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 KRAJEVNA SKUPNOST  
 OPATJE SELO 
 Opatje selo 14 
  5291 MIREN 
 
 
 

 
Opatje selo, 17. 12. 2018 
 

ZAPISNIK 
 
 

konstitutivne seje novoizvoljenega sveta Krajevne skupnosti Opatje selo, 
dne 17. decembra 2018 ob 19.00 uri 

 
 
Dnevni red: 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov, 
2. Potrditev mandatov članov sveta Krajevne skupnosti Opatje selo. 

 
Navzoči novoizvoljeni člani sveta Krajevne skupnosti: 
- Mirjan Pahor, 
- Vilma Pahor, 
- Jana Sušanj, 
- Mirko Godnič, 
- Robert Masten, 
- Matevž Marušič, 
- Damjana Sušanj. 
 
Prisoten: Mauricij Humar, župan 
 
Opravičeno odsoten: / 
 
Župan občine Miren - Kostanjevica, Mauricij Humar ugotovi sklepčnost glede na število 
navzočih članov in potrdi mandate članom sveta Krajevne skupnosti Opatje selo. Po potrditvi 
mandatov članom sveta Krajevne skupnosti, župan zapusti sejo. 
 
Člani sveta Krajevne skupnosti Opatje selo s sejo nadaljujejo in predlagajo imenovanje 
predsednika, podpredsednika in tajnika Krajevne skupnosti.  
 
Vilma Pahor prevzame vodenje seje novo konstituiranega sveta Krajevne skupnosti in 
predlaga imenovanje predsednika, namestnika predsednika in tajnika Krajevne skupnosti.  
 
Člani sveta Krajevne skupnosti soglasno sprejmejo sklep: 

- za predsednika Krajevne skupnosti se imenuje Mirjan Pahor 
- za podpredsednika Krajevne skupnosti se imenuje Mirko Godnič 

 
Člani sveta Krajevne skupnosti soglasno sprejmejo sklep: 

- za tajnika Krajevne skupnosti se imenuje Damjana Sušanj 
 
Predsednik Krajevne skupnosti poda pobudo, da se seja nadaljuje in predlaga  dnevni red 1. 
redne seje sveta Krajevne skupnosti in sicer: 
 

1. Pooblastilo za podpisovanje - seznam deponiranih podpisov 
2. Asfaltiranje dela ceste na Lokvici 
3. Tekoče zadeve  
4. Razno 

GSM: 041 733 249 
E-pošta: ksopatjeselo@gmail.com 
Ni zavezanec za DDV. 
Davčna št.: 36474355 
Matična št.: 5029104000  
Tip: Pravna oseba 
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Člani sveta Krajevne skupnosti se s predlogom predsednika strinjajo in soglasno sprejmejo 
ter potrdijo dnevni red. 
 
1. Pooblastilo za podpisovanje - seznam deponiranih podpisov 
 
Člani sveta Krajevne skupnosti soglasno sprejmejo sklep: 
Za podpisovanje se pooblasti: -  predsednika KS Mirjan Pahor 
                                                 -  podpredsednika KS Mirko Godnič 
                                                 -  tajnika KS Damjana Sušanj 
 
2. Asfaltiranje dela ceste na Lokvici 
 
Na delu cestišča na Lokvici, kjer se je uredila sanacija vodovoda in vstavilo cevi za električno 
omrežje, se ugotavlja, da je tudi bližnji del cestišča, ki ni bil poškodovan med gradbenimi deli, 
precej dotrajan. Ta del cestišča so v preteklosti sami vaščani že krpali z betonom, kljub temu, 
je cestišče razpokano in se kruši.  
Predsednik sveta KS in član sveta Robert Masten seznanita ostale člane sveta KS, da je  
občina Miren - Kostanjevica o nujnosti asfaltiranju dela cestišča na Lokvici, že obveščena. 
Z županom Mauricijem Humar in Albinom Pahor je že dogovorjeno, da bi bilo smiselno 
sanirati celotni del cestišča.  
 
3. Tekoče zadeve  
 
- Obisk starejših občanov 
V petek 21. 12. 2018 obisk starejših na Lokvici in v Novi vasi, v soboto 22. 12. 2018 pa po 
Opatjem selu. 
 
- Nova trafo postaja na Lokvici 
Seznanili smo se z informacijo o postavitvi nove trafo postaje na Lokvici. V sredo 12. 12. 
2018 sta Robert Masten in Mirjan Pahor skupaj z g. Bezeljak Elektro Gorica pogledali možno 
lokacije za postavitev trafo postaje. Robert Masten stopi v kontakt z lastniki parcel. 
 
4. Razno 
 
Člani sveta Krajevne skupnosti soglasno sprejmejo sklep: 
Dne 20. 12. 2018 ob 19 uri se skliče 2. redno sejo sveta Krajevne skupnosti, na katero se 
povabi predstavnike vseh društev, ki delujejo v krajevni skupnosti.  
 
 
Seja sveta KS zaključena ob 20.45 uri. 
 
 
 
Zapisala                                                                Predsednik sveta KS Opatje selo 
Damjana Sušanj                                                                 Mirjan Pahor 
 


