KRAJEVNA SKUPNOST
OPATJE SELO
Opatje selo 14
5291 MIREN

GSM: 041 733 249
E-pošta: ksopatjeselo@gmail.com
Ni zavezanec za DDV.
Davčna št.: 36474355
Matična št.: 5029104000
Tip: Pravna oseba

Opatje selo, 14. 1. 2019

ZAPISNIK
3. redne seje sveta Krajevne skupnosti Opatje selo z
dne 14. januar 2019 ob 19.00 uri
Navzoči člani sveta Krajevne skupnosti:
Mirjan Pahor,
Vilma Pahor,
Robert Masten,
Mirko Godnič,
Matevž Marušič,
Damjana Sušanj.
Opravičeno odsotna: Jana Sušanj
Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.

potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 20. 12. 2018,
priprava finančnega plana za leti 2019 in 2020,
imenovanje popisne komisije,
tekoče zadeve,
razno.

Člani Sveta KS se strinjajo s predlaganim dnevnim redom.
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje
Soglasno se sprejme sklep: Potrdi se zapisnik 2. redne seje z dne 20. 12. 2018.
2. Priprava finančnega plana za leti 2019 in 2020
Pripravi se finančni plan za leti 2019 in 2020. Na postavke, ki se nananašajo na stroške ter
tiste katere so s pravilnikom določene ne moremo vplivati, so pripravljene že v službi
računovodstva, o ostalih postavkah smo člani sveta soglasni.
Soglasno se sprejme sklep: Tako pripravljen plan se posreduje računovodstvu občine, naš
plan je del občinskega proračuna. Plan je v prilogi.
3. Imenovanje popisne komisije
Soglasno se sprejme sklep: V inventurno komisijo se imenuje:
• predsednik: Robert Masten
• član: Damjana Sušanj
• član: Boštjan Frančeškin
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4. Tekoče zadeve
-

Sestanek za 1.maj
Ograditev neomejenega dostopa na prireditveni prostor
Ureditev zunanja osvetljave Hiša opajske tradicije
Informacija - trafo postaja Lokvica
Opajski večeri pod zvezdami
S člani ekipe prve pomoči civilne zaščite Občine Miren-Kostanjevica, bi v petek, 22. 2.
2019 ob 18 uri izvedli tečaj temeljnih postopkov oživljanja s souporabo defibrilatorja.
Člani ekipe prinesejo s sabo šolski defibrilator, 3 lutke, projektor, platno, odeje, tako da bi
bilo za pripravit samo ogrevan prostor. Prosijo, za potrditev termina.
5. Razno

-

Prošnja OŠ Miren: Donacija za šolski sklad Podružnice OŠ Kostanjevica

Soglasno se sprejme sklep: Podružnici OŠ Kostanjevica se donira v šolski sklad 200,00
EUR.
- nasutje parkirnega prostora pred pokopališčem v Novi vasi.
-

Izgradnja radijskega teleskopa za opazovanje radijskega signala molekule OH

Predlagamo, da g. Brešan in g. Vogrinčič najprej predstavita projekt in pogoje za postavitev
le-tega kompetentnim osebam na Občini Miren - Kostanjevica. V primeru ugodne rešitve in,
če bo izbrana lokacija postavitve teleskopa na območju naše krajevne skupnosti, bo KS k
izgradnji teleskopa izdala pozitivno mnenje.
-

informacija - mlajši krajani so izrazili željo po ureditvi prostorov pod odrom na
prvomajskem prireditvenem prostoru.

Seja zaključena ob 21.00 uri.

Zapisala
Damjana Sušanj

Predsednik sveta KS
Mirjan Pahor
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