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 KRAJEVNA SKUPNOST  
 OPATJE SELO 
 Opatje selo 14 
  5291 MIREN 
 
 
 

 
 

Opatje selo, 28. 1. 2020 
 

 
ZAPISNIK 

 
10. redne seje sveta Krajevne skupnosti Opatje selo z 

dne 28. januar 2020 ob 18.30 uri 
  
Navzoči člani sveta Krajevne skupnosti: 
Mirjan Pahor, 
Vilma Pahor, 
Jana Sušanj, 
Robert Masten, 
Matevž Marušič, 
Mirko Godnič 
Damjana Sušanj. 
 
Opravičeno odsoten: / 
 
Na seji prisotni vabljeni predsedniki/predstavniki društev: 
- ŠD Kras - Matjaž Marušič 
- Oljkarsko društvo I. SVIT - Davorin Marušič 
- TD Cerje - Konrad Marušič 
- Društvo žensk „Žbrinca” - Erika Ferfolja Vidic 
- KO ZZB NOV - Ksenija Blažič 

 
Vabljena občinska svetnica: Jasmina Mihelj Marušič  
 
Opravičeno odsotna: PD Kras - Alenka Marušič 
 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Potrditev zapisnika 9. redne seje, 
2. Poročila 2019 in okvirni program dela za leto 2020 (KS in društva),  
3. Imenovanje inventurne komisije, 
4. Tekoče zadeve 
5. Razno. 

 
Člani Sveta KS se strinjajo s predlaganim dnevnim redom. 
 

1. Potrditev zapisnika 9. redne seje  
 

Soglasno se sprejme sklep: Potrdi se zapisnik 9. redne seje z dne 26. 11. 2019.  
 

2. Poročila 2019 in okvirni program dela za leto 2020 (KS in društva) 
 

Predsednik sveta KS poda poročilo o delu sveta KS za leto 2019 in okvirni program dela za 
leto 2020. V letu 2019 je Svet KS Opatje selo zasedal sedem krat. Na sejah se je 
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obravnavala tekoča problematika in druge zadeve, pomembne za krajevno skupnost in njene 
prebivalce.  
Nekaj pomembnejših:  
- V letu 2019 smo se sestali na 7. rednih sejah 
- S člani ekipe prve pomoči civilne zaščite Občine Miren-Kostanjevica, smo v petek, 22. 2. 

2019 izvedli tečaj temeljnih postopkov oživljanja s souporabo defibrilatorja.  
- 29. 3. 2019 - izvedli prireditev Podoknica Nedeljskega  
- Udeležba na predsrečanju vasi Selo-Sela-Sele 6. aprila 2019. Iz naše KS so se 

predsrečanja udeležili Alojz Pangos, Mirjan Pahor in podžupan Zvonko Ferfolja. Srečanje 
je bilo 15. junija 2019 v Selah pri Polskavi. 

- Sodelovanje pri izvedbi Prvomajskega srečanja 2019 - organizator dogodka je zavod 
Turizem Miren Kras.  

- Na Občino Miren - Kostanjevica poslali vprašanje in želeli zagotovilo, kdaj se bo že 
nekajkrat „obljubljena” adaptacija vrtca Opatje selo realizirala. 

- Obnovitev grobnice padlim v NOB na pokopališču Opatje selo  
- Predlogali Prosvetno društvo “Kras” Opatje selo za prejem Plakete občine Miren - 

Kostanjevica 
- Nakupili zastave 
- V sodelovanju z lokalnimi društvi izpeljali v nedeljo 15. 9. 2019 Opajski semenj  
- Sodelovanje pri sprejemu predstavnikov mesta Kralupy v KS Opatje selo dne 5. 10. 

2019. 
- Sodelovali pri izvedbi Opajskih večerov pod zvezdami 
- Pripravili hišni red uporabe prostora Pod občino  
- Sodelovali pri organizaciji Pohoda Opatje selo - Cerje v nedeljo, 13.10. 2019. 
- Nabavili karaoke sistem - (zvočnik in mikrofon) za potrebe na raznih prireditvah, v 

organizacjii KS in društev 
- Kot vsako leto smo tudi v letu 2019, v sodelovanju z društvi, izvedli 1. novembra 

komemoracije  
- 5. 12. 2019 izvedli Miklavževanje   
- Ob koncu leta smo obiskali starejše krajane  
- Razprava o morebitnem prevzemu prireditvenega prostora v upravljanje  
- Nova spletna stran KS Opatje selo 
- Donirali smo sredstva v okviru možnosti po finančnem planu 
- Poskrbeli za ureditev na pokopališčih 
- Občina je izvedla popravila na strehi vrtca Opatje selo 
- Popravili klopi na placu 
- Seznanitev s problemom meteorne vode pred stavbo KS 
- Problem parkiranja pri stavbi KS 
- Seznanitev občine o potrebni sanacije državne ceste Miren - Opatje selo. 
- Predlagali tudi premestitev označevalnih tabel Opatje selo in postavitev oznak za umiritev 

prometa 
 
Okvirni program dela KS za leto 2020: 

Ker v letu 2019 nismo uspeli v celoti realizirati zastavljenega plana, bomo realizacijo le-
tega prenesli v leto 2020.  
- postavitev otroških igral na ustrezni lokaciji na prireditvenem prostoru, 
- sanacija mrliške vežice (popravilo strehe, sanacija razpok na fasadi in beljenje,....),Iz 

namenskih sredstev za investicije leto 2019 in 2020, 
- izpeljava prireditev vsaj v takem obsegu kot dosedaj, vključno s Prvomajskim 

srečanjem. 
- možnost obnove križa na pokopališču (spomrniško varstvo ?) 
- sofinanciranje obnove kalov 
- sodelovanje pri organizaciji srečanja pobratenih borčevskih organizacij 
- druge vsakoletne aktivnosti   

 
Predstavniki društev podajo poročila o delovanju društev za leto 2019 in okvirne 
programe dela za leto 2020.   
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- Prebere se Poročilo ŠD Kras Opatje selo. KS pooblašča ŠD Kras, za nadzor 
nad porabo pitne vode na proreditvenem prostoru Opatje selo. 

- Konrad Marušič poroča o realizaciji dela TD Cerje za leto 2019 in okvirni 
program dela za leto 2020  

- Davorin Marušič poroča o realizaciji dela Turistično - oljkarskega društva 
I.SVIT, Kras za leto 2019 in okvirni program dela za leto 2020. Izpostavi tudi 
problem ceste proti Lokvici in skozi vas zaradi dotrajane asflatne prevleke in 
neutrjenih cestnih bankin.  

- Ksenija Blažič poroča o realizaciji dela KO ZZB NOV za leto 2019 in okvirni 
program za leto 2020. 

 
3. Imenovanje inventurne komisije 

 
Soglasno se sprejme sklep: V inventurno komisijo se imenuje:  

o predsednik: Robert Masten 
o član: Damjana Sušanj 
o član: Vilma Pahor 

 
4. Tekoče zadeve 

- Občina je konec lanskega leta prejela Voucher za vzpostavitev brezplačnih Wifi točk v 
občini. 

Za vzpostavitev brezplačne WIFI točke v vaši Krajevni skupnosti, vas prosim za predloge 
ene prioritetne točke in ene dodatne točke, katero smatrate, da bi bila uporabna za 
največjo skupino ljudi. V kolikor smatrate, da bi bila točka potrebna v vaših prostorih (v 
notranjosti), prosim še za predlog le te. Doseg take točke naj bi bil cca. 50-60 m okrog. 
 
Občini se pošlje dopis: Kot prioritetno točko vzpostavitve brezplačne WIFI točke prdlagamo 
Hišo opajske tradicije, kot dodatno WiIFI točko pa prireditveni prostor Opatje selo. 
 
- Določitev višine grobnin za leto 2020 
Soglasno se sprejme sklep: Cene grobnin v letu 2020 ostajajo nespremenjene: enojni grob 
16,50 €, dvojni grob 27,50 € in žarna niša 27,50 €. Vse cene grobarine imajo vključen DDV. 
 

5. Razno  
/ 

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


