Šifra: 003/2015
Polica, 23.10.2015

ZAPISN IK
03. redne seje sveta Krajevne skupnosti Polica, ki je potekala v petek 23.10.2015 z
začetkom ob 18:00 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, Domen
Logar, Marjan Makše, Marko Steklačič in Jernej Strojinc.

ODSOTNI:
Gregor Steklačič – (ne)opravičeno
Dnevni red je bil posredovan na vabilu s pričetkom ob 18:00 uri (seja se je prestavil za 1 uro
iz 19:00 na 18:00h – člani KS so bili o tem obveščeni dan prej, 22.10.2015 preko mobilnega
telefona (SMS). Število prisotnih članov sveta (8) zagotavlja sklepčnost seje.
Člani sveta Krajevne skupnosti Polica so soglasno sprejeli predlagani

DNEVNI

RED

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seja sveta KS Polica z dne 13.4.2015.
2. Pregled rebalansa proračuna KS Polica za leto 2015-2016.
3. Pregled pogodbe o upravljanju in vzdrževanju komunalnih objektov na območju KS Polica, pogodba o najemu grobov (osnutek) ter druge pogodbe katere
podpisnik je KS Polica.
4. Cenik najema grobnih polj in uporabe poslovilnih objektov v KS Polica.
5. Opravljena dela KS Polica (v zadnjem polletju).
6. Razno.
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Predsednik je na začetku seje predstavil predlagan dnevni red, ki so ga vsi člani sveta
soglasno sprejeli.

GLASOVANJE:
ZA: 6 ; PROTI: 0
Sklep: dnevni red je bil potrjen.

1.
Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seja sveta KS Polica z dne
13.4.2015.
GLASOVANJE:
ZA: 6 ; PROTI: 0
Sklep: Člani sveta KS so na 03. Seji sveta KS pregledali zapisnik 2. Seje sveta KS
Polica in imeli naslednje predloge in mnenja:


PREDLOGI ČLANOV SVETA KS POLICA

Člani sveta so pregledali zapisnik 2. Seje sveta KS Polica in podali predlog glede Cenik-a
najema grobnih polj in uporabe poslovilnih objektov v KS Polica in sicer glede navedene
cene pod točko: Uporaba objektov in prostorov: Čiščenje mrliške vežice, spodnji del je bil
komentar, da so ti stroški čiščenja neupravičeni in se jih naj ne bi zaračunavalo uporabnikov
/ najemnikom mrliške vežice saj se v večini primerov uporablja samo zgornji del mrliške
vežice.
Člani KS Polica so na tej točki tudi glasovali glede že omenjene spremembe in sicer so
predlog spremembe potrdili z 8 glasovi ZA in 0 proti.
GLASOVANJE:
ZA: 8 ; PROTI: 0
Sklep: Člani sveta KS Polica so potrdili spremembo Cenik-a najema grobnih polj in
uporabe poslovilnih objektov v KS Polica pod že omenjeno točko na način, da se
Čiščenje mrliških vežic za spodnji del črta iz cenika, ki je bil sprejet na 2. Seji sveta KS
Polica z dne 13.4.2015.
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Spremenjen Cenik najema grobnih polj in uporabe poslovilnih objektov v KS Polica.

CENIK
najema grobnih polj in uporabe poslovilnih objektov v KS Polica

Cena
Letna najemnina grobov
Žarni grob oziroma otroški grob
Enojni grob ( od 0 do 150 cm )
Dvojni (družinski) grob ( nad 150 cm )

15 EUR
25 EUR
35 EUR

Pokopališka pristojbina ob prvem pokopu
Žarni grob
Enojni grob ( od 0 do 150 cm )
Dvojni (družinski) grob ( nad 150 cm )
Uporaba objektov in prostorov
Mrliška vežica
Čiščenje mrliške vežice, zgornji del

85 EUR
125 EUR
200 EUR

30 EUR
25 EUR

Vse zgoraj navedene storitve mora uporabnik plačati na podlagi položnice na račun KS
Polica pred uporabo objektov.
Tip groba se določi glede na pravilnik.
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.
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c.
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.
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).

Cenik najema grobnih polj in uporabe poslovilnih objektov v KS Polica je svet KS
Polica sprejel na 2. Seji sveta KS Polica dne 13.04.2015 z popravki z 3. seje sveta KS
Polica dne 23.10.2015.
2. Pregled rebalansa proračuna KS Polica za leto 2015-2016.
Člani sveta KS Polica so na svoji 3. seji pregledali rebalans proračuna za leto 2015 (pregled
stanja glede na porabljena in razpoložljiva finančna sredstva). Predsednik sveta KS Polica g.
Mitja Gioahin je skupaj s tajnikom KS Polica g. Jan-om Einspieler-jem članom sveta
predstavil kako in na kakšen način je KS Polica v zadnjem času porabila svoja finančna
sredstva po različnih postavkah.
Glede na novogradnje in investicije v letu 2015 je bilo izpostavljeno predvsem asfaltiranje
športnega igriščna na Peči (investicija v vrednosti cca. 25,000.00 €), postavitev nove JR v
Mali Stari vasi (investicija v vrednosti cca. 12,700.00 € - bo še izvedeno do 20.11.2015),
zimsko vzdrževanje za leto 2014/2015 v skupni vrednosti cca. 14,549,00 € ter sanacija
Zadružnega doma na Polici v skupni vrednosti cca. 6,764,00 €.
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PREDLOG g. MARJANA MAKŠETA

Marjan Makše je ob predstavitvi rebalansa proračuna KS Polica izrazil željo oziroma oddal
ustno prošnjo po dodelitvi določenih denarnih sredstev za izvajanje kulturne dejavnosti. G.
Marjan Makšen je bil pozvan, da naj KS Polica posreduje uradno prošnjo po dodelitvi
določenih denarnih sredstvih v višini do 100 do 200 €.
3. Pregled pogodbe o upravljanju in vzdrževanju komunalnih objektov na območju KS Polica, pogodba o najemu grobov (osnutek) ter druge pogodbe katere
podpisnik je KS Polica.
Svet KS Polica je že na svoji prejšnji seji (2. 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.
G. Marjan Makše je med tem časom KS Polica na uradni e-mail (ks.polica@gmail.com)
posredoval pogodbo o Upravljanju in vzdrževanju komunalnih objektov na območju KS
Polica.
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: KS POLICA je na podlagi Odloka o pokopališkem
redu na območju občine Grosuplje (UL SRS št. 24/87), Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o pokopališkem redu Občine Grosuplje in Pravilnika o merilih za
oblikovanje cen za uporabo pokopaliških objektov in naprav ter izvajanje drugih storitev
pokopališč in pogrebne dejavnosti (UL RS št. 52/1993) je dolžna skrbeti za vzdrževanje
komunalnih objektov na območju KS Polica.
KS Polica s to pogodbo oddaja v upravljanje in vzdrževanje komunalnih objektov in
sicer:





poslovilne vežice Polica,
pokopališče Polica,
info točke Polica,
avtobusnega postajališča Polica.

KS Polica je sklenila pogodbo z Marjan-om Makše-tom s.p. za obdobje 3 let z
možnostjo podaljšanja. Za izvajanje vzdrževalnih storitev po tej pogodbi izvajalec
zaračuna upravljavcu KS Polica letno pavšalno nadomestilo za upravljanje in
vzdrževanje komunalnih in objektov v višini 500 EUR brez DDV. Nadomestilo se bo
zaračunalo v obrokih ali v enkratnem znesku na podlagi izstavljenega računa s pripadajočim
DDV.
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Tajnik KS Polica bo izvajalcu po pošti (priporočeno) poslal pogodbo v podpis. Ta pogodba
bo sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih bo vsaka pogodbena stranka prejela po en
izvod.
Predsednik je na seji poleg pogodbe o Upravljanju in vzdrževanju komunalnih objektov
na območju KS Polica članom sveta predstavil tudi pogodbo o najemu grobov na
pokopališču na Polici. Pogodba se nanaša na najem groba na pokopališču Polica in
sicer: Najemodajalec bo oddal najemniku, najemnik pa vzame v najem grobni prostor
oddelek _____, vrsta: žarni / enojni / dvojni, št. ___________, na pokopališču
__________________, proti plačilu najemnine, katere višino in način plačila določa pristojni
organ v skladu z Zakonom in drugimi predpisi na podlagi predvidenega letnega programa
vzdrževanja skupnih objektov in naprav na pokopališčih. Najemnina se uporablja za
vzdrževanje skupnih objektov in naprav ter skupnega prostora na pokopališču.
Na seji je bilo tudi dogovorjeno, da bo g. Marjan Makše ob pomoči g. Domna Logarja na
območju KS Polica po posameznih okrajih oddajal pogodbe o najemu grobov prebivalcem
KS Polica v pregled in v podpis. Podpisane pogodbe o najemu grobov na pokopališču na
Polici se bodo po podpisu oddale na občino Grosuplje ter v arhiv KS Polica saj bo občina
Grosuplje zadolžena za izvajanje plačilne discipline posameznikov glede na podpisano
pogodbo.
Člana sveta KS Polica sta na podlagi tega upravičena do nadomestila za uporabo osebnega
vozila (potne stroške) brez kakršnih koli drugih ugodnosti in nadomestil. KS Polica bo
osnutek pogodbe za najem grobov pripravila ter natisnila in jih izročila g. Marjanu Makšetu
ter g. Domnu Logarju. Oba sta bila tudi seznanjena, da mora biti podpisnik pogodbe
najemnik in nihče drug in, da je potrebno po dva izvoda podpisane pogodbe izročiti tajniku
KS Polica, da jih dokumentira v arhiv (1 izvod), drug izvod pa posreduje občini Grosuplje v
vednost. Predsednik je po koncu predstavitve osnutka pogodbe o najemu grobov na
pokopališču na Polici dal predlog pogodbe v glasovanje.

GLASOVANJE:
ZA: 6 ; PROTI: 0
Sklep: Pogodba o Najemu grobov na pokopališču na Polici se sprejme brez pripomb in
zadržkov.

4. Cenik najema grobnih polj in uporabe poslovilnih objektov v KS Polica.
Kot je bilo že omenjeno pod 2. točko dnevnega reda: Pregled in potrditev zapisnika 2.
redne seja sveta KS Polica z dne 13.4.2015. so člani sveta KS Polica potrdili spremembe
cenika najema grobnih polj in uporabe poslovilnih objektov v KS Polica, sprejetega že
13.4.2015. Člani sveta KS Polica so na cenik imeli le pripombo / predlog glede cenik-a
najema grobnih polj in uporabe poslovilnih objektov v KS Polica in sicer glede navedene
cene pod točko: Uporaba objektov in prostorov: Čiščenje mrliške vežice, spodnji del je bil
komentar, da so ti stroški čiščenja neupravičeni in se jih naj ne bi zaračunavalo uporabnikov
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/ najemnikom mrliške vežice saj se v večini uporablja samo zgornji del mrliške vežice zato
se to točko cenika BRIŠE in cenika (cenik bo posredovan g. Marjanu Makšetu, da ga bo
izobesil v Mrliško vežico na Polici).
5. Opravljena dela KS Polica (v zadnjem polletju).
Glede na novogradnje in investicije v letu 2015 je bilo izpostavljeno predvsem asfaltiranje
športnega igriščna na Peči (investicija v vrednosti cca. 25,000.00 €), postavitev nove JR v
Mali Stari vasi (investicija v vrednosti cca. 12,700.00 € - bo še izvedeno do 20.11.2015),
zimsko vzdrževanje za leto 2014/2015 v skupni vrednosti cca. 14,549,00 € ter sanacija
Zadružnega doma na Polici v skupni vrednosti cca. 6,764,00 €.
6. Razno.


PROŠNJA ŽUPNIKA POLICE (g. Slavko Judež, župnik)
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Člani sveta so na seji obravnavali tudi prošnjo župnika Police g. Slavka Judeža, glede
ureditve poškodovanega vozišča. Člani sveta so prošnjo g. Slavka Judeža obravnavali in
sprejeli sklep, da KS Polica nimam denarnih sredstev za sanacijo poškodovanega
vozišča vzdolž cerkve na Polici ter Župnišča.
Ker bi sanacija poškodovanega vozišča terjala od KS Polica določena denarna sredstva, ki pa
jih KS Polica nima zato svet KS Polica sprejme soglasno odločitev, da se sanacija
poškodovanega vozišča prestavi za nedoločen čas.


OBVESTILO TAJNIKA KS POLICA (g. Jan Einspieler)

Tajnik KS Polica je člane sveta opomnil, da morajo najkasneje do konca meseca oktobra
2015 posredovati sledeče potrebne podatke za potrebe KS Polica: IME IN PRIIMEK,
NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA (točen naslov, poštna št. in kraj),
KONTAKTNE PODATKE ( GSM ali stacionarni telefon – bolj priporočamo GSM številko
), E-MAIL naslov ter TRR številko ( zaradi nakazila sejnin in drugih morebitnih
stroškov ) z navedbo že omenjenega TRR računa ter naslova banke oziroma hranilnice
in DŠ (davčno številko rezidenčnega uporabnika).
Člani kateri do danes (23.10.2015) niso posredovali podatkov so : g. Gregor Steklačič in g.
Andrej Ferjan (kljub temu, da jim je tajnik posredoval že dva pisna dopisa a odziva do danes
še ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 19:25 uri.

Zapisal in uredil:
Jan Einspieler, inž. log.
Tajnik KS Polica

Predsednik KS Polica:
Mitja Gioahin
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