Šifra: 011/2017
Polica, 10.11.2017

ZAPISN IK
11. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Polica, ki je potekala v petek 10.11.2017 z
pričetkom ob 19:05 uri, v novih prostorih KS Polica – POŠ Polica (Polica 200,
Grosuplje).
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,
Domen Logar, Marjan Makše, Gregor Steklačič, Jernej Strojinc. Igor Žitnik.
UPRAVIČENO ODSOTNI:
Steklačič Marko (opravičil svojo odsotnost preko e-pošte na naslov ks.polica@gmail.com).
NEUPRAVIČENO ODSOTNI:
Marjan Kastelic (ni opravičil svoje odsotnosti z seje).
Dnevni red je bil posredovan po e-pošti. Članom Sveta KS je bilo preko e-pošte
(ks.polica@gmail.com) dne 3.11.2017 posredovan tudi zapisnik 10. redne seje Sveta KS
Polica z dne 30.6.2017. 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 10. redne seja sveta KS
Polica z dne 30.6.2017
2. Vloga za ukinitev statusa javnega dobra na parceli št. 989/3, k.o.
Stara vas (preliminarno mnenje KS)
3. Vloge, dopisi, prošnje
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: 7 ; PROTI: 0
Sklep: dnevni red je bil soglasno potrjen.
1.

Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seja Sveta KS Polica z dne 30.6.2017.

GLASOVANJE:
ZA: 7 ; PROTI: 0
Sklep: Člani Sveta KS so na 11. redni seji Sveta KS pregledali zapisnik 10. seje Sveta
KS Polica z dne 30.6.2017 in ga soglasno sprejeli brez pripomb.

2.

Ukinitev statusa javnega dobra – parcelna št. 989/3, k.o. Stara vas

Člani Sveta KS Polica so na svoji 11. redni seji sveta KS na pobudo predsednika KS Polica
pregledali mnenje občine Grosuplje glede ukinitve statusa javnega dobra glede zemljišča na
parcelni št. 989/3, k.o. 1782 Stara vas in sicer, kot je bilo navedeno v dopisu občine
Grosuplje z dne 25.10.2017, št. 478-161/2017.
Člani Sveta KS Polica so se seznanili z mnenjem občine Grosuplje in sklenili, da se status
javnega dobra na parcelni št. 989/3 ne ukine saj obstajajo zadržki glede služnosti sosednjih
lastnikov zemljišč.
GLASOVANJE:
ZA: 0 ; PROTI: 7
Sklep: Člani Sveta KS Polica niso potrdili mnenja občine Grosuplje glede ukinitve
javnega dobra. Krajevna skupnost Polica podaja negativno mnenje k ukinitvi statusa
gradnje javnega dobra na parcelni št. 989/3, k.o. 1782 Stara vas in s tem ne omogoča
možnost pravnega prometa s predmetnim zemljiščem, da se odkupi v vlogi navedeno
parcelo prejeto na občino z dne 25.10.2017, št. 478-161/2017, da se parcele združi v eno
celo celoto.
KS Polica bo pripravila ustrezen dopis in ga poslala občini Grosuplje (Urad na splošne
zadeve – poslano 11.11.2017 po pošti - navadno). S tem je KS Polica zadostila zakonskim
zahtevam.
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3.

Vloge, dopisi, prošnje

Prošnja KORK Polica
Dne 9.10.2017 je ga. Jožica Steklačič po elektronski pošti na naslov ks.polica@gmail.com
poslala prošnjo glede donacije v višini 300,00 €. Kot vsako leto bodo člani Krajevne
organizacije Rdečega križa Polica tudi letos pripravili srečanje za starejše krajane, tiste, ki se
zaradi bolezni in onemoglosti srečanja ne morejo udeležiti, pa bodo obiskali in vse skromno
obdarili. Da pa bodo lahko pripravili pogostitev in darilca za okrog 50 oseb bi potrebovali
nekaj sredstev.
Predsednik je člane sveta pozval, da se glasuje glede donacije v višini 300,00€ za nakup
blaga za pogostitev KORK Polica.
Predsednik po predstavitvi prošnje KORK Polica, da na glasovanje vprašanje, ki se glasi: Se
strinjate, da KS Polica, da donacijo v višini 300,00€ KORK Polica za nakup blaga za
pogostitev KORK Polica v obliki naročilnice. Za to se izda naročilnica št. 040-2017.
GLASOVANJE:
ZA: 7 PROTI: 0
Sklep: Člani sveta z 7 glasovi ZA podprejo predlog predsednika KS, da se KORK
Polica, da donacija v obliki naročilnice do višine 300,00 € z DDV pri: TUŠ market
Maver.
Prošnja ŠD Polica
Dne 21.9.2017 je ŠD Polica, predsednik g. Franci Zidar na naslov ks.polica@gmail.com
poslal prošnjo glede finančne pomoči pri delovanju na novo ustanovljenega športnega
društva na Polici.
Glede na to, da iz prošnje po donaciji ni bilo mogoče razbrati v kolikšnem znesku se gre se
vloga po donaciji zavrne.
Sklep: Člani sveta so obravnavali prošnjo ŠD Polica in sprejeli sklep, da se prošnji ne
ugodi, saj iz prošnje ni bilo mogoče razbrati za kolikšen znesek gre in za kaj bi se
sredstva namensko porabila.
Dopis VD Dole pri Polici
Dne 8.11.2017 je g. Tomaž Ilovar, predsednik VD Dole pri Polici po elektronski pošti na
naslov ks.polica@gmail.com poslala dopis glede izdelave igrišča v naselju Dole pri Polici.
Vlagatelj v imenu krajanov vlaga vlogo za pomoč KS Polica pri sofinanciranju izgradnje
novega igrišča v naselju Dole pri Polici. Člani sveta so po pregledu vloge poudarili še dejstvo,
da ima KS Polica nov sodoben športno-rekreativen objekt v prostorih POŠ Polica
(zunanje in notranje igrišče – telovadnico) ter novo šp. igrišče na Peči.
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Člani sveta KS so obravnavali dopis g. Tomaža Ilovarja in sprejeli naslednji sklep:
Glede na proračunsko stanje Krajevne skupnosti Polica se realizacija in morebitna
pomoč KS Polica za sofinanciranje izgradnje novega igrišča v naselju Dole pri Polici ne
more zagotoviti.
Dopis ga. Sonje Kerin Kos
Dne 11.9.2017 je ga. Sonja Kerin Kos po pošti poslala dopis glede ureditve cestišča in
avtobusnega postajališča – Velika Stara vas.
Vlagateljica je vlogi priložila tudi dopis, kateri je bil poslal direktorju občinske uprave občine
Grosuplje mag. Dušanu Hočevarju, kjer bolj podrobno opisuje težave s katerimi se krajani
srečujejo.
Težava je KS Polica znana. KS Polica meni, da se je stanje na področju cestne infrastrukture
in varnost veliko izboljšala s tem, ko je pred leti modernizirala cestišče, postavila novo JR v
Mali in Veliki Stari vas, postavila pločnik za avtobusno postajališča ter z pristojnimi službami
dosegla, da se je omejitev hitrosti na tem odseku omejila na 40km/h. Na že omenjenem odseku se tudi bolj pogosto opravlja nadzor prometa na način, da se izvajajo meritve hitrosti.
Člani sveta KS so obravnavali dopis ga. Sonje Kerin Kos in sprejeli naslednji sklep:
Glede na predmetno zadevo in stanje na tem delu ceste, katera je v upravljanju občine
Grosuplje, saj gre za lokalno pot se vlagateljico napoti na občino Grosuplje saj KS
Polica nima pooblastil in pristojnosti glede tega.
4.

Razno

Gradbena, vzdrževalna dela v KS Polica:
Predsednik je g. Makšeta pozval, da pridobi predračun za JR, katero bo sam uredil vzdolž
svoje hiše (cca- 40 do 50 m) naprej od trenutne JR, katera že svoji. Znesek ne sme presegati
1,177.00€ z DVV, kolikor je sredstev namenjenih za to. Po predloženem predračunu bo KS
izdala naročilnico.
Predsednik je g. Makšetu še odobril dobavo in razvoz peska za nasip ob cestah v KS Polica,
kjer je to potrebno zaradi neurejenih muld za odvodnjavanje vode, ki povzroča, da se ob
cesti naredijo večje luknje, ki pa lahko povzročijo, da pride do poškodb vozil, če bi le ta
zapeljala v poškodovani in ne nasut del ob cesti. Skupni znesek del ne sme presegati
250,00€ z DDV. Za to se izda naročilnica št. 036-2017.
Predsednik je g. Ferjanu naročil, da se začne sanacija dotrajanega in poškodovanega
avtobusnega postajališča v Troščinah v križišču. Skupni znesek del ne sme presegati
1,000.00€ z DDV, kolikor je sredstev namenjenih za to. Za to se izda naročilnica št. 0412017.
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Pluženje 2016/2017/2018:
Letošnji strošek zimske službe (2016/2017) je po vseh prejetih računih z izbranimi izvajalci
znašal skupaj 8,237.00€ od predvidenih 10,800.00€.
Predsednik je člane sveta KS pozval, da predlagajajo novega izvajalca za pluženje na cestah,
kjer je to do sedaj plužil g. Kozlevčar. Ker to ni bilo dogovorjeno se izbere novega izvajalca
za pluženje in to je JKP d.o.o. Grosuplje s katerim se sklene nova pogodba o pluženju za leto
2017/2018, kar so potrdili tudi ostali člani sveta KS.
Sklep: Za novega izvajalca za pluženje namesto g. Boštjana Kozlevčarja se izbere JKP
d.o.o. Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje. Izbran izvajalec bo pluženje izvajal na
poteh: stranske, asfaltirane in makadamske ceste v naseljih: Blečji Vrh, Kožljevec, Troščine,
Mali Konec, Dolenja vas pri Polici, Gorenja vas pri Polici, Dole in Gradišče.
Specifikacija cest in cestnih odsekov, ki jih bo plužil in posipal ponudnik so:
- Gorenja in Dolenja vas v dolžini 1.990 m
- Troščine in Mali Konec v dolžini 1.780m
- Blečji Vrh – Blečji Vrh-Gradec v dolžini 1.000 m
- Polica-Koščak – Polica-Bliska vas desni krak v dolžini 1.130 m
- Polica-Bliska vas levi krak v dolžini 300 m
- Polica-križišče za Blisko vas – Gradišče-Bratun z navezovalnimi cestami v dolžini
1.200 m
- Javne poti v vasi Dole pri Polici v skupni dolžini 1.970 m
Izvajanje zimske službe se prične, ko zapade nekaj cm snega, v primeru napovedi daljšega in
močnejšega sneženja ali napovedi prenehanja sneženja pa že tudi pri nižji snežni odeji.
Pluženje cest se izvaja po določenih prioritetah, prednostno se tako plužijo ceste na katerih je
promet največji, ceste na katerih se izvaja tudi avtobusni promet in ceste, ki imajo strmejši
naklon cestišča.
Zimsko vzdrževanje cest (tudi zimska služba) je del rednega vzdrževanja cest in obsega
sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v
zimskih razmerah. Odvisno je od geografskega položaja, reliefa, nadmorske višine in s tem
povezanih klimatskih značilnostih, poseljenosti, obsega in strukture prometa, elementov
ceste ter organiziranosti in opremljenosti služb za zimsko vzdrževanje.
Spremembe glede KS Polica:
Predsednik je člane sveta KS tudi seznanil s tem, da je KS uradno spremenila naslov. Nov
naslov je sedaj Polica 200. Uredila se je tudi nova telefonska številka tajništva: 05 903 0247.
Člani sveta so se tudi lahko seznanili z novimi prostori KS ter z vso pripadajočo opremo.
Poleg že omenjenih novosti je KS Polica v letošnjem letu uredila še zavarovanje objektov v
uporabi KS Polica pri zavarovalnici Grawe Zavarovalnica d.d.
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Zavarovani prostori so sedaj:
- Mrliška vežica Troščine
- Mrliška vežica Polica
- Mrliška vežica Mala Stara vas
- Zadružni dom Polica
Letna zavarovalna premija znaša 503,03€ od 1.10.2017 do 1.10.2018. V pripravi pa je tudi
izvedba naročila zavarovanja novih prostorov v POŠ Polica, pisarna KS.
Za nemoteno
storitev: T-2
poslovodstva
naročniškega
13.9.2017.

delovanje tajništva KS se je uredil še priklop za internet pri ponudniku teh
d.o.o., Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana, ki ga zastopata predsednik
Jure Valjavec in član poslovodstva Gregor Štampohar. Pogodba o sklenitvi
razmerja za storitve se sklene pod zaporedno št. T-2 št. 696494 z dne

Predstavniki pogodbenih strank za izvajanje pogodbe Pogodbeni stranki sta soglasni, da so
za izvajanje pogodbe zadolženi predstavniki pogodbenih strank in sicer za T-2: g. Gregor
Hribar, za naročnika pa: Jan Einspieler, tajnik KS.
Grobna polja – pokopališče Polica (najemnine za leto 2017):
Tajnik KS g. Jan Einspieler še predstavi aktualne podatke glede vplačil za najem grobnih
polj za pokopališče na Polici za leto 2017 in sicer je do 10.11.2017 bilo vplačanih skupaj 92
najemnin v skupnem znesku 2,655.00€ skupaj z stroški najemna uporabe mrliške vežice in
prve pokopališke pristojbine za prvi pokop. Datum računa: 27.9.2017, rok plačila:
7.10.2017.
Projekti KS Polica 2017
Večji projekt KS Polica v letošnjem letu pa je bila sanacija in dodatno asfaltiranje poti na
lokacijah: Peč, Gorenja vas in Stara vas. Skupni znesek sanacije in dodatnega asfaltiranja je
bil 22.713,62€ z DDV. Podlaga za opravljena dela pa je bila izdana naročilnica št. 013-2047
z dne 6.6.2017 z popravki z dne 23.10.2017 (napačno zavedena davčna osnova na prvi
naročilnici, kjer je bil potreben popravek z 22% davčne osnove na 9,5% davčne osnove).
Še zadnji letošnji večji projekt pa bo zamenjava obstoječe dotrajane ograje na pokopališču
Polica, da se uredi zamenjava ograje do konca, kar smo pričeli letos poleti. Okvirna cen del
je ocenjena na 3,000.00€., dela pa bo izvajalo tudi tokrat podjetje: KOVAŠTVO IN
KLJUČAVNIČARSTVO BABNIK d.o.o., Zdešarjeva cesta 1, 1000 Ljubljana. Po
predloženem predračunu bo KS izdala naročilnico.
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Predsednik je članom sveta KS predstavil še aktualne podatke glede porabe proračunskih
sredstev KS Polica za leto 2017. Več podatkov po posameznih proračunskih postavkah je
razvidno iz spodnje tabele. Pregled porabljenih sredstev za leto 2016/2017 po proračunskih
postavkah (podatki do 11.11.2017):
KRAJEVNA SKUPNOST POLICA - PREGLED PORABLJENIH SREDSTEV
ZA LETO 2017/2018 PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH
Skupno €

Predvideno

Skupaj po plačilu

Predvideno

Skupaj po plačilu

1104003

Internetna stran KS Polica-LS

402999

Drugi operativni odhodki

1104004

Organiziranje prireditev-LS

402108

Drobni inventar

402999

Drugi operativni odhodki

402112

Protokl.darila, prom.ogl.,organizacija proslav in pod.stor.

1106001

Dejavnosti sveta krajevne skupnosti-SOP

402000

Pisarniški material in storitve

40,70

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

15,67

402009

Izdatki za reprezentanco

34,56

402108

Drobni inventar

402206

Poštnina in kurirske storitve

402799
402902
402905
402912

Posebni davek na določene prejemke

402930

Plačilo storitev organiz. pooblašč.za plačilni promet

1106002

Upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov-LS

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

402504
1106004

Zavarovalne premije za objekte
Upravljanje in tekoče vzdržev.poslov.objektov in opreme-SOP

402515

Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme

402605

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

550,70

1.200

649

1106005

Nakup opreme-LS

0,00

Predvideno

Skupaj po plačilu

420299

Nakup odruge opreme in napeljav

0,00

0,00

0,00

1113002

Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko-SOP-Z

Predvideno

Skupaj po plačilu

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.000

1.000

1113032

Obnova javnih poti v KS Polica-SOP-Z

Predvideno

Skupaj po plačilu

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

1113028

Tekoče vzdrževanje javnih poti-zimsko-LS

402503
1113031

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Gradnja javne razsvetljave na Polici-SOP-Z

420401

Novogradnje

1113029

Obnove javnih poti v KS Polica-LS

402108

Drobni inventar

402605

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

420500

Investicijsko vzudrževanje in obnove

1115003

Urejanje meteorne kanalizacije v KS Polica-LS

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

1116008

Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic-LS

402200

Električna energija

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

402204

Odvoz smeti

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

402504

Zavarovalne premije za objekte

402605

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

402699

Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

402999

Drugi operativni odhodki

420501
1118004

Obnove
Gradnja športnega igrišča na Peči-SOP-Z

420401
1118003

Novogradnje
Gradnja športnega igrišča v Troščinah-SOP-Z

420401

Novogradnje

1118006

Gradnja športnega igrišča na Peči-LS

420241

Nakup opreme telovadnic in športnih objektov

455,96

455,96

510,00

54,04

Predvideno

Skupaj po plačilu
0,00

606,00

606,00

606,00

238

238,00

238,00

200,00

195,00 690,00
3,00 121,02

1085,00
40,95

25,66

3,00

273,00 300,00

8,50

19,88

19,47

18,50

0,00

1.090

5,00

Predvideno

Skupaj po plačilu

234,33

320,00

85,67

15,67

400,00

384,33

607,56

1.200

592

28,38

30,00

1,62

150,20

100,00

-50,20

Druge odškodnine in kazni

0,00

1.000

1.000

Plačila po pogodbah o delu

0,00

4.346

4.346

Sejnine udeležencem odborov

0,00

1.871

1.871

0,00

900,00

900,00

4,95

10,00

5,05

Predvideno

Skupaj po plačilu

0,25
301,83

0,30

34,20

5,45

2,35

0,45

3,78

3,41

14,00

0,30

0,30

0,30

32,00 412,01 610,00 305,24

16,70

22,00

2,39

49,00

0,70

3,03
55,14

95,31 146,40

1699,78

1.700

0,22

3,03

300,00
Predvideno

296,97
Skupaj po plačilu

296,85

550,70

0,00
15000
1696,37

15000,00
6138,24 227,76 175,20

8237,57
0,00
0,00

134,20

7713,62

20.,20

1000

10,76
19,40

0,35 180,76

94,48 217,32

5,60

90,38

5,60

90,38

90,38

5,60

90,38

24,40

15.000,00

0,00

Predvideno

Skupaj po plačilu

10.800
Predvideno

2.562
Skupaj po plačilu

1.177

1.177

Predvideno

Skupaj po plačilu

595,00

595,00
147,00

0,00

147,00
11.406

2.558

0,00

Predvideno

Skupaj po plačilu

0

0,00

Predvideno

Skupaj po plačilu

300,00

256,14

0,00

100,00

100,00

929,63

1.200,00

270,37

43,86
359,44

3,15

8847,82

0,00
43,86

300,00

355,60

410

500,00

500,00

0,00

0,00

150,00

150,00

600,00

600,00

0,00

845,80

846,00

0,20

3172,00

3172,00

3.200,00
Predvideno

28,00
Skupaj po plačilu

292,62

292,62

400,00
Predvideno

107,38
Skupaj po plačilu

0,00

100,00

100,00

Predvideno

Skupaj po plačilu

500,00
600,00
33,00

19,80 793,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj porabljeno (€):

44.801,31

64.052,00

19.250,69

Povprečje (€):

1092,7149

Seja je bila zaključena ob 20:00 uri.

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

54,40

KRAJEVNA SKUPNOST POLICA
Predsednik KS Polica:
Mitja Gioahin

Krajevna skupnost Polica, Polica 200, 1290 Grosuplje
DŠ: 73074489, Matična št: 5026903000
E-pošta: ks.polica@gmail.com
Spletna stran: http://ks-polica.si/
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