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Zapisnik s sestanka KS: 06.09.2014 
Prisotni: 

- svet KS: Branko Štremfelj, Abram Vincenc, Alenka Abram 
- ostali: Abram Ida, Razpet Edo, Tušek Miran, Štucin Srečko, Troha Dušan, Simon Franjko, Edo Feltrin, 

Močnik Vencelj, Iztok Štremfelj, Zoran Abram, Kolenc Matej, Štucin Lucijan, Močnik Robert, Gabrijel 
Razpet 

 
Vsebina sestanka: 

- pregled stanja odprte problematike KS po zapisniku sestanka sveta KS z dne 14.06.2014 in ki je tudi 
priloga temu zapisniku 

- kandidature za nove člane sveta KS, ker sedanji člani sveta KS (Abram Vincenc, Ivan Pajntar, Branko 
Štremfelj, Henrik Mavri in Alenka Abram) ne bodo ponovno kandidirali 

 
Dogovori Sveta KS za porabo dotacije občine za leto 2014: 
 

1. Pregled stanja odprte problematike KS in poraba proračunskih sredstev KS: 
- Branko Štremfelj je poročal, da je Jesenica porabila svojih 3.500 Eur za potrebe vzdrževanja lokalnih 

cest. Po seštevku računov je bilo ugotovljeno, da je dejanska poraba Jesenice: 
2.614,79 € Izkopi Janez Jeram sp 

481,90 € Raspet doo 

544,64 € SGP Zidgrad Idrija dd 

3.641,33 € Skupaj 

Jesenica je presegla dogovorjeni znesek za 141,33 €! 
 

- Orehek je svojih 1.160,00 Eur pustil v občinskem proračunu, da se porabijo za sanacijska dela, ki jih je 
Občina Cerkno planirala skozi proračun (več na zapisniku z dne 14.09.2014). 

- Nemci bodo svojih 1.160,00 Eur porabili za nasutje poti, ki vodi iz glavne ceste do hiše Orehek 7 – 
Klavžar Frančiška 

- Orehovška grapa še ni javila kam bodo porabili svojih 1.160,00 Eur 
 

2. Kandidature za nov svet KS na lokalnih volitvah v Oktobru 2014: 
- Volilna enota 2 - Jesenica: Po zelo veliko usklajevanja, so za Jesenico svojo kandidaturo za člane 

sveta le potrdili: Dušan Troha, Iztok Štremfelj in Edo Feltrin. Edo Feltrin je potem v nedeljo 7.9.2014, 
osebno prišel k predsedniku sveta KS Vinkotu Abramu in prosil, da se njegova kandidatura umakne. 
Za Jesenico tako ostaneta Dušan Troha in Iztok Štremfelj. 

- Volilna enota 1 - Orehek: Kljub veliko prepričevanja vseh Orehovcev, ki so se udeležili sestanka, vas 
Orehek nima kandidatov za nov svet KS. Abram Vinko je v nedeljo 7.9.2014 šel še osebno po vseh 
hišah v vasi, a nikogar ni mogel prepričati v kandidaturo. 

- Volilna enota 3 – Orehovška grapa: Matej Kolenc in Mitja Štucin sta prostovoljno izrazila 
pripravljenost, da kandidirata za člana sveta KS 

 
3. Organizacija vaških volilnih enot za v bodoče: 

Vsi prisotni na sestanku so bili menja, da naj občinska volilna komisija takoj sproži postopek, da se 
sedanje 3 volilne enote re-organizirajo in sta v bodoče samo še 2 volilni enoti, ki imata skupno volišče 
št. 11 v prostorih bivše OŠ Orehek. Reorganizacija volilnih enot je potrebna za Orehek in Orehovško 
grapo, ker enostavno v vasi ni več zadosti ljudi, da bi s svojimi podpisi lahko podprli 4 kandidate sveta 
KS. Predlog je, da se Orehek in Orehovška grapa združita v eno volilno enoto in imata vsak po enega 
člana (en član iz Orehka in en član iz Orehovške grape). Jesenica naj ostane nespremenjena in ima 
tudi v bodoče 2 člana sveta. 

 
Zapisala: Alenka Abram 


