Šifra: 006/2016
Polica, 28.8.2016

ZAPISN IK
06. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Polica, ki je potekala v četrtek 25.8.2016 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 19.8.2016 posredovan tudi zapisnik 5. redne seje Sveta KS
Polica z dne 6.5.2016. 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 5. redne seja sveta KS Polica z
dne 6.5.2016
2. Dopis občine Grosuplje glede zemljišča v Stari vasi – opredelitev glede
ukinitve statusa javnega dobra na parceli št. 973/7 in 973/8 k.o. 1782 Stara vas (vzhodno območje naselja Dobje)
3. Postavitev temeljnega kamna za novo podružnično osnovno šolo na Polici
4. Dopisi, vloge in pobude krajanov
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 5. redne seja Sveta KS Polica z dne
6.5.2016.
GLASOVANJE:
ZA: 9 ; PROTI: 0
Sklep: Člani Sveta KS so na 6. seji Sveta KS pregledali zapisnik 5. seje Sveta KS Polica
z dne 6.6.2016 in ga soglasno sprejeli brez pripomb.
2. Dopis občine Grosuplje glede zemljišča v Stari vasi – opredelitev glede ukinitve
statusa javnega dobra na parceli št. 973/7 in 973/8 k.o. 1782 - Stara vas (vzhodno območje naselja Dobje)
Člani Sveta KS Polica so na svoji 6. seji na pobudo predsednika KS Polica pregledali mnenje občine Grosuplje glede ukinitve statusa javnega dobra glede zemljišča v Stari vasi – opredelitev glede ukinitve statusa javnega dobra na parceli št. 973/7 in 973/8 k.o. 1782 - Stara
vas (vzhodno območje naselja Dobje) in sicer kot je bilo navedeno v dopisu občine Grosuplje z dne 13.7.2016, št. zadeve: 478-0183/2014 in 478-0184/2014.
Člani KS Polica so se seznanili z mnenjem občine Grosuplje in sklenili, da se status javnega
dobra na parceli št. 973/7 in 973/8 k.o. 1782 - Stara vas (vzhodno območje naselja Dobje)
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. 973/7 in 973/8 k.o. 1782 - Stara vas (vzhodno območje naselja
Dobje), 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.
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3. Postavitev temeljnega kamna za novo podružnično osnovno šolo na Polici
Predsednik KS je članom Sveta predstavil potek postavitve temeljnega kamna za novo šolo
na Polici, ki bo 1.9.2016 s pričetkom ob 14:00h na t.i. gradbišču pred novo šolo. Gradbena
dela za izgradnjo nove Podružnične šole Polica so že v polnem teku. Na lokaciji bodoče šole
se že izvaja izkop gradbene jame, odstranitev vrhnjega sloja zemljine in drobljenje spodaj
ležeče kamnine.
Nove šole na Polici se že veselijo tamkajšnji krajani, pa tudi vsi učitelji in ostali zaposleni v
šoli, res nestrpno pa jo pričakujejo učenci, ki bodo v novo šolsko leto 2016/2017 še zadnjič
vstopili v stari šoli, ki stoji na hribčku pri cerkvici. Bo pa letošnji prvi šolski dan ravno za
njih toliko bolj poseben, saj bomo ta dan na lokaciji, kjer bo zrasla nova šola, položili
temeljni kamen. Od takrat dalje pa bomo lahko vsak dan spremljali, kako bo rastla nova šola,
ki bo sprejela kar 140 otrok od 1. do 5. razreda, imela pa bo tudi šolsko telovadnico ter
zunanje igrišče.
Pozdravni nagovor bodo imeli: ga. Martin Gosenca, predsednik uprave CGP, ga. Katja
Kmetec, pomočnica ravnateljice OŠ Brinje Grosuplje in ga. Marija Podvršič, vodja PŠ
Polica.
Slavnostni govornik bo g. dr. Peter Verlič, župan Občine Grosuplje, blagoslov pa bo izvedel
lokalni župnik župnije Polica župnik g. Slavko Judež. Kulturni program: Učenci
Podružnične šole Polica
Predsednik KS je člane sveta povabil, da se prireditve udeležijo v čim večjem številu.

4. Dopisi, vloge in pobude krajanov
POBUDE
Člani sveta KS so na svoji 5. redni seji sveta KS obravnavali pobudo krajanke KS Polica ga.
Vesne Pavčič Kovačič, stanujoče Polica 144, 1290 Grosuplje glede zbranih podpisov za
ureditev protihrupne ograje ob avtocesti A2 0622 (Višnja Gora – Grosuplje) v naselju Polica,
KS Polica, občina Grosuplje.
Ga. Pavlič K. je do dne 25.8.2016 zbrala skupaj 30 podpisov krajanov Police, ki imajo
stanovanjske hiše neposredno v bližini AC (Višnja Gora – Grosuplje).
Člani sveta KS so pobudo ga. Pavlič K. pozdravili in opozorili, da se je pred leti že
razpravljajo glede te tematike vendar so izvedene meritve pokazale, da je hrup še v zakonsko
dovoljenih mejah in se s tem ne krši pravne predpise na tem področju.
Osnovni namen protihrupnih ograj je zaščita prebivalcev pred čezmerno obremenitvijo s
hrupom, za kar sta potrebni dve akustični lastnosti protihrupnih ograj - izolativnost (to je
lastnost protihrupne ograje, da v določeni meri prepreči prehajanje zvoka skozi ograjo proti
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objektom, ki se ščitijo) in absorpcija (to je lastnost protihrupne ograje, da zmanjša odboj
vpadnega hrupa na nasprotno stran proti objektom na nasprotni strani ceste).
Sklep: Člani sveta KS so zadevo odstopili v reševanje občini Grosuplje saj KS Polica
glede tega nima pristojnosti. Ga. Pavlič K. je bila obveščena (pisno po elektronski
pošti), da naj se obrne glede te zadeve na občino Grosuplje ter DARS d.d., ki sta bolj
kompetentna za reševanje tega vprašanja. KS Polica bo pripravila ustrezen dopis, ki ga
bo naslovila na občino Grosuplje (v vednost).

DOPIS
Člani sveta KS so na svoji 5. redni seji sveta KS obravnavali dopis g. Janeza Strajnarja,
stanujočega Zg. Duplice 5, 1290 Grosuplje glede zahteve za postavitev prometnega znaka na
lokalni cesti Polica – Zg. Duplice.
g. Strajnar v dopisu, ki ga je dne 25.5.2016 naslovil na KS navaja, da je potrebno na lokalni
cesti Polica – Zg. Duplice na razcepu za Peč in Zg. Duplice postaviti prometni znak, ki bi
prepovedal vožnjo za tovorna vozila na relaciji Polica – Zg. Duplice – Jerova vas –
Grosuplje.
Težava je predvsem kot navaja g. Strajnar v večjih tovornih vozilih tujih reg. oznak, ki
zaidejo z glavne ceste in zaradi svoje velikosti in same teže predstavljajo težavo saj je cesta
na tej relaciji preozka za takšna vozila in posledično zaradi tega prihaja do poškodb na cestni
infrastrukturi ter povzroča premoženjsko škodo na objektih v zasebni lasti (tovorna vozila so
že poškodovala streho na objektu g. Janeza Strajnarja, Zg. Duplice 5, 1290 Grosuplje).
Sklep: Člani sveta KS so zadevo odstopili v reševanje občini Grosuplje ter
Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu občin Grosuplje, Ig in Škofljica saj sta bolj
pristojna za reševanje te zadeve. KS Polica bo pripravila ustrezen dopis, ki ga bo
naslovila na občino Grosuplje (v vednost).

5. Razno
Predsednik KS je člane sveta KS seznanil z aktualnimi zadevami na področju dela KS in
sicer: KS Polica je od uveljavitve novega cenika za najem grobnih polj in uporabe mrliške
vežice na Polici od tega zavedla prihodke v višini: 2,485.00 € do 25.8.2016. Skupno število
plačnikov je: 86 (seznam plačnikov v prilogi zapisnika).
Predsednik KS je člane sveta KS seznanil tudi glede problematike na cesti pri Grozniku v
Dolah pri Polici in sicer, da je velika težava na tistem delu ceste saj je del ceste oziroma
ovinek nepregleden in predstavlja potencialno nevarnost za udeležence v prometu zato se
predlaga postavitev cestno – prometnega ogledala.
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Sklep: Člani sveta KS so zadevo odstopili v reševanje občini Grosuplje saj je tisti del
cestišča v upravljanju občine Grosuplje (lokalna cesta) zato KS Polica ne more
financirati nakup novega prometnega ogledala. KS Polica bo pripravila ustrezen dopis,
ki ga bo naslovila na občino Grosuplje (v vednost).
Član sveta KS Polica g. Marjan Makše je predsednika opozoril na poškodovan in zakrit
hidrant v Zg. Duplicah pri Žgajnarju, kateri je slabo viden in poškodovan. Predsednik je z
zadevo bil seznanjen že prej in težavo pozna.
Sklep: Člani sveta KS so zadevo odstopili v reševanje občini Grosuplje ter upravljavcu
komunalne infrastrukture Javnemu komunalnemu podjetju Grosuplje, ki ureja to
področje. KS Polica bo pripravila ustrezen dopis, ki ga bo naslovila na občino
Grosuplje ter JKP Grosuplje (v vednost).
G. Marjan Makše je člane sveta KS ter tajnika KS Polica g. Jana Einspielerja seznanil z
težavami, ki jih ima z g. Jožetom Vidicem, stanujočim Polica 17, 1290 Grosuplje in sicer naj
bi g. Jože Vidic pred časom obiskal g. Marjana Makšeta na njegovem domu in mu očital, da
si lasti prostore mrliške vežice na pokopališču na Polici.
Krajevna skupnost Polica je na svoji 2. seji sveta KS Polica sprejela Cenik najema grobnih
polj in uporabe poslovilnih objektov v KS Polica z popravki z 3. seje sveta KS
Polica z dne 23.10.2015 ter Pravilnik o merilih za oblikovanje cen za uporabo pokopaliških
objektov in naprav ter izvajanje drugih storitev pokopališč in pogrebne dejavnosti v KS
Polica z dne 23.10.2015.
KS Polica je na podlagi Odloka o pokopališkem redu na območju občine Grosuplje (UL
SRS š t. 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
š t. 52/1993) dolžna skrbeti za vzdrževanje komunalnih objektov na območju KS Polica zato
je KS Polica oddala javno službo pokopališke in pogrebne dejavnosti na območju KS Polica
v izvajanje podjetniku: Marjanu Makšetu polica 66, 1290 Grosuplje za obdobje 3 (treh) let.
Glede na to bo KS Polica g. Jožeta Vidica seznanila s tem v dopisu, ki mu ga bo poslala po
pošti – priporočeno z povratnico (g. Marjan Makše bo tudi seznanjen s tem) po pošti –
navadno.
Sklep: KS Polica bo g. Jožeta Vidica seznanila s tem, da je KS Polica oddala javno
službo pokopališke in pogrebne dejavnosti na območju KS Polica v izvajanje
podjetniku: Marjanu Makšetu, Polica 66, 1290 Grosuplje za obdobje 3 (treh) let – kot
upravljalec in vzdrževalec komunalnih objektov na območju KS Polica.

Krajevna skupnost Polica, Polica 46, 1290 Grosuplje, Slovenija
GSM (predsednik): 041 712 987, GSM (tajnik): 040 512 622
DŠ: 73074489, Matična št: 5026903000
IBAN SI56 0123 2645 0795 138 (BANKA SLOVENIJE)
E-pošta (tajništvo): ks.polica@gmail.com, Predsednik: mgioahin@gmail.com

5

G. Marjan Makše je predlagal tudi, da se od hišne številke Polica 66 do 70c postavi nova
javna razstavljava. Skupna dolžina nove trase bi bila cca. 260, 58m (skica v priponki).
Sklep: Člani sveta so sklenili, da KS Polica pripravi ustrezen dopis, ki ga naslovi na:
Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, Ljubljana in se povpraša glede možnosti
širitve nove JR na tem območju.

Lokacija nove trase JR - predlog. Vir: PISO
Predsednik je pred koncem 5. redne seje člane sveta KS seznanil z prošnjo, ki jo je prejel s
strani Ljudskih pevcev Polica glede donacije v višini 300,00€ za sanacijo skupnih prostorov
v Zadružnem domu na Polici, Polica 46, 1290 Grosuplje, kjer imajo prostore skupaj z KS
Polica.
Sami prostori so dotrajani zaradi slabega vzdrževanja in vlage, ki je v prostoru. Ljudski
pevci imajo v teh prostorih vaje za nastope in podobno zato je pomembno, da so prostori
primerno vzdrževani.
Predsednik je člane sveta pozval, da se glasuje glede donacije v višini 300,00€ za nakup
gradbenega materiala.
Predsednik po predstavitvi prošnje Ljudskih pevcev, da na glasovanje vprašanje, ki se
glasi: Se strinjate, da KS Polica, da donacijo v višini 300,00€ za nakup gradbenega
materiala za sanacijo skupnih prostorov v Zadružnem domu na Polici, Polica 46.
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GLASOVANJE:
ZA: 7 ; VZDRŽANI: 2
Sklep: Člani sveta z 7 glasovi ZA in 2 vzdržanima glasovoma podprejo predlog
predsednika KS, da se Ljudskim pevcem donira finančna sredstva v višini 300,00€ za
nakup gradbenega materiala. Po nakupu gradbenega materiala morajo Ljudski pevci
KS Polica podložiti račun(e), kot dokazilo(a) o izvedbi nakupa gradbenega materiala.

Seja je bila zaključena ob 20:00 uri.

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

Predsednik KS Polica:
Mitja Gioahin
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PRILOGE:


Seznam plačnikov grobnih polj za pokopališče na Polici (do 25.8.2016).

Skupaj v EUR (€): 2.485,00 €, do 25.8.2016 – PRIKRITO: OSEBNI PODATKI!
Zap. Št.

Plačnik - Ime in
priimek

Pokojnik

Storitev

Cena
(v EUR)

Plačano

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
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62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Odg. oseba za vodenje evidence:
Jan Einspieler, inž. log.
Tajnik KS
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