
 

 KRAJEVNA SKUPNOST  
 OPATJE SELO 
 Opatje selo 14 
 5291 MIREN 
 
 
 

 
 
Opatje selo, 31. 8. 2021 

 
ZAPISNIK 

 
19. redne seje sveta Krajevne skupnosti Opatje selo z 

dne 31. avgusta 2021 ob 19.00 uri v prostorih Hiše opajske tradicije 
 

Navzoči člani sveta Krajevne skupnosti: 
 
Mirjan Pahor 
Robert Masten 
Vilma Pahor 
Matevž Marušič  
Jana Sušanj 
Damjana Sušanj 
 
Opravičeno odsoten: Mirko Godnič 
 
Na sejo vabljeni: Jasmina Mihelj Marušič in k točki 2. Dnevnega reda Davorin 
Marušič  
 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Potrditev zapisnika 17. redne seje 
2. Predstavitev projekta Sončna ura na Lokvici  
3. Tekoče zadeve 
4. Razno 

 
Člani Sveta KS se strinjajo s predlaganim dnevnim redom. 
 
 

1. Potrditev zapisnika 18. redne seje  
 

Soglasno se sprejme sklep: Potrdi se zapisnik 18. redne seje z dne 8. 6. 2021.  
 

2. Predstavitev projekta Sončna ura na Lokvici  
 
Turistično - oljkarsko društvo I. Svit Kras je na svet KS naslovilo prošnjo za finančno 
pomoč pri postavitvi Sončne ure na Lokvici.  
Predsednik društva Davorin Marušič nam je predstavil projekt, ki naj bi potekal v 
dveh fazah in okvirni finančni načrt za izvedbo prve faze projekta.  
 
Soglasno se sprejme sklep: Za izvedbo prve faze projekta Sončna ura se 
Turistično - oljkarskemu  društvu I. Svit Kras iz sredstev za donacije donira 750,00 
EUR.  

GSM: 041 733 249 
E-pošta: ksopatjeselo@gmail.com 
Ni zavezanec za DDV. 
Davčna št.: 36474355 
Matična št.: 5029104000  
Tip: Pravna oseba 



 

 
3. Tekoče zadeve 

 
- Pregled realizacije Finančnega načrta 2021 na dan 30. 6. 2021 

 
- Obvestilo Občina Miren – Kostanjevica o poteku Mahle 4. Eco Rally, ki bo 

dne 10. 9. 2021 med 11:15 in 13 uro  
 

- Opajski semenj, zaradi covid razmer, tudi letos ne bo. 
 

- Zadnjič smo bili na seji sveta KS seznanjeni s prodajo več zazidalnih 
parcel v Opatjem selu, kjer se ureja vsa potrebna infrastruktura vključno z 
asfaltacijo poti.  Glede na to, da se ureja primeren in ustrezen dostop do 
novih zazidalnih parcel, se obračamo na občino s prošnjo/zahtevo, da bi 
bilo nujno potrebno urediti tudi vse do sedaj še neurejene 
makadamske vaške poti (ulice) kjer so že obstoječe hiše. 

 
- Kal na Lokvici je potreben popravila, štirna pri “občini” pušča in je potrebna 

popravila 
 

- Povečan prometa skozi Lokvico zaradi urejanja krožišča v Opatjem selu. 
Občini se pošlje dopis – prošnjo za ureditev tega problema. 

 
 
 

4. Razno 
/ 

 
 

 
 
Seja zaključena ob 20.45 uri. 
 
 
Zapisala                                                                         Predsednik sveta KS 
Damjana Sušanj                                                            Mirjan Pahor 
 
 
 
 
 
	


