
Krajevna skupnost Kostanjevica na Krasu 

Kostanjevica na Krasu 75  

5296 Kostanjevica na Krasu 

el. naslov: ks.kostanjevica@gmail.com 

 

Kostanjevica na Krasu, 24.01.2019 

 

 

ZAPISNIK 

 

2. seje sveta krajevne skupnosti Kostanjevica na Krasu,  

dne 21.01.2019 ob 19:00 uri, v prostorih krajevne skupnosti,  Kostanjevica na Krasu 75  

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika konstitutivne seje z dne 07.01.2018 

2. Priprava na sestanek s predsedniki društev, ki delujejo v naši KS 

3. Priprava plana prireditev v naši KS 

4. Priprava na sestanek predsednikov KS in svetnikov s Krasa 

5. Priprava na sestanek z vaščani 

6. Tekoče aktivnosti 

7. Razno  

 

Prisotni:  Žarko Trbižan, Jakob Marušič, Anja Bone Okretič, Erik Spačal, Tina Urdih, mag, Anej Okretič, 
Deja Trampuž. 
 

 
Ad 1) 

 
Potrdi se zapisnik  seje z dne 07.01.2019.   
 

Ad 2) 
 
S posebnim vabilom  bomo 16.3. sklicali sestanek z društvi, oziroma z njihovimi predsedniki, ki 
delujejo v naši KS (kulturno, športno, gasilci, lovci, upokojenci). Predvsem, da vidimo obseg njihovih 
delovanj, kakšne plane imajo v prihodnosti in kje lahko skupaj sodelujemo.  Mogoče se bo povabilo 
tudi predstavnika rdečega križa in župnika.     
 

Ad 3) 
Pregledamo prireditve do meseca maja. Najprej nas čaka sodelovanje pri otroškem pustovanju. Po 
pustu je naslednja prireditev  materinski dan, kot vsako leto doslej v sodelovanju s šolo in vrtcem. Pri 
tem  Žarko pove, da se je ravnateljica potožila o razbitih steklenicah ter pločevinkah  pred šolo, kljub 

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


temu da je zaprta.  Problem bomo izpostavili tudi na srečanju z vaščani. Erik pove, da se iste težave 
dogajajo na igrišču.     
Soglasno se strinjamo z idejo, da bi na prireditvi za  materinski dan zbirali prostovoljne prispevke in 
zbran denar podarili šoli in vrtcu.  
30. aprila se postavlja mlaj, kresa se ne sme več prižigat pri lovski koči. Poskušali bomo dobiti 
nadomestno lokacijo.  1. maja bo budnica, konec meseca maja pa pohod  »kostanjski dan mladosti«. 
Pohod bo na nedeljo, razmislili bomo o uvedbi »prispevka«, zaradi pogostitve oziroma o »štartnini«.    
 
 

Ad 4) 

Žarko je govoril s »kraškimi« predsedniki krajevnih skupnosti, ter s » kraškimi«svetniki, da bi se sestali 

na temo državnih cest, čiščenja odpadnih voda (sofinanciranje čistilnih naprav), kakšne investicije bo 

občina izvajala na Krasu, kaj se da še narediti za Kras. V razmislek jim je dal tudi popravilo dvorane, 

kot dvorane celega Krasa in ne samo Kostanjevice. V prvi fazi bi uredili ogrevanje ter zamenjali okna 

in vrata.  Žarko že ima ponudbo toplotne črpalke, čaka še ponudbo za okna. S tem bi omogočili več 

kulturnih prireditev.  

Srečanje bo 26.2. ob 18h v gasilskem domu v Kostanjevici.  

 

Ad 5) 

Deja  je pripravila vabila za srečanje z vaščani 12.2.2019. Vabila bomo raznosili nekaj dni pred 

srečanjem in računamo na visoko udeležbo sovaščanov.  

Ad 6) 

Pogovarjamo se o raznih zadevah (rešetka za vodo pri hišni št. 43, parkiranje na kržadi, pomožna 

lekarna, potek najemne pogodbe za garažo pod mladinsko sobo in ureditev garaže, ureditev 

notranjosti mladinske sobe in celotno zunanjost stavbe, čiščenje balkona dvorane, oglasna deska 

pred pokopališčem, stara  gostilna na kržadi, morebitni socialni problemi v vasi…  ) 

 

   Seja sveta KS zaključena ob 22:00 uri. 

 

Zapisnik pripravila:      Predsednik sveta KS 

Anja Bone Okretič      Žarko Trbižan 


