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 KRAJEVNA SKUPNOST  
 OPATJE SELO 
 Opatje selo 14 
 5291 MIREN 
 
 
 

 
 
Opatje selo, 30. 07. 2020 
 

 
ZAPISNIK 

 
13. redne seje sveta Krajevne skupnosti Opatje selo z 

dne 30. julij 2020 ob 19.30 uri 
  
 
Navzoči člani sveta Krajevne skupnosti: 
 
Mirjan Pahor, 
Robert Masten, 
Mirko Godnič, 
Vilma Pahor, 
Matevž Marušič, 
Damjana Sušanj. 
 
Opravičeno odsoten: Jana Sušanj 
 
 
Vabljena: Jasmina Mihelj Marušič 
 
Predlog dnevnega reda: 
 
1. Potrditev zapisnika 12. redne seje z dne 26. 5. 2020, 
2. Nadaljno delovanje sveta Krajevne skupnosti,  
3. Tekoče zadeve, 
4. Razno. 
 
Člani Sveta KS se strinjajo s predlaganim dnevnim redom. 
 
 

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje  
 

Soglasno se sprejme sklep: Potrdi se zapisnik 12. redne seje z dne 26. 5. 2020.  
 

2. Nadaljno delovanje sveta Krajevne skupnosti  
 
Predsednik Krajevne skupnosti zaradi zdravstvenih razlogov se ne more popolno posvetiti 
vsem obveznostim, ki so povezane z vodenjem Krajevne skupnosti, zato prisotne seznani z 
nastalo situacijo. Predlaga, da določene obveznosti povezane s to funkcijo, s sprotnim 
ustnim pooblastilom preloži na ostale člane sveta KS. Glede tega se bomo sproti dogovarjali. 
 

3. Tekoče zadeve 
 
- Realizacija Rebalansa št. 1 za finančni načrt za leto 2020 na dan 30. 6. 2020 
 

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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- Seznanitev z vlogo družbe Telemach d.o.o. o postavitvi telekomunikacijske bazne 
postaje GF Opatje selo, SW - 1403 B na območju komleksa »Marušič« v Opatjem selu  

 
S strani investitorja Telemach d.o.o. je Občina Miren - Kostanjevica ponovno prejela vlogo za 
izdajo mnenja v postopku gradbenega dovoljenja za bazno postajo na območju kompleksa 
»Marušič«, ker so spremenili predvideno lokacijo droga in ga pomaknili cca 150 m bolj 
severno.  
 
Soglasno se sprejme sklep: Spremembe, glede na to, da se sedaj postavitev droga pomika 
še dlje od obstoječih stanovanjskih objektov in predvidene pozidave, ne vplivajo na že  
izdano pozitivno soglasje (zapisnik 1. dopisna seja - 13. 5. 2020). 
 
 
- Odlok o ureditvi problematike prometa po občinskih cestah, vožnjo po gozdnih in 

stranskih poteh, parkiranje, odlaganje odpadkov v naravi, odstranitev zapuščenih vozil, 
postavitev info. tabel ob turističnih točkah itd. 

 
Z Občine Miren - Kostanjevica smo prejeli obvestilo, da na pobudo podžupana g. Zvonka 
Ferfolja, pripravljajo odlok, ki bo na občinski ravni v celoti uredil problematiko prometa po 
občinskih cestah, vožnjo po gozdnih in stranskih poteh, parkiranje, odlaganje odpadkov v 
naravi, odstranitev zapuščenih vozil, postavitev info. tabel ob turističnih točkah itd. V kolikor 
na območju naše Krajevne skupnosti zaznavamo potrebo po ureditvi navedene problematike 
lahko posredujemo predloge z navedbo konkretnih lokacij in obrazložitvijo  po pošti ali 
osebno na naslov Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren ali na 
mail: tajnistvo@miren-kostanjevica.si najkasneje do ponedeljka, 24. 8. 2020. Osnutek odloka 
z vsemi predlogi bodo obravnavali občinski svet in pristojna delovna telesa na sejah, 
predvidoma v začetku septembra. 
 
- Novški semenj 2020 - odpade 
 
- Opajski semenj 2020 - odpade 
 

4. Razno  
 
- Pobuda z dne 10. 7. 2020 
Na seji sveta KS smo obravnavali vlogo pobudnika z dne 10. 7. 2020 glede naziva častni 
krajan KS Opatje selo. Pobudniku bomo v najkrajšem možnem času pisno odgovorili.  

 
- Problem stoječih vod zaradi tigrastih komarjev in označitev lokacij - informacija 
 
- Nadomestitev odstranjenih ceder pri spomeniku - posaditev dreves/grmov ob spomeniku 
 
- Postavitev dveh avtobusnh postajališč v Opatjem selu in enega na na Lokvici - možnost 

montažnega objekta brez gradbenega dovoljenja 
  
 
Seja zaključena ob 20.45 uri. 
 
 
 
Zapisala                                                                               Predsednik sveta KS 
Damjana Sušanj                                                                  Mirjan Pahor    
 
 
 


