Zapisnik 1. seje sveta Krajevne skupnosti Orehek dne, 24. oktober 2014 v Kulturnem
domu v Orehku
Seja sveta Krajevne skupnosti Orehek (v nadaljevanju KS Orehek) se je pričela ob 18.00.
Prisotni smo bili vsi izvoljeni v svet KS Orehek na lokalnih volitvah 5. oktobra 2014,
Aleksander Bergoč, Borut Gorjanc, Anita Bergoč Smerdelj, Anita Opara, Dejan Gorenc,
Drago Kenič in Tina Klanjšek.
Predsednica KS Orehek Tina Klanjšek nas je pozdravila in nam čestitala za izvolitev v svet
KS Orehek za mandatno obdobje 2014 - 18. Nato je predlagala naslednji dnevni red seje:
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Potrditev mandatov izvoljenim svetnikom v KS Orehek za mandatno obdobje
2014 - 18
3. Izvolitev predsednika in podpredsednika KS Orehek za mandatno obdobje 2014 18
4. Pobude in vprašanja
1. Predsednica je ugotovila, da smo sklepčni, nato smo z dvigom rok soglasno sprejeli
predlagani dnevni red.
2. Pod točko 2 dnevnega reda je predsednica, na podlagi poročila Občinske volilne komisije
Občine Postojna o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine
Postojna 5. oktobra 2014, prebrala imena izvoljenih kandidatov v svet KS Orehek
•
•
•
•
•
•
•

Borut Gorjanc, roj. 11.03.1975, Orehek 62
Tina Klanjšek, roj. 16.03.1977, Orehek 69
Aleksander Bergoč, roj. 08.07.1973, Orehek 1 d
Drago Kenič, roj. 28.02.1948, Orehek 59
Anita Bergoč Smerdelj, roj. 25.08.1978, Orehek 1 b
Dejan Gorenc, roj. 14.01.1978, Orehek 5
Anita Opara, roj. 16.10.1972, Orehek 52 a

Vsi prisotni smo z dvigom rok soglasno potrdili mandate vsem izvoljenim v svet KS Orehek.
3. Predsednica nam je pod točko 3 dnevnega reda pojasnila, da smo člani svetov krajevnih
skupnosti voljeni na podlagi Zakona o lokalnih volitvah in Statuta občine Postojna.
Predsednik sveta pa je voljen na podlagi 1. odstavka, 69. členu Statuta Občine Postojna
tako, da ga izvolijo člani sveta krajevne skupnosti. Na kratko nam je predstavila dela in
naloge, ki jih opravlja in za katere je odgovoren predsednik krajevne skupnosti. Nato nas
je vprašala, na kakšen način bi želeli voliti predsednika KS Orehek (javno ali tajno).

Svetniki smo se soglasno odločili za tajne volitve. Predsednica je imela pripravljenih
sedem glasovnic, na katerih so bila napisana imena vseh sedmih svetnikov po vrstnem
redu glede na število glasov, prejetih na lokalnih volitvah 5. oktobra 2014. Glasovnice je
razdelila prisotnim. Vseh sedem prisotnih je vrnilo veljavne glasovnice. Skupaj smo
prešteli glasove in ugotovili, da je za predsednico KS Orehek, za naslednja štiri leta s
šestimi glasovi svetnikov, izvoljena Tina Klanjšek. Borut Gorjanc je prejel en glas.
Novoizvoljena predsednica je nato za podpredsednika predlagala Boruta Gorjanca. Vsi
prisotni smo z dvigom rok potrdili Boruta Gorjanca za podpredsednika KS Orehek.
4. Pod točko pobude in vprašanja smo podali nekaj idej in nalog, ki naj bi se v okviru KS
Orehek preučile in izpeljale v naslednjem letu.
- Zagotovitev internetne povezave v Kulturnem domu Orehek.
- Nakup štedilnika na trda goriva v prostoru, kjer potekajo pevske vaje, sestanki KS …
- Preučitev možnosti nakupa defibrilatorja in usposabljanja zainteresiranih vaščanov za
delo z njim.
- Preveriti interes vaščanov za prejemanje obvestil KS Orehek v elektronski obliki.
- Pripraviti popis spomenikov naravne in kulturne dediščine v vasi.
- Uvedba uradnih ur na ravni krajevne skupnosti.
- Objava zapisnikov sej sveta KS Orehek na spletni strani www.orehek-postojna.si in
oglasni deski pri kulturnem domu.
Predsednica je ob 20.00 zaključila 1. sejo sveta KS Orehek in nam zaželela uspešno delo.

Zapisnik napisala
Anita Bergoč Smerdelj
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

