
 

 KRAJEVNA SKUPNOST  
 OPATJE SELO 
 Opatje selo 14 
 5291 MIREN 
 
 
 

 
 

Opatje selo, 20. 8. 2019 
 

 
ZAPISNIK 

 
6. redne seje sveta Krajevne skupnosti Opatje selo z 

dne 20. avgust 2019 ob 19.30 uri 
  
 
Navzoči člani sveta Krajevne skupnosti: 
Mirjan Pahor, 
Vilma Pahor, 
Jana Sušanj, 
Robert Masten. 
Damjana Sušanj. 
 
Opravičeno odsotna: Matevž Marušič, Mirko Godnič in Jasmina Mihelj Marušič. 
 
 
K seji sveta vabljena:  
K 2. točki dnevnega reda vabljeni: Erika Ferfolja Vidič in Alenka Marušič 
 
 
Predlog dnevnega reda:  
  
1. Potrditev zapisnika 5. redne seje z dne 21. 5. 2019,  
2. Opajski semenj 2019,   
3. Tekoče zadeve,  
4. Razno.   
 
 Člani Sveta KS se strinjajo s predlaganim dnevnim redom. 
 

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje  
 

Soglasno se sprejme sklep: Potrdi se zapisnik 5. redne seje z dne 21. 5. 2019.  
 
 

2. Opajski semenj 2019 
 
Opajski semenj bo potekal tako kot vsako leto do sedaj. 

- nedelja 15. 9. 2018 ob 10.00 uri sv. Maša in 18.00 uri semenj: 
- za pripravo programa zadolženo PD “Kras”, 
- plakat - vabilo na dogodek pripravi KS, 
- Društvo žensk „Žbrinca” pripravi malo peciva in poskrbi za okrasitev odra, 
- prijava dogodka KS,  
- k sodelovanju se povabi vsa društva iz KS in lokalne pridelovalce, 
- druženje ob hrani in pijači. 

 
 

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



 

3. Tekoče zadeve 
 
- Podpis pobratenja Občine Miren - Kostanjevica s Kralupy (Češka) in obisk delegacije v 

KS Opatje selo dne 5. 10. 2019, 
- Realizacija projekta “Izposojevalnica knjig” v KS Opatje selo, 
- Problem parkiranja stavba KS - obvestilo  
- Seznanitev s pripombo na košnjo pokopališča, 
- Oddajanje prostora Pod občino - pripravi se hišni red uporabe prostora,  
- ObčinA Miren-Kostanjevica nam je posredovala obvestilo Ministrstva za javno upravo 

glede izvajanja zakona o dostopu do informacij javnega značaja v krajevnih skupnostih. 
O nadaljnih aktivnostih nas bodo z občine seznanili, takoj po pridobitvi dodatnih 
informacij. Predlagajo, da naj se v primeru ko stranke željo pridobiti informacije javnega 
značaja od Krajevne skupnosti, obrnejo na občino. 

Soglasno se sprejme sklep: Predlagamo, da ustrezna občinska služba, pred podpisom in 
javno objavo, zapisnike KS pregleda in potrdi njihovo skladnost z Zakonom o dostopu do 
informacij javnega značaja.    
 

4. Razno  
 
PD “Kras” - 115 obletnica delovanja 
Soglasno se sprejme sklep: KS ob 115 obletnici delovanja PD “Kras” donira društvu 115,00 
EUR. 
 
 
Seja zaključena ob 21.00 uri. 
 
 
 
Zapisala                                                                               Predsednik sveta KS 
Damjana Sušanj                                                                  Mirjan Pahor    
 
 
 
 


