ZAPISNIK 7. REDNE SEJE SVETA KS RAKITNA ZA MANDATNO OBDOBJE 2014-2018
z dne 17. marca 2016 s pričetkom ob 19. uri
Sprejeti dnevni red:
1. Ugotovitev števila navzočih članov
2. Potrditev zapisnika 6. redne seje Sveta KS
3. Obravnava vloge Viktorije Bole Grašič za znižanje odmere komunalnega prispevka
4. Izbira parkomata za parkirišče pri jezeru
5. Razno
Ad 1.
Prisotni člani: Barbara Kovačič, Gorazd Kovačič, Gregor Košir, Barbara Bezek, Mirjana Štupica.
Upravičeno odsotni: Srečo Lipovec in Tomaž Šivic.
Ad 2.
Sklep 1:
Potrdi se Zapisnik 6. redne seje Sveta KS Rakitna.
(soglasno sprejet)
Ad 3.
Obravnavana je vloga Viktorije Bole Grašič za znižanje odmere komunalnega prispevka. Svet KS ugotavlja, da
se pri odmeri olajšave komunalnega prispevka lahko upošteva vplačila za izgradnjo javnega vodovodnega
sistema, asfaltiranje lokalne ceste in morebitni odstop zemljišča. Ob upoštevanju rešitev vlog prejšnjih prosilcem
za znižanje odmere komunalnega prispevka iz naslova preteklih vlaganj v javno komunalno infrastrukturo Svet
KS sklene, da KS predlaga občinski upravi se popust pri odmeri komunalnega prispevka Viktorije Bole Grašič v
višini 2.200,00 EUR.
Sklep 2:
KS Rakitna na podlagi predloženih dokazil in obravnave primerljivih primerov predlaga Občinski upravi
Občine Brezovica znižanje odmere komunalnega prispevka Viktorije Bole Grašič za 2.200,00 EUR.
(soglasno sprejet)
Ad 4.
Za nabavo parkomata sta prispeli dve ponudbi. Prva je od podjetja Elbi d.o.o., Kranj, in sicer za 7.448,00 EUR
(DDV je vštet) za nakup parkomata in 91,50 EUR (DDV je vštet) mesečno za uporabo nadzornega centra (ki
deluje tudi kot davčna blagajna). Druga ponudba je od podjetja Pima-inter d.o.o., Ljubljana: parkomat za
9.065,00 EUR (DDV je vštet) in 61,90 EUR (DDV je vštet) mesečno za nadzorni center. Obe ponujata
primerljivo kakovostno in funkcionalno napravo in podporni sistem.
Člani Sveta KS so na seji na podlagi danih ponudb soglasno sprejeli ponudbo podjetja Pima-inter d.o.o..
Po že zaključeni seji in dodatnih pogajanjih je podjetje Elbi d.o.o. poslalo ugodnejšo ponudbo za mesečno
uporabo nadzornega centra, in sicer 73,20 EUR (DDV je vštet). Pod temi pogoji bi v primeru nabave dražjega
Siemensovega parkomata (Pima-inter d.o.o.) prihranek nastopil šele po dobrih 11 letih, kar je najbrž že blizu
izteka življenjske dobe. Člani sveta KS so zatem korespondenčno soglasno sprejeli novi, popravljeni sklep o
nabavi cenejšega parkomata za 7.448,00 EUR pri čemer sta bila pomembna dejavnika tudi cena rezervnih delov
in višina zavarovalnine, ki sta vezana na nabavno ceno parkomata. Dobavni rok parkomata je 4 tedne.
Sklep 3:
Nabavi se parkomat podjetja Elbi d.o.o., Kranj s ceno 7.448,00 EUR z DDV.
(soglasno sprejet)
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Ad 5.
Gorazd Kovačič je izpostavil vprašanje varnosti na jezeru v času, ko je to poledenelo in so na njem drsalci.
Trenutno so postavljene opozorilne table: hoja in drsanje po zaledenelem jezeru na lastno odgovornost. Fizično
varovanje bi povzročalo znatne stroške, kot so inštrukcije reševalcev in oprema za reševanje iz vode.
Poročal je o bližnjih investicijskih načrtih Občine Brezovica v Rakitni.
V letu 2016 je obljubljena izdelava idejne zasnove za 2. fazo kanalizacije v Rakitni. Relativno kmalu naj bi
občina zgradila še dva manjkajoča kraka iz 2. faze kanalizacije (Boršt; Hrib in Hudi konec).
Potekajo pogovori med občino in lastniki oz. njihovo nepremičninsko agencijo o nakupu zemljišča pri vrtcu, ki
je na prodaj. Trenutno je v cenitvi.
Problematično križišče v Zahribih bi občina lahko sanirala do poletja, KS pa se mora dogovoriti z lastniki parcel
ob in na njem za soglasje z ureditvijo mulde, jaška in propusta.
Občina obljublja, da bo z gradbišča državne ceste Prevalje-Goričica KS priskrbela frezanec za nasutje parkirišča
pri jezeru.
Občina napoveduje dokup še en pasu zemljišča okrog rastlinske čistilne naprave za potrebe vzdrževanja, mogoče
pa tudi za izgradnjo klasične čistilne naprave.
Na občinskem svetu in sestankih je večkrat izpostavil vprašanje, ali občina lobira pri DRSC za zamenjavo
dotrajanega asfalta na dveh odsekih državne ceste skozi Rakitno.
Občina je pristopila v LAS Barje z zaledjem. Prek tega bi bilo možno pridobiti del sredstev za ureditev praznega
podstrešja nad vrtcem v Knjižnico in društvene prostore. Ker so ta sredstva namenjena predvsem dejavnostim in
manj gradnjam, bo potrebno sodelovanje društev v kraju (kulturnega, upokojenskega, športnega).
KS Rakitna je z nasveti pomagala pri snemanju oddaje v enem od počitniških objektov, zato bo od producenta
prejela nakazilo v višini 80 EUR za svetovanje pri organizaciji.
Sklep 4:
Gregor Košir se pozanima o primernih načinih in cenah varovanja na poledenelem jezeru.
(soglasno sprejet)
Sklep 5:
Mirjana Štupica naveže stik z lastniki zemljišč, ki mejijo na problematično križišče v Zahribih.
Sklep 6:
Čistilna akcija bo potekala 2. aprila 2016 s pričetkom ob 9. uri na zbornem mestu pred knjižnico.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Zapisala:
Mirjana Štupica,
članica Sveta KS Rakitna
in
Gorazd Kovačič,
podpredsednik Sveta KS Rakitna

Priloga:
- Mnenje KS Rakitna o priznanju preteklih vlaganj Viktorije Bole Grašič v javno komunalno infrastrukturo
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