Zapisnik 7. seje Sveta Krajevne skupnosti Orehek dne, 22. maja 2015 v Kulturnem
domu v Orehku
7. redna seja Sveta Krajevne skupnosti Orehek (v nadaljevanju KS Orehek) se je pričela ob
21.00. Prisotni smo bili svetniki, Borut Gorjanc, Aleksander Bergoč, Anita Bergoč Smerdelj,
Anita Opara, Drago Kenič in Tina Klanjšek.
Svojo odsotnost je opravičil Dejan Gorenc.
Predsednica Sveta KS Orehek Tina Klanjšek je predlagala naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 6. seje Sveta Krajevne skupnosti Orehek
3. Obravnava možnosti sklenitve pogodbe med Župnijo Orehek in Krajevno
skupnostjo Orehek o najemu (upravljanju) nepremičnine za potrebe pokopališča
(gradivo v prilogi)
4. Obravnava predloga ponovne proučitve možnosti ureditve poslovilnega prostora
v župnišču Orehek
5. Organizacija in plačilo usposabljanja za člane enote prvih posredovalcev AED
Orehek
6. 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 6. seje Sveta KS Orehek. Na
zapisnik ni bilo pripomb, zato smo ga soglasno potrdili.
3. Pri tretji točki dnevnega reda nas je predsednica seznanila z dejstvom, da KS Orehek, ki
vzdržuje pokopališče in z njim upravlja nima za to urejenega formalno pravnega statusa v
odnosu z Župnijo Orehek. Dejala je tudi, da parcela s parc. št. 1711/8, k.o. Orehek, kjer je
orehovško pokopališče ni v lasti orehovške župnije ampak v lasti Župnije Hrenovice. To
pomeni, da vzporedno z ustanovitvijo Župnije Orehek leta 1947 (Orehek je bil pred tem del
hrenoviške župnije), ni prišlo do zemljiškoknjižnega prenosa lastništva nepremičnin, ki so na
območju Župnije Orehek z Župnije Hrenovice na Župnijo Orehek. Predlagala je, da KS
Orehek pozove Župnijski gospodarski svet Župnije Orehek naj uredi vse potrebno za prenos
lastništva parcele parc. št. 1711/8 z Župnije Hrenovice na Župnijo Orehek. Hkrati s tem naj
Župnija Orehek zaprosi Škofijo Koper za soglasje za sklenitev pogodbe med Župnijo Orehek
in KS Orehek o najemu (upravljanju) parcele na kateri je pokopališče. Prisotni smo se s

predlogom predsednice strinjali. Za izpeljavo zgoraj navedenega sta zadolžena Aleksander
Bergoč in Tina Klanjšek. O tem bosta poročala na prvi seji Sveta KS Orehek v letu 2016.
4. Svet Krajevne skupnosti Orehek je na svoji 7. redni seji pri 4. točki dnevnega reda
obravnaval predlog ponovne proučitve ureditve poslovilnega objekta/prostora v župnišču v
Orehku.
Predsednica nas je najprej spomnila na podrobnosti dogajanja v povezavi s to tematiko.
Na vaškem sestanku, ki smo ga sklicali 13.05.2015 ob 20.00 uri je bilo prisotnih 26 vaščanov.
Glede ureditve poslovilnega objekta ni bilo enotnega mnenja. Pogovarjali smo se o štirih
možnih rešitvah (cerkev Sv. Lovrenca na orehovškem pokopališču, uporaba poslovilnega
objekt v Štivanu, izgradnja nove vežice ob pokopališču v Orehku in ureditev poslovilnega
prostora v nekdanjem župnišču v Orehku). Nekateri vaščani so predlagali, da naj se izdelata
finančna načrta za izgradnjo nove vežice in prenovo obstoječega župnišča, češ da se bo potem
lažje odločiti.
Po sestanku smo se prisotni svetniki KS Orehek dogovorili, da bomo v sredo, 20.05.2015,
med 17.00 in 19.00 uro v vasi izpeljali posvetovalno glasovanje. Vprašanje na glasovnici se je
glasilo, Ali ste za, da Občina Postojna odkupi župnišče v Orehku in v njem uredi poslovilni
prostor. Namen je bil pridobiti si mnenje/interes vaščanov glede ureditve poslovilnega
prostora v nekdanjem župnišču. Menili smo, da bi bilo neracionalno izdelovati finančni načrt
za obnovo nekdanjega župnišča, če bi večina vaščanov temu že na začetku nasprotovala.
Glasovanje je bilo tajno, vodili so ga Aleksander Bergoč (Orehek 2 B), Anita Bergoč
Smerdelj, Drago Kenič in Tina Klanjšek. Pri preštevanju glasov sta bila prisotna tudi Jakob
Blažič in Majda Bergoč. Glasovanja se je udeležilo 63 vaščanov. Neveljavne ni bilo nobene
glasovnice, ZA je glasovalo 42, PROTI 21 vaščanov.
Upoštevajoč vse navedeno nas je šest prisotnih svetnikov KS Orehek na svoji 7. seji, dne
22.05.2015, s štirimi glasovi ZA, enim PROTI in enim VZDRŽANIM sprejelo naslednji
sklep:
Svet Krajevne skupnosti Orehek predlaga Občini Postojna, naj preuči možnost odkupa
nekdanjega župnišča Orehek, parcele, parc. št. 20/5, k.o. Orehek in možnost ureditve
poslovilnega prostora v njem.
5. Pri peti točki dnevnega reda smo se pogovarjali o morebitni organizaciji in plačilu
usposabljanja za člane enote prvih posredovalcev AED Orehek. Borut Gorjanc je povedal, da
se bo pozanimal pri Rdečem križu in pri izvajalcu usposabljanj g. Stojanu Boliču, kako je s
tem in nam bo o tem poročal na naslednji seji.
6. Pri točki pobude in vprašanja smo obravnavali »Obvestilo za glasovanje o ureditvi
poslovilnih prostorov v Orehku«, ki smo ga prejeli po elektronski pošti dne, 20.05.2015, s
strani ga. Majde Nataše Kogovšek. Skupaj smo oblikovali odgovor na njene pripombe, ki jih
je navedla v svojem komentarju in ji ga posredovali.
Predsednica je ob 23.00 zaključila 7. sejo Sveta KS Orehek.
Zapisnik napisala
Anita Bergoč Smerdelj

