KRAJEVNA SKUPNOST METNAJ
1295 IVANČNA GORICA

ZAPISNIK
9. redne seje Krajevne skupnosti Metnaj,
z dne, sobota, 3. 12. 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 8. redne seje
2. Poročilo s seje občinskega sveta, ki je potekala 28. 11. 2016 (Aleš Marn)
3. Organizacija in potek obdarovanja otrok, starejših občanov in invalidov.
4. Razno

Ugotovitev sklepčnosti:
Na seji so bili prisotni člani Sveta KS Metnaj:
Grčman Anton, Aleš Pečnik, Barbara Maver, Rudi Hrastovec, Aleš Marn, Lojze Žurga,
Frančišek Rojec
Odsotni: David Kastelic, Darinka Miglič, Marcos Juan Rezel
Ad. 1.
Svet je soglasno potrdil zapisnik 8. redne seje.
Ad. 2.
Član sveta KS Metnaj, Aleš Marn, je podal kratko poročilo s seje občinskega sveta,
ki je potekala 28. 11. 2016, in sicer nas je seznanil:
- s sprejemom proračuna za leto 2017/18,
- da se občina ne bo zadolževala,
- da bo občina znižala sredstva namenjena KS Metnaj za organizacijo Viridinega pohoda
in za obdarovanje otrok, starejših občanov in invalidov,
- da gradnja kanalizacije v KS Metnaj še ni v planu,
- da ni več namenskih sredstev za obdarovanje članov Rdečega križa,
- da je v letu 2018 predvidena izgradnja igrišča v KS Metnaj.
Ad. 3.
Svet KS Metnaj je sprejel sklep, da se višina vrednosti darila za obdarovanje otrok,
starejših občanov in invalidov sorazmerno prilagodi glede na število prijavljenih otrok,
število starejših občanov in invalidov z višino zato namenjenih sredstev.
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1295 IVANČNA GORICA
- Datum Božička:
Nedelja, 18. 12. 2016 ob 14.00 uri, pred gasilskim domom v Metnaju.
- Število prijavljenih otrok: 83
- Število starejših občanov in invalidov: 33
- Organizacija Božička (nakupi daril, ozvočenje, priprava prostora, pogostitev):
Člani sveta KS Metnaj v sodelovanju s PGD Metnaj.
Ad. 4.
- Predsednik KS Metnaj, Aleš Pečnik, je seznanil člane z možnostjo pridobitve javne
razsvetljave po vaseh, kjer le te še ni. Člani sveta naj mu čim prej sporočijo lokacije, kjer
je javna razsvetljava možna in zaželena.
- Obvestil nas je tudi, da bo v teh dneh začel delovati nov repetitor podjetja Simobil na
Pristavi, zato naj pričakujemo v okolici naših domov obisk Simobilovih tehnikov, zaradi
merjenja pokritosti signala in možnosti dostopa interneta ter optimalne nastavitve
anten.
Seja se je zaključila ob 21.00 uri.

Metnaj, 4. 12. 2016
Zapisnik sestavila tajnica KS Metnaj:

Predsednik KS Metnaj:

Barbara Maver

Aleš Pečnik
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