Šifra: 004/2015
Polica, 2.12.2015

ZAPISN IK
04. redne seje sveta Krajevne skupnosti Polica, ki je potekala v petek 2.12.2015 z
začetkom ob 18:10 uri, v prostorih Turistične kmetije Gioahin, Peč 13, 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, Jernej Strojinc in Gregor Steklačič.

ODSOTNI:
Marko Steklačič – (ne)opravičeno
Dnevni red je bil posredovan na vabilu s pričetkom ob 18:00 uri (seja se je prestavil na drugo
lokacijo (iz prostorov KS Polica, Polica 46, Grosuplje na Turistično kmetijo Gioahin) kot je
bila navedena na vabilu – člani KS so bili o tem obveščeni 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 sklepov in zapisnika 3. redne seja sveta KS Polica z dne
23.10.2015.
2. Dopis občine Grosuplje glede zemljišča na Peči – opredelitev glede gradnje
javnega dobra na parceli št. 1465/9, k.o. 1781 - Polica
3. Opravljena dela na področju KS Polica (2015)
4. 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
Sklep: dnevni red je bil soglasno potrjen.

1.
Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seja sveta KS Polica z dne
23.10.2015.
GLASOVANJE:
ZA: 8 ; PROTI: 0
Sklep: Člani sveta KS so na 04. Seji sveta KS pregledali zapisnik 3. Seje sveta KS
Polica in imeli naslednje predloge in mnenja:


PREDLOGI ČLANOV SVETA KS POLICA

Člani sveta so pregledali zapisnik 3. 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: Pokopališča pristojbina ob prvem pokopu – Dvojni (družinski) grob nad
150cm.
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
možnost zakupa dvojnega (družinskega) groba črta iz cenika najema grobnih polj in
uporabe poslovilnih objektov v KS Polica zaradi prostorske stiske na pokopališču na
Polici.
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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)
Uporaba objektov in prostorov
Mrliška vežica
Čiščenje mrliške vežice (zgornji del)

85 EUR
125 EUR

30 EUR
25 EUR

Vse zgoraj navedene storitve mora uporabnik plačati na podlagi izdane položnice na
račun KS Polica pred uporabo objektov. Glede čiščenja in uporabe objektov in
prostorov v mrliški vežici pa mora najemnik odg. osebi pooblaščeni za upravljanje na
podlagi pogodbe o upravljanju in vzdrževanju komunalnih objektov katere izvajalec je
Marjan Makše s.p. od najemnika prostorov vnaprej dati kavcijo glede na Cenik
najema grobnih polj in uporabe poslovilnih objektov v KS Polica.
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.
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.
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2. Uporaba objektov in prostorov:
a. 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.
b. Družine, ki so prispevale sorazmerni delež samoprispevka za gradnjo mrliške
vežice na Polici, so oproščene plačila najema za objekte v sorazmernem deležu.
c. 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 in 4. seje sveta KS Polica dne 2.12.2015.

2. Dopis občine Grosuplje glede zemljišča na Peči – opredelitev glede gradnje
javnega dobra na parceli št. 1465/9, k.o. 1781 - Polica
Člani sveta KS Polica so na svoji 4. seji na pobudo predsednika KS Polica pregledali mnenje
občine Grosuplje glede ukinitve statusa javnega dobra na parceli št. 1465/9, k.o. 1781 –
Polica in sicer kot je bilo navedeno v dopisu občine Grosuplje z dne 19.11.2015, št. zadeve:
478 – 0183/2011-12.
Člani KS Polica so se seznanili z mnenjem občine Grosuplje in sklenili, da se status javnega
dobra na parceli št. 1465/9, k.o. 1781 – Polica ukine saj ni razlogov, da ne bi sledili mnenju
občine Grosuplje.

GLASOVANJE:
ZA: 8 ; PROTI: 0
Sklep: Člani KS Polica so potrdili mnenje občine Grosuplje glede ukinitve javnega
dobra na parceli št. 1465/9, k.o. 1781 – Polica, da se ukine gradnja javnega dobra. KS
Polica bo tudi pripravila ustrezen dopis in ga poslala občini Grosuplje (Urad na splošne
zadeve). S tem je KS Polica zadostila zakonskim zahtevam.
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3. Opravljena dela na področju KS Polica (2015)
Predsednik KS Polica je članom sveta predstavil večje investicije katerih plačnik je bila KS
Polica.

PREGLED OPRAVLJENIH DEL NA PODROČJU KS V
POSLOVNEM LETU 2015
INVESTICIJE (VEČJE):










Postavitev nove prometne signalizacije na Blečjem Vrhu – Prometni znak za naselje
ter omejitev hitrosti 30km/h.
Postavitev nove prometne signalizacije pri info. Točki – Znak za prepovedano oz
omejeno parkiranje.
Sanacija strehe na zadružnem domu Polica, Polica 46, Grosuplje (Rok Gioahin s.p.)
Skupni znesek investicije: 6,763.68 €.
Asfaltiranje šp. igrišča na Peči (nasip, utrjevanje in asfaltiranje). Hren inženiring
d.o.o. Skupni znesek investicije: 23,485.00 €.
Dobava novih zabojnikov na pokopališču na Polici in Troščinah (JKP d.o.o.). Skupni
znesek investicije: 370,88 €
Dobava zaves za mrliško vežico na Polici (Majda Kastelic s.p.). Skupni znesek investicije: 205,75 €.
Postavitev nove JR – Mala Stara vas (JR d.o.o.). Skupni znesek investicije: 12,188.90
€.
Urbanističen poizkus ureditve šp. igriščna na Peči (Mesojedec in partnerji d.o.o.).
Skupni znesek investicije: 549,00 €.
Stroški različnih obrtnih dejavnosti / del (Marjan Makše s.p.). Skupni znesek investicije: 498, 98 €.

SKLENJENE POGODBE:





Župnija Polica: Najem pokopališč in drugih objektov. Strošek KS: 540,00 €.
Marjan Makše s.p.: Pogodba o upravljanju in vzdrževanju komunalnih objektov na
območju KS Polica. Strošek KS: 610,00 €.
Najem stanovanja – Pero Pažin in drugi. prihodki KS (mesečno): 166,50 €. Sklenjena
za obdobje 3. let (do 16.1.2018).
Najem pokopališč in drugih objektov. Sklenjena za obdobje 15. let.

VEČJI STROŠKI KS V POSLOVENM LETU 2015:
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Stroški zimske službe. Proračunska postavka: 1113002 Tekoče vzdr. Javnih poti –
zimsko – SOP – Z, podkonto 402503, Tekoče vzdr. Drugih objektov. V proračunu
KS Polica za leto 2015 je bilo predvidenih skupaj 17.000 € od tega je KS Polica iz
tega naslova porabila do dne 13.6.2015 skupaj 14.548,61 €.

4. Razno.
Pod točko razno je svet KS obravnaval vprašanje g. Marjana Makšeta glede postavitve novih
reklamnih tabel oz nalepk na info. Točki – tabli. G. Marjan Makše je imel vprašanje kakšen
je postopek če se nekdo odloči, da bi postavil oglas – tablo oz nalepko za npr: svojo obrt,
dejavnost, ki jo opravlja.
Predsednik g. Mitja Gioahin je besedo predal članu sveta KS g. Gregorju Steklačiču
(bivšemu predsedniku KS) in ta mu je povedal, da je KS Polica v času ko se je postavljala
info. točka oz tabla vse zainteresirane pozvala k oddaji svojih oglasov in jim ta strošek
zaračunala v višini 150,00 € kot strošek izdelave. Za vse, ki bi bili zainteresirani za takšno
obliko oglaševanja se lahko obrnejo na KS Polica in ta bo poskrbela za nadaljnjo obravnavo.
G. Marjan Makše je tudi omenil problematiko glede žive meje pri »Možakovih« na Polici.
Težava naj bi bila v sami živi meji, ki ovira pogled in preglednost na cesti za, kar je bil dal
predlog, da naj KS v okviru svojih pristojnosti, ki jih ima zadevo uredi na način, da živa
meja zmanjša oz odstrani v križišču pa naj se postavi prometno ogledalo, ki bi omogočalo
bolj varno vožnjo po cesti.
Glede na to, da KS Polica nima takšnih pooblastil je bil g. Marjan Makše napoten na občino
Grosuplje (Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica), ki ga vodi
vodja, g. Borut Šoba, univ. dipl. inž.arh.
Medobčinski inšpektorat in redarstvo izvaja za občine soustanoviteljice naloge
inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva na področjih, ki jih urejajo predpisi občin
soustanoviteljic skladno z zakoni in predpisi, ki se nanašajo na posamezna področja v
pristojnosti treh občin.
Obrazci za pisne vloge, s katerimi se lahko stranke obračajo na medobčinski inšpektorat in
redarstvo se nahajajo na sedežih občin ter na spletnih straneh občin, in se vlagajo po pošti ali
osebno v poslovnem času vseh treh občin ali v elektronski obliki na naslov:
inspektorat@grosuplje.si
Seja je bila zaključena ob 19:30 uri.
Zapisal in uredil:
Jan Einspieler, inž. log.
Tajnik KS Polica

Predsednik KS Polica:
Mitja Gioahin
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PRILOGE:


Dopis občine Grosuplje glede zemljišča na Peči – opredelitev glede gradnje javnega
dobra na parceli št. 1465/9, k.o. 1781 – Polica



CENIK najema grobnih polj in uporabe poslovilnih objektov v KS Polica
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CENIK
najema grobnih polj in uporabe poslovilnih objektov v KS Polica

Cena
Letna najemnina grobov
Žarni grob (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)
Uporaba objektov in prostorov
Mrliška vežica
Čiščenje mrliške vežice (zgornji del)

85 EUR
125 EUR

30 EUR
25 EUR

Vse zgoraj navedene storitve mora uporabnik plačati na podlagi izdane položnice na
račun KS Polica pred uporabo objektov. Glede čiščenja in uporabe objektov in
prostorov v mrliški vežici pa mora najemnik odg. osebi pooblaščeni za upravljanje na
podlagi pogodbe o upravljanju in vzdrževanju komunalnih objektov katere izvajalec je
Marjan Makše s.p. od najemnika prostorov vnaprej dati kavcijo glede na Cenik
najema grobnih polj in uporabe poslovilnih objektov v KS Polica.
Tip groba se določi glede na pravilnik.
Posebnosti:
3.

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.
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.
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4. Uporaba objektov in prostorov:
a. 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.
b. Družine, ki so prispevale sorazmerni delež samoprispevka za gradnjo mrliške
vežice na Polici, so oproščene plačila najema za objekte v sorazmernem deležu.
c. 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 in 4. seje sveta KS Polica dne 2.12.2015.
Polica, 2.12.2015

Krajevna skupnost Polica
Predsednik KS Polica
Mitja Gioahin
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