Šifra: 013/2018
Polica, 10.4.2018

ZAPI S N I K
13. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Polica, ki je potekala v torek 10.4.2018 z
pričetkom ob 19:15 uri, v prostorih KS 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, Andrej Ferjan, podpredsednik KS, Jan Einspieler, tajnik KS,
Igor Žitnik, Marko Steklačič, Gregor Steklačič, Domen Logar, Marjan Makše in Jernej
Strojinc.
NEUPRAVIČENO ODSOTNI:
Marjan Kastelic (ni opravičil svoje odsotnosti).
Dnevni red je bil posredovan po e-pošti. Članom Sveta KS je bilo preko e-pošte
(ks.polica@gmail.com) dne 3.4.2018 posredovan tudi zapisnik 12. redne seje Sveta KS
Polica z dne 15.12.2017. Število prisotnih članov Sveta (8) zagotavlja sklepčnost seje.
Člani Sveta Krajevne skupnosti Polica so soglasno sprejeli predlagani

DNEVNI

RED

1. Pregled in potrditev sklepov in zapisnika 12. redne seja Sveta KS
Polica z dne 15.12.2017
2. Pregled veljavnega rebalansa proračuna KS Polica za leto 2018
3. Čistilna akcija 2018
4. Vloge, dopisi, prošnje
5. Razno
Predsednik je na začetku seje predstavil predlagan dnevni red, ki so ga vsi člani Sveta
soglasno sprejeli.
GLASOVANJE:
ZA: 8 ; PROTI: 0
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NAVZOČIH ČLANOV SVETA: 8
Sklep: dnevni red je bil soglasno potrjen.
1.

TOČKA DNEVNEGA REDA:
Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seja Sveta KS Polica z dne 15.12.2017.

GLASOVANJE:
ZA: 8 ; PROTI: 0
NAVZOČIH ČLANOV SVETA: 8
Sklep: Člani Sveta KS so na 13. seji Sveta KS pregledali zapisnik 12. seje Sveta KS
Polica z dne 15.12.2017 in ga soglasno sprejeli.
2. TOČKA DNEVNEGA REDA:
Pregled veljavnega rebalansa proračuna KS Polica za leto 2018
Predsednik je članom Sveta KS predstavil vse operativne stroške in druge investicije ter
izboljšave, ki nas čakajo v letu 2018, katere bo financirala KS Polica iz svojega proračuna.
KS Polica bo kot vsako leto pokrivala osnovne stroške za nemoteno delovanje in izvajanje
tekočih nalog.
KS Polica bo v letu 2018 sredstva v višini 80,00€ namenila za plačilo gostovanja in domene
za potrebe spletne strani KS Polica z namenom obveščanja krajanov in druge zainteresirane
javnosti. KS Polica bo v letu 2018 pokrivala izdatke glede nakupa protokolarnih daril,
promocijskega oglaševanja prireditev in drugih dogodkov, stroške organizacije proslav v
okviru KS Polica ter druge področne stroške.
KS Polica bo pri svojem poslovanju v letu 2018 pokrivala še stroške pisarniškega materiala
in storitev, reprezentance, poštnine, podjemnih pogodb, sejnin, stroške, povezane z uporabo
telefona, interneta in drugih storitev. Izdatki KS Polica glede proračunske postavke 1106001
so letni in se bistveno ne spreminjajo skozi leto. KS Polica skozi celotno leto pokriva stroške
glede nabave pisarniškega materiala za potrebe Sveta KS in tajništva, pokriva stroške glede
izdatkov za reprezentanco (pogostitve, darila ipd.) nakupa drobnega inventarja za potrebe
nove pisarne KS, stroškov plačevanja računov interneta, telefona in pošte, stroške nakupa
poštnih znamk in drugih poštnih storitev, plačila po pogodbah o delu (podjemne pogodbe),
sejnine za člane Sveta KS, davka na to in stroške plačila storitve organizacij pooblaščenih za
plačilni promet KS (UJP).
KS Polica pri svojem poslovanju pokriva stroške tekočega vzdrževanja poslovnih objektov
KS Polica in stroške zavarovanja, ki jih planira tako za leto 2018 in 2019. KS Polica skozi
celo leto pokriva različne stroške vzdrževanja objektov v upravljanju KS Polica (potrošni
material, gradbeni material ipd).
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Pokriva pa tudi stroške povezane z plačevanjem letne premije za objekte v upravljanju KS.
KS Polica pri svojem poslovanju pokriva tudi stroške popravil in nakupa nove računalniške
opreme v lasti KS Polica in stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki jih
planira tako za leto 2018 kakor tudi za leto 2019.
KS Polica bo za potrebe nove pisarne v objektu nove POŠ Polica kupila novo pisarniško
opremo (omare in drugo stavbo pohištvo).
S proračunske postavke 1113002 se bodo v letih 2018 in 2019 financirali stroški zimske
službe na javnih poteh v Krajevni skupnosti Polica (pluženje in posipanje javnih poti). KS
Polica planira v letu 2018 in 2019 izvesti še modernizacijo oz. investicijska vzdrževalna dela
na nekaterih javnih poteh v KS Polica (različne udarne jame, razpoke, poškodbe ipd.).
KS Polica namerava v letu 2018 in 2019 izvesti gradnjo nove javne razsvetljave na področju
KS Polica, kjer je to nujno potrebno zaradi zagotavljanja večje prometne varnosti in
preglednosti ter osvetlitve zlasti v nočnem času, saj je še veliko zaselkov, ki nima a nujno
potrebuje novo javno razsvetljavo. Za ta namen ima KS Polica sredstav v višini 20,500.00€.
KS Polica namerava v letu 2018 financirati stroške investicijskega vzdrževanja meteorne
kanalizacije po vaseh ter nakup cevi in drugega gradbenega materiala in kritje stroškov
mehanizacije za reševanje nujnih odsekov, kjer bo to nujno potrebno.
KS Polica upravlja s 4 pokopališči, za katere krije stroške upravljanja in vzdrževanja
pokopališč ter mrliških vežic, ki so na navedeni proračunski postavki planirani tako za leto
2018 kot tudi za leto 2019. Stroški, ki so predvideni so: električna energija, poraba kuriv in
stroški ogrevanja, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, zavarovalne
premije za objekte, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, najemnine zemljišč za
pokopališče, ter drugi operativni odhodki in obnove (nakup drobnega materiala za potrebe
mrliške vežice - zastave, jedilni pribor, potrošni material, zastave ipd).
KS Polica namerava v letu 2018 postaviti še višinski steber s slovensko zastavo za, kar ima
zagotovljena sredstva v višini 5,000.00€. Potreba po postavitvi stebra s slovensko zastavo v
KS Polica je projekt, ki izhaja iz dobrih praks občine Grosuplje in drugih krajevnih
skupnosti v občini Grosuplje, ki takšen steber s slovensko zastavo že imajo in kažejo lep
zgled in dobro prasko, da izobešanje slovenske zastave na javnih površinah izkazuje primer
odnos do države, državnih simbolov in prebivalcev, ki predstavljajo državo kot skupnost.
Večja sprememba pa je bila letos zimska služba oziroma stroški povezani z njo. Stroški letos
skupaj presegajo 20,000.00€, kar pomeni, da se sredstva iz proračuna prerazporedijo na
proračunske postavke: Tekoče vzdrževanje javnih poti - zimsko-SOP-Z (1113002) v višini
14,457.00€ ter na proračunsko postavko Tekoče vzdrževanje javnih poti-zimsko-LS
(1113028) v višini 14,544.00€. S tem je KS prikrajšana za sredstva, ki so bila prvotno
načrtovana za sanacijo cest, javne razsvetljave in druge naloge.
Člani Sveta so imeli tudi pripombe glede zmanjšanja finančnih sredstev zaradi
stroškov zimske službe 2017/2018. Glede na to se predvideva, da bodo ceste, katere so
že v tako slabem stanju v še slabšem, saj bi jih bilo potrebno sanirati oziroma kritične
dele asfaltirati oziroma na novo preplastiti, udarne jame pa popravit, kar pa bo glede
na letošnji plan (proračun za leto 2018) zelo težko izvedljivo, saj so sredstva za ta
namen močno zmanjšana.
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3. TOČKA DNEVNEGA REDA:
Čistilna akcija 2018
Krajevna skupnost je bila dne 4.4.2018 po e-pošti, obveščena glede izvedbe čistilne akcije,
ki bo letos potekala 14.4.2018 (soboto) po vseh Krajevnih skupnostih v občini Grosuplje.
Čiščenje ob cestah tlakovanih in travnih površinah:
Zbiranje odpadkov:
1. Črna vreča: mešani komunalni odpadki (oblačila, čevlji, robci, …).
2. Rumena vreča: embalaža (pločevinke, plastenke, kovinska embalaža, trda plastika,
tetrapak, folije, PVC vrečke, embalažni stiropor, drobna embalaža, …).
3. Zelena vrečka: steklena embalaža (steklenice, kozarci za vlaganje).
4. Rdeča vrečka: nevarni odpadki (baterije, akumulatorji, zdravila, pesticidi, barve in
laki, odpadna olja, embalaža z vsebino nevarnih odpadkov – nafta, bencin).
Zbirno mesto za vreče:
a) Črne, rumene in zelene vreče se odložijo pri obstoječih ekoloških otokih, ki so v
naprej določeni (določi jih predstavnik - predsednik Krajevne skupnosti).
b) Rdeče vreče in morebitne sode z nevarnimi snovmi se odpelje na določeno točko, ki
jo določi predstavnik oz. predsednik Krajevne skupnosti (sedež KS ali gasilski dom,
skratka nek zaprt prostor).
c) Papir in karton: naj se s pomočjo razpoložljivih vrečk strese na ekološkem otoku v
zabojnik z rdečim pokrovom. Vrečka ostane za nadaljnjo uporabo.
Sanacija divjih odlagališč načeloma ni predvidena, če pa:
Zbiranje odpadkov:
1. Odpadke ločujemo na odpadne gume, kovine in pločevino, nevarne odpadke in ostale
odpadke.
2. Lokacijo zbirnega mesta odpadkov določi predstavnik oz. predsednik Krajevne
skupnosti. Zbirno mesto mora biti dostopno vsakemu kamionskemu vozilu.
3. Nevarne odpadke je potrebno odpeljati na isto lokacijo kot je navedeno v točki I./b.
4. Priporoča se, da se odpadke iz divjih odlagališč pripelje na dan akcije v CERO Špaja
dolina po predhodni najavi med obratovalnim časom.
Organizacija:
1.
a)
b)
c)
2.

3.

Predstavnik oz. predsednik Krajevne skupnosti sporoči koordinatorju JKP Grosuplje:
Zbirna mesta iz točke I. in II.
Na dan akcije sproti poroča o količini, vrsti odpadkov ter zaključku akcije.
Posebej mora sporočiti za morebitne zbrane nevarne odpadke.
Za vse, ki bodo čistili oz. sanirali »črna odlagališča« se priporoča, da odpadke
(ločeno – glej točko II./1) direktno s svojimi prevoznimi sredstvi pripeljejo v CERO
Špaja dolina.
Odlagališče CERO Špaja dolina je odprta v delavnik od 7. do 19. ure in soboto od 8.
do 15. ure.
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4.
5.

Odvoz zbranih odpadkov na ekoloških otokih (točka I.) se bo ločeno izvajalo s
smetarskimi vozili na isti dan od 12. ure dalje.
Nevarne odpadke se bo odvažalo iz predhodno dogovorjenih mest naslednji teden po
izvedbi akcije.

Koordinacija:
Predstavniki oz. predsedniki Krajevnih skupnosti sporočajo o aktivnostih akcije (glej točko
III./1.) koordinatorju JKP Grosuplje Branku Novaku GSM 031 745 639.
Zbirno mesto za prevzem rokavic, vrečk (se določi) je pred Gasilskim domom na Polici,
Polica 41, v soboto 14.4.2018 ob 9. uri dopoldan. Krajevna skupnost bo krajane in
drugo zainteresirano javnost o tem obvestila preko spletne strani in na uradni FB
strani KS Polica.

4. TOČKA DNEVNEGA REDA:
Vloge, dopisi, prošnje
Krajevna skupnost Polica je bila dne 22.3.2018 po e-pošti (ks.polica@gmail.com) s strani
vložnika dopisa g. Petra Abramoviča obveščena, glede slabega stanja ceste na naslovu Dole
pri Polici 52, 1290 Grosuplje (in skupaj z ostalimi prebivalci ob tej poti) - javna pot - parcela
št. 960/4 k.o. 1782 - STARA VAS (ID 5096204) lastnika Javno dobro, Taborska cesta 2,
1290 Grosuplje.
S sprejetim odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Grosuplje dne 5.4.2017 je
omenjena cesta na parcelni št. 960/4 k.o. 1782 - STARA VAS kategorizirana kot javna pot.
Javno pot uporabljajo prebivalci sedmih hiš in okoliški kmetje za dostop do gozdnih površin.
Zaradi neutrjene podlage in visoko nastavljenih pokrovov vodovodnih ventilov (vodovodna
napeljava poteka neposredno pod cesto) je potrebno pozimi plug dvigniti (kljub temu se dostikrat vseeno zatakne in ga plug potem ali dvigne ali celo odnese s seboj) in cesta posledično
ni oziroma ne more biti splužena v pravem pomenu besede. Ker so na poti tudi klančine, je
ta v primeru zmrzali nevarna za vožnjo.
Vložnik prosi za protiprašno utrjeno cesto, z vidika cesto – prometne varnosti in varnosti
otrok ter komunalno - zimskih del.
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Sklep: Člani Sveta KS so na 13. seji Sveta KS pregledali in se seznanili z vlogo g. Petra
Abramoviča in sprejeli sklep, da glede na to, da Krajevna skupnost nima zadostnih
finančnih sredstev za ta namen se sanacija ceste ne izvede oziroma se vložnika napoti
na občino Grosuplje v reševanje predmetne zadeve.
Krajevna skupnost Polica je s strani g. Jovana Markova prejela prošnjo po donaciji oziroma
finančni pomoči ob izdaji prve knjige z naslovom Življenjske zgodbe treh bratov.
Sklep: Člani Sveta KS so na 13. seji Sveta KS pregledali in se seznanili prošnjo po
donaciji g. Jovana Markova in sprejeli sklep, da se prošnji ne ugodi, saj Krajevna skupnost nima zadostnih finančnih sredstev za ta namen.

5. TOČKA DNEVNEGA REDA:
Razno
Predsednik je člane Sveta KS seznanil tudi glede problematike z plačevanjem vode v mrliški
vežici na Polici ter na pokopališču Polica. Krajevna skupnost Polica je pred časom prejela
e-račun od Društva za varstvo voda Bistrina – Polica v višini 155,29€ za porabo 356 m3
vode.
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Sklep: Člani sveta so prejeli sklep, da je potrebna ureditev glede pravilnega odštevanja
vode na način, da se postavi nov odštevalni števec ter uredi popis (redni) porabe vode
za mrliško vežico in pokopališče na Polici. Vse do tedaj KS Polica ne bo plačala tega
izdanega računa št. 127 z dne 24.2.2018 v višini 183,00€.
Predsednik zaključi sejo Sveta KS Polica ter se hkrati zahvali vsem prisotnim za njihovo
prisotnost in sodelovanje ter zaključi 13. redno sejo Sveta KS Polica v mandatnem obdobju
2014-2018. Člani sveta KS Polica bodo o razpisu 14. redne seje Sveta KS obveščeni po
e-pošti (ks.polica@gmail.com).
Vse ostale priloge zapisnika 13. redne seje Sveta KS Polica z dne 10.4.2018 so po predhodni
najavi na vpogled v tajništvu KS Polica, Polica 200, Grosuplje (pisarna KS). Seja ni bila
zvočno posneta, ampak se je zapisnik zapisal glede na razpravo, ki je potekala.
Seja je bila zaključena ob 20:30 uri.

KRAJEVNA SKUPNOST POLICA
ZAPISAL IN UREDIL:
Jan Einspieler, dipl. manag. tran. log.
Tajnik KS

PREDSEDNIK KS POLICA:
g. Mitja Gioahin
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