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 KRAJEVNA SKUPNOST  
 OPATJE SELO 
 Opatje selo 14 
  5291 MIREN 
 
 
 

 
 

Opatje selo, 20. 12. 2018 
 

 
ZAPISNIK 

 
2. redne seje sveta Krajevne skupnosti Opatje selo z 

dne 20. december 2018 ob 19.00 uri 
  
 
Navzoči člani sveta Krajevne skupnosti: 
Mirjan Pahor, 
Vilma Pahor, 
Jana Sušanj, 
Robert Masten, 
Matevž Marušič, 
Damjana Sušanj. 
 
Opravičeno odsoten: Mirko Godnič 
 
Na seji prisotni vabljeni predsedniki/predstavniki društev: 
- PD Kras - Alenka Marušič 
- ŠD Kras - Matjaž Marušič 
- TD I. SVIT - Primož Marušič 
- TD Cerje - Konrad Marušič 
- Društvo žensk „Žbrinca” - Erika Ferfolja Vidic 
 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Potrditev zapisnika 1. redne seje, 
2. Poročila 2018 in okvirni program dela za leto 2019 (KS in društva),  
3. Razno. 

 
Člani Sveta KS se strinjajo s predlaganim dnevnim redom. 
 

1. Potrditev zapisnika 1. redne seje  
 

Soglasno se sprejme sklep: Potrdi se zapisnik 1. redne seje z dne 17. 12. 2018.  
 

2. Poročila 2018 in okvirni program dela za leto 2019 (KS in društva) 
 

Predsednik sveta KS poda poročilo o delu sveta KS za leto 2018 in okvirni program dela za 
leto 2019. V letu 2018 je Svet KS Opatje selo zasedal osem krat, enkrat smo imeli dopisno 
sejo. Na sejah se je obravnavala tekoča problematika in druge zadeve, pomembne za 
krajevno skupnost in njene prebivalce.  
Nekaj pomembnejših:  

- leto 2018 je najbolj zaznamovalo Prvomajsko srečanje - Opajske pravce od včeraj, za 
danes in jutri, ki je bilo letos v povsem novi, zeleni preobleki.  
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- ostale prireditve organizirane v sodelovanju z društvi so potekale po predvidenem 
programu, izpostavil pa bi Opajske večere pod zvezdami, ki so bili glavno dogajanje v 
poletnih mesecih, 

- Izpostavili smo tudi problem telekomunikacij, predvsem pokritje z optiko. 
Infrastruktura za dostop do storitev preko optike je »delno« zgrajena, krajane pa 
predvsem zanimalo kdaj bodo do teh storitev imeli dostop in jih tudi dejansko lahko 
začeli uporabljati.  

- V Novi vasi nam je le uspelo, po večkratnem urgiranju, da so povezali javno izlivko na 
vodovodno omrežje.  

Okvirni program dela KS za leto 2019: 
Ker v letu 2018 nismo uspeli v celoti realizirati zastavljenega plana, bomo realizacijo le-
tega prenesli v leto 2019.  
- postavitev otroških igral na ustrezni lokaciji na prireditvenem prostoru, 
- sanacija mrliške vežice (popravilo strehe, sanacija razpok na fasadi in beljenje,....), 
- izpeljava prireditev vsaj v takem obsegu kot dosedaj, vključno s Prvomajskim 

srečanjem. 
 

 
Predstavniki društev podajo poročila o delovanju društev za leto 2018 in okvirne 
programe dela za leto 2019.   

 
3. Razno  

/ 
 
 
Seja zaključena ob 21.00 uri. 
 
 
 
Zapisala                                                                               Predsednik sveta KS 
Damjana Sušanj                                                                  Mirjan Pahor    
 
 
 


