ZAPISNIK 8. REDNE SEJE SVETA KS RAKITNA
ZA MANDAT 2014 – 2018, z dne 19. 9. 2016 ob 19. uri
Prisotni: Barbara Kovačič, predsednica, Gorazd Kovačič, podpredsednik, Srečo Lipovec,
Tomaž Šivic, Gregor Košir, Barbara Bezek

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Poročilo delovanja parkomata in vzdrževanja okolice jezera
3. Poročilo podpredsednika o LAS Barje
4. Vzdrževanje pokopališča
5. Razno
SKLEP 1: Potrdi se dnevni red. Soglasno sprejet.

1) Potrditev zapisnika prejšnje seje
Opravi se pregled zapisnika prejšnje, 7. redne seje Sveta KS Rakitna.

SKLEP 2: Potrdi se zapisnik 7. redne seje Sveta KS Rakitna z dne 17. 3. 2016 Soglasno
sprejet.

2) Delovanje parkomata in vzdrževanje okolice jezera
Parkomat je bil v mesecu juniju postavljen in montiran na parkirišče pri jezeru. KS Rakitna je
do konca septembra imela za cca. 4.700 EUR prihodkov od parkirnine. Člani sveta se
strinjajo, da sredstva dosegajo optimistična pričakovanja in podprejo prve nujne investicije v
urejanje okolice jezera: sanacija iztoka na SZ strani jezera, ki je premajhen in jezero ob
večjem deževju poplavlja parkirišče, sanacija dvojih stopnic na S strani in postavitev nove
brvi na J strani. Obenem soglašajo, da se na Poti k Čakovcu zgradi zbirni jašek in propust za
odvajanje izvirske vode, ki pozimi ledeni na cestišču.
Severni del parkirne površine je zasebni lastnik zagradil z odpadno zemljino in vejevjem. To
kvari izgled okolice jezera, poleg tega gre za površino za cca. 15 – 20 parkirnih mest. Gorazd
Kovačič je predlagal, da KS Rakitna skuša z lastnikom doseči dogovor o najemu zemljišča.
Biotehniška fakulteta v Ljubljani bo v sklopu razvojnega projekta za sožitje z medvedom na
parkirišču pri jezeru uredila ekološki otok, tako da bodo posode zaprte v medovarne lesene
zabojnike. Zabojniki bi lahko bili montirani v roku enega meseca. Ker je za eko otokom bujno
in neurejeno grmovje, je Gorazd Kovačič predlagal, da ga člani sveta obrežejo v delovni akciji.
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Občina Brezovica je KS Rakitna obljubila frezanec iz obnove državne ceste Prevalje – Goričica
za nanos na parkirišče pri jezeru, vendar ga KS v poletnem času in do seje ni prejela.
Razgrnitev, valjanje in obrizg z emulzijo bi stali cca. 6200 EUR brez stroškov dobave frezanca.
Če bi morali nabaviti še frezanec, bi bili verjetno še enkrat višji. Glede na višino prihodkov iz
parkirnine so člani Sveta ocenili, da je smiselno namesto tega prihraniti zbrana sredstva in
čez nekaj let asfaltirati parkirišče.
SKLEP 3: KS bo izvedla sanacijo SZ iztoka jezera, dvojih stopnic na S obali in novo brv na J
strani jezera ter izgradnjo zbirnega jaška in propusta za odvajanje izvirske vode na Poti k
Čakovcu. Soglasno sprejet.
SKLEP 4: Gorazd Kovačič bo poskusil doseči dogovor z lastnikom zemljišča na S strani
parkirišča o najemu za razumno ceno. Soglasno sprejet.
SKLEP 5: Gorazd Kovačič, Gregor Košir in Tomaž Šivic bodo obžagali grmovje za ekološkim
otokom na parkirišču pri jezeru. Soglasno sprejet.

3) Prijave projektov na LAS Barje z zaledjem
Gorazd Kovačič je za kandidaturo za evropska sredstva prek LAS Barje z zaledjem predlagal
tri projekte, katerih izvedba bi bila mogoča v nekaj letih. Prvi razpis se pričakuje konec leta
2016.
1. Ureditev prostora nad vrtcem v knjižnico in društvene prostore. Gorazd Kovačič je
poizvedel o možnostih za fazno izvedbo in izvedel, da bi morali za to spremeniti gradbeno
dovoljenje. Glede na to je z županom dosegel dogovor, da bo nosilka (v konzorciju z več
društvi) investicije občina, da se uredi celoto, da se kandidira že na prvem razpisu, če bo
mogoče, in da se izvedbo načrtuje za leto 2019. KS mora letos priskrbeti ažurirano
projektantsko oceno vrednosti investicije.
2. Ureditev igrišča pri šoli. Na igrišču pri šoli je velika potreba po javno dostopnih otroških
igralih in po razsvetljavi ter ozemljitvi ograje. KS bi lahko kandidirala pri LAS Barje, kjer se
računa na polovično refundacijo. V primeru uspešne kandidature je izvedba možna v letu
2017.
3. Ratrak. Gorazd Kovačič je predlagal razmislek, katera organizacija bi pri LAS Barje lahko
kandidirala z nakupom ratraka za urejanje tekaških in sankaških prog, uporabo pa bi
financirala KS iz naslova parkirnine. Člani sveta so ocenili, da ŠD finančno ni zmožno takšne
investicije. Investitor bi lahko bila KS, in sicer v letu 2018. Tomaž Šivic in Gregor Košir naj se
pozanimata o različnih opcijah: nakup novega, nakup rabljenega ali obnova ratraka v lasti
MKZ Rakitna.
SKLEP 6: KS od projektanta Lapos d.o.o. pridobi ažurirano oceno vrednosti investicije v
ureditev podstrešja nad vrtcem.
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SKLEP 7: KS Rakitna pri LAS Barje z zaledjem kandidira s projektom ureditve igrišča pri šoli
(igrala, razsvetljava in ozemljitev). V primeru uspešne kandidature investicijo izvede v letu
2017. Soglasno sprejet.
SKLEP 8: Tomaž Šivic in Gregor Košir bosta pručila opcije za nabavo ali obnova ratraka, s
čimer bi KS lahko kandidirala pri LAS Barje z zaledjem. Soglasno sprejet.

4) Upravljanje in vzdrževanje pokopališča
Gorazd Kovačič je člane sveta seznanil s pravkar sprejetim Zakonom o pogrebni in
pokopališki dejavnosti, (zoper katerega je sicer napovedana ustavna presoja zaradi
komercializacije pogrebne dejavnosti), ki občine zavezuje, naj opravljanje pokopališke
dejavnosti oddajo prek razpisa. Glede na te pričakovane spremembe se zastavlja dilema, ali
naj KS, ki v zadnjih dveh letih neposredno upravlja pokopališče, investira v nujno zamenjavo
kritine na mrliški vežici in ali naj formalno uredi pogodbena razmerja z župnijo in najemniki
grobnih polj. Pogovori z župnijo Preserje že potekajo. Pogodba bi formalizirala sedanja
razmerja, v katerih KS brezplačno uporablja pokopališko zemljišče, obiskovalci cerkve pa
parkirišče. Poleg tega ima župnija interes za brezplačno uporabo duhovniškega grobnega
polja in za razbremenitev morebitnih davčnih obveznosti v zvezi s pokopališkim zemljiščem.
SKLEP 9: KS Rakitna v letu 2016 izpelje zamenjavo kritine na mrliški vežici. Soglasno
sprejet.
SKLEP 10: KS Rakitna dogovori in sklene pogodbo z Župnijo Preserje o uporabi
pokopališkega zemljišča. Soglasno sprejet.

5) Razno
KS Rakitna je na razpisu za občinska priznanja predlagala Heleno Pogačar za življenjsko delo
ter LD Rakitna in Knjižnico Rakitna za priznanje.
Lastnik zemljišča na notranji strani ostrega ovinka na Krožni cesti pri odcepu za Piren pod
odklanja soglasje z nujnim investicijskim vzdrževanjem (ureditev mulde, jaška z rešetko in
propusta za odvajanje meteornih voda, ki pozimi ledenijo).
Rebalans občinskega proračuna za leto 2016 je iz investicij črtal obnovo mostička pri Besku in
izdelavo idejne zasnove za 2. fazo kanalizacije na Rakitni.
Člani sveta so izpostavili problem smetenja uničevanja pokritega odra na šolskem igrišču.
Mladina, ki se druži na odru, ga uničuje in za seboj ne pospravlja odpadkov. Nad stanjem se
pritožujeta tudi PŠ in vrtec. PŠ predlaga zaprtje odra. Člani Sveta KS so ocenili, da je problem
pedagoški in ne varnostni. Sklenili so, da se mladini postavi ultimat: če odra ne bo počistila in
če ga bo v enem mesecu ponovno začela smetiti, bo KS zaprla oder. Poleg tega KS montira
snemljivi količek na dovozni poti na igrišče, da se mladi ne bodo vozili nanj z avtomobili.
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Gregor Košir je predlagal, da se v skladiščih KS poruši predelna stena med dvema
prostoroma, kjer ima gasilsko društvo shranjeno opremo in material. S tem bi pridobili večji
in bolj funkcionalen prostor. Paziti je treba na statiko stavbe.
Marija Debevec, s.p., najemnica trgovskega prostora v stavbi KS, je zaprosila za oprostitev
plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Člani sveta menijo, da je njena
dejavnost pomembna za življenje v kraju in da ji je zaradi nizke rentabilnosti potrebno
pomagati.
Člani Sveta so razpravljali o vzrokih za več hudih motorističnih nesreč na cesti Gorenja
Brezovica – Rakitna v zadnjem času. Ugotovili so, da so vzroki predrzna in prehitra vožnja ter
podcenjevanje lastnih zmožnosti in voznih razmer, niso pa vzrok poševne črte, ki jih je DRSC
namestila poleti. Poševne črte uspešno preprečujejo, da bi motoristi sekali ovinke in ogrožali
nasproti vozeča vozila. Nesreče motoristov pa se bodo žal še dogajale.
SKLEP 11: Tomaž Šivic in Barbara Kovačič bosta v imenu KS Rakitna zahtevala od mladih, ki
se zadržujejo na odru, da morajo skrbeti za čistočo. Če se tega v obdobju enega meseca ne
bodo držali, bo KS naročila vrata za zaprtje odra. Tomaž Šivic priskrbi snemljivi količek za
na dovozno pot. Soglasno sprejet.
SKLEP 12: PGD lahko ob skrbi za statiko stavbe poruši predelno steno v skladiščih KS in
uredi enoten prostor. Soglasno sprejet.
SKLEP 13: KS predlaga Občinski upravi, naj Marijo Debevec, s.p., oprosti plačila
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za prostore trgovine. Soglasno sprejet.

Seja je bila končana ob 21:30 uri

Zapisala:

Predsednica KS Rakitna:

Barbara Bezek

Barbara Kovačič
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