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Kostanjevica na Krasu 75  
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Kostanjevica na Krasu, 14.01.2019 

 

 

ZAPISNIK 

 

1. seje sveta Krajevne skupnosti Kostanjevica na Krasu,  

dne 07.01.2019 ob 19:00 uri, v prostorih Krajevne skupnosti,  Kostanjevica na Krasu 75  

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika konstitutivne seje z dne 18.12.2018 

2. Primopredaja  

3. Razno 

 

Prisotn: Žarko Trbižan, Jakob Marušič, Anja Bone Okretič, Erik Spačal, Tina Urdih, mag, Anej Okretič, 
Deja Trampuž. 
 
Ostali prisotni: Eda Kodrič, Barbara Pahor Sulič, Trogar Srečko, Siniša Andrejević, Laura Frančeškin, 

Romina Spačal 

 
Ad 1)  
 
Barbara Pahor Sulič poda pripombo na prvi zapisnik in sicer, da vsebino daril in seznam oseb pripravi 
občina in ne KS.  
 
Ad2) 
 
Žarko Trbižan pove, da bi radi od bivših članov KS izvedeli kaj so delali, kako so delali, da nas malce 
vpeljejo mogoče podajo kakšne smernice. Pri tem Srečko Trogar vpraša, če smo dobili kakšne 
smernice od župana, ko smo se srečali z njim, saj ima župan svojo strategijo in se mu zdi smiselno, da 
se držimo smernic župana.   Žarko pove, da župan ni povedal kaj dosti več kot pred volitvami in, da si 
želimo nadaljevati njihovo delo, predvsem stvari, ki so dobre za Kostanjevico. Če bomo kot vaščani 
držali skupaj bodo stvari narejene,zato je prav, da držimo skupaj in da delamo vsi. Eda Kodrič doda, 
da če človek nekaj dela, naredi stvari po svoje oziroma tako kot misli da je prav. Vsak  ima svoje 
predstave in poglede. Pove, da si je zelo prizadevala, da bi vsi v vasi sodelovali (gasilci, društva, 
upokojenci..), da bi skupaj nekaj  naredili, vendar ni bilo odziva. Strinja se z Žarkotom, da vsi živimo v 
vasi in z nekimi dobrimi nameni  delamo za vas. Žarko pohvali njihovo delo  (materinski dan, pohodi, 
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martinovo…) in upa, da ga bomo nadaljevali oziroma še nadgradili. Seveda pa malce računamo na 
njihovo pomoč.  Pri tem Eda pove, da so bili oni sami za vse, da niso imeli nobenega, niti 
primopredaje.  Srečo so imeli Barbare, ki je bila že v prejšnjem mandatu. Seveda, pa so nam na 
razpolago za kakršnokoli vprašanje.  Eda je napisala poročilo o aktivnostih in želi, da je priloga 
zapisniku.  
 
Barbara Pahor Sulič poroča o vseh prireditvah, ki jih organizira KS oziroma pri njih sodeluje. Po tej 
razpravi poteka predaja ključev pisarne, mladinske sobe, Ruse jave, oglasne deske, poštnega 
nabiralnika in mrliške vežice, ter predaja žigov in računalnika. Pri tem se odločimo, da en ključ mrliške 
vežice pripnemo ključem cerkve, ki jih ima Liljana Spačal –  pri »Jernejevih«. Eda opozori na težave pri 
odlaganju odpadkov v Rusi javi, ker se uporabniki ne držijo navodil oziroma se zelo nesramno 
obnašajo.  
 
Erik Spačal vpraša kateri letnik je defibrilator.  Eda pove, da je letnik nov.2015, in da skrb za njega 
prevzema občina.  Občina bo namestila tudi tablo in nalepke.  
 
Glede oddajanja v najem prostora pod mladinsko sobo,  Eda pove, da je imela prostor v najemu 
pokojna Simčič Majda,  potem so za najem zaprosili dediči. Pogodba je v letu 2018 potekla in zaradi 
poteka mandata, so jo podaljšali do marca 2019. 
 
Glede parcele »Jelerjevega vrta« za mrliško vežico, je bilo rečeno, da je odkupljena od občine, potem 
pa Žarko pojasni, kot so mu povedali na občini in sicer, da je parcela knjižena na občino vendar je v 
postopku vrnitve lastnikom, tako da občina z njo ne more razpolagat. Seveda pa je občina 
zainteresirana, za  odkup.   
 
Glede grobarin Barbara pove, da so nekateri plačniki  večletni dolžniki in želi izpeljati še te terjatve do 
konca. Žarko, pove, da smo še edina KS, katera dela to sama. Barbara pove, da je kar nekaj dela z 
vodenjem teh grobarin, pisanjem položnic, iskanjem plačnikov, in potem še s terjatvami.  
 
Žarko vpraša po seznamu parcel, ki so v lasti KS, vendar Eda pove, da tega seznama niso nikoli imeli. 
Urejanje okolice pri »kalu« in na »kržadi« so izvajali sami. Plačevalo se je košnjo na pokopališču. Eda 
opozori tudi na spremembo naslova KS. Ni več Kostanjevica 75 a, ampak 75.  
 
Srečko pove, da je bilo pri izgradnji vrtca mišljeno, da bo med jedilnico in šolo narejena povezava , 
vendar se zaradi spomeniškega varstva šole ne sme spreminjat. Upal je na nek razumni kompromis, 
vendar ne kaže na to. Vesel bi bil, če bi se uspeli kaj dogovorit.  Eda poudari, da  je komunikacija  s 
strani občine slaba.  Občina ne obvešča KS o dogajanju v KS. Zato tudi načrta o gradnji vrtca niso 
videli. Žarko pove, da je bil leta 2016 narejen idejni načrt za dvorano, Eda pa takoj doda, da ga ni 
nikoli videla.  Dvorane tako kot so jo narisali nikoli ne bo, ker je načrt zelo bogat. Žarko predlaga, da 
se obnova začne po fazah, mogoče najprej tlak in ogrevanje…. Barbara pove, da je mrliški voz pokrit 
na balkonu dvorane, ker trenutno ne more bit v mrliški vežici.  
 
Pregleda se inventurni list in Barbara razloži kje se kaj nahaja. Pri leseni brunarici Eda poudari da je 
lastnik KS in ne športno društvo! Obstaja samo pogodba med KS in športnim društvom o upravljanju 
brunarice.   
 
Mrliška vežica je opremljena z  10 stoli, s 4 svečniki, križem in grbom, z dvema mizicama, stojalom za 
krsto in stojalom za zastave.  To pa je pridobitev za krajane, saj ne bodo imeli stroška najema le te 
opreme. Opremo se je kupilo z denarjem od prodaje stare pisarne.        
 
  
 



 
Ad3) 

Razdelimo si ključe, razpravlajmo o tekoči problematiki. Pregledamo finančni načrt za leto 2019/2020. 

Tina predstavi osnutek spletne strani KS Kostanjevica. Soglasno se odločim, da je lepo in pregledno 

narejena in naj nadaljuje z delom.  

Žarko pove, da je prejel dve prošnji za donacijo.  

Sprejme se sklep: 

 V sklad OŠ Kostanjevica na Krasu se donira 150 eur.  

Pregledamo ponudbo Komunale Nova Gorica o upravljanju pokopališča.  Počakali bomo še ponudbo 

pogrebnega podjetja Benko.  Predebatiramo tudi o ideji žarnega zidu, širitvi pokopališča, maketi 

kostnice…….. 

Določimo člane inventurne komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, Erik Spačal – 

predsednik, Jakob Marušič – član, Deja Trampuž – član. Popis bo opravljen v nedeljo 13.1.2019.  

Določimo datum naslednje seje  21.1.2019 in posvet s krajani 12.2.2019. 

    

Seja sveta KS zaključena ob 23:30 uri. 

 

Zapisnik pripravila:      Predsednik sveta KS 

Anja Bone Okretič      Žarko Trbižan 


