
 

 

 KRAJEVNA SKUPNOST  
 OPATJE SELO 
 Opatje selo 14 
 5291 MIREN 
 
 

 
 
Opatje selo, 29. 3. 2022 

 
ZAPISNIK 

 
21. redne seje sveta Krajevne skupnosti Opatje selo z 

dne 29. marec 2022 ob 19.00 uri v prostorih Hiše opajske tradicije 
 
 

Navzoči člani sveta Krajevne skupnosti: 
 
- Mirjan Pahor 
- Vilma Pahor 
- Matevž Marušič  
- Damjana Sušanj 
- Robert Masten 
- Mirko Godnič 
 
Opravičeno odsotni: Jana Sušanj 
 
Vabljena: Jasmina Mihelj Marušič,  k točki 2 Andrej Brešan 
 
Predlog dnevnega reda: 
 
1. Potrditev zapisnika 20 redne seje z dne 2.11. 2021 
2. Radijski teleskop Nova vas 
3. Prvomajsko srečanje 2022 
4. Rebalans št.1 Finančnega načrta za leto 2022 
5. Tekoče zadeve 
6. Razno 
 
Člani Sveta KS se strinjajo s predlaganim dnevnim redom. 
 
 

1. Potrditev zapisnika 20. redne seje  
 

Soglasno se sprejme sklep: Potrdi se zapisnik 20. redne seje z dne 2. 11. 2021.  
 

2. Radijski teleskop Nova vas 
 
G Andrej Brešan, ZARAS - Zavod za radijsko astronomijo, kot pobudnik postavitve 
radijskega teleskopa v Novi vasi, predstavi projekt navzočim svetnikom KS. 
 

3. Prvomajsko srečanje 2022 
 
Predsednik KS predstavi dosedanje aktivnosti glede Prvomajskega srečanja: 

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



 

 

 
- organizator Javni zavod za turizem Občina Miren - Kostanjevica  
- Društvo žensk Žbrinca - srečelov 
- KS - postavitev miz, usmerjanje prometa (parkiranje), postavitev slavoloka 

(če bo interes)  
 
Dogovorili smo se, da bo za postavitev mlajev po vaseh (glede na potrebo) KS, iz 
sredstev za prireditve, prispevala dogovorjen znesek.  
 

4. Rebalans št.1 Finančnega načrta  za leto 2022  
 

Soglasno se sprejme sklep: Sprejme se rebalans št. 1 za Finančni načrt za leto 
2022, tako kot sta ga pripravila predsednik KS in strokovna služba občine Miren - 
Kostanjevica.. 
 

5. Tekoče zadeve 
  

- Poslovno poroćilo za leto 2021 
Predsednik seznani navzoče s poslovnim poročilom, kot ga je pripravila 
občinskastrokovna služba. 
 

- Javna razsvetljava 
Ko bo le mogoče naj se na začetku vasi iz smeri Mirna uredi javno razsvetljavo -
postavi še dodatne luči 
 

- Poročilo o upravljanju Hiše opajske tradicije 
 

- Najem prostora pod občino 
Soglasno se sprejme sklep: Za najem prostora (za zunajnje uporabnike) znaša 
najem15 EUR/uro, za najem štiri ure ali več pa 60 EUR. 
 

6. Razno  
 

- Lokalne volitve 2022 - svet KS 

- Postavitev ogledala na Lokvici - kontakna oseba Robert Masten 

- Postavitev dveh košev za smeti: ob pokopališču Nova vas in na 

Kremenjaku  - kontaktna oseba Mirko Godnič 

- Potrebna bi bila zamenjava vodovodne pipe tudi na pokopališču Nova vas 

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


