Šifra: 001/2015
Polica, 13.04.2015

ZAPISN IK
02. redne seje sveta Krajevne skupnosti Polica, ki je potekala v petek 13.04.2015 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, Marjan Kastelic, Gregor
Steklačič, Domen Logar, Marjan Makše in Marko Steklačič

ODSOTNI:
Jernej Strojinc - 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

RED

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seja sveta KS Polica z dne 05.12.2014,
2. pregled spremenjenega rebalansa proračuna KS Polica za leto 2015-2016,
3. predlog pogodbe o upravljanju in vzdrževanju komunalnih objektov na območju KS Polica.
4. predlog pogodbe o izvajanju javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti na
območju KS Polica,
5. razno.
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Predsednik je na začetku seje predstavil predlagan dnevni red, ki so ga vsi člani sveta
soglasno sprejeli.

GLASOVANJE:
ZA: 8 ; PROTI: 0
Dnevni red je soglasno potrjen.

1.
Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seja sveta KS Polica z dne
05.12.2014
GLASOVANJE:
ZA: 8 ; PROTI: 0
Člani sveta KS so na 02. Seji sveta KS pregledali zapisnik 1. Seje sveta KS Polica in
imeli naslednje predloge in mnenja:
PREDLOG g. GREGORJA STEKLAČIČA:
1. 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€. Predlog je bil, da se umesti nov pločnik, ki
naj bi potekal od nadvoza pod AC iz smeri Polica do križišča pred Babnikovim
hribom oziroma križiščem, ki vodi do Gasilskega doma. G. Gregor Steklačič je
predsedniku predlagal, da se na občino Grosuplje naslovi vprašanje glede
smiselnosti tega predloga in morebitne izvedbe predloga.
2.
POBUDA KRAJANOV POLICA:
1. 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«. Pobuda je bila, da se med
samo pobudo navede imena in priimke vseh pobudnikov. Pobudniki pa so:
Skubic: Franc, Sonja, Peter in Klemen in drugi. Hišne številke: Polica: 2/b, 1/a,
2/a, 14/a in 17.
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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.).
G. Igor Žitnik je bil pripombo glede same navedbe višine javne razsvetljave. Na
naslednji seji sveta KS Polica bo g. Igor Žitnik prestavil novo ponudbo za
izgradnjo nove javne razsvetljave glede na dejansko stanje ki pa ne sme preseči
13.000 € z DDV ( proračunska postavka 1113025, podkonto 420401 ).
2. Pregled spremenjenega rebalansa proračuna KS Polica za leto 2015-2016
Člani sveta KS Polica so na pobudo predsednika KS Polica pregledali spremenjen rebalans
za leto 2015/2016. Člani sveta niso imeli večjih pripomb glede samih sprememb rebalansa
proračuna. Predsednik je po predstavitvi sprememb rebalansa povedal, da se proračunska
postavka 1118004 ter 1118005, gradnja športnih igrišč na Peči in Dolenji vasi prerazporedi v
naslednje proračunsko obdobje za leto 2016 v katerem naj bi se dela tudi nadaljevala in
dokončno realizirala. Za to je predvidenih 20.000 €.
Člani sveta so komentirali proračunsko postavko 1113025, postavitev nove javne
razsvetljave za, kar je svet KS Polica sprejel odločitev, da se sredstva v višini 13.000 €
nameni za izgradnjo in dokončanje javne razsvetljave v Stari vasi. Zato je bil g. Igor Žitnik
zadolžen, da pridobi več ponudb glede postavitve same javne razsvetljave in le te predstavi
na naslednji seji sveta KS.
3. Predlog pogodbe o upravljanju in vzdrževanju komunalnih objektov na območju KS Polica.
GLASOVANJE:
ZA: 8 ; PROTI: 0
Svet KS Polica je na seji obravnaval pogodbo g. Marjana Makšeta glede upravljanja in vzdrževanja komunalnih objektov na območju KS Polica. G. Marjan Makše je članom sveta KS
predstavil osnutek že omenjene pogodbe, ki naj bi jo sklenil z KS Polica. Pogodba se dotika
predvsem upravljana in vzdr. Komunalnih objektov na območju KS Polica in sicer: Upravljanje in vzdr. Poslovilne vežice na Polici, upravljanju in vzdr. Pokopališkega prostora okoli
pokopališča na Polici ter vzdr. Info točke na Polici in vzdr. Lesenih hišic – postajališč na
polici in njeni okolici. Osnutek pogodbe se je članom sveta KS zdel sprejemljiv in jo je takšno kot je tudi načeloma sprejel do te mere, da se je potrebno predhodno pogovoriti z župnikom na Polici glede pokopališča in okolice cerkve.
Člani sveta so mnenja, da se je potrebno dogovoriti z župnikom na Polici glede samega
pokopališča, poslovilne vežice in okolice cerkve glede del, ki naj bi jih izvajal pogodbeni
izvajalec, da nebi prihajalo do nesporazumov z župnikom.
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Dogovorjeno je bilo, da bo g. Marjan Makše še naprej odpiral in skrbel za red in čistoči v
poslovilni vežici na Polici dokler se te dogovori ravno ne formulirajo ( pogodba ). G. Marjan
Makše je članom sveta povedal, da bi na podlagi 4. člena že omenjene pogodbe pričakoval
letni »pavšal« v višini 500 € s čimer so člani sveta KS soglašali.
4. Predlog pogodbe o izvajanju javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti
na območju KS Polica.

Svet KS Polica je na seji obravnaval pogodbo g. Marjana Makšeta glede izvajanja
javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti na območju KS Polica. Glede pogodbe o izvajanju javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti na območju KS
Polica člani sveta niso sprejeli nikakršen odločitev v smislu, da bi se pravni posel
lahko sklenil, ker menijo, da je potrebno soglasje občine. Glede na odločitev sveta
KS bosta predsednik KS ter tajnik na občino Grosuplje naslovila vprašanje glede
ustreznosti same pogodbe ter vprašaja glede izključne pravice o dodelitvi izključne
pravice o opravljanju javne službe na osnovi te pogodbe.
5. razno.
Pod to točko člani sveta KS niso razpravljali, ker so komentarje že podali pod 1, 2, 3
in 4 točko dnevnega reda 2. Redne seja sveta KS. Člani sveta KS so na predlog
predsednika izoblikovali Cenik najema grobnih polj in uporabe poslovilnih objektov
v KS Polica. Predlog je bil, da KS začnem v najkrajšem možnem času glede na
Cenik, ki ga je izoblikovala pošlje v pregled občini ali je le ta v skladu z vsemi
pravnimi predpisi ( pravilniki, odloki ipd).

Posebnosti:
1. Pokopališka pristojbina ob prvem pokopu ( novo grobno polje ):
a. Grobnega polja ni možno kupiti vnaprej in se ga skrbniku dodeli ob smrti.
b. Družine, ki so prispevala za razširitev pokopališča na Polici leta 1983, ne plačajo
pokopališke pristojbine ob prvem pokopu in imajo zagotovljeno grobno polje.
Pravico lahko izkoristijo za en grob do leta 2025. Seznam plačnikov prispevkov
in koriščenja pravice vodi KS ter je dokončen, če plačnik ne dokaže plačila na
podlagi verodostojne listine.

2. Uporaba objektov in prostorov:
a. Čiščenje mrliške vežice lahko opravi uporabnik sam, vendar kvaliteto odobri
upravljavec mrliške vežice.
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b. Družine, ki so prispevale celoten znesek samoprispevka (30.000 SIT) za gradnjo
mrliške vežice na Polici, imajo pravico do enkratnega brezplačnega koriščenja
prostorov mrliške vežice do leta 2025.
c. Družine, ki so prispevale sorazmerni delež samoprispevka za gradnjo mrliške
vežice na Polici, so oproščene plačila najema za objekte v sorazmernem deležu.
d. Vse družine z vplačanim samoprispevkom za gradnjo mrliške vežice, morajo za
uporabo mrliške vežice plačati režijske stroške, ki znesejo 20 EUR (prevzem in
predaja vežice).

Seja je bila zaključena ob 21:00 uri.

Zapisal in uredil:
Jan Einspieler
Tajnik KS Polica

Predsednik KS Polica:
Mitja Gioahin
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