
 

 

Zapisnik 8. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Orehek dne, 21. septembra 2015 v 

Kulturnem domu v Orehku 

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

ob 20.00. Prisotni smo bili svetniki, Borut Gorjanc, Aleksander Bergoč, Anita Bergoč 

Smerdelj, Dejan Gorenc, Drago Kenič in Tina Klanjšek.  

 

Svojo odsotnost je opravičila Anita Opara. 

 

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

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 7. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Orehek 

3. Podaja mnenja k ukinitvi zaznamb javnega dobra in k odsvojitvi občinskih 

zemljišč na območju k.o. Orehek  

4. Sofinanciranje projekta »Od Pavla Knobla skovano«  

5. Seznanitev s poročilom o opravljenem nadzoru Krajevne skupnosti Orehek v 

letih 2011-2014 

6. Seznanitev z odgovorom ga. A. S. na dopis/odgovor Občine Postojna na njeno 

vlogo za podelitev služnostne pravice za dostop do njenih parcel preko občinskih 

parcel. 

7. 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 7. redne seje Sveta KS Orehek. 

Na zapisnik ni bilo pripomb, zato smo ga soglasno potrdili. 

 

3. Pri tretji točki dnevnega reda smo obravnavali prošnjo Občine Postojna za podajo mnenja k 

ukinitvi zaznambe javnega dobra in k odsvojitvi naslednjih občinskih zemljišč: 

 

- parc. št. 3165/2 k.o. Orehek, katera bi se odsvojila D. S. 

- parc. št. 3165/3 k.o. Orehek, katera bi se odsvojila J. N. 

- parc. št. 3146/7 k.o. Orehek, katera bi se odsvojila M. V. 

  

S petimi glasovi ZA in enim PROTI smo sprejeli sklep: 



Sklep 1: 

 

Svet Krajevne skupnosti Orehek daje Občini Postojna pozitivno mnenje k ukinitvi 

zaznamb javnega dobra in k odsvojitvi naslednjih občinskih zemljišč,  

 

- parc. št. 3165/2 k.o. Orehek, katera bi se odsvojila D. S. 

- parc. št. 3165/3 k.o. Orehek, katera bi se odsvojila J. N. 

- parc. št. 3146/7 k.o. Orehek, katera bi se odsvojila M. V. 

 

4. Svet Krajevne skupnosti Orehek je na svoji 8. redni seji pri 4. točki dnevnega reda 

obravnaval možnost sofinanciranja projekta »Od Pavla Knobla skovano«. Svet KS Orehek je 

nato s šestimi glasovi ZA in nobenim PROTI sprejel: 

Sklep 1 

Krajevna skupnost Orehek bo za projekt »Od Pavla Knobla skovano« v letu 2015 

zagotovila finančna sredstva v višini 3.000,00 EUR. 

5. Pri peti točki dnevnega reda nas je predsednica seznanila s poročilom Nadzornega odbora 

Občine Postojna o opravljenem nadzoru Krajevne skupnosti Orehek v letih 2011-2014. 

6. Pri šesti točki dnevnega reda nas je predsednica seznanila z odgovorom ga. A. S. na 

dopis/odgovor Občine Postojna na njeno vlogo za podelitev služnostne pravice za dostop do 

njenih parcel preko občinskih parcel. Dogovorili smo se, da Svet KS Orehek vztraja pri 

svojem sklepu, ki ga je sprejel na 5. redni seji, dne 23. marca 2015, pri 4. točki dnevnega reda. 

Tako stališče bo Svet KS Orehek posredoval Občini Postojna. 

7. Pod pobudami in vprašanji, je Anita Bergoč Smerdelj podala predlog o postavitvi hitrostnih 

ovir na začetku vasi iz smeri Prestranka. Poleg tega je opozorila na probleme s psi, ki se 

prosto sprehajajo po vasi in puščajo iztrebke vse povsod, še posebej je to moteče na otroškem 

igrišču in avtobusni postaji. Dala je tudi pobudo za redno čiščenje avtobusne postaje in njene 

okolice. 

Borut Gorjanc je povedal, da bo usposabljanje za delo z AED organizirala Občina Postojna v 

sodelovanju z Rdečim križem.  

Predsednica je ob 21.30 zaključila 8. redno sejo Sveta KS Orehek. 

Zapisnik napisala 

Anita Bergoč Smerdelj 

     

Tina Klanjšek 

Predsednica Krajevne skupnosti Orehek 

 

 


