ZAPISNIK 2. REDNE SEJE SVETA KS RAKITNA ZA MANDAT 2014-2018
z dne 10. januarja 2015 s pričetkom ob 18. uri
Sprejeti dnevni red:
1. Ugotovitev števila navzočih članov
2. Proračun za leto 2015 in investicije v Rakitni
3. Odlok o ureditvi parkiranja pri jezeru
4. Pokopališče
5. Občinski prostorski načrt
6. Razno
Ad 1.
Vsi člani so bili prisotni: Barbara Bezek, Gregor Košir, Barbara Kovačič, Gorazd Kovačič, Srečo Lipovec, Tomaž Šivic, Mirjana
Štupica.
Ad 2.
Predlagani proračun KS za leto 2015 je Občinski svet v celoti sprejel. V občinskem delu proračuna so za investicije v Rakitni
predvidena sredstva za obnovo mostička v Novakih pri Besku in za nadaljevanje projektiranja kanalizacije. Gre za revizijo
geodetskega posnetka Rakitne, ki je podlaga za nadaljevanje pridobivanja služnosti. Začetni strošek je nizek, pridobivanje
služnosti pa bo lahko dolgotrajno. Investiciji bosta letos realizirani, če stroški občine za gradnjo kanalizacije in spremljajoče
infrastrukture v Vnanjih in Notranjih Goricah ter v KS Podpeč-Preserje ne bodo bistveno presegli plana. Poleg tega bo Rakitna
dobila tudi prenovo vodnega zajetja in čistilne naprave, investitor je VO-KA, ki ima v investicijskem skladu Holdinga Ljubljana
rezerviranih do 500.000 EUR za ta namen. S to investicijo bo izboljšano čiščenje vode, kar bo prineslo hitrejšo možnost črpanja
po deževnih obdobjih in zato vežjo zanesljivost vodooskrbe. Gre za alternativo vodni vrtini, katere izdatnost in rentabilnost bi bili
tvegani.
Svetnik Kovačič oz. KS Rakitna še nista dobila zahtevanega poročila o doslej pridobljenih ter manjkajočih služnostih za
kanalizacijo na trasah iz gornjega dela Boršta, iz Hriba in iz dveh ulic na Gmajni. Ker je te služnosti doslej pridobivala Meta
Susman Janža, se bo potrebno z njo, z direktorico OU, županom in podžupanom dogovoriti za sestanek, na katerem bodo
predstavnikov KS predstavili bilanco služnosti na teh in ostalih delih Rakitne za nadaljevanje projekta kanalizacije. Prav tako se
bo treba dogovoriti o prihodnji delitev dela med OU in KS pri projektiranju kanalizacije.
Sklep 1:
Gorazd Kovačič se dogovori za sestanek s predstavniki občine o bilanci pridobljenih služnosti za gradnjo kanalizacije in o
delitvi dela med občino in KS pri tem.
Tomaž Šivic bo spremljal prenovo vodnega zajetja in čistilne naprave.
(soglasno sprejet)
Ad 3.
Po lanski zavrnitvi odloka o parkirnini na območju jezera v Rakitni na odboru OS z argumentom, da je treba sprejeti odlok za
celotno občino, je OU ugotovila, da interes za ureditev parkiranja s parkirnino obstaja samo v Rakitni in na Jezeru. Tam potrebuje
soglasje ARSO, odgovor naj bi prejela v roku enega meseca. Potem naj bi šla ustrezna različica odloka o parkirnini v postopek
sprejema. Sredstev za postavitev parkomata v trenutnem proračunu (v občinskem delu, kjer so lani bila), ni, podžupan pa je
obljubil njihovo vključitev v rebalans, ki bo verjetno sprejet pred poletjem. Začasno bi lahko parkirnino pobirala pooblaščena
oseba ali organizacija, npr. PGD. Od parkirnine je v sedanjih razmerah bistveno odvisen investicijski potencial KS Rakitna.
Ad 4.
To, ali bo KS še naprej upravljalka pokopališča in ali bo s tem tudi izdajateljica računov za najem grobov in vežice, je odvisno od
končnega besedila Zakona o uravnoteženju javnih financ občin. Če bo ta predpisal ukinitev pravnega statusa delov občin, se bo s
pokopališčem v prihodnje ukvarjala OU. Če pa bo pravni status ostal, bo treba skleniti najemne pogodbe za grobove. Doslej jih ni
bilo, JKP je izdajalo račune na podlagi zatečenega stanja.
Račune bo treba poslati pred poletjem, da bo KS pravočasno pridobila likvidna sredstva za plačilo polletnega računa za tekoče
vzdrževanje.
Treba bo razmisliti o podražitvi najemnin, saj je kritina na mrliški vežici dotrajana, KS pa nima drugega vira za financiranje njene
prenove. Še prej je treba pridobiti oceno vrednosti in nujnosti investicije.
V teku je pridobivanje najugodnejše ponudbe za zavarovanje mrliške vežice in prostorov KS.
Nekateri krajani predlagajo popolno odstranitev bršljana na južni strani pokopališkega zidu, ker se v njem zadržujejo polži.
Sklep 2:

Barbara Bezek naj pridobiti najugodnejšo ponudbo za zavarovanje prostorov KS Rakitna in mrliške vežice ter oceno
vrednosti oz. ponudbo za menjavo kritine na mrliški vežici.
(soglasno sprejet)
Ad 5.
Občinski prostorski načrt bo po večletnih pripravah v letošnjem letu končno sprejet in še je čas za morebitne pripombe in predloge
k besedilu odloka. Na kategorizacijo rabe prostora ni več možno vplivati, na detajle urejanja posameznih vrst rabe pa in to bo
velikega pomena za urejenost kraja v srednje- do dolgoročnem obdobju. KS Rakitna ima trenutno na voljo rok za podajo pripomb
k besedilu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu do konca januarja 2015. Zaželeno je, da vsi člani preučijo OPN in podajo
morebitne pripombe.
Sklep 3:
Gorazd Kovačič in Tomaž Šivic naj preučita in pripravita pripombe k besedilu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu.
(soglasno sprejet)
Ad 6.
Pod točko Razno je Svet KS obravnaval več različnih predlogov krajanov.
Nekateri se zavzemajo za pocenitev avtobusnih prevozov, ki so se podražili na prošnjo večje skupine tistih, ki se vozijo v službo z
avtomobilom. Sedanji režim kritizirata obe strani, krajanom je težko razumeti perspektivo tistih z nasprotnim interesom.
Sklep 4:
Obračunska cona za integrirani avtobusni prevoz naj se ne spremeni.
Predlog za sanacijo iztoka iz jezera. Beton iztoka je spodjedla voda, zato je običajni vodostaj znižan. Presek iztoka pa je
premajhen, zato jezero ob močnem deževju poplavlja in izpira parkirišče.
Sklep 5:
KS bo izpeljala investicijo, če bo pridobila sredstva iz parkirnine. Srečo Lipovec naj se dogovori z Ribiško družino Barje
za soglasje in sodelovanje.
V Zahribih pri Starcu ob močnejših nalivih meteorna voda nosi pesek na cestišče in pred nekatere stanovanjske objekte. Krajani
prosijo za sanacijo. Ta bi bila sicer najbolj smiselna med gradnjo kanalizacije, za katero pa še ne vemo, kdaj bo. Kaže, da je
problem tudi preozko cestišče v ostrem ovinku, kjer med asfaltiranjem lastnik parcele na notranji strani ovinka ni dovolil večje
širitve na njegovo zemljišče.
Sklep 6:
Mirjana Štupica naj poišče kontakte vpletenih oseb in preveri, ali bi lastnik parcele na notranji strani ostrega ovinka
dovolil razširitev cestišča. Tomaž Šivic naj ob neurju skupaj s tamkajšnjimi stanovalci preuči, v čem je tehnični problem
in kako bi bilo treba urediti odvodnjavanje.
(soglasno sprejet)
Seja je bila zaključena ob 20. uri.
Zapisala:
Mirjana Štupica,
članica Sveta KS Rakitna
in
Gorazd Kovačič,
podpredsednik Sveta KS Rakitna

