ZAPISNIK 3. REDNE SEJE SVETA KS RAKITNA ZA MANDAT 2014-2018
z dne 7. maja 2015 s pričetkom ob 19.30 uri
Sprejeti dnevni red:
1. Ugotovitev števila navzočih članov
2. Potrditev zapisnika 2. seje
3. Pokopališče
4. Parkirnina
5. Soglasje k zamenjavi zemljišč med Občino Brezovica in Matijem Kovačičem
6. Razno
Ad 1.
Prisotni: Barbara Bezek, Gregor Košir, Barbara Kovačič, Gorazd Kovačič, Srečo Lipovec,
Mirjana Štupica in Barbara Korc, tajnica KS Rakitna.
Upravičeno odsoten: Tomaž Šivic
Ad 2.
Sklep 1:
Zapisnik 2. redne seje sveta KS Rakitna z dne 10. januarja 2015 je sprejet.
(soglasno sprejet)
Ad 3.
Člani sveta so razpravljali o možnosti dviga najemnin za grobove in za mrliško vežico, kajti
prihodki ne pokrijejo povsem tekočih stroškov, poleg tega je kritina na vežici dotrajana, KS
pa nima drugega vira sredstev za njeno zamenjavo. Ocenjena vrednost zamenjave je 3.000
EUR. Glede na to, da se z zamenjavo mudi, dvig najemnin pa ne bi mogel biti tolikšen, da bi s
tem v kratkem času zbrali potrebna sredstva, so se zavzeli za to, da se za financiranje
zamenjave kritine v naslednjem letu zaprosi občino. Poleg tega so se seznanili s tremi
zamudniki plačila najemnine za grob za leto 2014, kar pa ne vpliva bistveno na bilanco
tekočega vzdrževanja pokopališča.
Sklep 2:
Barbara Kovačič in Mirjana Štupica naj se pogovorita z zamudniki pri plačilu
najemnine za grob in skušata doseči plačilo.
(soglasno sprejet)
Sklep 3:
KS povabi župana na sejo Sveta KS in ga prosi za pomoč Občine Brezovica pri
financiranju menjave kritine na mrliški vežici.
(soglasno sprejet)
Ad 4.
V vodstvu občine, občinski upravi in občinskem svetu se kaže pripravljenost za sprejem
Odloka o pobiranju takse za urejanje prometa na območju naselja Rakitna, s katerim bi KS
dobila pooblastilo za pobiranje parkirnine na parkirišču pri jezeru. Vendar pa v letu 2015

1

občina nima denarnih sredstev za nakup parkomata, zato bo morala za začetek KS organizirati
pobiranje parkirnine drugače. Ena možnost je, da najame in pooblasti fizično osebo, ki bo
izvajala dejavnost do postavitve parkomata. Gorazd Kovačič je predlagal krajana Toneta
Šaronjo, ki je tudi ribiški čuvaj in dnevno spremlja razmere okrog jezera.
Sklep 4:
Gorazd Kovačič naj se pogovori s Tonetom Šaronjo o sodelovanju pri pobiranju
parkirnine.
(soglasno sprejet)
Ad 5.
Matija Kovačič, Rakitna 46, je zaprosil KS Rakitna za soglasje k zamenjavi zemljišč v
Rakitni z Občino Brezovica. Občina bi prosilcu odstopila del parcele št. 1678, k.o. 1652
Rakitna v velikosti cca. 300 m2, ki se je v preteklosti uporabljala kot poljska pot, zdaj pa je ta
raba opuščena in služi kot travnik. Prosilec bi občini odstopil parcelo št. 1243/1, k.o. 1652
Rakitna, velikosti 941 m2, po kateri poteka kategorizirana javna pot, odsek št. 523503, Ob
jezeru Rakitna III, ki jo za dostop uporabljajo lastniki cca. 40 počitniških hiš. Obenem bi
občina in prosilec uredila tudi medsebojni spor glede trase kanalizacijskega hišnega
priključka.
Svet KS je ugotovil, da na omenjenem odseku že vrsto let potekajo spori med več lastniki
zemljišč in uporabniki javne poti, ki bi se rešili z občinsko pridobitvijo lastništva. To bi tudi
omogočilo nemoten pristop občine k izgradnji javne kanalizacije in verjetno obenem tudi
asfaltiranju dotične ceste, ko bo občina pridobila potrebna sredstva. Svet KS je ocenil, da je
sklenitev takega dogovora v javnem interesu in soglaša z njim. Obenem je predlaganemu
sporazumu o zamenjavi zemljišč dodal še nekatera dodatna stališča in predloge klavzul, ki so
opredeljena v soglasju, ki je priloga tega zapisnika.
Sklep 5:
Svet KS Rakitna soglaša s predlaganim paketnim dogovorom o zamenjavi zemljišč in
ureditvi drugih odprtih vprašanje med Občino Brezovica in Matijem Kovačičem ter
strankama v postopku predlaga še nekatera dodatna določila dogovora. Soglasje
prosilcu, ki vsebuje celovito stališče KS, je priloga tega zapisnika.
(5 za; Gorazd Kovačič se je vzdržal glasovanja zaradi sorodstvenih vezi s prosilcem soglasja)
Ad 6.
Pod točko Razno je Svet KS obravnaval nekatere predloge in pripombe krajanov ter
svetnikov.
Pozdravni kozolček ob državni cesti na Kotih, oglasna tabla ter leseni smerokazi ob avtobusni
postaji na vasi so potrebni popravila. Za delo se kot prostovoljen ponuja Vlado Kovačič, če bo
KS nabavila material.
Sklep 6:
KS naroči material za popravilo pozdravnega kozolčka na Kotih ter oglasne table in
lesenih smerokazov v centru, prostovoljno delo pa opravi Vlado Kovačič.
(soglasno sprejet)
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Srečo Lipovec se je pogovoril z Ribiško zvezo, ki se strinja z delnim znižanjem nivoja vode v
jezeru z namenom sanacije odtočnega kanala in eventualno tudi čiščenja alg na betonskem
nabrežju.
Srečo Lipovec predlaga pogovor z lastnico hotela o parkirnini.
Sklep 7:
Gorazd Kovačič naj lastnico hotela seznani z namero za pobiranje takse za parkiranje
ob jezeru.
(soglasno sprejet)
Gregor Košir je izpostavil problem javnega igrišča za otroke. Trenutno sta v vasi dve igrišči,
ki pa pripadata dvema institucijama, hotelu in vrtcu, zato otroci, kadar niso v vrtcu ali gostje
hotela, nimajo dostopa do njiju. Gorazd Kovačič je povedal, da bi bilo glede na vsebinski
program LAS Barje z zaledjem v pretekli finančni perspektivi mogoče tam pridobiti
kohezijska sredstva za urejanje kraja, med drugim tudi za ureditev igrišča pri šoli, vključno z
otroškimi igrali. KS Rakitna je na zadnjem razpisu LAS pridobila sredstva za ureditev učne
poti. Za sedanjo finančno perspektivo pa program delovanja in pristojnosti LAS–ov na ravni
ministrstva in Agencije za kmetijske trge še ni usklajen, zato za enkrat še ni mogoče
predvideti, za katere namene bodo na voljo sredstva za razvoj podeželja.
Gregor Košir je izpostavil problem lokacije starinskega gasilskega voza, ki trenutno nima
stalnega javnega prostora za spravilo, treba pa bi ga bilo umestiti v vaško jedro. Predlaga
postavitev voza pod namenski kozolec na robu parkirišča pri pokopališču.
Barbara Kovačič je poročala o motečem odlaganju gradbenih odpadkov na eni od parcel pod
vodohramom, ki je trenutno tudi naprodaj. Kaže, da so povzročitelji dogovorjeni z lastnikom
parcele za odlaganje gradbenega materiala z namenom zasutja in planiranja terena. Moteča pa
so plastična vedra, embalaža od barv in fasadnih nanosov, ki tja nikakor ne sodijo. Ker se z
gotovostjo ne ve, kdo jih je tam odložil, je potrebno obiskati lastnika hiše v neposredni bližini
odlagališča, ki se trenutno renovira in katerega fasada ustreza vsebini veder.
Sklep 8:
Mirjana Štupica naj se z lastnikom bližnje hiše pogovori o povzročiteljstvu in
odstranitvi plastične embalaže.
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.
Zapisala:
Mirjana Štupica, članica Sveta KS Rakitna
in
Gorazd Kovačič,
podpredsednik sveta KS Rakitna
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