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 KRAJEVNA SKUPNOST  
 OPATJE SELO 
 Opatje selo 14 
 5291 MIREN 
 
 
 

 
 

Opatje selo, 21. 5. 2019 
 

 
ZAPISNIK 

 
5. redne seje sveta Krajevne skupnosti Opatje selo z 

dne 21. maj 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. 
 
Predlog dnevnega reda:  
  
1. Potrditev zapisnika 4. redne seje z dne 21. 3. 2019,  
2. Srečanje vasi Selo-Sela-Sele,  
3. Vrtec Opatje selo,   
4. Tekoče zadeve,  
5. Razno.  
  
 Člani Sveta KS se strinjajo s predlaganim dnevnim redom. 
 

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje  
 

Soglasno se sprejme sklep: Potrdi se zapisnik 4. redne seje z dne 21. 3. 2019.  
 

2. Srečanje vasi Selo-Sela-Sele 
 
Srečanje vasi Selo-Sela-Sele bo 15. junija 2019 v Selah pri Polskavi.  
- srečanja se udeležimo skupaj s Selami na Krasu, 
- odhod avtobusa ob 6.00 uri, prihod cca 22.00 uri, 
- prijave zbira Mirjan Pahor, 
- malica in pijača kot ponavadi, 
- darilo - pršut - skupaj s Selami na Krasu, 
- županu pošljemo prošnjo za donacijo. 
 
 
 
  

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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3. Vrtec Opatje selo 
 
Kar nekaj staršev, ki niso uspeli vpisati svojih otrok v vrtec Opatje selo, je zaskrbljenih, da se 
ne bi pozabilo na že nekajkrat „obljubljeno” adaptacijo vrtca Opatje selo. Svet KS Opatje selo 
želi od Občine zagotovilo, kdaj se bo adaptacija vrtca Opatje selo realizirala.  

 
Soglasno se sprejme sklep: Občina naj nam odgovori, kdaj se predvideva adaptacija vrtca 
Opatje selo. 
 

4. Tekoče zadeve 
 

- Prošnja g. Boruta Pangos 
Soglasno se sprejme sklep: Še vedno je naše stališče, da sta bili omenjeni parceli kupljeni 
z namenom izgradnje avtobusnega postajališča. Leta 2011 je bil za ureditev le-tega že 
pridobljen idejni projekt, zato tudi pričakujemo, da se bo to tudi realiziralo. Mnenja smo, da 
lahko Občina proda parcelo št. 1975/13 k.o. Opatje selo in v kolikor je možno, naj g. Borut 
Pangos pridobi služnost za izhod na cesto. 

 
- Obnovitev grobnice padlim v NOB na pokopališču Opatje selo 
Za ureditev/obnovitev grobnice padlim v NOB na pokopališču Opatje selo smo prejeli tri 
ponudbe: Kamen Ražem d.o.o. Lokev 214, 6219 Lokev, TIMI DOM d.o.o. Opatje selo 72 a, 
5291 Miren, Kamnoseštvo Bele, Simon Bele s.p. Kopriva 40 d, 6221 Dutovlje.  
Soglasno se sprejme sklep: Izmed prispelih ponudb se sprejme ponudbo TIMI DOM d.o.o. 
Opatje selo 72 a, 5291 Miren.  

 
- Opajski večeri pod zvezdami 2019 

 
- Plaketa občine Miren - Kostanjevica 
Soglasno se sprejme sklep: Predlagamo Prosvetno društvo “Kras” Opatje selo za prejem 
občinske plakete. 
 

5. Razno  
 

- Prošnja osnovnošolcev 9. razreda OŠ Miren za denarni prispevek za Valeto 
Soglasno se sprejme sklep: Devetošolcem OŠ Miren se iz sredstev za donacije nameni 
50,00 EUR. 

 
- Srečanje Marušičev 15. 6. 2019 - izda se soglasje za uporabo prostora pri Hiši opajske 

tradicije. 
 
- Javna tehtnica Opatje selo - popravilo 
 
- V Novi vasi se na travniku ob cerkvi postavlja podstavek za postavitev zastave - zanima 

nas, če je Zveza vojnih veteranov Slovenije OE Nova Gorica za to pridobila dovoljenje. 
 
- Nakup zastav 
 
 
Seja zaključena ob 21.00 uri. 
 
 
 
Zapisala                                                                               Predsednik sveta KS 
Damjana Sušanj                                                                  Mirjan Pahor    
 
 
 


