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 KRAJEVNA SKUPNOST  
 OPATJE SELO 
 Opatje selo 14 
 5291 MIREN 
 
 
 

 
 
Opatje selo, 06. 10. 2020 
 

 
ZAPISNIK 

 
15. redne seje sveta Krajevne skupnosti Opatje selo z 

dne 06. oktobra 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 14. redne seje z dne 07. 09. 2020, 
2. Odlok o prometni ureditvi v Občini Miren-Kostanjevica, 
3. Tekoče zadeve, 
4. Razno. 
 
 
Člani Sveta KS se strinjajo s predlaganim dnevnim redom. 
 
 

1. Potrditev zapisnika 14. redne seje  
 

Soglasno se sprejme sklep: Potrdi se zapisnik 14. redne seje z dne 07. 09. 2020.  
 

2. Odlok o prometni ureditvi v Občini Miren-Kostanjevica 

Župan Občine Miren-Kostanjevica na podlagi 88. člena Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Miren-Kostanjevica v postopku za sprejem Odloka o prometni 
ureditvi v Občini Miren-Kostanjevica razpisal javno razpravo, ki traja od objave 
predloga odloka na spletni strani občine do 25. 10. 2020.  

Vsa zainteresirana javnost lahko glede predloga odloka posreduje mnenja in 
pripombe v pisni obliki na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 
Miren ali e-naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si, najkasneje do 25. 10. 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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Predlog Odloka o prometni ureditvi v Občini Miren-Kostanjevica smo na svetu KS 
obravnavali. S predlogom odloka se načeloma strinjamo, predlagamo pa, da se 
poišče rešitev za prepoved vožnje po lokalnih cestah s kros motorji in 
neregistriranimi motornimi vozili ter se to tudi z ustreznimi tablami označi.  

3. Tekoče zadeve 
 
Poročilo s srečanja predsednikov kraških KS z dne 2.10. 2020 - za vse kraške KS: 

• pogojih za vzpostavitev kraških WiFi točk in 
• minimalne infrastrukturne izboljšave za varno in urejeno življenje krajank in 

krajanov naših krajevnih skupnosti: kontrola/nadzor  in umiiritev prometa po 
vaseh, napeljava optičnega kabla v Kostanjevici na Krasu, postavitev 
avtobusnih postajališč, obnoviti argumentriano razpravo o konceptu čistilnih 
naprav, ki bi jo morala organizirati občinska uprava v sodelovanju s kraškimi 
KS, vzdrževanje pohodnih in požarnih poti ter požernih posek, decentralizacija 
občinskega proračuna. 

 
4. Razno  
 
- občinska priznanja 
- otvoritev Osnovne šole v Mirnu 
- slavnostna Občinska seja v Kostanjevici na Krasu 
- komemoracija odpade - rože pri spomenikih 
- izgradnja krožišča v Opatjem selu- predlog za sredino krožišča (posvet z 

Milovanom Valič) 
- bankomat – še vedno se pridobiva ponudbe 
- popravilo ceste proti Novi vasi – čiščenje pod Brežnico 

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


