Zapisnik 2. seje sveta Krajevne skupnosti Orehek dne, 08. novembra 2014 v Kulturnem
domu v Orehku
2. seja sveta Krajevne skupnosti Orehek (v nadaljevanju KS Orehek) se je pričela ob 15.00.
Prisotni smo bili vsi svetniki KS Orehek, Aleksander Bergoč, Borut Gorjanc, Dejan Gorenc,
Anita Bergoč, Anita Opara, Drago Kenič in Tina Klanjšek.
Predsednica sveta KS Orehek Tina Klanjšek je predlagala naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 1. seje Sveta Krajevne skupnosti Orehek
Finančni načrt Krajevne skupnosti Orehek za leto 2015
Pobude in vprašanja

1. Predsednica je ugotovila, da smo sklepčni, nato pa smo z dvigom rok soglasno sprejeli
predlagani dnevni red.
2. Pod 2. točko dnevnega reda smo obravnavali zapisnik 1. seje sveta KS Orehek. Na zapisnik
ni bilo pripomb, zato smo ga soglasno potrdili.
3. Pod točko tri dnevnega reda smo razpravljali o finančnem načrtu KS Orehek za prihodnje
leto. Načrt smo dopolnili z izvirnimi prihodki (grobarine) in nato sredstva soglasno razdelili
po posameznih proračunskih postavkah (PP). Predlogu finančnega načrta smo dodali še načrt
razvojnih program KS Orehek za prihodnja leta.
Finančni plan se lahko tekom leta spreminja, glede na potrebe, ki se pojavijo v krajevni
skupnosti.
PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA KRAJEVNO SKUPNOST OREHEK
PRORAČUN ZA LETO 2015
A. PREJEMKI IN DRUGO PRIHODKI
PRORAČUNSKA SREDSTVA
IZVIRNI PRIHODKI (grobarine)

SKUPAJ
PP
06029
13095
15068
16094
18087
18072

OPIS
Redna dejavnost KS Orehek
Urejanje cestne infrastrukture - KS Orehek
Urejanje meteorne kanalizacije s sanacijo cest
Vzdrževanje in hortikulturna ureditev pokopališča KS Orehek
Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine - KS Orehek
Kulturni dom Orehek (nakup zaves, reflektorjev, peči, omare
za ozvočenje, postavitev ploščic na balkonu)

11.759,48
1.250,00
13.009,48
PRORAČUN 2015
3.509,48
1.000,00
300,00
700,00
2.500,00
5.000,00

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
•
•
•
•
•
•

Nakup in prenos zemljišča, priprava dokumentacije in izgradnja poslovilnega
objekta pri pokopališču v Orehku (2015-2016).
Preprečiti nadaljnje propadanje gradu Orehku (2015) in sprejeti odločitev o
nadaljnji usodi objekta (2015-2018).
Izgradnja obcestne mulde na levi strani cestišča na začetku vasi do hišne št. 3 A in v
sredi vasi od št. 44 do št. 52 (2015).
Opraviti geodetske meritve ob cestah v vasi zaradi neurejenega lastništva (20152016).
Povezati spomenike naravne in kulturne dediščine na območju KS Orehek v pešpot,
kolesarsko, turistično, učno pot (2015-2018).
Povečanje prometne varnosti z ureditvijo avtobusnega postajališča (2015).

Svet KS Orehek je nato sprejel naslednji sklep:
Svet Krajevne skupnosti Orehek je soglasno sprejel predlagani finančni načrt in načrt
razvojnih programov Krajevne skupnosti Orehek za leto 2015.
3. Pod točko pobude in vprašanja smo se na pobudo Boruta Gorjanca pogovarjali o
sodelovanju KS Orehek s Športno kulturnim društvom Orehek (ŠKD Orehek). Ker si v
prihodnje želimo boljšega sodelovanja med obema institucijama smo se soglasno odločili, da
na naslednji sestanek KS Orehek povabimo predsednico ŠKD Orehek in ostale člane
upravnega odbora. Teme pogovora naj bi bile:
- sodelovanje med obema institucijama v letu 2015
- oblikovanje skupnega koledarja prireditev (po utečeni praksi) za leto 2015
- morebitna skupna organizacija projekta ob 250-letnici rojstva Pavla Knobla
- pogovor o občasnem odprtju točilnega pulta v klubu
Predsednica je ob 17.00 zaključila 2. sejo sveta KS Orehek.
Zapisnik napisala:
Anita Bergoč Smerdelj

	
  
	
  

