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 KRAJEVNA SKUPNOST  
 OPATJE SELO 
 Opatje selo 14 
 5291 MIREN 
 
 
 

 
 
Opatje selo, 10. 2. 2021 
	

 
ZAPISNIK 

 
16. redne seje sveta Krajevne skupnosti Opatje selo z 

dne 10. februarja 2021 ob 18.30 uri 

 

Navzoči člani sveta Krajevne skupnosti: 
 
Mirjan Pahor, 
Robert Masten, 
Mirko Godnič, 
Vilma Pahor, 
Matevž Marušič, 
Jana Sušanj, 
Damjana Sušanj. 
 
Opravičeno odsoten: / 

Na sejo vabljena občinska svetnica Jasmina Mihelj Marušič.  
 
 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Potrditev zapisnika 15 redne seje z dne 6.10. 2020, 
2. Spremembe in dopolnitve OPN št. 5, 
3. Tekoče zadeve, 
4. Razno. 

 
Člani Sveta KS se strinjajo s predlaganim dnevnim redom. 
 
 

1. Potrditev zapisnika 15. redne seje  
 

Soglasno se sprejme sklep: Potrdi se zapisnik 15. redne seje z dne 06. 10. 2020.  
 

2. Spremembe in dopolnitve OPN št. 5 

Dne 3. 2. 2021 je potekal sestanek predstavnikov krajevnih skupnosti z urbanistom z 
namenom predstavitve postopka sprememb OPN in podaje predlogov v javnem interesu k 
spremembam in dopolnitvam OPN št. 5, preden gre le-ta v nadaljnji postopek.  
V jesenskem času lanskega leta je bilo odprto zbiranje zasebnih pobud občanov, sedaj pa je 
želela občina pripraviti še nabor razvojnih pobud v javnem interesu, ki za svojo realizacijo 
potrebujejo uskladitve tudi v občinskem prostorskem načrtu oz. morebitne pobude za 
spremembo prostorsko izvedbenih pogojev OPN.  

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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Sestanek je bil namenjen predvsem razjasnitvi morebitnih odprtih vprašanj. Končni rok, za 
podajo pobud v javnem interesu, ki se je določil na sestanku je 19. 2. 2021. 

3. Tekoče zadeve 
 
- Prošnja za mnenje KS glede oddaje delov parcele št. 1/400 k.o. 2328 Opatje selo 

v zakup oz. njihovo prodajo  
 
Soglasno se sprejme sklep: Svet KS Opatje selo daje pozitivno mnenje glede oddaje v 
zakup oz. nadaljno prodajo treh novih površin D01, D02 in D03 namenjenih trajnim nasadom 
oljk in brinja, ki ležijo na južnem pobočju Cerja na parceli št. 1/400 k.o. 2328 Opatje selo.  
Na vse večje število pripomb krajanov zahtevamo, da občinske službe preverijo stanje na že 
obstoječih oddanih/prodanih parcelah glede namenske uporabe le-teh, (ali se najemniki  oz. 
lastniki držijo sprejetih občinskih načrtov) in nam v roku 30. dni posredujejo poročilo o 
ugotovitvah.  

 
- Ponudba Ministrstva za infrastrukturo Direkcije RS za infrastrukturo smo prejeli 

ponudbo za pridobitev-odkup nepremičnine, potrebne za rekonstrukcijo 
regionalne ceste R3-614/1048 Opatje selo - Komen, od km 0,33 do km 0,700, v 
Opatjem selu.  

Soglasno se sprejme sklep: Z Ministrstvom za infrastrukturo se (namesto razlastitve) 
podpiše pogodba o prenosu/prodaji nepremičnine v vrednosti 968,88 EUR. 
 

- Za zasaditev pri spomeniku v Opatjem selu se pridobi dve ponudbi: Vrtnarija 
Kodrič in Hortikultura Sežana - za izvedbo zadolžen Robert Masten. 

 
- Popravilo zidu ob spomeniku v Opatjem selu - za pridobitev ponudbe za izvedbo 

popravila zadolžen Mirjan Pahor 
 

- Mrliška vežica pokopališče Opatje selo - povprašati občinske službe v kakšni fazi 
je že dogovorjeno/obobreno popravilo oz. zakaj  popravilo še ni izvedeno. 

 
4. Razno  
 
- Zid okoli stavbe KS obnovljen, potrebno je še dokončati zaključna dela 
- Odtok proti Novi vasi ob makadam poti je zamašen - za izvedbo oz. organiziranje 

dela zadolžen Mirko Godnič 
- Praznovanja ob 30 obletnici samostojne države - realizacija dogodka je odvisna 

od epidemiološke situacije 
- Smoletova jama v Novi vasi - izvajajo se arheološka izkopavanja 
- Informacija o postavitvi radijskega teleskopa (sprejemnik) v Novi vasi 
- Informacija o morebitni izvedbi napeljave optičnega kabla po naseljih v KS Opatje 

selo 
- Informacija o neustreznem  in „nevarnem” parkiranju po Novi vasi 

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


