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Šifra: 900 - 8 / 2018 - 32 (KS13) 

Raka, 17. 12. 2020 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
11.  redne seje sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne 17. 12. 2020,  

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 8 članov sveta krajevne skupnosti, svet je sklepčen. 

 

Seje so se udeležili: Primož Šribar, Rok Bizjak, Alojz Šiško, Jernej Šterk, Mitja Novak, Željko 

Novak, Viki Kotar, Damjana Pirc, Martin Junkar (pridruži pri 4. točki) Jože Vidovič, Andrej Kralj, 

Brigita Gregorič, Majda Novak, Frančiška Metelko 

 

 

Predhodno so odsotnost napovedali: Jože Vidovič, Andrej Kralj, Brigita Gregorič, Majda 

Novak, Frančiška Metelko 

 

Odsotni:  

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. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 10. redne seje Sveta KS Raka 

3. Obravnava prejetih vlog in prošenj 

4. Plan dela za leto 2021 

5. Imenovanje popisne komisije za leto 2020 

6. Razno 

  

 

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, zato je predsedujoči dal na glasovanje predlog 

naslednjega sklepa: 

 

 Dnevni red se potrdi.    

 

Prisotnih 8 članov. 

GLASOVANJE: 

ZA:   8                 PROTI:    0     

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Potrditev zapisnika 10. redne seje Sveta KS Raka 

 

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

 

 Zapisnik 10. redne seje se potrdi. 

 

Prisotnih 8 članov. 

GLASOVANJE: 

ZA: 8  PROTI: 0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

K 3. točki 

Obravnava prejetih vlog in prošenj 

 

3.1. Aljoša Goršak (omejitev hitrosti  Raka- Radulje) 

Vloga se nanaša na omejitev hitrosti na delu lokalne ceste LC 191161 Raka – Radulje. Vlagatelj 

predlaga, da se na navedenem odseku uredi območje omejene hitrosti (cona 30), zaradi 

ozkega, nepreglednega in nevarnega odseka cestišča.  

Svet KS se s predlogom strinja; vloga se odstopi v reševanje Občini Krško (GI in Svet za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu SPV) 

 

3.2. Roman Lahne (ureditev odseka Smednik – Krško; križišče lokalne in občinske 

ceste) 

Vloga se nanaša na dokončanje optičnega omrežja, javne razsvetljave, ureditve parkirišča in  

križišča ob lokalni cesti LC 191311 in intervencijske poti v vasi Smednik pri stavbi bivšega 

doma PGD Smednik. 

Na navedenem območju je bil opravljen ogled predstavnikov sveta KS, vlagatelja in lastnika 

bivšega doma PGD Smednik. Na območju je potrebno ugotoviti lastništvo v naravi (odmeriti 

javno dobro), urediti režim parkiranja, odstraniti nelegalen objekt, označiti parkirišča, 

zagotoviti prostor za intervencijska vozila in s tem zagotoviti varnost v križišču med omenjeno 

lokalno cesto in JP 694114. Vlogo odstopimo v reševanje Občini Krško (GI, Svet za preventivo 

in vzgojo v cestnem prometu SPV in Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja). 

 

3.3. Matej Junkar (optika in odvodnjavanje Dobrava pod Rako) 

Vlagatelj je opozoril na neurejeno odvodnjavanje in spodjedanje njihove parcele. Sprašuje tudi 

kdaj lahko pričakujejo optiko v vasi. 

S strani KS je bil opravljen ogled. Voda se ob nalivih iz javne poti (javno dobro) steka na JP2 

in nato na vlagateljevo parcelo. Za rešitev težave je potrebno urediti odvodnjavanje v sklopu 

spomladanskega vzdrževanja  cest in meteorne vode speljati v potok Račna kot je to bilo pred 

urejanjem makadamske javne poti (javno dobro). Po preverjanju podatkov z družbo Kostak 

d.d. in Občino Krško, smo ugotovili, da je optično omrežje v vasi Dobrava pod Rako nared za 

uporabo, vendar je predhodno potrebno pridobiti še služnostno pravico treh lastnikov parcel. 

 

3.4. Miran Šinkovec in Bizjak Franc (gramoz) 

Vlagatelja sta zaprosila za gramoz. Posredovan jima je bil odgovor, da trenutno KS nima na 

razpolago gramoza in da bo z njim ponovno razpolagala spomladi, ko se naj zopet obrneta z 

vlogo na KS Raka. 

 

3.5. Kaja Volčanjšek (gramoz; Dobrava pod Rako) 

Prosi za dobavo gramoza oziroma za ureditev cca 60 m dovozne poti, JP 694102. 

Pot bomo uredili v sklopu rednega vzdrževanja (točka 3.3.). 

 

3.6. Mnenje daljnovod Brestanica – Hudo 

Občini je bilo posredovano mnenje KS oziroma dopolnitev smernic, in sicer; 

 

 



 

3 
 

Krajevna skupnost Raka vztraja pri opredelitvi najustreznejše variante 1 s predlaganimi 

optimizacijami ali z izvedbo v kabelski obliki čez naselje Raka. Ugotavljamo, da se varianta 6 

približuje obstoječim objektom v prostoru, kar je z našega vidika nesprejemljivo. Ostale 

smernice, ki smo jih predhodno podali ostajajo nespremenjene. 

 

 

3.7. Lekše Bojana (odbojna ograja - vloga posredovana na Občino Krško) 

V vednost smo prejeli vlogo ge. Lekše in odgovor Občine Krško, g. Rafka Županca, ki je 

opredelil, da bo ograja postavljena v letu 2021. 

 

3.8. Varšek (ureditev ceste JP 694051 in optičnega omrežja - Gradišče) 

V vednost smo dobili vlogo ge. Varšek in odgovor Občine Krško, g. Rafka Županca. Javna cesta 

ni v veljavnih planih za leto 2021. Cesto bodo poskušali skladno s prioritetami in v dogovoru s 

KS Raka uvrstiti v plan rekonstrukcije in asfaltiranja cest za leta 2022 - 2026. 

 

 

Glede priključitve na optično omrežje pa ugotavljajo, da širše območje Gradišča pri Raki, od 

hišnih številk 1 - 6a, še ni priključeno na optično omrežje, zato se je potrebno v soglasju in 

dogovoru z vsemi lastniki stanovanjskih objektov od 1-6a, skupaj dogovoriti o poteku in 

izvedbi gradnje optičnega omrežja ter zadevo uskladiti z upravljalcem optičnega omrežja 

družbo Kostak d.d.. 

 

K 4. točki 

Plan dela za leto 2021  

 

Predsedujoči predstavi plan dela za leto 2021. 

 

4.1 Letno in zimsko vzdrževanje cest po planu in dogovoru, ter investicijsko 

vzdrževalna dela na javnih poteh za leto 2021: 

 

- sanacija plazu in odvodnjavanja na Jeleniku JP 694012 

- cesta Celine JP 694041 (preplastitev – asfaltna masa odškodnina CGP, ca 2000 m2; 

priprava lastni vložek krajanov ca. 6000 eur in izvedba del v lastni režiji) 

- most čez Račno (Metelko), Površje, cesta JP 694202; kot je bilo dogovorjeno z občino, 

je v  pripravi projektna dokumentacija in soglasje vodnega gospodarstva; KS ima v ta 

namen že predhodno pripravljena sredstva v višini 10.000 eur 

- v kolikor bo v proračunu ostalo še kaj sredstev se v jesenskem času uredi še kakšna 

cesta 

 

4.2 Širitev optičnega omrežja 

 

- v letošnjem letu je pridobljena služnostna pravica (Župnija Raka, Šiško Stane) za 

izgradnjo povezave proti Podulcam, Zabukovju, Površju in Dolenji vasi. V letu 2021 

dokončanje in vzpostavitev optičnega omrežja na obstoječi infrastrukturi. 

- ostala širitev infrastrukture za optične povezave, se naj bi izvajala sočasno z obnovo  

vodovodnega ali cestnega omrežja v sodelovanju z Občino Krško in z družbo Kostak 

d.d.  

- Izpostavljamo naslednje povezave: 

- Dolenja vas  - Gmajna (obnova vodovoda) 

- Zabukovje – Raški vrh (obnova vodovoda) 

- Vrh pri Površju (obnova ceste in vodovoda) 

- Ardro (obnova vodovoda) 

- Dobrava pod Rako (potrebno je pridobiti tri manjkajoče  služnosti) 

 

- Odprto ostaja vprašanje, ki je bilo že naslovljeno na občino Krško, vezano na širitev 

optičnega omrežja na Smedniku. Tam je bila predhodno planirana izgradnja skupne 

čistilne naprave v sklopu aglomeracije Smednik, katera je bila v preteklem letu 

umaknjena iz državnega načrta. Od občinske uprave se pričakuje odgovor, kdaj in kako 
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se bo sedaj izvedla širitev optičnega omrežja. Del cevi je že položen v sklopu izgradnje 

ceste (zveza na vlogo pod točko 3.2), potrebno je zagotoviti še povezavo in izvesti 

vpihavanje optičnega kabla. 

 

4.3 Srečanje z vodstvom občinske uprave. Predviden termin je 27.1.2021. 

Predsedujoči predlaga, da se izpostavijo naslednje teme:  

 

- Cesta in optika (vodovod) JP 694216 Vrh pri Površju - Videm 

- Gradišče JP 694051 modernizacija ceste in širitev optičnega omrežja 

- Zaloke – Kržišče LC 191311 modernizacija lokalne ceste in izgradnja pločnika 

- Gmajna LC 191301 modernizacija lokalne ceste in dokončanje pločnika na Gmajni 

- Obnova vodovoda Ardro  in izgradnja optičnega omrežja 

- Površje, cesta JP 694202 most čez potok Račna 

- Ureditev parkirišča na Smedniku za dnevne migrante  

- Aglomeracija Smednik 

- Kolesarska pot – povezava do Malega Podloga, priklop na povezavo Krško – 

Kostanjevica  

- Problematika skladišča na Raki (Zrno) 

 

4.4 Sodelovanje pri občinskih projektih v letu 2021 

 

      -   Dolga Raka – Lekše JP 694085, modernizacija ceste 

- Podulce – Dolenja vas JP 694201, obnova dela ceste 

- Planina pri Raki JP 694001, obnova dela ceste 

- Zabukovje – Brezje LC 191161, obnova dela ceste 

- pridobitev soglasij in izvedba kanalizacije na Raki v delu, ki ni vezan na državno cesto 

- ureditev odseka državne ceste, pločnika in signalizacije za  umirjanje prometa pri OŠ 

Raka 

- aktivnosti za ureditev trga Raka 

 

4.5 Ostale aktivnosti 

 

- spomladansko čiščenje okolja v sodelovanju z društvi 

- razpis za sofinanciranje dejavnosti društev (namenjeno 5000 eur) 

- evidenčno naročilo za košnjo in vzdrževanje zelenic 

- sodelovanje pri participativnem proračunu občine Krško (novi predlogi za Moj projekt 

2022) 

- Moj projekt 2021 (sprehajalna pot okoli gradu Raka – spremljanje aktivnosti) 

- sodelovali bomo pri organizaciji koncerta Koledniki z Rake in po možnosti organizirali še 

kakšen kulturni dogodek 

- dobava gramoza (po potrebi bomo sklenili aneks k pogodbi) 

- organizirali bomo prireditve ob krajevnem prazniku  

- organizirali bomo srečanje starejših krajanov zadnji petek v novembru 

- v mesecu decembru bomo organizirali prednovoletno srečanje krajanov pred stavbo KS 

 

4.6 Ostalo  

 

- postavitev informativne table  

- ureditev zelenih površin oz sprehajalnih poti po Raki 

- natečaj za najlepšo fotografijo KS Raka (spletna stran KS www.raka.si) 

 

Predsedujoči odpre razpravo in predlaga, da se potrdi predstavljeni plan dela za leto 2021. 

 

Sklep:  Svet KS Raka potrdi predstavljeni plan dela za leto 2021 

 

Prisotnih 9 članov. 

GLASOVANJE: 

ZA: 8   PROTI: 0   SE VZDRŽIM: 1 

http://www.raka.si/
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

K 5. točki 

Imenovanje popisne komisije za leto 2020 

 

Predsedujoči poda predlog, da se imenuje komisija za izvedbo popisa za leto 2020. Na predlog 

predsednika se v komisijo predlagajo: Frančiška Metelko – predsednica, Vidovič Jože  - 

podpredsednik in Martin Junkar – član. 

 

Ker na predlog ni bilo pripomb, predsedujoči na glasovanje poda naslednji sklep: 

V popisno komisijo se imenujejo: 

- Frančiška Metelko – predsednica 

- Jože Vidovič – podpredsednik 

- Martin Junkar - član 

 

Prisotnih 9 članov. 

GLASOVANJE: 

ZA: 9   PROTI: 0   SE VZDRŽIM: 0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

K 6. točki 

Razno 

 

Na igrišču pri gasilnem domu je potrebno postaviti opozorilne table. 

 

Pojavila se je potreba po košu za pasje iztrebke (preveriti dobavo in vzdrževanje); predvsem v 

okolici igrišča in šole. 

 

Dobili smo poziv, za postavitev novih nadstrešnic za avtobusna postajališča (podali smo 

zahtevek za postajališče Zaloke). 

 

Pripravlja se nova kategorizacija cest – svetniki so pozvani, da predlog pregledajo in do roka 

podajo pripombe (do naslednje seje občinskega sveta). 

 

Predlog: postavitev čebulomata oz. avtomata s ponudbo lokalnih pridelovalcev.  

Virtualna tržnica lokalnih dobrin – podati zbir na spletno stran KS. 

 

Ker ostalih pobud in predlogov ni bilo je predsedujoči zaključil 11. redno sejo sveta KS Raka. 

 

Seja je bila zaključena ob 19:30.  

 

 

 

Zapisala: 

Marjanca Golob,  

Strokovna sodelavka VII/1 za KS    

Predsedujoči svetu KS Raka, 

            Primož Šribar  

        predsednik sveta KS Raka 


