Šifra: 900 - 8 / 2018 - (KS13)
Raka, 20. 4. 2022
Z A P I S N I K
18. redne seje sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne
20. 4. 2022, 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: Primož Šribar, Rok Bizjak, Jernej Šterk, Mitja Novak, Andrej
Kralj, Frančiška Metelko, Alojz Šiško, Martin Junkar, Brigita Gregorič,
Odsotni: Damjana Pirc, Jože Vidovič, Majda Novak, Viki Kotar, Željko Novak
Ostali prisotni: Marjanca Golob, strokovna sodelavka za KS,
Jože Radovan, predstavnik podjetja Kremen d.o.o.
Petra Ereš Malus, vodja Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja M.
občine Krško
K 1. točki
Potrditev dnevnega reda
S sklicem je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
DNEVNI RED:
Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 17. redne seje
Izdaja soglasja k ukinitvi javnega dobra - Kremen d.o.o.
Urejanje javnih poti
Obravnava prejetih vlog in prošenj
Rebalans I finančnega načrta za leto 2022
Sklep – potrditev predloga komisije za sofinanciranje delovanja in projektov
društev
8. Razno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, zato je predsedujoči dal na glasovanje
predlog naslednjega sklepa:
 Dnevni red se potrdi.
Prisotnih 9 članov
GLASOVANJE:
ZA: 9
PROTI:

0

1

Sklep je bil soglasno sprejet.
K 2. točki
Potrditev zapisnika 17. redne seje Sveta KS Raka
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa:
 Zapisnik 17. redne seje se potrdi.
Prisotnih 9 članov
GLASOVANJE:
ZA: 9
PROTI:

0

Sklep je bil soglasno sprejet.
K 3. točki
Izdaja soglasja k ukinitvi javnega dobra - Kremen d.o.o.
O navedeni zadevi je Svet KS Raka razpravljal že na 17. redni seji vendar zaradi
skopih informacij o navedeni točki ni podal mnenja. Mestno občino Krško, kot
vlagateljico vloge za izdajo soglasja, smo prosili za dodatna pojasnila. Zato sta danes
med nami predstavnik podjetja Kremen d.o.o. g. Jože Radovan in predstavnica
mestne občine Krško ga. Petra Ereš Malus.
Ga. Ereš Malus predstavi vlogo, ki se nanaša na odkup dela javnega dobra, in sicer
dela nepremičnine parc. št. 1223/24 k. o. Smednik (peskokop Ravno). Kot je pojasnila
na navedenem odseku v naravi te poti ni več, ker je tam že peskokop. Po končanem
kopu, sanaciji, se na navedenem območju po OPPN predvideva namenska raba
prostora namenjena turizmu.
G. Radovan predstavi območje peskokopa in plan širitve in sanacije. Pojasni, da mora
imeti podjetje Kremen d.o.o. z lastniki parcel, kjer se nahaja peskokop sklenjen pravni
posel (biti lastnik ali imeti služnost, zakup), ki je podlaga za njihovo pridobitev oz
podaljšanje koncesije. Na navedeni nepremičnini, ki je last Občine, želijo del javnega
dobra odkupiti, za kar je potrebno pridobiti tudi soglasje Krajevne skupnosti.
S strani Sveta KS se postavi vprašanje dostopa lastnikov do sosednjih parcel. V
kolikor bo Kremen d.o.o. odkupil del predmetne nepremičnine in ne tudi sosednjih,
bodo le-ti izgubili dostop do parcel, s čimer svetniki ne soglašajo. Vprašanje je tudi ali
podjetje trenutno izvaja dejavnost brez koncesije in ostalih dovoljenj.
Gosta zapustita sejo, nakar svetniki odprejo razpravo in podajo zadevo na glasovanje.
Predlaga se naslednji sklep: Svet KS Raka podaja soglasje k ukinitvi dela javnega
dobra nepremičnine parc. št. 1223/24 k. o. Smednik.
Prisotnih 9 članov
GLASOVANJE:
ZA: 4
PROTI:

4

VZDRŽAN: 1

2

Sklep ni bil sprejet, Svet KS Raka je glasoval neodločeno.
Andrej Kralj zapusti sejo.
K 4. točki
Urejanje javnih poti
4.1. Investicijsko vzdrževanje cest
V decembru smo sklenili pogodbi s podjetjem Asfaltom Kovač za ureditev cest JP2
6940104 Jelenik – Pinterič in JP2 694218 Dolenja vas – Šterk, skupna vrednost
pogodb je 26.938,39 eur.
Ker so se cene energentov in surovin drastično povišale je dobavitelj zaprosil za
sklenitev aneksa in podal novi ponudbi. Skupna vrednost investicije bi tako zanašala
32.185,75 EUR.
Pridobili smo tudi novi ponudbi izvajalcev CGP in Kop Brežice, ki sta od ponudnika
Asfalti Kovač precej višji.
Sklep: Svet KS daje soglasje k sklenitvi aneksa k pogodbi za investicijsko vzdrževalna
dela.
Prisotnih 8 članov
GLASOVANJE:
ZA: 8
PROTI:

0

Sklep je bil soglasno sprejet.
Z izvajalcem letnega vzdrževanja Kostak d.d. smo na terenu pregledali
odseke, kjer je potrebno nujno narediti plombe, da se prepreči
poškodovanje voziščne konstrukcije ter večja investicijsko vzdrževalna
navedeno s strani izvajalca ponudbe še nismo prejeli. Problem je v visoki
surovin in ne morejo zagotoviti cen, ki so določene v koncesijski pogodbi.

in določili
nadaljnje
dela. Za
podražitvi

4.2.Predlog, da se na križiščih na Gmajni in v Zabukovju postavi prometni
znak dovoljeno za lokalni promet, maksimalna obremenitev 7,5 t.
Predsedujoči predstavi problematiko lokalne ceste LC 191301. Krajani vasi Površje se
pritožujejo, da se omenjena lokalna cesta uporablja za bližnjico do Smednika za težka
tovorna vozila. Cesta ni na nobenem mestu primerno označena. Situacijo naj si
ogledajo predstavniki SPV Mestne občine Krško in določijo na katerih mestih naj se
postavi omenjeni prometni znak. Vlogo bomo posredovali na oddelek GI Mestne
občine Krško in SPV Mestne občine Krško.
4.3 Predlog za postavitev prometnega znaka slepa ulica na cesti JP 694022,
Koritnica - Janc.
Cesta JP 694022 poteka po javnem dobrem in se konča pri kmetiji Janc, Koritnica 6.
Od njihovega dvorišča se nadaljuje gozdna pot, ki poteka po zasebnem zemljišču in se
v dolini priključi na JP 694021. Ta del poti je bil v preteklosti pomotoma kategoriziran.
Ob spremembi kategorizacij v lanskem letu je bila kategorizacija v tem delu ukinjena.
Navigacijske mape (Google maps, Garmin...) vodijo k hišni številki Podulce 33 ali
Podulce 31 po navedeni kategorizirani poti preko dvorišča kmetije Janc, naprej po
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gozdni poti in se nato priključijo na JP 694021. Težava je v tem, da vozila potem, ko
ugotovijo zmoto nato obračajo in delajo škodo na dvorišču Jančevih, ki je zasebna
lastnina. Seveda se to dogaja tudi v nočnem času.
KS Raka na občino Krško podaja predlog, da se na začetku JP 694022 nemudoma
postavi prometni znak slepa ulica. Prav tako predlagamo, da občina pri upravljalcih
navigacijskih map zahteva, da navedeno cestno povezavo v navigacijskih mapah
ukinejo.
K 5. točki
Obravnava prejetih vlog in prošenj
5.1 PROPLAN, vloga za pridobitev konkretnih smernic za OPPN peskokop
Ravno
V 1. fazi priprave izhodišč je Svet KS Raka podal smernice, ki so bile le deloma
upoštevane. Svet KS Raka bo podal mnenje in konkretne smernice. Predsedujoči
predstavi mnenje, ki je priloga tega zapisnika.
5.2 Mira Sašek, Mali Koren 8b – čiščenje jarka za meteorne in komunalne vode
Gospa sprašuje, kdo je zadolžen za vzdrževanje in čiščenje jarka za odvajanje
meteornih in komunalnih vod. V preteklosti so ta jarek vzdrževali s strani podjetja
Kremen. Sedaj že več let ni bil očiščen in voda zaliva dvorišča.
Jarek poteka po zasebnih zemljiščih, zato so za odvodnjavanje načeloma dolžni
poskrbeti lastniki sami. Vodotoke vzdržuje podjetje VGP Novo mesto d.d..
Z Mestno občino Krško bomo podali skupen predlog za pripravo programa dela javne
službe na področju urejanja voda za leto 2023.
5.3. Slavica Novak, Gmajna 4
Prosi za postavitev znaka slepa ulica. Vloga je bila že 2x obravnavana in po ogledu
zavrnjena. Krajani tega dela vasi Gmajna, ki ga povezuje cesta JP 694192 že več let
opozarjajo na problematiko navedeno v vlogi. Ob prihajajoči poletni sezoni
pričakujemo še več težav na omenjenem cestnem odseku, ki se nahaja v neposredni
bližini počivališča OMV. Svet KS Raka predlaga, da se vloga krajanke upošteva in se
postavi znak slepa ulica.
Vlogo se ponovno naslovi na SPV in oddelek za gospodarsko infrastrukturo mestne
občine Krško.
5.4. Anica Vrščaj, Gmajna
Prosi, da se redno vzdržuje brežina ob priključku na AC pri Smedniku. Del brežine je
lepo vzdrževan zadnji del na ovinku pa zaraščen.
Obrazloženo vlogo bomo v imenu krajanov naslovili na vzdrževalca CGP d.d..
5.5 Martin Tomažin, Smednik 6
Vloga se nanaša na dobavo 3 kamionov gramoza.
Ker je navedena pot gozdna in gre po zasebnih zemljiščih, KS ne more in ne sme
vzdrževati poti. KS vzdržuje kategorizirane javne poti JP2 in izjemoma dobavlja
gramoz za poti, ki so javno dobro. Vlagatelj naj vlogo naslovi na zavod za gozdove oz.
lastnike in uporabnike poti.
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5.6. Repše Andreas
Vloga se nanaša na čiščenje nanosa peska ob izvajanju zimske službe (v mesecu
decembru). Ob izvajanju zimske službe je del gramoza zasul rob zelenice in
poškodoval nekaj grmovnic ob robu poti.
Gospod je bil napoten na izvajalca zimske službe.
5.7. Rafael Tomažin - odkup dela javnega dobra
Vloga se nanaša na odmero dejanskega stanja in ukinitev javnega dobra. Brigita
Gregorič prisotnim predstavi situacijo. Del javnega dobra poteka skozi vlagateljeve
objekte, dvorišče.
Rok Bizjak izpostavi, da bi bilo smiselno to javno dobro zamenjati za parcelo, ki je v
lasti Rafaela Tomažina in po kateri gre cesta JP 694172.
Pri vlagatelju je potrebno preveriti ali se z menjavo parcel strinja. V kolikor se z
navedenim strinja, bomo na naslednji seji sveta KS predlog ponovno obravnavali in
vlogo naslovili na mestno občino Krško.
5.8 Silvester Kerin - asfalt do hišne številke Mikote 15
Silvester Kerin je podal vlogo za asfaltiranje ceste JP 694142. Kategorizirana cesta je
v naravi dolga približno 310 m in vodi do ene hišne številke, in sicer Mikote 15. Po
današnjih cenah po podražitvi surovin in energentov ocenjujemo, da bi investicija v
navedeno cesto znašala med 25.000,00 in 30.000,00 EUR. V preteklosti smo dajali
prednost za asfaltiranje cest odsekom, kjer je voda odnašala material, kjer je več
hišnih številk in kjer so krajani sami sofinancirali modernizacijo cest. S tolikšnimi
sredstvi KS Raka trenutno ne razpolaga. Predlagamo, da vlagatelj razmisli o
sofinanciranju priprave cestišča za asfaltiranje in se na KS Raka obrne v začetku
naslednjega leta, ko bo verjetno na voljo nova količina asfaltne mase iz naslova
odškodnine CGP.
Vlagatelju bomo poslali pisni odgovor.
Pri tej točki ni glasovanja.
K 6. točki
Rebalans I finančnega načrta za leto 2022
Gradivo je bilo prejeto skupaj z vabilom. Rebalans se nanaša na povečanje finančnega
načrta za ostanek sredstev na TRR na dan 31.12.2021 in ustrezne prerazporeditve
med proračunskimi postavkami, glede na predvidene potrebe in višje cene investicij.
Svetniki na podano niso imeli pripomb. Zato predsedujoči predlaga sprejem sklepa:
Sprememba finančnega načrta za leto 2022 se potrdi.
Prisotnih 8 članov
GLASOVANJE:
ZA: 8
PROTI: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.
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K 7. točki
Sklep – potrditev predloga komisije za sofinanciranje delovanja in projektov
društev
Predsednik komisije za dodelitev sredstev javnega razpisa za sofinanciranje društev,
Mitja Novak pove, da je komisija pregledala in točkovala prejete vloge. Prejetih je bilo
12 vlog in nobena ni bila zavrnjena. Sredstva se razdelijo, kot je razvidno iz predloga
sklepa, katerega predlaga, da se tudi potrdi.
Sklep: Svet KS Raka potrjuje predlagani sklep o delitvi sredstev na podlagi razpisa za
sofinanciranje dejavnosti in programov društev.
Prisotnih 8 članov.
GLASOVANJE:
ZA: 8 PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
8. točki
Razno
Krajevni praznik
Bo potekal, kot je bilo v navadi pred epidemiološkimi ukrepi. Društva so pozvana k
sodelovanju pri pripravi dogodkov in programa, pri postavljanju in pospravljanju
prireditvenega prostora.
11. 8. 2022 Slavnostna seja na gradu
12. 8. 2022 DV Raka cvičkov večer
13. 8. 2022 PGD Raka lovrenška gasilska veselica
14. 8. 2022 Svečana sv. maša in TD Lovrenc
15. 8. 2022 Velika maša (praznik)

-

-

Odgovor DARS-a glede umestitve optičnega omrežja pri Smedniku

-

Volitve v DZ dne 24. 4. 2022 – prostor mladinske točke. Ključe prevzame
Fanika Metelko.

Seja je bila zaključena ob 21.45 uri.
Zapisal/a:
Marjanca Golob
Strokovna sodelavka za KS

Predsedujoči svetu KS Raka,
Primož Šribar
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