Šifra: 900 - 8 / 2018 - (KS13)
Raka, 16. 6. 2022

Z A P I S N I K
19. redne seje sveta krajevne skupnosti Raka, ki je bila dne
16. 6. 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 8 članov sveta krajevne skupnosti, svet je sklepčen.
Seje so se udeležili: Primož Šribar, Rok Bizjak, Mitja Novak (pridruži se pri 3. točki), Andrej Kralj,
Frančiška Metelko, Alojz Šiško, Martin Junkar, Željko Novak, Damjana Pirc
Odsotni: Brigita Gregorič, Martin Junkar, Majda Novak, Viki Kotar, Jernej Šterk
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.

Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 18. redne seje
Urejanje javnih poti
Obravnava prejetih vlog in prošenj
Organizacija krajevnega praznika 2022
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.
K 2. točki
Potrditev zapisnika 18. redne seje Sveta KS Raka
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato predsedujoči predlaga sprejem naslednjega sklepa:
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 Zapisnik 18. redne seje se potrdi.
Prisotnih 8 članov
GLASOVANJE:
ZA: 7
PROTI: 1
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 3. točki
Urejanje javnih poti
3.1. Investicijsko vzdrževanje cest
Z izvajalcem letnega vzdrževanja Kostak d.d. smo na terenu pregledali in določili odseke, kjer je
potrebno nujno narediti plombe, da se prepreči nadaljnje poškodovanje voziščne konstrukcije ter
večja investicijsko vzdrževalna dela.
Del nujnih popravil bomo opravili v okviru investicijskega vzdrževanja, saj bo to za proračun KS
ugodneje – gre za cesto v Cirju JP 694074 od križišča pri Oštirju proti Rihtarju. Pripravljalna dela
bo opravil Rihtar Martin v lastni režiji. KS Raka pa bo pridobila najugodnejšega ponudnika za
izvedbo asfalterskih del iz naslova investicijskega vzdrževanja.
Rok Bizjak predlaga da se ob izvedbi del sočasno vkoplje tudi cevi za optiko.
Sklep: Svet KS daje soglasje k pogodbi za investicijsko vzdrževalna dela.
Prisotnih 9 članov
GLASOVANJE:
ZA: 9
PROTI: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.
3.2 Prerazporeditev sredstev finančnega načrta za leto 2022
Prerazporeditev se opravi iz PP 8223 Vzdrževanje športnih objektov zelenic in parkov, konto 4025
03 v višini 2.500 eur, kto 420241 v višini 700 eur in kto 420500 v višini 800 eur, na PP 8097
Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS, konto 4205 00, v višini 4.000 eur zaradi povečanja
dela sredstev za namen investicijskega vzdrževanja JP2 v KS.
Sklep: Svet KS daje soglasje k navedenim prerazporeditvam sredstev finančnega načrta.
Prisotnih 9 članov
GLASOVANJE:
ZA: 9
PROTI: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.
3.3 Ureditev poti na Jelenku – Pinterič, Dolenja vas – Šterk; začetek del je predviden konec
junija
3.4 Vzdrževanje JP2 v sklopu rednega zimsko letnega vzdrževanja
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Zaradi precej višjih cen energentov in surovin so tudi stroški rednega vzdrževanja cest precej višji.
V skladu s sprejetim planom smo naročili plombe na voziščih Mali Koren (cca 250 m 2) in Vinji vrh
(cca 100 m2).
Naročili bomo tudi košnjo, na odsekih kjer je to najbolj potrebno: Jelenik (JP2 694013, JP694012,
JP694011); Podulce (JP2 694021 do hišne številke Podulce 33, JP2 694024); Gmajna (JP2
694182, JP2 694181, JP2 694184, JP2 694172); Dobrava pod Rako (JP2 694103 - obvezno
obcestni jarek v vasi).
3.5 Ureditev JP1 (ureja MOKK)
Naročena so dela v Raškem vrhu (mulda), v Ardrem razširitve in nasutje gramoza.
Na Dolgi Raki bo vzdrževalec državne ceste CGP d.d. pričel z izgradnjo kamnite zložbe z ureditvijo
cestišča; Za navedeni odsek se poda prošnja, da se sočasno vkoplje tudi optika, s tem se reši še
en krak optičnega omrežja).

K 4. točki
Obravnava prejetih vlog in prošenj
4.1. Rafael Tomažin - odkup dela javnega dobra
Vloga se nanaša na odmero dejanskega stanja in ukinitev javnega dobra, ki poteka skozi
vlagateljeve objekte, dvorišče.
Vlagatelj je podal vlogo za zamenjavo in s tem strinjanje k ureditvi po dejanskem stanju v naravi;
odkup parc. št. 1107/10 k.o. Površje, ki je v lastništvu Občine Krško kot javno dobro v izmeri 299
m2. Parcela leži neposredno ob hiši, med parcelama št. 1035 in 1072/11, obe k.o. Površje, katere
lastnik je g. Tomažin.
Sklep: Svet KS Raka se s predlagano zamenjavo (odmero obstoječega javnega dobra in
zamenjavo za del parc. št. 1035 k.o. Površje v delu, kjer v naravi poteka JP 694172) strinja in
podaja svoje soglasje.
Prisotnih 9 članov
GLASOVANJE:
ZA: 9
PROTI: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.
4.2 Zalokar Franc, Ardro pri Raki 5 – izdaja soglasja za prestavitev poti
Zadeva je svetnikom poznana, predstavljena je vloga, ki se nanaša na prestavitev poti oziroma
menjavo javnega dobra za vlagateljevo parcelo.
Svet KS Raka sprejme sklep: Soglasje se izda pod pogojem, da se prestavitev poti izvede v celoti
na stroške vlagatelja ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov. Nadomestna pot naj se zagotovi v
enakem obsegu in v enaki kvaliteti kot je obstajala pot pred vlagateljevim posegom na delu, kjer ga
želi pridobiti.
Prisotnih 9 članov
GLASOVANJE:
ZA: 9
PROTI: 0
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Sklep je bil soglasno sprejet.
4.3 Praznik Marko, Brezje pri Raki 5b – ureditev poti
Pot je kategorizirana kot JP1, zato se pobuda po ureditvi, navozu gramoza, posreduje upravljalcu
oz. mestni občini Krško.
4.4 Urejanje vodotokov za leto 2023
Pozvani smo bili k podaji predlogov, kje so najbolj potrebne ureditve vodotokov (le-te ureja Vodno
gospodarstvo)
Predloge je zbral Rok Bizjak in smo jih posredovali na mestno občino Krško, kjer so zbir za celotno
občino posredovali naprej.
4.5 OPPN Ravno – odgovor Stanislave Vodeb na pobudo civilne iniciative
Ksenija Novak, predstavnica civilne iniciative Mali Koren – Ravno, je podala na občino predlog in
pobude civilne iniciative. Obveščeni so bili, da v tem delu postopka pobude ne morejo podati, lahko
pa jo bodo podali ob javni razgrnitvi.
4.6 Marija Dorbež – Razvojni projekti ob NEK2
Predlagateljici se poda odgovor o investicijah, ki so se izvedle in katere se bodo izvajale v
prihodnjih letih. Dom krajanov v KS Raka ni potreben, glede na zelo lep ambient gradu Raka,
prostor ob in v OŠ Raka, razpoložljivih kapacitetah PGD Raka in PGD Smednik ter cerkve in
gostinskih obratov (Tratnik, Cvičkov hram ipd).
K podaji predlogov v okviru razvojnih projektov ob NEK2 – KS k podaji predlogov neposredno ni
bila pozvana.
Izvedba in glasovanje v okviru Praticipativnega proračuna – krajani sami predlagajo in izglasujejo
projekte.
4.7. Prošnja Tamare Vonta – predstavitev
Ga Vonta prosi za informacijo, če je mogoče organizirati srečanje oz klepet z občani v vaših
prostorih oziroma kje drugje v vašem kraju. O časovnici ozirom koledarju srečanj bi se skupaj
dogovorili.
Vlagateljici se predlagajo prostori PGD ali Cvičkov hram. O terminu in pogojih se dogovori sama z
lastniki navedenih prostorov.
K 5. točki
Organizacija krajevnega praznika 2022
V tem tednu smo se dobili s predstavniki društev in skupaj oblikovali časovnico in program
dogodkov ob krajevnem prazniku.
Seja s kulturnim programom in druženjem bo v četrtek 11.8.2022 na gradu Raka
5x stojnica (naročiti)
V okviru prireditve v gradu bo tudi fotografska razstava Raka skozi čas in razstava rokodelskih
izdelkov.

Ostali dogodki:
6.8.
ŠD Raka - Nogometna tekma
7.8. LD Raka – druženje ob golažu
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12.8. DU Raka dopoldan - pohod po raških gričih
12.8. Čebelarsko društvo - dan odprtih vrat
12.8. DV Raka zvečer – cvičkov večer (okrogla miza in zabava pod šotorom)
13.8. PGD Smednik dopoldan – igre brez meja
13.8. PGD Raka zvečer – Lovrenška gasilska veselica
14.8. maša; TD Lovrenc Raka – srečanje krajanov, zvečer v gradu Slovenska vicoteka (
komedija )
Podrobno opredelitev vseh dogodkov društva posredujejo do 20.7., da se pravočasno natisnejo
vabila in zloženke.
5.1 Krajevna priznanja
Predsedujoči zbrane pozove k oddaji predlogov in predlaga podelitev priznanja društvom
jubilantom. Ker ostalih predlogov ni bilo svet KS sprejme:
Sklep: Priznanje KS se podeli Športnem društvu Raka ob 40 letnici delovanja.
Prisotnih 9 članov
GLASOVANJE:
ZA: 9
PROTI: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 7. točki
Razno


Predsednik predstavi novo zasnovo ureditve trga, ki upošteva smernice Zavoda za
varovanje kulturne dediščine Novo mesto.

O predlagani zasnovi se razvije debata ob kateri se podajo naslednji predlogi:
- Pri stopnicah ob cerkvi se na zadnji stopnici namesti prepreka, ločnica med stopnico in
cesto (da se prepreči morebiten padec neposredno na vozišče)
- Drevesa v ovinku zastirajo pogled (potrebno razmisliti o višini in gostoti zasaditve)


V nadaljevanju je potrebno nadaljevati s postopki ureditve parkirnih površin (zaposleni OŠ
in vrtca, zdravstvene postaje ter drugi uporabniki storitev). Ob tem se pričakuje tudi večjo
angažiranost OŠ, saj večino mest zasedajo njihovi zaposleni.



Izvajajo se izglasovani projekti iz naslova participativnega proračuna za leto 2022.



Glasovanje za projekte 2023 je zaključeno; rezultati še niso objavljeni.

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

Zapisal/a:
Marjanca Golob
Strokovna sodelavka za KS

Predsedujoči svetu KS Raka,
Primož Šribar
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