Krajevna skupnost Račje selo
Račje selo 20
8210 Trebnje

POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV KS MANDATU 2006-2010

1. PREDSTAVITEV KRAJEVNE SKUPNOST

Krajevna skupnost Račje selo šteje okoli 580 prebivalcev in obsega dobrih 8 km2 površine.
Razprostira se na zgornjem delu doline Vejerja . V KS spadajo naslednje vasi in zaselki: Hudeje,
Račje selo, Blato z zaselkom Črni potok, Velika Ševnica, Mala Ševnica z zaselkom Vrhovo.
Sedež Krajevne skupnosti je na Račjem selu v prostorih gasilskega doma.
Naša KS spada med manjše krajevne skupnosti v občini po številu prebivalcev, vendar pa imamo
nekaj objektov, ki zaznamujejo naše področje. Naj omenim samo nekaj teh. Deponija Globoko,
skladišče plina, tovarno, ki je še večkrat spremenila proizvodnjo in menjala lastnika in romsko
naselje. Zato je vključevanje krajevne skupnosti v izboljšanju odnosov in stanja na teh področjih
še kako pomembna.
Dolina Vejerja je zelo lepa , neokrnjena in obsega okoli 300 ha površin. Na našem območju
imamo veliko kulturno-etnoloških znamenitosti, katere so zanimive za obiskovalce.
Ob zaključku mandatnega obdobja, ki se izteka lahko ugotavljamo, da smo klub neugodnim
gospodarskim razmeram realizirali večina projektov. Plan dela, ki smo ga sprejeli v začetku
mandata na področju cestnega prometa, prometne infrastrukture in komunalne dejavnosti smo
v večini realizirali.
Z zadovoljstvom lahko ugotavljamo, da se je veliko aktivnosti članov sveta KS glede vračanje
sredstev v javno telekomunikacijo izplačalo. Vlagatelji so dobili izplačano veliko več kot pa je bil
prvi predlog.
Poleg številnih manjših investicij in vzdrževalnih del na javnih poteh smo dali v tem obdobju velik
poudarek ureditev javnega dobrega, saj smo postavili preko 300 mejnikov. Realizirali smo nekaj
večji projektov, katere podrobneje predstavljamo po letih izvedbe…

2. PREGLED PROJEKTOV PO POSAMEZNIH LETIH

1. Leto 2006 2007

-Sofinanciranje mrliške vezice, ki je bila dograjena 2007 KS je zadnje leto prispevala 9.000 €.
-Preplastitev javne poti na Hudejah. Vrednost 15.000€.
-Razširitev, utrditev javnih poti: Vrhovo-Škrjanče,Hudeje do Kolmana, Blato –Črni potok ( 200m)
Vrednost 8.000€.
-Ureditev javne razsvetljave Blato. Vrednost 4,000€.
-Razširitev, utrditev, asfaltiranje javne poti Velika Ševnica- Pesek. Vrednost 20.000€ .

2. Leto 2008

-

Veliko aktivnosti smo posvetili postopku vračanju sredstev v javno telekomunikacijo. Pridobili
smo 120.000€. Katere so bili v začetku leta 2009 vrnjeni upravičencem.

-

Napeljava vodovoda v Črni potok. Vrednost 50,000€

-

Razširitev, utrditev in asfaltiranje javne poti Križ-Sajenice. Sofinancirali KS Čatež- Mirna.
Vrednost 11,000 €.

-

Postavitev postajališč Blato, Račje selo. Vrednost 10.000€.
zamenjava svetil v naselju Račje selo, Blato. Vrednost 10.000€.

-

Zemljiško-knjižna ureditev javnih poti: Blato-Črni potok, Hudeje do Kolmana in lokacij za
postajališča. Vrednost 5.000 €.

3. Leto 2009

-Razširitev, utrditev, zemljiško-knjižna uredite,asfaltiranje javne poti Šemerga- Pesek. Skupna
vrednost 50.000€.
-razširitev,utrditev in asfaltiranje javne poti: Hudeje Ambrožič-Urbič in od lokalne ceste do Hrasta.
Vrednost del 15.000€.
-postavitev postajališč Velika Ševnica in Hudeje. Vrednost 10,000€.
-sofinanciranje kulturno-zgodovinskih znamenitosti-vaška znamenja, korito Ševnica, cerkev…
Vrednost 10,000€.
-opravili popis vseh kulturno zgodovinskih znamenitosti v Krajevni skupnosti.

4. Leto 2010

-razširitev ,utrditev in asfaltiranje javne poti Blato Črni potok. Vrednost 25.000 evr.
-pridobitev gradbenega dovoljenja za javno razsvetljavo ,postavitev odjemnega mesta in svetil na
Hudejah in Veliki Ševnici. Vrednost del 25.000€.
Predstavljeni so večji projekti. Vsakoletne aktivnosti KS so še:redno vzdrževanje javni poti in
razsvetljave, zimska služba, sanacija javnih poti, čistilna akcija krajanov,srečanje starostnikov,
obdaritev otrok, aktivno spremljanje izgradnje čistilne naprave, sodelovanje z policijo, romsko
skupnostjo, sodelovanje z društvi v KS. Organizacija planinskega pohoda.
Plan dela, ki ga je svet KS sprejel v začetku mandata bo do izteka mandata večina realiziran. Letošnje
leto ne bomo realizirali vseh projektov, ker bomo prejeli 35 % manj sredstev kot minulo leto. Te
projekte bo potrebno realizirati naslednje leto.
Na koncu naj poudarim, da smo toliko projektov realizirali je velika zasluga krajanov, ki so aktivno
sodelovali z organizacijo, deli in sredstvi.

Račje selo, avgust 2010

Predsednik sveta KS Trebnje
Zaletel Anton

Blato:- razsvetljava, 2006/07
-postajališče, 2008

Črni potok:-asfalt, 2010

Hudeje:-asfalt, 2009

Črni potok:-vodovod, 2008

Hudeje:-postajališče, 2009

Hudeje:-razsvetljava, 2010

Račje selo:-postajališče, 2008

Račje selo:-razsvetljava(zamenjava svetil-eko), 2008

Račje selo:-zemljiškoknjižne ureditev javne poti; 2006-08

Mala Ševnica:

Pesek:

-zemljiškoknjižno ureditev, asfalt; 2006-08

-zemljiškoknjižno ureditev, asfalt; 2007-09

Velika Ševnica:- sanacija ovinka; 2008

Velika Ševnica:-vaško korito, sanacija; 2009

-postajališče; 2009

Sajenice:-asfaltiranje; 2008

