Zapisnik 10. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Orehek dne, 16. maja 2016 v
Kulturnem domu v Orehku
10. redna seja Sveta Krajevne skupnosti Orehek (v nadaljevanju KS Orehek) se je pričela ob
19.30. Prisotni smo bili svetniki, Borut Gorjanc, Aleksander Bergoč, Anita Bergoč Smerdelj,
Dejan Gorenc, Drago Kenič, Anita Opara in Tina Klanjšek.
Predsednica Sveta KS Orehek Tina Klanjšek je predlagala naslednji dnevni red:
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Orehek
Seznanitev s finančnim poročilom KS Orehek za leto 2015
Sofinanciranje razstave Življenje in delo Vande Križaj
Izdelava idejne zasnove za ureditev parcele, parc. št. 2850/9, k.o. Orehek
Pogovor in odločitev o nadaljevanju gradnje kolesarske proge v vasi, njeni
promociji in načinu izvajanja drugih projektov v okviru KS Orehek
7. Vključitev odvetnika v mediacijo in sodni postopek (tožba priposestvovanje….)
8. Pobude in vprašanja
1.
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1. Predsednica je ugotovila, da smo sklepčni, nato pa smo z dvigom rok soglasno sprejeli
predlagani dnevni red.
2. Pod drugo točko dnevnega reda smo obravnavali zapisnik 9. redne seje Sveta KS Orehek.
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato smo ga soglasno potrdili.
3. Pri tretji točki dnevnega reda smo se seznanili s finančnim poročilom KS Orehek za leto
2015. V zvezi s poročilom ni bilo vprašanj in pripomb.
4. Pod četrto točko smo obravnavali prošnjo ŽVS Vanda Križaj za sofinanciranje stroškov
koncerta in razstave, ki ju bo priredila vokalna skupina ob peti obletnici delovanja in soglasno
sprejeli
Sklep 1
Krajevna skupnost Orehek, da bo KS Orehek v letu 2016 finančno podprla izpeljavo
koncerta in razstave ob peti obletnici delovanja ŽVS Vanda Križaj v višini 400,00 EUR,
s postavke 06029 (Redna dejavnost KS Orehek).
5. Pri peti točki dnevnega reda smo se pogovarjali o ponudbi za izdelavo idejne zasnove za
ureditev celotnega območja pri nogometnem igrišču. Predsednica nam je predstavila ponudbo
v višini 430,00 eur, ki jo je pripravila K. T.. Dogovorili smo se, da bomo prosili še za eno

ponudbo za izdelavo idejne zasnove eno od podjetij, ki tudi izvede načrtovan projekt. Menili
smo, da je takšen način verjetno cenovno ugodnejši in lažje izvedljiv.
6. Predsednica nam je povedala, da je bila opozorjena na poročanje medijev o izgradnji
kolesarskega poligona »pumptrack« v Orehku, ki omenjajo lokalno športno kulturnem društvu
»Dejmo neki narest«, kot nosilca projekta. Gre za vprašanji zagotovitve zemljišča, ki je v
občinski lasti in zagotovitve javnih sredstev (proračun KS Orehek) za izgradnjo. Predsednica
je pojasnila, da smo na 9. redni seji Sveta KS Orehek, dne 30.10.2015, pod 3. točko dnevnega
reda soglasno sprejeli sklep, da za izgradnjo omenjenega poligona v proračunu KS Orehek za
leto 2016 namenimo 3.500,00 EUR in da omenjen projekt v okviru KS Orehek izpelje svetnik
KS Orehek Dejan Gorenc. Nikakršnega govora ni bilo o vključitvi društva »Dejmo neki
narest«, katerega ustanovitelj je Dejan Gorenc, v ta projekt. Dogovorili smo se, da bo Dejan
Gorenc izpeljal izgradnjo poligona do konca, kot svetnik v okviru KS Orehek, ki je nosilec
projekta in ne v okviru svojega društva, ki je bilo kot nosilec projekta omenjeno v vseh
objavah.
Nato nam je Dejan Gorenc pojasnil, da bodo zagotovljena sredstva v višini 3.500,00 eur
prenizka za izgradnjo načrtovanega poligona. Nižja ponudba (Zavod Aliansa) od dveh
pridobljenih ponudb predvideva 4.442,80 eur za izgradnjo. Svet KS Orehek je s šestimi
glasovi ZA in enim PROTI sprejel sklep:
Sklep 1
Krajevna skupnost Orehek bo za izgradnjo poligona »pumptrack« zagotovila dodatnih
1.000,00 EUR, v okviru postavke Kultura, šport in nevladne organizacije.
7. KS Orehek sodeluje z Občino Postojna v zvezi s tožbo A. S. proti Občini Postojna, glede
priposestvovanja služnostne pravice poti po dvorišču kulturnega doma. Pogovarjali smo se o
vključitvi odvetnika, ki bi nam svetoval pri omenjeni zadevi. Dogovorili smo se, da naj
vodenje postopka do nadaljnjega poteka nespremenjeno. V primeru, da bomo presodili, da
potrebujemo pravno pomoč se bomo o tem odločali, na eni od prihodnjih sej.
8. Pod osmo točko ni bilo razprave.
Predsednica je ob 21.30 zaključila 10. redno sejo Sveta KS Orehek.
Zapisnik napisala
Anita Bergoč Smerdelj
Tina Klanjšek
Predsednica Krajevne skupnosti Orehek

