KRAJEVNA SKUPNOST METNAJ
1295 IVANČNA GORICA

ZAPISNIK
7. redne seje Krajevne skupnosti Metnaj,
z dne, četrtek, 10. 3. 2016, 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 6. redne seje
2. Kratek povzetek in predstavitev že nastalih stroškov in porabe sredstev novega
proračunskega obdobja (predsednik Aleš Pečnik)
3. Odcepitev zaselka Potok iz KS Metnaj (g. Marn Aleš)
- Sestaviti dopis za občino Ivančna Gorica o
vsemi utemeljenimi razlogi.

negativnem mnenju o odcepitvi z

- Sestaviti dopis za občino Ivančna Gorica o postavitvi nove smerne table zaselka
Potok in vsemi hišnimi številkami v križišču pri samostanu Stična.
- Sestaviti dopis za vse intervencijske službe (gasilci, reševalci, policija, …) katere
hišne številke spadajo v zaselek Potok.
4. Organizacija in potek XVI. Viridinega pohoda, ki bo na Velikonočni ponedeljek
28.03.2016:
- Postavitev transparenta nad cesto
- Potek trase ter označevanje z tablami
- Gostinske usluge ter prevozi
- Obveščanje o dogodku z letaki ter obvestilom na radiu in lokalnih časopisih
- Soorganizacija z občino oz. zavod prijetno domače
- Obdarovanje pohodnikov
5. Razno

Ugotovitev sklepčnosti:
Na seji so bili prisotni člani Sveta KS Metnaj:
Grčman Anton, Aleš Pečnik, Barbara Maver, Rudi Hrastovec, Darinka Miglič, Aleš Marn,
Lojze Žurga in David Kastelic.
Odsotna: Frančišek Rojec, Marcos Juan Rezelj
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KRAJEVNA SKUPNOST METNAJ
1295 IVANČNA GORICA
Ad. 1.
Svet je soglasno potrdil zapisnik 6. redne seje.
Ad. 2.
Predsednik KS Metnaj g. Aleš Pečnik je predstavil že nastale stroške in porabo
sredstev za novo proračunsko obdobje.
Ad. 3.
Svet KS Metnaj je na javnem glasovanju soglasno sprejel sklep, da se pobudi o
odcepitvi zaselka Potok od KS Metnaj in pripojitvi k območju KS Stična, poda negativno
mnenje.
Glasovalo je vseh 8 prisotnih članov sveta.
Vseh osem članov je glasovalo proti odcepitvi zaselka Potok iz KS Metnaj.
Sprejme se tudi sklep, da je potrebno:
- Sestaviti dopis za občino Ivančna Gorica in jo obvestiti o negativnem mnenju o
odcepitvi z vsemi utemeljenimi razlogi.
- Sestaviti dopis za občino Ivančna Gorica in zahtevati postavitev nove smerne
table za zaselek Potok z vsemi hišnimi številkami v križišču pri samostanu Stična.
- Sestaviti dopis in obvestiti vse intervencijske službe (gasilci, reševalci, policija),
katere hišne številke spadajo v zaselek Potok.
Ad. 4.
Organizacija in potek XVI. Viridinega pohoda, bo na Velikonočni ponedeljek
28.03.2016, z uradnim startom ob 8.30 uri. Prijave bodo možne od 8.00 ure.
- Vodja pohoda: Marko Rezelj
- Prijavnina: 6,00 € (vključena topla malica, voda, kapa)
- Postavitev transparenta nad cesto (Rezelj, Marn)
- Potek trase ter označevanje z tablami (vsak član svoj okoliš)
- Gostinske usluge (Izletniški turizem Okorn)
- Obveščanje o dogodku z letaki ter obvestilom na radiu in lokalnih
časopisih(Pečnik)
- Soorganizacija z občino oz. zavodom Prijetno domače (Pečnik)
- Parkirišče (Kastelic, PGD Metnaj)
Trasa se letos obrne.
Na Obolnem, najvišjem vrhu občine Ivančna Gorica in KS Metnaj, se postavi obeležje z
leseno mizo in klopco (Grčman, Hrastovec), kjer je ob 10.30 uri otvoritev s pogostitvijo.
Na pohod se povabi župana, g. Dušana Strnada, podžupana, g. Tomaža Smoleta in
direktorja zavoda Prijetno domače, g. Miha Genorio.
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KRAJEVNA SKUPNOST METNAJ
1295 IVANČNA GORICA
Ad. 5.
Na občino se pošlje dopis, in sicer se zaprosi za sanacijo:
- Na klancu od Retarja proti križišču za Obolno so težave z izvirom vode na cestišču.
- Po cesti (v klancu proti Stični pri Roglju) teče voda iz zamašenega jaška.

Seja se je zaključila ob 21.30 uri.

Metnaj, 10. 3. 2016

Zapisnik sestavila tajnica KS Metnaj:

Predsednik KS Metnaj:

Barbara Maver

Aleš Pečnik
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