KRAJEVNA SKUPNOST
OPATJE SELO
Opatje selo 14
5291 MIREN

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

Opatje selo, 7. 9. 2022

ZAPISNIK
24. redne seje sveta Krajevne skupnosti Opatje selo z
dne 7. septembera 2022 ob 19.00 uri v prostorih Hiše opajske tradicije

Navzoči člani sveta Krajevne skupnosti:
-

Mirjan Pahor,
Robert Masten,
Mirko Godnič,
Vilma Pahor,
Matevž Marušič,
Damjana Sušanj,
Jana Sušanj.

Navzoča vabljena občinska svetnica Jasmina Mihelj Marušič.
Opravičeno odsotni: /
Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika 23.redne seje z dne 12. 7. 2022
Opajski semenj 2022
Lokalne volitve 2022
Sanacija po požaru
Tekoče zadeve
Razno

Člani Sveta KS se strinjajo s predlaganim dnevnim redom.
1. Potrditev zapisnika 23. redne seje
Soglasno se sprejme sklep: Potrdi se zapisnik 23. redne seje z dne, 12. 7. 2022.
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2. Opajski semenj 2022
-

11. 9. 2022 ob 18.00 uri Hiša opajske tradicije (v primeru slabega vremena stavba KS)
Ob 19.30 uri koncert Tatjane Mihelj
Program: PD Kras
Za pogostitev zadolženo: Društvo žensk Žbrinca
Za nabavo hrane zadolžena KS: gostilna Štirna, ostalo Mlinotest Opatje selo,
pijača - ostalo od požara
Sponzorstvo Marušič d.o.o. 500.00 EUR
Pospravljanje pod občino, v petek, 9. 9. 2022 ob 18.00 uri
Za dostavo na prireditveni prostor: Matevž Marušič
Postavitev miz in stolov v nedeljo ob cca 14.00 uri
Vabilo na prireditev poslano po elektronski pošti županu, župniku in
predsednikom KS v občini
Vabila poslana po vseh gospodinjstvih v krajevni skupnosti (255 gospodinjstev)

3. Lokalne volitve 2022
-

-

-

Občina Miren – Kostanjevica je razpisala redne volitve v svete krajevnih
skupnosti. S ponedeljkom 5. September 2022 so začeli teči roki za volilna
opravila.
S plakati na krajevno običajen način in na spletni strani KS se obvesti krajane, o
možnosti delovanja v svetu krajevne skupnosti.
Potrebno število podpisov skupine volivcev, ki določi kandidata za svet krajevne
skupnosti s podporo skupine volivcev na rednih lokalnih volitvah, dne 20.
november 2022, je najmanj 10. Volivci, ki določijo kandidate za svet krajevne
skupnosti morajo imeti stalno prebivališče v krajevni skupnosti. Prebivalci druge
države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v krajevni
skupnosti, če so volivci državljani Republike Slovenije, pa začasno prebivališče.
Vsi zainteresirani za delovanje v krajevni skupnosti naj to sporočijo do 3. oktobra
2022 predsedniku KS ali pa se dogovorijo in določijo nosilca liste in se sami
organizirajo. Vse ostale informacije o samem poteku volilnih opravil so na spletni
strani Občine Miren – Kostanjevica – Lokalne volitve 2022.
Določi se nosilca liste - za opravila, v zvezi s tem, je zadolžena Jasmina Mihelj
Marušič.
Predlogi za člane volilnega odbora za lokalne volitve 20. novembra 2022 nimamo predlogov

4. Sanacija po požaru
-

Dopis KS Temnica (priloga)
Požarni preseki
Požarne ceste
Okolica hiš, ki so na meji z gozdovi
Odstranitev ožganih in suhih dreves ob državnih in občinskih cest
Pogozdovanje
Vodovodna napeljava

V zvezi z reševanjem popožarnih stanj pričakujemo, da bomo aktivno udeleženi in ažurno
informirani o vseh aktualnih zadevah.
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5. Tekoče zadeve
-

Rebalans št. 2

Soglasno se sprejme sklep: Sprejme se rebalans št.2 kot ga je pripravila občinska
strokovna služba v dogovoru s predsednikom sveta KS.
6. Razno
-

Razdelitev ustekleničene vode, ki je ostala po požaru. Predlagamo, da se na
Opajskem sejmu in s plakati pozove krajane, da lahko brezplačno prevzamejo
vodo, ki se nahaja v stavbi KS. Predlagamo dneve prevzema: sreda 21., četrtek
22. in petek 23. 9. med 17.00 in 20.00 uro.

-

Vabilo na zahvalno veselico „Vi ste srce Krasa”, ki bo dne 17. 9. 2022 na igrišču v
Kostanjevici na Krasu, s pričetkom ob 16.00 uri.

-

Nova vas: usmerjevalna tabla v Novi vasi, nabaviti štiri klopi in mizo, smetnjaki,
prevoz šolarjev Nova vas - šola Kostanjevica in Miren. Zadolžen in kontakt
Godnič Mirko, za prevoz šolarjev Jasmina Mihelj Marušič.

-

Avtobusna postajališča v krajevni skupnosti - Jasmina Mihelj Marušič

Seja zaključena ob 20.45 uri.
Zapisala
Damjana Sušanj

Predsednik sveta KS
Mirjan Pahor
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