Šifra: 008/2016
Polica, 22.12.2016

ZAPISN IK
08. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Polica, ki je potekala v četrtek 22.12.2016 z
pričetkom ob 18:00 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:
Mitja Gioahin, predsednik KS, Andrej Ferjan, podpredsednik KS, Marjan Kastelic, Domen
Logar, Marjan Makše, Marko Steklačič, Gregor Steklačič, Igor Žitnik in Jernej Strojinc.
UPRAVIČENO ODSOTNI:
Jan Einspieler, tajnik KS (opravičil preko GSM-a predsedniku KS).
Dnevni red je bil posredovan na vabilu po pošti. Članom Sveta KS je bilo preko e-pošte
(ks.polica@gmail.com) dne 13.12.2016 posredovan tudi zapisnik 7. redne seje Sveta KS
Polica z dne 11.11.2016. Število prisotnih članov sveta (9) zagotavlja sklepčnost seje.
Zapisnik je glede na odsotnost tajnika KS prevzel in zapisal predsednik KS.
Člani sveta Krajevne skupnosti Polica so soglasno sprejeli predlagani

DNEVNI

RED

1. Pregled in potrditev sklepov in zapisnika 7. redne seja sveta KS
Polica z dne 11.11.2016
2. Plan dela za leto 2017
3. 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 7. redne seja Sveta KS Polica z dne
11.11.2016.
GLASOVANJE:
ZA: 9 ; PROTI: 0
Sklep: Člani Sveta KS so na 8. seji Sveta KS pregledali zapisnik 7. seje Sveta KS Polica
z dne 11.11.2016 in ga soglasno sprejeli brez pripomb.

2.

Plan dela za leto 2017

Predsednik je članom sveta KS ponovno predstavil vse operativne stroške in druge
investicije ter izboljšave v letu 2016, ki jih je financirala KS Polica iz svojega proračuna. KS
Polica je kot vsako leto pokrivala osnovne stroške.
Na področju vzdrževanja javnih cest s katerim upravlja KS Polica je financirala vzdrževanje
le teh. KS je kupila tukaj nekaj novih cestno prometnih ogledal, ki se jih je namestilo na
pobudo krajanov KS oz jih je bilo potrebno zamenjati.
S sklopu urejanja in upravljanja je skrbela za vzdrževanje mrliških vežic in pokopališč v
upravljanju KS Polica. Uspešno je realizirala pilotni projekt pobiranja najemnin za grobna
polja na pokopališču na Polici.
KS Polica je tudi skoraj v celoti uredila športno igrišče na Peči in sicer je kupila mrežo za
ograditev igrišča ter postavila podporne stebre za ograjo. Uredila in postavila podporni zid
(škarpo), utrdila bankine z nasipnim materialom, uredila zaris črt za nogometno in
košarkarsko igrišče ipd.
Večjih sprememb glede na prejšnji proračun ni le, da je novost v tem, da je KS v proračun za
leto 2017 umestila nove proračunske postavke.
Sama umestitev novih proračunskih postavk je bila nujna saj je potreba po pločniku na Polici
za POŠ Polica (ko bo šola dokončana) nujna saj je cesta od nove POŠ Polica pa vse do
mestnega jedra zelo prometna in potencialno nevarna zato bo gradnja pločnika obvezna. To
pa bo odvisno od stanja denarnih sredstev na tej postavki in dogovora z občino Grosuplje.
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Prav tako je nova proračunska postavka za modernizacijo in gradnjo nove JR na Polici.
Glede na proračun za leto 2017 je novost tudi proračunska postavka za gradnjo šp. igrišča v
Troščinah. Tukaj se predvideva nadaljevanje gradnje šp. igrišča. Vse to pa bo odvisno od
proračunskega stanja denarnih sredstev na tej postavki.
Prihodki KS za leto 2016 znašajo skupaj: 44,408.00€ glede na veljaven proračun. Prihodki
KS do 1-12/2016 znašajo skupaj: 52,816.00€ glede na realizacijo proračuna.
Glede na veljaven proračun za leto 2017 znašajo prihodki skupaj: 38,707.00€. Ozirajoč se na
rebalans 1 za leto 2017 – osnutek pa 39,556.00€.

3. Razno
Pod točko 3. dnevnega reda so člani KS razpravljali glede tekočih stvari v KS a nobena ni
bila takšna, da bi bil za to potreben zaznamek v zapisnik.
Seja je bila zaključena ob 20:00 uri (uradni del). Kasneje je sledila manjša pogostitev.

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

Predsednik KS Polica:
Mitja Gioahin
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