Zapisnik 13. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Orehek dne, 20. oktobra 2017 v
Kulturnem domu v Orehku
13. redna seja Sveta Krajevne skupnosti Orehek (v nadaljevanju Sveta KS Orehek) se je
pričela ob 20.00. Prisotni smo bili svetniki, Anita Opara, Aleksander Bergoč, Anita Bergoč
Smerdelj, Drago Kenič in Tina Klanjšek.
Svojo odsotnost je opravičil Borut Gorjanc.
Predsednica Sveta KS Orehek Tina Klanjšek je predlagala naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 12. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Orehek
Seznanitev z odstopom svetnika Dejana Gorenca iz Sveta KS Orehek
Seznanitev z delom KS Orehek v letošnjem letu
Predlog Finančnega načrta KS Orehek za leto 2018
Seznanitev z uporaba prostorov v Kulturnem domu Orehek
Seznanitev z Načrtom arhitekture »1« mrliške vežice
Pobude in vprašanja

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 12. redne seje Sveta KS Orehek.
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato smo ga soglasno potrdili.
3. Pri tretji točki dnevnega reda nas je predsednica seznanila s po spletni pošti, dne
21.03.2017 prejeto, odstopno izjavo člana Sveta KS Orehek Dejana Gorenca.
4. KS Orehek tudi v letu 2017 sodeluje pri organizaciji kulturnih projektov, ki potekajo v
okviru Športno kulturnega društva Orehek. S pomočjo vaščanov in predvsem prostovoljnim
delom članov Sveta KS skrbi za urejanje javnih površin v vasi in čiščenje ter oddajo
kulturnega doma v uporabo. Nudi podporo Občini Postojna (pričanje, dostavljanje dokazov,
sodelovanje z odvetnico) v sodni zadevi v zvezi s tožbo priposestvovanje služnostne pravice
poti po dvorišču kulturnega doma. Sodeluje s projektantko pri načrtovanju mrliške vežice

Orehek. Vloga za gradbeno dovoljenje naj bi bila oddana v novembru 2017. KS Orehek je v
letu 2017 izpeljala sanacijo poti od hiše, hiš. št. 1 D do pokopališča. V sodelovanju z občino
je sanirala del kanalizacije pri hišah hiš. št. 64 in 49. Dvorano kulturnega doma je opremila z
dodatnimi petdesetimi stoli. Naredila je predlog načrta obnove avtobusne postaje, z namenom
preprečitve voženj osebnih avtomobilov preko postajališča. Izvedba je predvidena v
novembru 2017. Spodbuja občino k sanaciji poškodovanega cestišča med Orehkom in
Hruševjem in zagotovitvi sredstev za izgradnjo mrliške vežice ter obnovo strehe na gradu
Orehek. Sodelovala je pri izvedbi geodetskih meritev ob javnih površinah – cestah skozi vas.
5. Predsednica nas je seznanila s predlogom višine sredstev znotraj Finančnega načrta za KS
Orehek za leto 2018, ki so ga pripravile občinske službe ob predpostavki sprejetja novega
Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v občini Postojna, na novembrski seji občinskega
sveta. Predlagala nam je naj do naslednje seje Sveta KS Orehek pripravimo svoje predloge
glede finančnega načrta. Na seji, ki bo konec novembra bomo te predloge obravnavali in
uskladili.
6. Pri šesti točki dnevnega reda smo se pogovarjali o uporabi prostorov v kulturnem domu.
Predsednica nas je seznanila, da vsi ki imajo aktivnosti v prostorih doma, uporabo tudi
plačajo. Izjema so oba domača zbora in glasbena skupina Furmani, ki v zameno za uporabo
organizirajo po en kulturni dogodek v vasi. Dogovorili smo se, da se predsednica do naslednje
seje Sveta KS pozanima o višini najema športnih dvoran v podružnici OŠ Miroslava Vilharja
v Hruševju, OŠ Prestranek in v prostorih kulturnega doma v Slavini.
7. Pri tej točki smo se seznanili z Načrtom arhitekture »1« mrliške vežice Orehek. Na načrt ni
bilo podanih pripomb.
8.Pri osmi točki dnevnega reda ni bilo pobud in vprašanj.
Predsednica je ob 21.15 zaključila 13. redno sejo Sveta KS Orehek.
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