Zapisnik 3. seje Sveta Krajevne skupnosti Orehek dne, 09. decembra 2014 v Kulturnem
domu v Orehku
3. seja Sveta Krajevne skupnosti Orehek (v nadaljevanju KS Orehek) se je pričela ob 17.00.
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. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 2. seje Sveta Krajevne skupnosti Orehek
3. Pogovor o sodelovanju KS Orehek s ŠKD Orehek v prihodnjem letu (k tej točki
vabljeni člani upravnega odbora ŠKD Orehek). Predlagane teme pogovora z
možnostjo razširitve vsebine pogovora
- sodelovanje med obema institucijama v letu 2015
- oblikovanje skupnega koledarja prireditev (po utečeni praksi) za leto 2015
- skupna organizacija projekta ob 250-letnici rojstva Pavla Knobla
- pogovor o občasnem odprtju točilnega pulta v klubu
4. 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 2. seje Sveta KS Orehek. Na zapisnik
ni bilo pripomb, zato smo ga soglasno potrdili.
3. Pri tretji točki dnevnega reda so se nam pridružili štirje člani Upravnega odbora Športno
kulturnega društva Orehek, predsednica Anja Bizjak, blagajničarka Nadja Ipavec, tajnik Uroš
Križaj in Aleš Setnikar. Pogovarjali smo se o:
- skupnem sodelovanju v letu 2015. Vsi smo bili mnenja, da naj društvo in KS tudi v
prihodnjem letu sodelujeta pri organizaciji dogodkov v vasi.
- oblikovanju skupnega koledarja prireditev (po utečeni praksi) za leto 2015. Tudi pri tej
temi smo imeli enotno mnenje. Za leto 2015 se bo, po utečeni praksi oblikoval skupni koledar
prireditev.
- skupna organizacija projekta ob 250-letnici rojstva Pavla Knobla. Prihodnje leto bo
minilo 250 let od rojstva, v Orehku rojenega, »prvega slovenskega posvetnega pesnika«

Pavla Knobla. Predstavniki društva so se soglasno odločili, da bo društvo pristopilo k
organizaciji omenjenega projekta.
- pogovor o občasnem odprtju točilnega pulta v klubu. Predsednica društva je obljubila,
da se bo pozanimala o formalnostih, ki jih mora društvo zadostiti, za občasno odprtje
točilnega pulta v kulturnem domu Orehek.
4. Pod točko pobude in vprašanja ni bilo razprave.
Predsednica je ob 18.00 zaključila 3. sejo Sveta KS Orehek.
Zapisnik napisala
Anita Bergoč Smerdelj

	
  
	
  
	
  

