
 

Zapisnik 6. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Orehek dne, 07. maja 2015 v 

Kulturnem domu v Orehku 

6. redna seja Sveta Krajevne skupnosti Orehek (v nadaljevanju Sveta KS Orehek) se je pričela 

ob 19.30. Prisotni smo bili svetniki, Aleksander Bergoč, Anita Bergoč Smerdelj, Anita Opara, 

Drago Kenič in Tina Klanjšek.  

 

Svojo odsotnost sta opravičila Borut Gorjanc in Dejan Gorenc. 

 

Predsednica Sveta KS Orehek Tina Klanjšek je predlagala naslednji dnevni red:  

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 5. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Orehek 

3. Obravnava Povabila k predložitvi predlogov projektov za umestitev v SLR LAS 

za programsko obdobje 2014-2020  

4. Dogovor o režimu košnje javnih površin v KS Orehek za leto 2015 

5. 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 5. 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 Povabilom k predložitvi 

predlogov projektov za umestitev v SLR LAS za programsko obdobje 2014-2020, ki smo ga 

prejeli s starani Občine Postojna. Dogovorili smo se, da posredujemo predloge, ki smo jih 

občini posredovali že konec lanskega leta v okviru finančnega načrta KS Orehek za leto 2015 

in županu g. Igorju Marentiču na skupnem sestanku, 31.03.2015 v Orehku.  

4. Pri četrti točki dnevnega reda, košnja javnih površin v KS Orehek za leto 2015, smo se 

dogovorili, da sta za košnjo na pokopališču zadolžena Aleksander Bergoč in Anita Bergoč 

Smerdelj, pri spomeniku padlim borcem in talcem pa Drago Kenič in Mitja Klanjšek.   

6.  Pri točki pobude in vprašanja ni bilo pobud in vprašanj. 

Predsednica je ob 21.30 zaključila 5. redno sejo Sveta KS Orehek. 

Zapisnik napisala 

Anita Bergoč Smerdelj 

                                          Tina Klanjšek 

Predsednica Krajevne skupnosti Orehek 

 


