Šifra: 011/2017 – nesklepčna seja
Polica, 27.10.2017

ZAPISN IK
11. redne nesklepčne seje Sveta Krajevne skupnosti Polica, ki je potekala v petek
27.10.2017 z pričetkom ob 19:00 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,
Marjan Makše in Marko Steklačič.
UPRAVIČENO ODSOTNI:
Domen Logar in Gregor Steklačič.
Dnevni red je bil posredovan po e-pošti. Članom Sveta KS je bilo preko e-pošte
(ks.polica@gmail.com) dne 16.10.2017 posredovan tudi zapisnik 10. redne seje Sveta KS
Polica z dne 30.6.2017. Število prisotnih članov sveta (4) ne zagotavlja sklepčnosti seje
sveta KS.
NEUPRAVIČENO ODSOTNI:
Marjan Kastelic, Igor Žitnik in Jernej Strojinc predsedniku ter tajniku KS (tajništvu) niso v
dogovorjenem roku opravičili svoje odsotnosti zato se šteje, da je njihova odsotnost
neupravičena.
Člani sveta Krajevne skupnosti Polica zaradi nesklepčnosti niso sprejeli predlagani

DNEVNI

RED

1. Pregled in potrditev sklepov ter zapisnika 10. redne seja sveta
KS Polica z dne 30.6.2017
2. Vloge, dopisi, prošnje
3. Razno
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Seja sveta KS se je pričela ob 19. uri. Glede na to, da se je seja sveta KS pričela ob 19. uri in
da so bili takrat na seji prisotni samo 4-je člani sveta KS se je predsednik odločil, da se seja
zamakne za 30 min, da se lahko v tem času z prihodom ostalih članov sveta KS zagotovi
sklepčnost sveta, ki zahteva, da je na seji prisotnih vsaj 5 članov sveta KS oz večina njih
glede na statut KS Polica (34. člen Statuta KS Polica).
Ker so le to po preteklih 30 minutah ni zgodilo je predsednik zaradi nesklepčnosti seje sejo
sveta prekinil in jo predstavil na drug datum, katerega bo tajništvo KS posredovalo članom
sveta v ustreznem roku.
Zaradi nesklepčnosti se niso mogle realizirati določene vloge, prošnje in pobude
krajanov, katere je prejela KS v reševanje in se jih bo obravnavalo na drugi
ponovitveni seji sveta KS.
Člane sveta KS pozivamo, da svojo morebitno odsotnost v dogovorjenem roku
sporočijo, kot je to navedeno na vabilu na sejo sveta KS, saj se bomo le tako lahko
izognili takšnim situacijam kot je bila včerajšnja. Člane sveta KS tudi pozivamo, da
tajništvo KS pravočasno obvestijo glede morebitnih sprememb kontaktnih podatkov
(GSM, e-pošta ipd).
Seja je bila zaključena ob 19:30 uri.

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

Predsednik KS Polica:
Mitja Gioahin
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