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, 3. 3. 2020

ZAPISNIK
11. redne seje sveta Krajevne skupnosti Opatje selo z
dne 3. marec 2020 ob 18.30 uri
Navzoči člani sveta Krajevne skupnosti:
Mirjan Pahor,
Vilma Pahor,
Robert Masten,
Matevž Marušič,
Damjana Sušanj.
Opravičeno odsotna: Jana Sušanj in Mirko Godnič

Vabljena občinska svetnica: Jasmina Mihelj Marušič
Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.

Potrditev zapisnika 10. redne seje,
Odlok o pokopališkem redu v Občini Miren-Kostanjevica,
Tekoče zadeve,
Razno.

Člani Sveta KS se strinjajo s predlaganim dnevnim redom.
1. Potrditev zapisnika 10. redne seje
Soglasno se sprejme sklep: Potrdi se zapisnik 10. redne seje z dne 28. 1. 2020.
2. Odlok o pokopališkem redu v Občini Miren-Kostanjevica
Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) in
17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – uradno prečiščeno
besedilo, 62/2016) je pravna služba Občine Miren-Kostanjevica pripravila Odlok o
pokopališkem redu v Občini Miren-Kostanjevica, ki naj bi podrobneje določil izvajanje
pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju občine.
Svet KS po razpravi predlaga sledeče popravke/spremembe:
- 4. člen točka 2: predlagamo, da se doda: V krajih kjer so mrliške vežice je obvezna
uporaba le-teh.
- 23. člen točka 7: predlagamo spremembo 7. točke: Nova 7. točka naj bi se glasila: Talni
žarni grob je enake dimenzije kot otroški grob - od 0,7 m do 0,8 m, dolžina 1,0 m, globok pa
1,0 m.
-

26. člen točka 3: - predlagamo, da se iz teksta črta beseda “Prva”. Nova točka 3 naj bi se
glasila: Grobnina za stensko žarno nišo znaša dvesto odstotkov grobnine za enojni grob.
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3. Tekoče zadeve
- Široko pasovno omrežje
Občini Miren-Kostanjevica in Telekomu Slovenije se pošlje dopis, ki je v prilogi
- Poročilo o zaključnem računu
Predsednik seznani prisotne z zaključnim računom
- 1. maj Opatje selo
Pregled popravil na vodovodnem omrežju - pipa pri šanku ter WC
Določitev datuma za delovno akcijo - sobota 25. 4. 2020 ob 8.00 uri v primeru slabega
vremena odpade
Pripeljati cca 35 kompletov miz - rezervacija miz
Redarstvo - usmerjanje prometa
-

Poročilo s sestanka predsednikov KS spodnjega Krasa

4. Razno
-

Priključitev elektrike iz muzeja na cerkveni strani, na Hišo opajske tradicije.
Drevo za Cerje - 2. vseslovenska akcija sajenja dreves na Cerju - sobota, 21. marec
2020 ob 9.00 uri.

Seja zaključena ob 21.00 uri.

Zapisala
Damjana Sušanj

Predsednik sveta KS
Mirjan Pahor
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