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Opatje selo, 9. 12. 2022 
 

ZAPISNIK 
 

1.kostitutivne seje sveta Krajevne skupnosti Opatje selo z 
dne 9. decembra 2022 ob 18.30 uri v prostorih Hiše opajske tradicije 

Navzoči izvoljeni člani sveta Krajevne skupnosti: 

- Jasmina Mihelj Marušič, 
- Mirko Godnič, 
- Suzi Zavadlav, 
- Konrad Marušič, 
- Jana Sušanj, 

 
Prisoten: Mauricij Humar, župan. 

 
- Opravičeno odsotna: Jakob Marušič in Blaž Pahor 

 
Predlog dnevnega reda: 

 
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov, 
2. Potrditev mandatov članov sveta Krajevne skupnosti Opatje selo 

 
Člani Sveta KS se strinjajo s predlaganim dnevnim redom. 

 
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov 

 
Župan ugotovi, da je navzočih novoizvoljenih članov 5 (pet), kar pomeni, da je svet 
sklepčen in potrdi mandate članom sveta Krajevne skupnosti Opatje selo. Od 
navzočih novoizvoljenih članov župan ugotovi, da je najstarejši član Mirko Godnič, 
kateremu župan preda vodenje konstitutivne seje, župan zapusti sejo.  
 

2. Potrditev mandatov članov sveta Krajevne skupnosti Opatje selo 
 
Mirko Godnič pozdravi nov svet KS Opatje selo in župana. Na kratko pove o delovanju 
KS Opatje selo do sedaj, predvsem poudari dobro sodelovanje z vsemi društvi in upa, 
da se bo to sodelovanje nadaljevalo tudi naprej.  
 
Mirko Godnič predlaga imenovanje predsednika, namestnika in tajnika Krajevne 
skupnosti.  
 
Člani sveta Krajevne skupnosti soglasno sprejmejo sklep: 
- za predsednico Krajevne skupnosti se imenuje Jasmina Mihelj Marušič 
- za podpredsednika krajevne skupnosti se imenuje Mirko Godnič  
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Člani sveta Krajevne skupnosti soglasno sprejmejo sklep: 
- za tajnika Krajevne skupnosti Opatje selo se imenuje Suzi Zavadlav 
 
 
Predsednica Krajevne skupnosti poda pobudo, da se seja nadaljuje in predlaga dnevni 
red 1. redne seje sveta Krajevne skupnosti in sicer: 

1. Pooblastilo za podpisovanje – seznam deponiranih podpisov 
2. Tekoče zadeve 
3. Razno 

 
Člani sveta Krajevne skupnosti se s predlogom predsednice strinjajo in soglasno 
sprejmejo ter potrdijo dnevni red.  
 

1. Pooblastilo za podpisovanje – seznam deponiranih podpisov  
 
Člani sveta Krajevne skupnosti soglasno sprejmejo sklep: 
Za podpisovanje se pooblasti: 
- predsednico Krajevne skupnosti Jasmino Mihelj Marušič 
- podpredsednika Krajevne skupnosti Mirka Godniča 
- tajnika Krajevne skupnosti Suzi Zavadlav in 
- člana Krajevne skupnosti Konrada Marušiča 

 
2. Tekoče zadeve 

 
Obisk starejših občanov v tednu od 19.12.2022 do 23.12.2022. 
 

3. Razno 
 
Člani sveta Krajevne skupnosti soglasno sprejmejo sklep: 
Naslednja seja sveta Krajevne skupnosti se skliče v januarju, nujna udeležba vseh 
članov sveta Krajevne skupnosti. 
 
 
Seja zaključena ob 19.30 uri. 

 
Zapisala Predsednica sveta KS 
Suzi Zavadlav Jasmina Mihelj Marušič 


