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ZADEVA:                                Predlog za obravnavo na 29. seji Občinskega sveta 
                                                        
 
PRIPRAVIL/A:                        Občinska uprava Občine Miren-Kostanjevica 
 
 
NASLOV:                                Odgovori na pobude zbora občanov Krajevne 
                                                skupnosti Opatje selo 
 
 
POROČEVALEC/KA:              Zlatko Martin Marušič 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet se seznani z odgovori na sklepe zbora občanov Krajevne skupnosti 
Opatje selo.  
 
 

 
Zlatko Martin Župan  
Župan 

 
 
Priloga:  

- Odgovori na sklepe zbora občanov Krajevne skupnosti Opatje selo 
- zapisnik zbora občanov Krajevne skupnosti Opatje selo 
- dopis Telekom d.d.. 
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Odgovori na pobude zbora občanov Krajevne skupnosti Opatje selo 

 
 
 
Občina Miren Kostanjevica (v nadaljevanju besedila: občina) je dne 28.10.2013 prejela 
zapisnik zbora občanov Krajevne skupnosti Opatje selo, ki je potekal dne 9.10.2013. V 
nadaljevanju tega dopisa vam posredujemo odgovor na posamezne sklepe, ki so bili sprejeti 
na zgoraj omenjenem zboru. Na zboru krajanu je bilo po listi prisotnosti prisotnih 70 krajanov 
iz KS Opatje selo.  
 

1. Ad2. Vrtec Opatje selo - Sklep: Zbor občanov sprejme predlog oz. odločitev, da se 

gre na podlagi predstavljenih  podatkov oz. izračunov o novogradnji , čimprej v 

izgradnjo novega vrtca.  

Odgovor na sklep št. 1 

Projekt je uvrščen v občinski načrt razvojnih programov in proračun. Vendar bo 
občinski svet razpravljal o primerjalni študiji izvedbe v različnih variantah na januarski 
seji občinskega sveta in se bo odločil s katero varianto se bo projekt nadaljeval.  
 

2. Ad2. Zbor krajanov sprejme sklep, da se stare šole ne proda. 

Odgovor na sklep št. 2 

Stara šola je uvrščena v program prodaje občinskega stvarnega premoženja, ki ga je 

potrdil občinski svet. O morebitnem zadržanju prodaje mora odločiti občinski svet. O 

sklepu zbora Krajanov se bo opredeli občinski svet. 

 

3. Ad2. Telekomunikacije: Občina in KS napišeta dopis na Telekom v zvezi s 

problematiko pokritosti celotne krajevne skupnosti z optičnim kablom in možnosti 

priključitve  in problematike ropota centrale. 

Odgovor na sklep št. 3 

Odgovor na dopis, ki je bil sicer napisan pred zborom krajanov smo od Telekoma 

prejeli nekaj dni po izvedbi zbora krajanov in smo ga posredovali na Krajevno 

skupnost Opatje selo. V dopisu Telekoma je navedena kontaktna oseba za 

podrobnejše informacije o izvajanju njihovih posodobitev in investicij na omrežju. 

Dopis je priloga tega gradiva. 

 

Odgovori bodo po dopolnitvi s stališči Občinskega sveta po obravnavi sklepov iz zbora KS 
Opatje selo na 29. redni seji OS posredovani Krajevni skupnosti Opatje selo. 
 
 

Zlatko Martin Marušič 
Župan 

 
 
 
 


