Šifra: 001/2014
Polica, 05.12.2014

ZAPISN IK
01. redne seje sveta Krajevne skupnosti Polica, ki je potekala v petek 05.12.2014 z
začetkom ob 19:00 uri, v prostorih KS na Polici 46, Grosuplje.
Sejo je pričel in vodil predsednik Sveta krajevne skupnosti Mitja Gioahin - predsedujoči,
najprej pozdravil vse prisotne in predlagal, da se preveri sklepčnost..

PRISOTNI:
Jan Einspieler, Mitja Gioahin, Andrej Ferjan, Igor Žitnik, Jernej Strojinc, Marjan
Kastelic, Gregor Steklačič, Domen Logar, Marjan Makše.

ODSOTNI:
Marko Steklačič - opravičeno
Dnevni red je bil posredovan na vabilu. Število prisotnih članov sveta (8) zagotavlja
sklepčnost seje.
Člani sveta Krajevne skupnosti Polica so soglasno sprejeli predlagani

DNEVNI
1.
2.
3.
4.
5.

RED

Predstavitev novega tajnika KS Polica,
pregled in potrditev rebalansa KS Polica za leto 2015-2016,
predlogi in mnenja k rebalansu KS Polica za leto 2015-2016,
vloge,
razno.

Predsednik je na začetku seje predstavil predlagan dnevni red, ki so ga vsi člani sveta
soglasno sprejeli.
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GLASOVANJE:
ZA: 8 ; PROTI: 0
Dnevni red je soglasno potrjen.
1.

Predstavitev novega tajnika KS Polica

Predsednik KS Polica Mitja Gioahin je članom sveta KS Polica predstavil novega
tajnika KS Polica ( Jan Einspieler ) za obdobje delovanja sveta KS Polica 2014 –
2018. Nihče od prisotnih članov KS Polica ni bil proti temu, da Jan Einspieler zasede
mesto tajnika, prav tako nihče ni imel pripomb.
GLASOVANJE:
ZA: 8 ; PROTI: 0
Predlog predsednika KS Polica je bil soglasno sprejet, da se za to mesto imenuje Jan-a
Einspieler-ja.

2.

Pregled rebalansa KS polica za leto 2015/2016

Člani sveta so pregledali rebalans za leto 2015/2016 in ga takšnega kot je tudi
sprejeli.

3.

Predlogi in menja k rebalansu KS polica za leto 2015/2016

PREDLOG g. GREGORJA STEKLAČIČA:

Umestitev nove proračunske postavke za namen zgraditve novega pločnika, ki
naj bi potekal od nadvoza pod AC iz smeri Polica proti informativnem mestu kjer
sedaj po novem stoji INFO točka pred tablo za naselje Peč. Predvidena investicija bi
po nestrokovni oceni stala cca. 48.000€.
PREDLOGI g. MARJANA MAKŠETA:

Umestitev nove proračunske postavke za sofinanciranje nakupa nove gasilske
cisterne za potrebe domačega prostovoljnega gasilskega društva Polica. Ker PGD
Polica pokriva, kar veliko področje v primeru požara oziroma drugih nesreč je nakup
nove gasilske cisterne nujen in več kot potreben. Okvirna cena nove gasilske cisterne
je cca 200.000€.
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Nakup novega prenosnega ozvočenja za potrebe mrliške vežice na Polici ter
Troščinah. Nakup novega prenosnega ozvočenja bi po nestrokovni oceni stalo cca od
800 do 1000€.

G. Marjan Makše bo do naslednjega sestanka KS Polica na predlog ostalih
članov sveta premislil in predstavil kako in na kakšen način bi opravljal delo
upravljavca objektov na področju KS Polica ( mrliška vežica, pokopališče ipd ).

Postavitev novih svetlobnih teles v Bliski vasi. Skupaj je predlagano, da se na
tem območju postavijo tri nove »luči«, ki pa že imajo el. povezavo zato bi bilo
potrebno postaviti zgolj svetlobna telesa.
PREDLOG g. MARJANA KASTELICA


Sanacija cestišča v skupni dolžini 100m.

PREDLOGI g. IGORJA ŽITNIKA:

Postavitev novega pločnika v Mali stari vasi, ki naj bi se nadaljeval vse do
Velike stare vasi. Pri izgradnji novega pločnika je predlagano tudi, da bi se
vzporedno z izgradnjo pločnika postavila tudi javna razsvetljava


Postavitev novi igral v Mali stari vasi.

POBUDA KRAJANOV POLICA:

Krajani Police so na svet KS Polica poslali pisno pobudo po sanaciji cestišča
v vasi Polica, ki se začne v križišču pri Janezu Bregarju in poteka vse do Vaškega
čevljarja. Krajani predlagajo sanacijo cestišča v smislu, da se na mestih kjer so
razpoke le te odstranijo, sanirajo površine ter položijo nov »asfalt«.
PREDLOGI ČLANOV SVETA:

Člani sveta KS Polica so predlagali, da bi se na področju pokopališč KS
Polica začeli uvajati zaračunavati letne najemnine za najem grobov. Cene bi se gibale
od 20 do 50€ na leto po posameznem grobu.


Nadaljevanje izgradnje novega igrišča z igrali v Troščinah.

1.

Vloge

Svet KS Polica je prejel vlogo g. Jožefa Groznika za postavitev krajevne table z
napisom Blečji vrh ter prošnjo po postavitvi prometnega znaka, ki omejuje hitrost na
30km/h skozi celotno naselje saj naj bi prehitra vožnja motoriziranih vozil kot navaja
gospod predstavljala potencialno nevarnost za prebivalce na tem področju.
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2.

Razno

Igor žitnik na koncu seje predloži predsedniku predračun za postavitev nove javne
razsvetljave v Mali ter Veliki stari Vasi v višini cca 67, 386€ (Javna razsvetljava d.d.)
Seja je bila zaključena ob 20:55 uri.

Zapisal in uredil:
Jan Einspieler
Tajnik KS Polica

Predsednik KS Polica:
Mitja Gioahin

Krajevna skupnost Polica, Polica 46, 1290 Grosuplje, Slovenija
M: +38641 712 987, DŠ: 73074489, Matična št: 5026903000
E-pošta: ks.polica@gmail.com, m.gioahin@gmail.com
4

