KRAJEVNA SKUPNOST METNAJ
1295 IVANČNA GORICA

ZAPISNIK
8. redne seje Krajevne skupnosti Metnaj,
z dne, sobota, 12. 11. 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 7. redne seje
2. Kratek povzetek in predstavitev novega zakona o javnih naročilih ZJN-3, ki je začel
veljati od 1. aprila 2016, ter predstavitev finančnega načrta za proračunsko obdobje
2017 in 2018.
3. Zimska služba in vzdrževalna dela javnih cest in poti.
- Predstavitev delovanja naročil po ZNJ-3 izbranega koncesionarja JP Grosuplje iz
strani občine Ivančna Gorica.
4. Organizacija in potek obdarovanja otrok, starejših občanov in invalidov.
- Določitev meje starosti otrok za obdarovane
- Izdelati približni seznam obdarovancev
- Določiti vrednost darila
- Določiti datum Božička
- Dogovori o nakupu daril
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, Frančišek Rojec, Marcos Juan Rezelj.
Odsoten: David Kastelic
Ad. 1.
Svet je soglasno potrdil zapisnik 7. redne seje.
Ad. 2.
Predsednik KS Metnaj, je podal kratek povzetek in predstavil nov zakon o javnih
naročilih ZJN-3, ki je začel veljati od 1. aprila 2016, ter predstavil finančni načrt za
proračunsko obdobje 2017 in 2018.
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Ad. 3.
Predsednik KS Metnaj, nas je seznanil, da se zimska služba in vzdrževalna dela
javnih cest in poti izvaja preko delovanja naročil po ZNJ-3 izbranega koncesionarja JP
Grosuplje iz strani občine Ivančna Gorica.
Ad. 4.
Organizacija in potek obdarovanja otrok, starejših občanov (nad 75 let) in
invalidov.
- Meja starosti obdarovanih otrok:
Obdaruje se otroke do vključno 8. leta starosti.
- Približni seznam obdarovancev:
Ocenjujemo, da bo obdarovanih približno 90 otrok in 35 starejših (natančno
število bo jasno po oddanih prijavnicah na naslednji seji, 3. 12. 2016).
- Vrednost darila:
Vrednost darila za obdarovance (za otroke in starejše občane ter invalide) znaša
10,00€.
Za otroke stare do 8 let iz območja KS Metnaj, bo stroške vrednosti darila krila
KS Metnaj, za starejše otroke ali zunanje, pa znaša prispevek prav tako 10,00€, ki
ga krijejo starši.
- Datum Božička:
Nedelja, 18. 12. 2016 ob 14.00 uri, pred gasilskim domom v Metnaju.
- Organizacija Božička (nakupi daril, ozvočenje, priprava prostora, pogostitev):
Člani sveta KS Metnaj v sodelovanju s PGD Metnaj.
Ad. 5.
- Člani sveta KS Metnaj že leta opozarjajo občino Ivančna Gorica, da mora KS
Metnaj plačevati stroške električne energije za javno razsvetljavo. Svet KS Metnaj od
občine Ivančna Gorica zahteva, da prevzame stroške plačevanja električne energije, ker
KS za to nima namenskih sredstev.
- Predsednik KS Metnaj, nas je seznanil, da je bil 12. 9. 2016, izveden odkup
zemljišča za izgradnjo igrišča in širitve gasilskega doma v Metnaju.
Prav tako nas je seznanil, da se bo na Pristavi postavil nov repetitor s strani Simobila za
pokrivanje signala v Metnaju.
- Tajnica KS Metnaj, Barbara Maver, sem prejela nov žig KS Metnaj.
Seja se je zaključila ob 21.00 uri.

Metnaj, 12. 11. 2016
Zapisnik sestavila tajnica KS Metnaj:

Predsednik KS Metnaj:

Barbara Maver

Aleš Pečnik
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