Šifra: 010/2017
Polica, 30.6.2017

ZAPISN IK
10. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Polica, ki je potekala v petek 30.6.2017 z
pričetkom ob 19:00 uri, v prostorih KS Polica (Zadružni dom, Polica 46).
Sejo je pričel in vodil predsednik Sveta krajevne skupnosti g. Mitja Gioahin - predsedujoči,
najprej pozdravil vse prisotne in predlagal, da se preveri sklepčnost.

PRISOTNI:
Mitja Gioahin, predsednik KS, Jan Einspieler, tajnik KS, Andrej Ferjan, podpredsednik KS,
Marjan Kastelic, Domen Logar, Marjan Makše, Gregor Steklačič in Jernej Strojinc.
UPRAVIČENO ODSOTNI:
Igor Žitnik in Marko Steklačič.
Dnevni red je bil posredovan po e-pošti. Članom Sveta KS je bilo preko e-pošte
(ks.polica@gmail.com) dne 15.6.2017 posredovan tudi zapisnik 9. redne seje Sveta KS
Polica z dne 3.3.2017. Število prisotnih članov sveta (7) zagotavlja sklepčnost seje.
Člani sveta Krajevne skupnosti Polica so soglasno sprejeli predlagani

DNEVNI

RED

1. Pregled in potrditev sklepov ter zapisnika 9. redne seja sveta KS
Polica z dne 3.3.2017
2. Ukinitev statusa javnega dobra – parcelna št. 986/16, k.o. Stara
vas
3. Vloge, dopisi, prošnje
4. Razno
Predsednik je na začetku seje predstavil predlagan dnevni red, ki so ga vsi člani sveta
soglasno sprejeli.
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GLASOVANJE:
ZA: 7 ; PROTI: 0
Sklep: dnevni red je bil soglasno potrjen.

1.

Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seja Sveta KS Polica z dne 3.3.2017.

GLASOVANJE:
ZA: 7 ; PROTI: 0
Sklep: Člani Sveta KS so na 10. redni seji Sveta KS pregledali zapisnik 9. seje Sveta KS
Polica z dne 3.3.2017 in ga soglasno sprejeli brez pripomb.

2.

Ukinitev statusa javnega dobra – parcelna št. 986/16, k.o. Stara vas

Člani Sveta KS Polica so na svoji 10. redni seji sveta KS na pobudo predsednika KS Polica
pregledali mnenje občine Grosuplje glede ukinitve statusa javnega dobra glede zemljišča na
parcelni št. 986/16, k.o. Stara vas in sicer, kot je bilo navedeno v dopisu občine Grosuplje z
dne 31.5.2017.
Člani Sveta KS Polica so se seznanili z mnenjem občine Grosuplje in sklenili, da se status
javnega dobra na parcelni št. 986/16 ukine saj ni razlogov, da ne bi sledili mnenju občine
Grosuplje.

GLASOVANJE:
ZA: 7 ; PROTI: 0
Sklep: Člani Sveta KS Polica so potrdili mnenje občine Grosuplje glede ukinitve
javnega dobra na parcelni št. 986/16, k.o. 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.
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3.

Vloge, dopisi, prošnje

PROŠNJE
Člani Sveta KS so na svoji 10. redni seji Sveta KS obravnavali na pobudo g.
Markota Klančarja ter ostalih krajanov Zgornjih Duplic prošnjo po napeljavi nove JR.
Kot je bilo navedeno v dopisu z dne 13.5.2017, ki ga bilo poslano po elektronski pošti se
naselje Zgornje Duplice nahaja na robu gozda in je bilo že večkrat tarča kaznivih dejanj,
posebej v nočnem času. Krajani si z lastnimi posegi prizadevajo za večjo varnost naselja. Bi
pa se problematika rešila z izgradnjo nove JR v tem naselju. Stanje je bilo na terenu v mesecu
maju 2017 tudi preverjeno in opravljen ogled glede možnosti izgradnje oz napeljave nove JR.
Sklep: Člani Sveta so zadevo na svoji 10. redni seji Sveta KS obravnavali in sprejeli
sklep, da se izgradnja oz napeljava nove JR v Zgornjih Duplicah prestavi za nedoločen
čas zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev za ta namen. Bo pa KS Polica kontaktirala JR glede morebitne izvedbe nove JR na tem delu.
Člani Sveta KS so obravnavali tudi dopis s strani predstavnikov PŠ Polica glede problematike
varnosti učencev PŠ Polica z podanimi predlogi rešitev oz izboljšav. Dopis je bil s strani
predstavnikov PŠ Polica prejet 27.6.2017 po pošti v vednost KS Polica.
Krajevna skupnost Polica se zaveda opisane problematike glede nevarnega odseka pri
lokaciji nove POŠ Polica, zato bo tesno sodelovala z Občino Grosuplje v skladu z
zmožnostmi in pristojnostmi na tem področju, da se težavam v bodoče, ko bodo prag nove
POŠ Polica prestopili učenci izognemo in poskrbimo za varnost otrok, kar je bistvenega
pomena. Ker pa gre za pot, ki je kategorizirana kot JP ima pristojnosti na tem področju
Občina Grosuplje kot upravljalec le te.
Glede pripomb avtobusnega postajališča v Veliki Stari vasi je potrebno omeniti, da je bila že
omenjena avtobusna postaja pred časom na novo postavljena, označena z prometnim
znakom, ki označujemo mesto postajališča ter pred naseljem postavljen nov prometni znak,
ki omejuje hitrost na tem delu ceste na 40 km/h na določeni razdalji.
Sklep: Člani Sveta so zadevo na svoji 10. redni seji Sveta KS obravnavali in sprejeli
sklep, da KS Polica glede na nadzor prometa nima pooblastil in pristojnosti zato se
pobudnike napoti na Policijsko enoto na območju Policijske uprave Ljubljana in sicer
na PP Grosuplje oziroma na Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig
in Škofljica, ki sta pristojna za nadzor prometa glede ceste oz nevarnega odseka pa na
Občino Grosuplje v nadaljnje reševanje problematike.
Člani Sveta KS so obravnavali še dopis g. Jerneja Strojinca glede prestavitve obstoječega
voda za JR v naselju Gorenja vas. Dopis je KS Polica prejela 29.6.2017 po elektronski pošti.
Želja krajanov Gorenje vasi je, da se obstoječ vod vkoplje, saj je že v več kot polovici vasi
vod vkopan. Poleg tega, bi se pridobila vrednost na zemljiščih, kjer jih vod prečka.
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V krajšem času je predvidena tudi menjava glavnega voda za večjega. Mnenja so tudi, da je
smiselno glede na to, da bo prišlo do menjava kabla, da se le tega tudi vkoplje.
Sklep: Člani Sveta so zadevo na svoji 10. redni seji Sveta KS obravnavali in sprejeli
sklep, da KS Polica oz tajnik KS na Elektro Ljubljana d.d. naslovi uradno pobudo za
prestavitev obstoječega voda JR na tem delu (že storjeno, 30.6.2017 – poslan dopis po
elektronski pošti).
Člani Sveta KS so obravnavali tudi pripombo krajanov glede previsokih vrtnic pri t.i. INFO
točki na Polici. Predsednik KS je bil o tem obveščen in je opravil ogled na samem terenu in
ugotovil, da stanje ni takšno, da bi vrtnice ovirale varno vključevanje v promet iz smeri Peči
proti Polici oz Grosuplju. Vseeno je KS omenjeno težavo uredila na način, da je na teren
poslala vzdrževalca g. Marjana Makšeta, ki je vrtnice ustrezno znižal in tako omogočil večjo
preglednost na tem delu ceste.
Predsednik je člane Sveta obvestil, da se bo na pokopališču na Polici dokončno zamenjala
ograja z novo kovano ograjo. KS je že plačala račun dobavitelju: KOVAŠTVO IN KLJUČAVNIČARSTVO BABNIK D.O.O. za 5 metrov ograje v višini 793,00 €. Naročilo se bo še
preostanek ograje. Po zagotovilu g. Marjana Makšeta se bodo dela na pokopališču pričela
20.7.2017 (demontaža stare in montaža nove ograje).
Člani sveta KS so se tudi seznanili z nekoliko visokim računom za elektriko v mrliški vežici
na Polici. Račun prejet s strani OŠ Brinje na dan 28.6.2017 znaša 412,01€. Zadnje stanje
števca je bilo na dan 6.1.2017: 13.427 kwh, zadnji popis pa dne: 26.6.2017. Popis je
opravila za OŠ Brinje ga. Anđa Pažin – stanje je bilo 16.548,30 kwh. Razlika je torej
3.121,30 kwh.
Člani sveta so se strinjali, da spremljamo stanje števca tudi sami. Na dan 1.7.2017 je stanje
števca na PŠ Polica: 20.645 kwh, stanje števca mrliške vežice na pokopališču na Polici pa:
16549 kwh.

Stanje (popis) števca na dan 1.7.2017 je opravil tajnik KS Polica g. Jan Einspieler.
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Kot zadnje so člani Sveta KS na pobudo predsednika obravnavali še Pogodbo o ustanovitvi
služnosti, katero je vložila ga. Branka Keršmanc, stanujoča Mala Stara vas 22, 1290
Grosuplje na parceli št. 985/3, k.o. Stara vas.
Člani Sveta so se seznanili z samo pogodbo, stanju na terenu ter sprejeli naslednji
sklep.
Sklep: Člani Sveta so zadevo na svoji 10. redni seji Sveta KS obravnavali in sprejeli
sklep, da KS Polica ne, da služnosti dokler KS na občini ne pridobi mnenje glede
predmetne zadeve oz morebitnih pravic (finančnih), ki bi ji morebiti pripadala z
podelitvijo služnosti.
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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