičnega omrežja oziroma je infrastruktura
pripravljena pa ne deluje in preveriti, kje se pojavlja ovira za vzpostavitev povezave. Potrebno je
tudi poiskati možnosti za širitev in nadaljevanje izgradnje optičnega sistema.
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Občina širokopasovno omrežje širi v sklopu obnove vodovoda in obnove cest. V nasprotnem
primeru občina zagotovi cevi in kable, služnosti in izkop pa so v domeni interesentov.
Rok Bizjak predlaga, da se na Občino Krško naslovi poziv k obrazložitvi ob ukinitvi aglomeracije
Smednik – izgradnja optičnega omrežja.
Vloga Saje: Napeljava ter priključitev optike - Površje, Dolenja vas, Zabukovje (odgovor je bil že
podan); izgradnja bo mogoča ob pridobitvi vseh služnosti in vzpostavitvi povezave s centralo na
Raki.
Pri tej točki ni bilo glasovanja.
K 5. točki
Obravnava prejetih vlog in prošenj
5.1 Vinko Štajnar vloga za dobavo gramoza 6 kamionov (odcep Veličevič Alojz, Kržišče)
Sklep: Odobrijo se 4 kamioni gramoza.
5.2 Matjaž Fink Postavitev dodatnih stebričkov pri pokopališču
Gre za državno cesto R3-672 1338. Ob robu cestišča omenjenega odseka je škarpa, zato menimo,
da postavitev stebričkov ni potrebna. Vsak udeleženec v prometu je odgovoren za varno vožnjo in
udeležbo po cestno prometnih predpisih.
5.3 Občina Krško
Vloga za izdajo mnenja za elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča
pri posamični poselitvi – EUP SPR 132 (Občina Krško) - širitev stavbnega zemljišča, za namen
gradnje nove stanovanjske hiše – Sela pri Raki 24.
Sklep: KS podaja pozitivno mnenje k elaboratu in soglaša s spremembo oziroma širitvijo
stavbnega zemljišča v skladu s priloženim elaboratom.
5.4. Vloga za izdajo mnenja glede na prestavljeno traso elektrovoda Brestanica – Hudo –
Brestanica – Družinska vas:
Smernice za načrtovanje prostorskih ureditev za državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV
Brestanica – Hudo, odsek Brestanica Družinska vas
Po razpravi predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa:
Zaradi kompleksnosti zadeve se sestavi komisija v sestavi Primož Šribar, Brigita Gregorič, Viki
Kotar, Jernej Šterk, Alojz Šiško, Andrej Kralj, Željko Novak in Damjana Pirc, da preuči nov predlog
trase daljnovoda in poda mnenje.
Prisotnih 11 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 11 PROTI: 0

SE VZDRŽIM: 0

Sklep je bil sprejet.
K 6. točki
Rebalans FN 2020-III in sprememba proračuna za leto 2021
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Rebalans 2020-III je namenjen prerazporeditvi sredstev in ureditvi investicijskih postavk za
realizacijo projektov do konca leta. Krajevna skupnost Raka razpolaga s 123.848,83 euri. Zaradi
znanih razmer in odpovedi praznovanja krajevnega praznika in okrnjene realizacije še nekaterih
dogodkov, bo v proračunu predvidoma ostalo 17.025 eur, ki jih bomo prenesli v proračun leta
2021. Del ostanka sredstev se prenese za že načrtovano sofinanciranje izgradnje oz. obnove
mostu.
Z vsemi prerazporeditvami in prenosom sredstev se tako proračun za leto 2020 zmanjša in sicer
na 106.823,83 eur.
S spremembo proračuna za leto 2021 se upošteva nova vrednost dotacije občine Krško, ki znaša
82.410 eur, upošteva prenos sredstev iz proračuna 2020 in predvidene prihodke v višini 1.000.
Tako je v proračunu leta 2021 za 100.435 eur sredstev.
Na sami seji se svetu predstavi pripravljen tabelarični del proračuna, obrazložitev po posamičnih
postavkah, obrazloži se tudi tekstualni del proračuna. Po predstavitvi je predsedujoči odprl
razpravo v kateri so sodelovali vsi prisotni svetniki.
Ker v razpravi na predlog proračuna ni bilo pripomb, predsedujoči na glasovanje poda predlog
naslednjega sklepa:
Sklep: Svet KS Raka potrjuje predlog rebalansa 2020-III in spremembo proračuna za leto 2021.
Prisotnih 10 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 10 PROTI: 0

SE VZDRŽIM: 0

Sklep je bil sprejet.
K 7. točki
Razno
7.1 Trg Raka
Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja je Občina
Krško na trgu odstranila močne reflektorje in jih nadomestila z novimi varčnimi s snopom
svetlobe usmerjenim k tlom, prav tako je zamenjala reflektorje, ki osvetljujejo cerkev Sv.
Lovrenca.
7.2 Igrala in zunanji fitnes
Naprave v okviru Mojega projekta so postavljene, pri tem je KS sofinancirala eno napravo
in podlago za igrala. Potrebna bo še obnova obstoječih igral in zatraviti del igrišča. Postavi
se dva kontejnerja za odpadke (embalaža, mešani), kar bo financirala KS (cca 80€ +
stroške mesečnega odvoza). Postavijo se obvestilne table.
7.3 Spletna stran KS Raka
Spletna stran potrebuje osvežitev in posodobitev. Urejal jo bo Mitja Novak.
7.4 Sofinanciranje društev
Predsedniki društev so bili pozvani k pravočasni oddaji poročil o izvedbi projektov. Glede
na razmere zaradi posledic epidemije v letu 2020 verjetno vsa društva ne bodo mogla
izpeljati zastavljenih projektov. Ostanek sredstev se prenese v leto 2021.
7.5 Predstavitev KS Raka z društvi (članek v Dolenjskem listu)
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7.6 Gledališka predstava »Kralj Lear« v atriju gradu Raka (organizacija Društvo trg Sevnica –
gledališka sekcija) bo 03.10.2020. KS Raka izvede košnjo travnika pred gradom, zaradi
zagotovitve parkirnih mest.
7.7 Ripšlovo leto - 100 sadnih dreves (na KS smo prejeli obvestilo občine o projektu in pozvali
turistično društvo Lovrenc Raka k sodelovanju; predstavniki svet KS do 23.9. podajo svoje
predloga za zasaditev sadnega drevja oziroma sodelovanja pri projektu)

Mitja Novak: predlaga, da se nabavi kvaliteten projektor in ozvočenje
Alojz Šiško: predlaga, da se odgovorne pozove k ureditvi prostorov s komunalnimi odpadki
Rok Bizjak: predlaga, da se posreduje poziv za rekonstrukcijo lokalne LC 191311 ceste Kržišče Zaloke v plan Občine Krško
Brigita Gregorič: predlaga, da se dokončajo pred leti začeta dela in izgradi pločnik
Jernej Šterk: predlaga, da se na Cirju (Žabkar) zamenja ogledalo, ki je potemnelo in je
nefunkcionalno, zaradi nepreglednosti ob priključitvi na cesto pa nujno potrebno. Prav tako se na
navedenem odseku predlaga postavitev znaka slepa ulica. Pove še, da se bo na Trgu Raka
izvedel pregled tal z georadarjem, na podlagi katerega se bodo določila mesta za sondiranje.

Ker ostalih pobud in predlogov ni bilo je predsedujoči zaključil 10. redno sejo sveta KS Raka.
Seja je bila zaključena ob 21:25.

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