
	 1	

 KRAJEVNA SKUPNOST  
OPATJE SELO 
Opatje selo 14 
5291 MIREN 
 
 

 
 
Opatje selo, 11. 5. 2021 

 
ZAPISNIK 

 
17. redne seje sveta Krajevne skupnosti Opatje selo z 

dne 11. maja 2021 ob 19.00 uri v prostorih Hiše opajske tradicije 
 

Navzoči člani sveta Krajevne skupnosti: 
 
Mirjan Pahor, 
Robert Masten, 
Mirko Godnič, 
Vilma Pahor, 
Matevž Marušič,  
Jana Sušanj, 
Damjana Sušanj. 
 
Opravičeno odsotna: / 
 
Na sejo vabljena občinska svetnica Jasmina Mihelj Marušič.  
 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Potrditev zapisnika 16 redne seje z dne 10. 2. 2021, 
2. Idejni osnutek obeležja na krožišču v Opatjem selu, 
3. Predstavitev projekta učne pešpoti po Lokvici in zasnova prve točke - Sončna 

ura na Lokvici, 
4. Tekoče zadeve, 
5. Razno. 

 
Člani Sveta KS se strinjajo s predlaganim dnevnim redom. 
 
 

1. Potrditev zapisnika 16. redne seje  
 

Soglasno se sprejme sklep: Potrdi se zapisnik 16. redne seje z dne 10. 2. 2021.  
 

2. Idejni osnutek obeležja na krožišču v Opatjem selu 
 

Idejni osnutek obeležja (Inštalacije/skulpture) sredi krožišča - predlog: eden 
prepoznavnih simbolov - tradicije bičarstva v vasi Opatje selo - BIČ. Osnutek 
inštalacije je oblikoval un.dipl.prof.lik.um. Milovan Valič. Ponudba za idejno zasnovo 
znamenja v prilogi.  
 
Soglasno se sprejme sklep: Svet KS daje soglasje k idejni zasnovi znamenja na 
krožišču v Opatjem selu. Po pogovoru z avtorjem se znamenje dopolni z osvetlitvijo, 
prosimo, da se to upošteva že pri izgradnji krožišča (električna napeljava).  

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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Idejno zasnovo znamenja bomo predstavili tudi širši javnosti (krajanom) na spletni 
strani KS. 
 

3. Predstavitev projekta učne pešpoti po Lokvici in zasnova prve točke  
- Sončna ura na Lokvici 

 
Turistično Oljkarsko Društvo I.SVIT Kras, Lokvica 30, 5291 Miren je poslalo na KS in 
Občino Miren - Kostanjevica prošnjo za odobritev lokacije za postavitev sončne ure 
na občinskem zemljišču na Lokvici. Že dlje časa snujejo idejo učne poti po Lokvici in 
njeni ožji okolici.	 Učna pot bi povezovala že obnovljene in nekatere na novo 
postavljene objekte, ki se navezujejo na preteklo zgodovino iz I. Svetovne vojne. 
Poleg zgodovine bi obiskovalce podučila še o kakšni drugi znanosti, zato tudi ideja o 
veliki sončni uri pod vasjo Lokvica v trikotniku križišča vaških cest, lokacija je idealna, 
ker ni senčenja. Menijo, da bi tako urejena vstopna točka v vas, vasi Lokvica dodala 
vrednost.  
 
Soglasno se sprejme sklep: Svet KS daje soglasje k postavitvi Sončne ure na 
predlagani lokaciji.  
 
 

4. Tekoče zadeve 
 

- Seznanitev z namero Občine Miren-Kostanjevica o obnovi strehe na objektu šola 
Opatje selo 

 
- Dopis Drago Ferfolja - problem smeti/kontejnerjev na Brjarju 
 
Po pogovoru z g. Vendraminom smo se dogovorili, da se v Opatjem selu nadomesti 
vsa sedanja kontejnerska mesta le z dvema lokacijama, po možnosti nekje na 
začetku in koncu vasi, s pogojem, da se zagotovi zadostno število zabojnikov.  
 
- Nabavi se zastava dimenzije 150 x 300 za drog na placu v Opatjem selu. 
 

5. Razno  
 

- Javni razpis za podelitev priznanj Občine Miren - Kostanjevica 
 
Soglasno se sprejme sklep: Za občinsko plaketo predlagamo un.dipl.prof.lik.um. 
Milovana Valiča, za občinsko priznanje pa Društvo žensk “Žbrinca” Opatje selo. 
 
- Kalu so se zaradi gradnje krožišča zmanjšale mere. Glede na dogovorjeno in 

obljubljeno zahtevamo, da je izgled kala približno tak, kot je bil pred 
zmanjšanjem.  

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


