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Zapisnik s sestanka KS: 25.10.2014 
 
Prisotni: 

- Novi svet KS: Matej Kolenc, Mitja Štucin, Albert Mavri, Iztok Štremfelj, Dušan Troha 
- Stari svet KS: Janko Pajntar, Branko Štremfelj, Abram Vincenc, Alenka Abram 

 
 
SKLEPI: 
 

1. Na sestanku je bil prebran iz sprejet začasni poslovnik KS in nov svet je soglasno potrdil, da 
mesto novega predsednika KS prevzame Matej Kolenc, podpredsednik je Mitja Štucin. 

 
2. Stari svet je novemu svetu je predstavil svoje delo v zadnjem mandatu in še: 
- Finančno stanje KS (stanje na depozitu in računu). 
- Predan je bil žig KS in informacija kako se uredi prenos pošte na novega prejemnika. 
- Odprte točke iz proračuna 2014, ki so zajete na prilogi temu zapisniku (Orehovška grapa mora 

še porabiti svoje del sredstev in manjka račun za pesek, ki naj bi ga naročili na Nemcih. Za to 
Alenka pokliče Simona Franjko in preveri kakšen je status). 

- Kako je bila urejena skrb za mrliško vežico, predani so bili ključi in nov svet mora KS odločiti, 
kako bo to urejeno naprej. 

- Kako je bilo urejena skrb za košnjo pokopališča in predana je bila informacija, da se mora nov 
svet uskladiti glede podaljšanja dogovora z Markom Jelenom, ki je za svoje delo dobil plačilo 5 
€/h in se mu je znesek plača skozi material.  

- Predana je bila kartica za nakup goriva na Petrolu. 
- Predani so bili ključi razreda in kuhinje v bivši OŠ, ki so ločeni od ostalih prostorov s katerimi 

upravlja Mladinsko društvo Vidaunk.  
- Nov svet je bil obveščen, da je v prostorih bivše trgovine spravljena nova kuhinjska oprema za 

prostore v bivši OŠ in jaški, ki so namenjeni za cesto v Orehek. 
- Predan je bil arhiv tekoče dokumentacije, star arhiv se prenese, ko bo zanj določeno ustrezno 

mesto. 
 
3. Ostala problematika, ki je bila izpostavljena na sestanku: 
- Poškodba mostu Pri Rsinu, zaradi katere je cesta Orehovška grapa – Orehek zaprta. 
- Krajani Jesenice želijo, da se v ime krajevne uradno doda še vas Jesenica. 
- Da bi bilo smiselno pri tajniku Martinu Razpetu sprožiti 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.   

 
4. Pregled ostale odprte problematike se izvede na ločenem sestanku, ki ga bo sklical Matej 

Kolenc.  
 
 
 
Zapisala: Alenka Abram 
 


