Šifra: 005/2016
Polica, 7.5.2016

ZAPI S N I K
05. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Polica, ki je potekala v petek 6.5.2016 z
pričetkom ob 19:00 uri, v prostorih KS Polica, Polica 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, tajnik KS, Mitja Gioahin, predsednik KS, Andrej Ferjan,
podpredsednik KS, Marjan Kastelic, Domen Logar, Marjan Makše, Marko Steklačič,
Jernej Strojinc, Gregor Steklačič in Igor Žitnik.

ODSOTNI: /
Dnevni red je bil posredovan na vabilu. Članom Sveta KS je bilo preko e-pošte
(ks.polica@gmail.com) dne 30.4.2016 posredovan tudi zapisnik 4. redne seje Sveta KS
Polica z dne 2.12.2015. Število prisotnih članov sveta (9) zagotavlja sklepčnost seje.
Člani sveta Krajevne skupnosti Polica so soglasno sprejeli predlagani

DNEVNI

RED

1. Pregled in potrditev sklepov in zapisnika 4. redne seja sveta KS Polica z
dne 2.12.2015
2. Pregled rebalansa proračuna KS Polica za leto 2016-2017
3. Dopis občine Grosuplje glede zemljišča v Stari vasi – opredelitev
glede ukinitve statusa javnega dobra na parceli št. 20/7, 986/17, 986/18 in
986/19, k.o. 1782 - Stara vas
4. Najemne pogodbe
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: 9 ; PROTI: 0
Sklep: dnevni red je bil soglasno potrjen.

1.
Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seja Sveta KS Polica z dne
2.12.2015.
GLASOVANJE:
ZA: 9 ; PROTI: 0
Sklep: Člani Sveta KS so na 5. seji Sveta KS pregledali zapisnik 4. seje Sveta KS Polica
z dne 2.12.2015 in ga soglasno sprejeli brez pripomb.
2. Pregled rebalansa proračuna KS Polica za leto 2016-2017
Predsednik in tajnik KS sta članom Sveta KS Polica predstavila Rebalansa proračuna KS
Polica za leto 2016-2017. Glede na proračun KS Polica za leto 2016 je mogoče ugotoviti, da
bo KS Polica v tem letu večino svojih investicij (manjših) pokrivala iz svojih t.i. lastnih
sredstev. Sredstva, ki jih KS Polica za letošnje leto 2016 ima so predvidena na: 61.315,00€.
Novost pri letošnjem proračunu KS Polica je:
Pod konto: 1106004 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in opreme
– SOP bo KS Polica iz te proračunske postavke financirala nakup in popravilo računalniške
opreme, ki je potrebna za nemotene delovanje dela tajništva KS Polica.
Pod konto: 1106005 – Nakup opreme – LS bo KS Polica financirala nakup zunanje
ogrevane omarice za AED od dobavitelja Defitech iz Grosuplja. Investicija bo znašala
512,40€ z vso opremo (AED omarica, rumena, ogrevana, s senzorjem za zunanjo
temperaturo, alarm z daljincem in ILCOR AED oznako. Kadar želimo imeti defibrilator
javno dostopen, potrebujemo primerno omarico za defibrilator. Izhajamo iz tega, da mora
biti AED omarica izdelana tako, da ustreza klimatskim razmeram okolja in ne obratno.
Predvsem moramo izhajati iz tega, da je lokacija zelo vidna in javno dostopna ne glede na
vremensko izpostavljenost (omarica je tista, ki mora ustrezati). V praksi je tako, da so vidne
lokacije (vhodi v objekte) obrnjeni proti jugu, če bi na odmaknjen del objekta ali v stransko
ulico namestili AED bi ta bil manj opazen in lažja tarča zlonamernežev. Omarica je
ogrevana, s senzorjem za temperaturo in z alarmom (na daljinca). Omarica je primerna za
defibrilatorje Defibtech, kakor tudi za vse druge proizvajalce defibrilatorjev.
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Omarice se bo namestila na pročelje stavbe PGD Polica (PGD Polica pa bo v ta namen dala
svoj AED). Slavnostna prireditev se predvideva za 25.6.2016.
Več info: http://www.oprema112.si/omarice-za-defibrilatorje/36-aed-omarica-za-zunanjonamestitev.html
Pod konto 1113027, 1113028 in 1113029 bo KS Polica svoja sredstva porabila za
investicijsko vzdrževanje javnih poti na območju KS Polica (sanacija udarnih jam,
poškodovanega cestišča ipd.) ter financirala stroške zimske službe (pluženje in posipanje
javnih poti na območju KS Polica) s katerimi upravlja KS Polica.
3. Dopis občine Grosuplje glede zemljišča v Mali Stari vasi – opredelitev glede
ukinitve statusa javnega dobra na parceli št. 20/7, 986/17, 986/18 in 986/19, k.o.
1782 - Stara vas
Člani Sveta KS Polica so na svoji 5. seji na pobudo predsednika KS Polica pregledali mnenje občine Grosuplje glede ukinitve statusa javnega dobra glede zemljišča v Mali Stari vasi –
opredelitev glede ukinitve statusa javnega dobra na parceli št. 20/7, 986/17, 986/18 in
986/19, k.o. 1782 - Stara vas in sicer kot je bilo navedeno v dopisu občine Grosuplje z dne
20.4.2016, št. zadeve: 478 – 0017/2013-12 in 478-0070/2019.
Člani KS Polica so se seznanili z mnenjem občine Grosuplje in sklenili, da se status javnega
dobra na parceli št. 20/7, 986/17, 986/18 in 986/19, k.o. 1782 - Stara vas ukine saj ni
razlogov, da ne bi sledili mnenju občine Grosuplje.

GLASOVANJE:
ZA: 9 ; PROTI: 0
Sklep: Člani KS Polica so potrdili mnenje občine Grosuplje glede ukinitve javnega
dobra na parceli št. 20/7, 986/17, 986/18 in 986/19, k.o. 1782 - Stara vas, da se ukine
status javnega dobra. KS Polica bo pripravila ustrezen dopis in ga poslala občini
Grosuplje (Urad na splošne zadeve). S tem je KS Polica zadostila zakonskim zahtevam.

4. Najemne pogodbe
Predsednik KS je članom Sveta predstavil osnutek pogodbe (ki je enak pogodbi katero je KS
Polica sklenila že v prejšnjem mandatu KS) glede najema prostorov za izvajanje slaščičarske
dejavnosti v Zadružnem domu na Polici v lasti KS Polica, po katastrskih podatkih stavba št.
317 na parc. Št. 307/4, k.o. 1781 – Polica.
Najemnik bo v tem primeru podjetje DIA-108 d.o.o., Verd 107, 1360 Vrhnika,
DŠ:SI91173841 ki jo zastopa direktor Zlatan Stojanovič. Predmet pogodbe bo najem
poslovnih prostorov za izvajanje slaščičarske dejavnosti.
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Najemojemalec se bo obvezal pravočasno plačati najemnino, v roku in na način, določen s to
pogodbo. Mesečna najemnina za v 1. členu navedene nepremičnine bo znašala 250,00 €.
Najemnina se bo nakazovala na transakcijski račun KS Polica št. 01232-6450795138.
Najemna pogodba se bo sklenila za dobo 1 (enega) leta, z možnostjo podaljšanja.
GLASOVANJE:
ZA: 9 ; PROTI: 0
Sklep: Člani KS Polica so potrdili predlog predsednika KS glede sklenitve pogodbe z
najemnikom g. Zlatanom Stojanovičem (DIA-108 d.o.o.) za najem poslovnih prostorov
za izvajanje slaščičarske dejavnosti v Zadružnem domu na Polici.

5. Razno.
Pod točko razno je svet KS obravnaval predloge članov Sveta KS glede sanacije različnih
odsekov poti v KS Polica. Člani sveta KS so predlagali, da se izvedejo nujna vzdrževalna
dela na določenih odsekih javnih poti in sicer:







Sanacija ceste – Gorenja vas (udarna jama)
Nakup in vgradnja novih jaškov za odvodnjavanje – Mali konec (mrežasti jašek –
2kos).
Sanacija ceste – Mali konec (položitev novega asfalta)
Sanacija dela cestišča – Troščine in Kožljevec (sistem za odvodnjavanje vode – t.i.
mudle)
Sanacija poškodovanega dela cestišča – Mala Stara vas (sanacija udarne jame vzdolž
cerkve)
Sanacija poškodovanega dela cestišča – Polica (sanacija poškodovane ceste pod
cerkvijo na Polici poleg župnije) ter postavitev novega prometnega znaka za
označevanje naselij v Troščinah.

g. Marjan Maške je predlagal, da se pri
Možakovih na Polici (parcela št. 269/6, k.o.
1781 – Polica postavi novo prometno
ogledalo zaradi nepreglednosti, ki je na tem
odseku močno zmanjšana zaradi t.i. zelene
meje (žive meje), ki je postavljena na parceli
št. 266/4, k.o. 1781 – Polica, kar posledično
pomeni, da obstaja potencialna nevarnost, da
bi prišlo do prometne nesreče.
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Predsednik je g. Marjanu Makšetu naročil, da pridobi soglasje lastnikov zemljišča šele
potem, ko bo izdano soglasje (pisno ali ustno) bo KS Polica lahko izvedla nakup novega
prometnega ogledala.
V primeru, da se lastniki ne bodo strinjali in dali soglasja za postavitev prometnega ogledala
bo potrebno poiskati drugo rešitev.
KS Polica pa pridobi informativni izračun cene za prometno ogledalo pri dobavitelju Meblo
signalizacija
d.o.o.
Katalog
prometnih
ogledal
dostopen
na:
http://meblosignalizacija.si/application/meblo/upload/files/prometna-oprema.pdf.

Lokacija postavitve novega prometnega znaka. Vir: PISO

Seja je bila zaključena ob 20:05 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 v Stari vasi – opredelitev glede ukinitve
statusa javnega dobra na parceli št. 20/7, 986/17, 986/18 in 986/19, k.o. 1782 Stara vas.
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