
 

 1 

 KRAJEVNA SKUPNOST  
 OPATJE SELO 
 Opatje selo 14 
  5291 MIREN 
 
 
 

 
 

Opatje selo, 21. 3. 2019 
 

 
ZAPISNIK 

 
4. redne seje sveta Krajevne skupnosti Opatje selo z 

dne 21. marec 2019 ob 19.00 uri 
  
 
Navzoči člani sveta Krajevne skupnosti: 
Mirjan Pahor, 
Vilma Pahor, 
Jana Sušanj, 
Robert Masten, 
Matevž Marušič, 
Damjana Sušanj, 
Mirko Godnič. 
 
Opravičeno odsoten: / 
 
Na seji sveta KS prisotna občinska svetnica Jasmina Mihelj Marušič. 
 
K 2. točki dnevnega reda vabljeni: Konrad Marušič in Erika Ferfolja Vidič 
 
Predlog dnevnega reda:  
  
1. Potrditev zapisnika 3. redne seje z dne 14. 1. 2019,  
2. Podoknica Nedeljskega dne 29. 3. 2019,  
3. Predsrečanje vasi Selo-Sela-Sele,  
4. Prvomajsko srečanje,  
5. Določitev višine grobarine,  
6. Tekoče zadeve,  
7. Razno. 
 
Člani Sveta KS se strinjajo s predlaganim dnevnim redom. 
 

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje  
 

Soglasno se sprejme sklep: Potrdi se zapisnik 3. redne seje z dne 14. 1. 2019.  
 

2. Podoknica Nedeljskega 29. 3. 2019 
 

- Podoknica Nedeljskega bo 29. 3. 2019 ob 18.00 uri, 
- Podoknica je posvečena društvu žensk »Žbrinca«, posledično predsednici društva 

Eriki Ferfolja Vidič, 
- Dogodek se odvija pri Hiši opajske tradicije, 
- Postavi se šotor na odru - zadolžen Matevž Marušič, 
- Pogostitev nastopajočih v gostilni Štirna (donacija), 
- Pogostitev obiskovalcev kot pri Opajskih večerih, 
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- Pridobivanje sponzorjev - Mirjan Pahor, 
- Simbolična obdaritev akterjev podoknice - občina Miren Kostanjevica, 
- Priprava prostora za dogodek, 
- Nabava potrošnega materiala - Mirjan Pahor, 
- Scenarij prireditve - člani pripravljalnega odbora, 
- KS zagotovi posnetek prireditve - zgoščenko (članom sveta KS, vsem donatorjem in 

krajevnim društvom), in še cca10 zgoščenk za promocijo. 
 

3. Predsrečanje vasi Selo-Sela-Sele 
 
Srečanje vasi Selo-Sela-Sele bo 15. junij 2019 v Selah pri Polskavi, predsrečanje pa 6. aprila 
2019. Iz naše KS se predsrečanja udeležijo Alojz Pangos, Mirjan Pahor in podžupan Zvonko 
Ferfolja. 
  

4. Prvomajsko srečanje 
 
Prvomajsko srečanje bo 1. maja v Opatjem selu, organizator dogodka je zavod Turizem 
Miren Kras, pri izvedbi sodelujemo KS in društva iz Opatjega sela. Slavnostni govornik 
predsednik Slovenije Borut Pahor, kulturni program oblikujejo moški in mladinski pevski zbor 
Kras in ženski pevski zbor Glas iz Bilj, pihalna godba z gosti iz Nove Gorice, zabavni del pa 
Kingston in Amor. 
Predvidene aktivnosti: 

- priprava in ureditev prireditvenega prostora - predlog - delovna akcija v soboto, 27. 4. 
2019 (obvestilo po hišah), 

- pridobitev gasilskih garnitur miz in klopi (50 - 60) v naši občini, 
- organiziranje pomoči pri postrežbi jedače in pijače za goste, 
- pridobitev zadostnih parkirnih prostorov - Mirjan Pahor, 
- usmerjanje in parkiranje na dan prireditve - Matevž Marušič, 
- košnja parkirišč in prireditvenega prostora - Robert Masten, 
- društvo žensk Žbrinca organizira in izvede srečelov,  
- še druge aktivnosti po potrebi, 
- 2. maja - čiščenje prostora po prireditvi, 
- ostalo je v domeni organizatorja prireditve.  

 
5. Določitev višine grobarine 

 
Soglasno se sprejme sklep: Cene grobarine v letu 2019 ostajajo nespremenjene: enojni 
grob 16,50 €, dvojni grob 27,50 € in žarna niša 27,50 €. Vse cene grobarine imajo vključen 
DDV. 
 

6. Tekoče zadeve 
 

- Bilanca in finančne zadeve - predsednik seznani svetnike z bilanco poslovanja, 
finančnimi izkazi ter prihodki in odhodki za leto 2018 

- Obnova spominskega obeležja (grobnica žrtvam fašizma in nacizma) na pokopališču.  
 

7. Razno  
 
Izpostavi se pomankanje kontejnerjev za zbiranje gradbenega materiala v Zbirnem centru 
Kras pri Kostanjevici: določene kosovne odpadke (zloženka Zbirni centri, Komunala d.d. 
Nova Gorica), kamor spada tudi gradbeni material, se odpelje na Center za ravnanje z 
odpadki v Stari Gori. 

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


