Zapisnik 10. redne seje Sveta KS Rakitna za mandatno obdobje 2014-2018 dne 26. 7. 2017
ob 20.30.

Prisotni: Barbara Kovačič, Gorazd Kovačič in Gregor Košir ter Barbara Bezek, Srečo Lipovec
in Tomaž Šivic (zadnji trije so glasovali korespondenčno).
Predlagani dnevni red:
1. Mnenje o oddaji izpraznjenega stanovanja nad šolo
2. Dopolnjena prošnja Franca Borštnika za popust pri odmeri komunalnega prispevka
3. Investicije KS do konca leta 2017
4. Razno
Sklepi:
1. Predlagani dnevni red je sprejet.
2. Svet KS Rakitna predlaga občini, da izpraznjeno stanovanje nad šolo z razpisom ponudi v
najem za 5 let lokalni mladi družini (z vsaj enim otrokom, starim do 10 let, in z vsaj enim
roditeljem s stalnim prebivališčem v Rakitni). Če odziva na razpis ne bo, naj stanovanje odda
v komercialni najem za 5 let.
3. Svet KS Rakitna ugotavlja, da je Jožefa Borštnik plačala prispevke za asfaltiranje krajevnih
cest in izgradnjo javnega vodovoda kot lastnica hiše Rakitna 88, ki jo je kasneje zaradi
družinskih sporov prodala svaku Francu Borštniku in je zdaj v postopku legalizacije. Svet KS
Rakitna meni, da se lahko na podlagi minulih vlaganj v javno komunalno infrastrukturo pri
legalizaciji hiše Rakitna 88 prizna popust pri odmeri komunalnega prispevka v višini 2.500
EUR. Svet KS Rakitna predlaga pristojnemu organu občine, naj prizna prenos upravičenja do
popusta pri odmeri komunalnega prispevka na sedanjega lastnika Franca Borštnika.
4. KS Rakitna prihranek od zamenjave oken v višini 2.337 EUR (namenska izredna dotacija
občine je znašala 15.000 EUR) investira v prenovo elektroinštalacij in stropov v prvem
nadstropju (brez kabelske postaje). Razliko v ceni financira z lastnimi sredstvi.
5. KS Rakitna konec poletja 2017 naroči zemeljska dela za pripravo platoja nad šolo, kjer bo
spomladi 2018 uredila večgeneracijsko igrišče, in zasejanje trave.
6. KS Rakitna konec poletja 2017 naroči izgradnjo podzemnega odvodnjavanja izvirske vode
ob robu parkirišča pri jezeru. Če bo do takrat občina sklenila kupoprodajno pogodbo s
lastnikom sosednje parcele, hkrati z ureditvijo odvodnjavanja naroči tudi očiščenje parkirne
površine na kupljeni parceli in povečanje parkirne površine za 200 m2 z odstranitvijo skal. S
tako povečano parkirno površino KS Rakitna v prvi polovici leta 2018 kandidira na razpisu
LAS Barje z zaledjem s projektom asfaltiranja parkirišča in ureditvijo športnega parka pri
jezeru.
7. KS Rakitna takoj naroči menjavo oken in vrat na kapelici pri cerkvi. Najcenejša ponudba
znaša 1.400 EUR. Poleg tega financira material za obnovo fasade kapelice. KS je od občine
pridobila izredno dotacijo za ta namen v višini 1.000 EUR, ostalo financira z lastnimi sredstvi.
8. KS Rakitna financira material za nujna popravila ograje okrog igrišča pri šoli.
9. KS Rakitna takoj naroči izdelavo in montažo ograje okrog ekoloških otokov pri cerkvi, pri
odcepu za Žabji grič, pri odcepu h Kržiču in na končni avtobusni postaji.
10. Svet KS se je seznanil z uspešno kandidaturo projekta »Večgeneracijsko igrišče Rakitna«
pri šoli, na katerem je KS s partnerji prek LAS Barje z zaledjem pridobila 17.099,19 EUR
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kohezijskih sredstev. Celotna vrednost investicije je 26.076,25 EUR. Izvedba je predvidena za
pomlad 2018.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.
Zapisal:
Gorazd Kovačič,
podpredsednik Sveta KS Rakitna
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