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ZAPISNIK 1. SREČANJA PREDSEDNIKOV »KRAŠKIH«  KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN 

SVETNIKOV S KRASA, V PROSTORIH GASILSKEGA DOMA V KOSTANJEVICI NA 

KRASU, DNE 26.1.2019 ob 18.uri 

 

Prisotni:  

Predsedniki KS: Žarko Trbižan (Kostanjevica), Mirjan Pahor (Opatje Selo), Matej Ferfolja 

(Sela na Krasu), Robert Peras (Vojščica),Oto Luthar (Temnica),  

Svetniki: Matevž Marušič, Jasmina Mihelj Marušič, Tihomil Pahor, David Cigoj ter podžupan 

Zvonko Ferfolja  

 

Žarko najprej vse lepo pozdravi in se zahvali odzivu vabila. Namen srečanja vidi predvsem v 

tem, da bi se pomenili o temah, ki žulijo Kraševce in, da bi preko naših svetnikov to 

uveljavljali na občini.  

V Kostanjevici nas moti cestna infrastruktura, državna cesta je zelo ozka, več kot dve tretjini 

je brez pločnika. Problem je pri otrocih, ki hodijo v šolo, saj ni prehoda za pešce. Občina bi 

morala najprej odkupit zemljišča za pločnike, tega ne dela država. Država bo delala cesto, ko 

bodo zemljišča odkupljena.  

Druga stvar je čiščenje odpadnih vod. En del kanalizacije je le v Opatjem Selu, ostali smo 

ostali zunaj. Pri novogradnjah je obvezna čistilno napravo, ostali imajo greznice. Naše mnenje 

je, da občina premalo spodbuja ljudi, da bi začeli zamenjevat greznice za čistilne naprave.  

Zvonko pove, da so bile možne subvencije max.1500 eur za eno hišo oziroma družino, in max 

3.000 eur, če so se združile npr. 3 hiše skupaj. To bo veljalo tudi naprej. Subvencijo bodo 

lahko uveljavljali tudi tisti,  ki so delali čistilne naprave od leta 2014 dalje.   

Žarko pripomni, da je verjetno na občini nekdo, ki se ukvarja tudi z evropskimi razpisi. 

Evropa je predpisala, da je potrebno greznice zamenjat s čistilnimi napravami do leta 2023. 

Nihče se s tem ne ukvarja, nihče ne osvešča ljudi, ne ponuja sredstev, kje se prodajajo čistilne, 

kako deluje čistilna. Ljudje ne vedo kaj jih čaka, nihče se ne zanima. Več kot polovica 

krajanov še vedno čisti greznice na črno, načrpano iz njih zlivajo v travnik in to teče v 

podtalnico in posredno v vodo, ki jo mi pijemo. Spadamo pod vodovarstveno območje, občina 

mora narediti več na tem. Rešila je problem v Mirnu, v Orehovljah, v Biljah čistilna je, vendar 

niso vsi priklopljeni, in na Kras je pozabila  

https://www.miren-kostanjevica.si/obcina/krajevne-skupnosti/4-krajevna-skupnost-kostanjevica-na-krasu/ks.kostanjevica@gmail.com


Zvonko odgovori, da občina ni pozabila na Kras, bila je narejena čistilna v Opatjem Selu, 

vendar se je glede na prakso in izkušnje ugotovilo, da je to predrago. Glede na naš teren so 

najbolj primerne individualne čistilne naprave. Prav zaradi tega se je sprejelo subvencije in 

tudi ponudniki so bili predstavljeni. Krivi pa so predvsem sami ljudje, ki so ob gradnji hiš 

delali greznice po svoje. Že od leta 1972 naprej bi morali delati vsi ne-produšne tri-prekatne 

greznice in, če so prav narejene ne potrebuješ čistilne naprave. Žarko poudari problem 

čiščenja greznic, ker ljudje to delajo sami. Zvonko pove, da čisti komunala,  Žarko pa doda, 

da enkrat na 3 leta. Kaj pa če se vmes napolni? Zvonko odgovori, da je potem to nerodnost 

ljudi in jih je treba osveščat. 

Jasmina izpostavi problem v Opatjem Selu, da bodo tisti, ki se še niso priklopili na 

kanalizacijo, kupovali čistilne naprave, če se bo pa enkrat nadaljevalo s priključitvijo 

kanalizacije še za ostali del in se bodo morali priklopit, čistilna ne bo vredna nič.  

Žarko poudari, da je treba tukaj nekaj narediti, saj gre za našo pitno vodo. Zvonko pove, da je 

občina dosti naredila, vendar ljudje ne naredijo nič. Žarko pove, da je treba krajane osveščat, 

delat zbore krajanov. In pridobiti čim več sredstev s strani Evrope. Poudari pa še naj bodo 

razpisi za krajane enostavni. 

Mirjan pove, da je velik problem tudi ločevanje odpadkov, skoraj v vsakem glasilu se piše o 

tem, vendar se bodo morale zamenjat generacije, da se bo kaj spremenilo. Glede greznic pa 

pove, da je bila velika večina narejenih brez dna, vendar takrat ni bilo praškov in ostalih čistil 

kot so danes. In, da je treba ljudi pripravit do tega, da bodo drugače razmišljali. Pohvali 

pobudo občine za sofinanciranje malih čistilnih naprav. 

Žarko nadaljuje s temo kulture in prireditev na Krasu, saj se mu zdi, da se premalo dogaja, 

nekaj sicer je v Opatjem Selu, kjer imajo lep prireditveni prostor za poletje.  V Kostanjevici 

pa je dvorana v kateri se ne dogaja nič. Krajani izkazujejo željo po igrah, koncertih, vendar je 

treba dvorano usposobit. Na pobudo sveta KS je pridobil ponudbo za ogrevanje na toplotno 

črpalko in zamenjavo oken, kar bi predstavljalo cca 50.000 eur. V proračunu tega denarja ni.  

Mirjan je povedal, da so lani rešili lastništvo na prireditvenem prostoru v Opatjem Selu, in do 

sedaj ni bilo možnosti kaj vlagati. Glede izkoriščenosti prostora, pa je odvisno tudi od ljudi, ki 

živijo v okolici, saje se lahko nekatere prireditve potegnejo v noč. Strinja se, da je dvorana v 

Kostanjevici pomembna, saj jo bodo lahko uporabljali vsi.   

Zvonko pove, da je za investicije za kraške KS namenjeno cca 30.000 letno. Poda idejo, da bi 

ves fond za investicije, ki je razdeljen na posamezne KS(fond se deli glede na število 

krajanov),  združili v enega in vsako leto nekaj naredili v eni KS. To pomeni, da KS ne bi več 

dobivale denar za investicije vsako leto posebej, ampak enkrat za vsa 4 leta skupaj. Tukaj vidi 

Zvonko priložnost, da bi naredili dvorano v enem letu, potem naslednje leto lahko pride na 

vrsto Opatje Selo itd. Če bi kaj zmanjkalo bo seveda dodala občina. Pri tem pove, da toplotna 

črpalka ni dobra za dvorano, ampak bi morali razmišljati o IR sistemih. Poudari, da je 

odločitev o taki delitvi denarja na strani sveta KS. Ideja se mu ne zdi slaba, saj bi tudi občina 

več dodala in bi se lažje naredili večji projekti. KS morajo narediti svoje projekte, najbolje bi 

bilo do sprejema proračuna.  



Robert in Matej sta v dvomih o taki delitvi denarja, saj je za manjše KS težko dobit investicijo 

za tak visok znesek. Robert je mnenja, da je bolje, da ostane tako kot je bilo do sedaj  - vsako 

leto po malo.   

Oto pohvali pobudo srečanja in pove, da je problem letos v poznih volitvah in je sedaj vse 

prišlo na hitro. V njihovi KS so skoraj vsi na novo in bodo težko dobili neke ideje za 

investicije do srečanja z županom. Potrebno bi bilo tudi obvestiti krajane. 

Zvonko pove, da če se odločimo za tak sistem, je potem dvorana v Kostanjevici prva in ne 

potrebujemo drugih projektov. Ostale KS si lahko vzamejo več časa za razmislek o projektih. 

Jasmina pripomni, da če se gre v tak sistem je potrebno v prvem letu vse jasno napisat in 

določit in tega se je potrebno držati. Zvonko se strinja in tudi sam poudari, da stoji za tem 

predlogom in drži besedo. Govori se o letnem znesku cca 30.000 eur, seveda odvisno od 

velikosti posamezne KS. 

Mirjan še enkrat opiše kako bi to potekalo, koliko bi vsaka KS približno dobila v enem letu, 

vendar ne moremo sami predsedniki o tem odločati. Potrebno se je sestati s svetom.  

Zvonko nadalje, da če se gre v prenovo dvorane moramo poskrbeti, da bo vsaj 10 dogodkov 

na leto, da ni investicija napravljena zaman. David doda, da smo na splošno ljudje zelo 

zainteresirani investirat, potem pride nekaj dogodkov, in ni zanimanja ljudi.  V vsaki KS 

imamo neke stavbe, koliko nas to stane in koliko ljudi pride na posamezne prireditve. Zvonko 

pove, da je sanacija dvorane potrebna in prireditve v njej bodo, že sedaj so. Mirjan prida, da je 

odvisno od KS ali od društev koliko se bodo angažirali.  

Oto vpraša, če je na občini oseba, ki skrbi za državne razpise. Zvonko pove, da je to Nevenka 

Vuk. Glede uporabe dvorane v Temnici Oto pove, da se je dvorano uporabljajo več, dokler je 

bila zastonj. David doda, da so v Lipi ljudje, ki so prenovili dom in isti morajo sedaj plačevati 

za najem. Mirjan takoj pripomni, da je to stvar KS, tudi v Opatjem selu računajo najemnino za 

uporabo in če je to človek, ki je angažiran in sodeluje v vasi jo dobi zastonj. Zvonko pove, da 

so bili  letni stroški dvorane okrog 5.000 in potem so padi na 2.500. Oto pove, da so se potem 

uporabnice potožile, da so prišle na mraz. Stremijo k temu, da bi dvorano čim več oddajali, za 

kakšna poslovna srečanja, sestanke, simpozije in s tem vsaj nekaj zaslužili, da krajanom ne bi 

bilo potrebno več plačevati uporabnine. Seveda bi bilo za njih idealno, če bi bili zgornji 

prostori urejeni, da bi ljudje lahko ostajali več dni. Dana pobuda o enkratnem znesku za 

investicije se mu zdi v redu, ampak je potrebno na začetku točno določit kdaj dobi katera KS, 

da bodo ljudje mirneje spali. Zanimivo se mu zdi tudi, kako so take dvorane oziroma prostori 

razdeljeni po KS. Opatje selo ima velik zunanji prostor, Kostanjevica veliko dvorano, 

Temnica manjšo dvorano in to bi morali izkoristiti. Predvsem tako, da bi se osredotočili na 

določene prireditve za posamezen prostor, ne pa, da vsak pelje svoje prireditve in nas ne briga 

kaj se v sosednji vasi dogaja.   

Robert pove, da imajo na Vojščici podobne probleme kot v ostalih KS. Težavo vidi tudi v tem, 

da ni nobene table pozor otroci ali otroci na cesti. Kot prireditveni prostor imajo kal, vendar je 



težava v  kdo bo delal, katero društvo bo delalo, nihče noče delat zastonj. Zvonko pove, da je 

potrebno bit aktiven, veliko je odvisno tudi od predsednika KS kakšen motivator je.  

David pove, da se veliko govori o razvoju turizma, pa si ne predstavlja kaj bi sploh to bilo. 

Kdo bo delal, kaj se bo delalo, kje so interesenti. Kar sam vidi je oddajanje sob, saj restavracij 

ni. Vsi razmišljamo in govorimo o turizmu pa ga sploh ni. Zanima ga ali obstajajo ljudje, ki bi 

bili pripravljeni oddajat sobe (RBB, Booking). Predlaga predavanje kako služiti s turizmom, 

kot je bilo v Braniku.  

Zvonko pove, da se je na tem veliko delalo. Preden so ustanovili zavod za turizem, so poslali  

4 ali 5 anket po vseh domovih. Na podlagi anket so naredili 5 delavnice, kjer je bilo vse 

predavano na kakšen način pristopi k turizmu. Ko so ustanovili zavod so imeli na Cerju 

najboljši strokovnjaki, tudi iz tujine, predavanje o tem kako se da pridobiti sredstva, kje so 

kakšni projekti. Na samih ljudeh pa je ali se bodo angažirali.  

Robert potrdi, da se je anketa poslala po vseh domovih, nazaj pa jih je prišlo 100  in še med 

temi nekatere nepopolne. Sprašuje se kako sploh pričakovati razvoj turizma, če se zatakne že 

pri anketah.   

Zvonko pove, da se pripravlja projekt »mobilnih vrtnih hišic«, ki se bodo lahko postavile na 

dvorišče. Kdor se bo odločil, bo komisija ocenila ali imaš primeren prostor za postavitev 

hiške (dostopnost vode, elektrike in kanalizacije). Vse bo financirano preko posebnega sklada 

in tudi za oddajanje skrbijo oni. Lahko se bo posameznik odločil za odkup hiške.  

Jasmino zanima pokrivanje balinišča v Opatjem Selu. Mirjan pove, da ni smiselno pokrivat 

dvostezno balinišče, saj se za raznorazna tekmovanja uporablja 4 steze.  

Zvonko pove, da je center v Kostanjevici rezerviran za vadbeni center, sam ima pa idejo še o 

adrenalinskem parku in namen za konjenike. 

Oto še enkrat pohvali pobudo srečanja in izrazi željo, da bi se večkrat tako dobiti. Mirjan iz 

lastnih izkušen pove, da pri prepogostih srečanjih zmanjka vztrajnost. Vsi se strinjajo enkrat 

na 6 mesecev. Naslednja je zadolžena Temnica, enkrat konec maja.   

Srečanje zaključeno ob 20:00   

 

Zapisala:      Predsednik KS Kostanjevica 

Anja Bone Okretič      Žarko Trbižan 

 

 

 


