KRAJEVNA SKUPNOST METNAJ
1295 IVANČNA GORICA

ZAPISNIK
6. redne seje Krajevne skupnosti Metnaj,
z dne, četrtek, 3. 12. 2015, ob 19.00 v Domu Krajanov v Metnaju

Vezano na vabilo predsednika Sveta KS Metnaj, je bil za sejo predlagan sledeči dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 5. redne seje
2. Odcepitev zaselka Potok iz KS Metnaj
3. - Obdarovanje najmlajših do 8. leta
- Obdarovanje starejših in bolnih od 75. leta
4. Razno

Ugotovitev sklepčnosti:
Na seji so bili prisotni vsi člani Sveta KS Metnaj:
Grčman Anton, Aleš Pečnik, Barbara Maver, Rudi Hrastovec, Darinka Miglič, Aleš Marn, Frančišek Rojec,
Lojze Žurga in David Kastelic, Marcos Juan Rezelj
Ostali prisotni: gospa Erika Orhini, predstavnica zaselka Potok
Odsotni vabljeni:
- predsednik KS Stična, gospod Borut Finec
- predstavnica pravne službe občine Ivančna Gorica, gospa Andrejka Miše Glavič
Na predlog predsednika sveta KS Metnaj se predlagan dnevni red seje spremeni, in sicer se seja prične z 2.
točko dnevnega reda, kar svet soglasno sprejme.
Ad. 2.
Na seji je bila prisotna predstavnica krajanov zaselka Potok, gospa Erika Orhini, ki je predstavila
problematiko tam ne stalno živečih krajanov in razloge po odcepitvi iz KS Metnaj in priključitvi h KS
Stična.
Član sveta, gospod Anton Grčman, predstavi gospe Orkini področje vzdrževanja cest in zimske
službe na tem območju in kaj je bilo s strani KS Metnaj postorjeno do sedaj.
Član sveta, gospod Aleš Marn predstavi gospe vse, kar je KS Metnaj postorila v času, od kar je bila
KS Metnaj pisno obveščena s to problematiko.
Predsednik sveta, gospod Aleš Pečnik, pojasni, da je postopek odcepitve zaselka Potok vprašljiv,
saj tam ni stalno živečih krajanov in s tem ni nobene zakonske osnove za možnost odcepitve zaselka Potok
od krajevne skupnosti Metnaj. Gospa Erika Orhini, vseeno vztraja, da se postopek izvede z neutemeljenim
zagovorom in dejstvi. Po tej razpravi gospa Erika Orhini zapusti sejo.
Člani sveta sprejmejo sklep, da bodo o tej problematiki razpravljali na eni od naslednjih sej. V tem
času bodo s to problematiko seznanili Občino Ivančna Gorica in KS Stična.
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KRAJEVNA SKUPNOST METNAJ
1295 IVANČNA GORICA
Ad. 1.
Svet soglasno potrdi zapisnik 5. redne seje.
Popravi se zapis dnevnega reda, in sicer se pravilno oštevilči dnevni red, 4. točka se spremeni v 3. točko
dnevnega reda, spremeni se besedilo 2. alineje te točke, ki se glasi: »Obdarovanje starejših in bolnih od 75.
leta.«, 5. točka se spremeni v 4. točko dnevnega reda.
Ad. 3.
Svet prešteje število prijavnic za najmlajše obdarovance in ugotovi, da je kljub znižani starosti le
teh, število obdarovancev podobno prejšnjim letom, kar kaže na prirast v naši KS.
Prešteje se tudi število obdarovancev starejših in bolnih od 75. leta. Svet ugotavlja, da se tudi tu število
obdarovancev ne spremeni glede na prejšnja leta.
Za nakup daril poskrbi gospod Aleš Pečnik, za dostavo gospod Frančišek Rojec, za organizacijo
programa gospod David Kastelic, za sezname in ustrezno število paketov za obdarovance gospa Darinka
Miglič in gospa Barbara Maver, ki tudi vodi program.
Člani sveta prevzamejo dostavljene pakete v Domu krajanov v Metnaju in obdarujejo starejše in
bolne od 75. leta vsak v svoji vasi.
Ad. 4.
Svet sprejme sklep, da se organizira novoletno druženje, v soboto, 19. 12. 2015, ob 19.00 uri, na
Kmečkemu turizmu Berčon na Obolnem. Tja se povabi tudi krvodajalce jubilante in njihovo predstavnico
Rdečega križa za KS Metnaj, gospo Majdo Fink.
Svet ugotovi, da je potrebno kupiti nove zastave, saj so le ta dotrajane.

Seja se je zaključila ob 21.30 uri.

Metnaj, 10. 12. 2015
Zapisnik sestavila tajnica KS Metnaj: Barbara Maver

Predsednik KS Metnaj
Aleš Pečnik

2

