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ZAPISNIK 5. REDNE SEJE SVETA KS RAKITNA 

ZA MANDATNO OBDOBJE 2014-2018 
z dne 9. septembra 2015 s pričetkom ob 19.30. uri  

 
 

Sprejeti dnevni red: 
1. Ugotovitev števila navzočih članov  
2. Potrditev zapisnika 4. redne seje Sveta KS  
3. Nabava parkomata 
4. Razno 
 
 
Ad 1. 
 
Prisotni člani: Barbara Kovačič, dr. Gorazd Kovačič, Srečo Lipovec, Gregor Košir, Mirjana 
Štupica. 
Upravičeno odsotna: Barbara Bezek in Tomaž Šivic. 
 
 
Ad 2. 
 
Sklep 1: 
Potrdi se Zapisnik 4. redne seje Sveta KS Rakitna. 
(soglasno sprejet) 
 
 
Ad 3. 
 
KS je po poizvedovanju pri potencialnih sodelavcih ugotovila, da nihče ni pripravljen fizično 
pobirati parkirnine, s čimer bi KS v začetni fazi novega parkirnega režima zbrala srestva za 
nakup parkomata. 
Za nakup parkomata je KS pridobila tri ponudbe in sicer od podjetij Elbi d.o.o., Kranj (dve 
različici), Trast International d.o.o., Ljubljana, in Dvorac Parking, Grubišno Polje, Hrvaška. 
Najugodnejša je ponudba podjetja Elbi d.o.o. iz Kranja, in sicer cenejša varianta (brez POS 
terminala) za 5.833 EUR + DDV. Ta parkomat garantirano deluje pri temperaturah od – 200C 
do + 400 C; to je treba še prediskutirati s ponudnikom glede na zimske vremenske razmere na 
Rakitni. Cenovno ugodna (zaradi oprostitve DDV) je lahko tudi ponudba hrvaškega podjetja, 
ki ponuja Siemensove parkomate, a je vprašanje, kako bi lahko njegov parkomat integrirali v 
sistem davčnega potrjevanja računov in kakšni bi bili stroški servisiranja, glede na to, da to 
podjetje nima svoje servisne mreže v Sloveniji. 
Ključna težava KS je, da trenutno nima denarja za nakup. KS se je pozanimala o možnosti 
lizinga, vendar ga banke ne omogočajo na te naprave, saj jih v primeru zasega težko prodajo. 
Zadolževanje KS je po Statutu občine prepovedano. Najverjetneje bo potrebna finančna 
pomoč občine. 
 
Sklep 2: 
Gorazd Kovačič naj se dogovori z vodstvom občine za udeležbo na naslednji seji Sveta 
KS. 
(soglasno sprejet) 
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Sklep 3: 
Srečo Lipovec se pozanima pri podjetju Elbi d.o.o. o možnosti obročnega plačevanja 
nakupa.  
(soglasno sprejet) 
 
Sklep 4: 
Dr. Gorazd Kovačič se pozanima o možnosti nakupa Siemensovega parkomata na 
Hrvaškem in o možnosti servisiranja, tudi prek slovenskega zastopnika in serviserja teh 
parkomatov.  
(soglasno sprejet) 
 
Člani sveta KS so razpravljali tudi o možnosti nasutja parkirišča pri jezeru s sejanim asfaltnim 
drobljencem, ki je občini ostal od gradnje kanalizacije. Poleg tehničnih pomislekov sta v 
danem trenutku glavna problema neprimeren letni čas in pomanjkanje denarja. Tak projekt bo 
mogoče financirati šele po zagonu parkomata. 
 
 
Ad 4. 
 
Mirjana Štupica je predlagala nabavo novega sistema ogrevanja mrliške vežice, da bi 
zmanjšali veliko porabo električne energije. Opciji sta infrardeči paneli in klimatska naprava. 
 
Sklep 5: 
Mirjana Štupica pridobi ponudbe za ogrevanje mrliške vežice z infra rdečimi paneli. 
Gregor Košir pridobi ponudbe za ogrevanje objekta s klima napravami. 
(soglasno sprejet) 
 
Gorazd Kovačič je obvestil Svet KS o poostrenem nadzoru in delovanju policije na območju 
Rakitne. Nadzor naj bi bil usmerjen zoper objestno vožnjo motoristov, vendar KS ugotavlja, 
da neselektivno zadeva tudi vse ostale. Na DRSC je potekal sestanek o tej problematiki. 
DRSC je predlagala ukrep zarisa zvočnih črt na cestišče, ni pa jasno, kdaj bo to lahko izvedla. 
Vprašanje je tudi, kako bo z drsno varnostjo. 
 
Sklep 6: 
Člani sveta KS so naknadno korespondenčno sklenili, da KS nasprotuje zvočnim črtam, 
če bodo poslabšale varnost cestišča. 
(soglasno sprejet) 
 
 
Seja je bila zaključena ob 22. uri. 
 
 
Zapisala:  
 
Mirjana Štupica, 
članica Sveta KS Rakitna 
 
in 
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Gorazd Kovačič,  
podpredsednik Sveta KS Rakitna 


