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 KRAJEVNA SKUPNOST  
 OPATJE SELO 
 Opatje selo 14 
 5291 MIREN 
 
 
 

 
 
Opatje selo, 07. 09. 2020 
 

 
ZAPISNIK 

 
14. redne seje sveta Krajevne skupnosti Opatje selo z 

dne 07. september 2020 ob 19.00 uri 
  
 
Navzoči člani sveta Krajevne skupnosti: 
 
Mirjan Pahor, 
Robert Masten, 
Mirko Godnič, 
Vilma Pahor, 
Matevž Marušič, 
Jana Sušanj, 
Damjana Sušanj. 
 
Opravičeno odsoten: / 
 
 
Vabljena občinska svetnica Jasmina Mihelj Marušič prisotna na seji. 
 
Predlog dnevnega reda: 
 
1. Potrditev zapisnika 13. redne seje z dne 30. 7. 2020, 
2. Rebalans št. 2 za finančni načrt za leto 2020, 
3. Tekoče zadeve, 
4. Razno. 
 
 
Člani Sveta KS se strinjajo s predlaganim dnevnim redom. 
 
 

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje  
 

Soglasno se sprejme sklep: Potrdi se zapisnik 13. redne seje z dne 30. 7. 2020.  
 

2. Rebalans št. 2 za finančni načrt za leto 2020 
 
Plan krajevne skupnosti Opatje Selo za leto 2020 je bil sprejet skupaj z dvoletnim občinskim 
proračunom za leti 2019 in 2020 na 4. občinski redni seji dne 26.03.2019. Dne 11.06.2020 je 
bil na 11.občinski redni seji potrjen rebalans št. 1. 
Predlaga se rebalans št. 2 finančnega načrta za leto 2020. Pri tem se ne spremeni končni 
znesek prihodkov in odhodkov.  
 

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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Soglasno se sprejme sklep: Sprejme se rebalans št. 2 finančnega načrta za leto 2020, kot 
ga je pripravila računovodska služba Občine Miren - Kostanjevica.  
 

3. Tekoče zadeve 
 
- Kontejnersko mesto pri hiši Opatje selo št. 4.  
 
- Problem Bankomata v Opatjem selu: veliko ljudi se obrača na KS glede bankomata v 

vasi. 
 
- Streha objekta KS Opatje selo (občina) pušča: dogovor z Gramat d.o.o. odstrani se 

antena in drog, sanira poškodovani del (odprtino) ter očisti žlebove. 
 
- Prošnja krajanov KS iz Nove vasi: odstranitev vej dreves pri hiši Nova vas št. 1 zaradi 

motenja sosednjega objekta. 
 
- Prošnja Turistično oljkarskega društva I. SVIT Goriški Kras za finančno pomoč pri izvedbi 

programa v letu 2020. 
 
Soglasno se sprejme sklep: Turistično oljkarskemu društvu I. SVIT Goriški Kras se donira 
200,00 EUR za izvedbo programa v letu 2020. 
 

4. Razno  
 
- Nadomestitev odstranjenih ceder pri spomeniku - posaditev dreves/grmov ob spomeniku 
 
- Pohod Opatje selo - Cerje v mesecu oktobru odpade 
 
- Igrala v Opatjem selu: zaradi upoštevanja vseh varnostnih zahtev predstavlja postavitev 

igral velik stroškovni zalogaj, ki si ga žal KS ne more privoščiti. Vseeno pa bomo 
poskušali z Občino Miren - Kostanjevica poiskati ustrezno rešitev.  
 

 
 
Seja zaključena ob 20.30 uri. 
 
 
 
Zapisala                                                                               Predsednik sveta KS 
Damjana Sušanj                                                                  Mirjan Pahor    
 
 
 


