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Kostanjevica na Krasu, 12.02.2019 

 

 

ZAPISNIK 

 

posveta krajevne skupnosti Kostanjevica na Krasu s krajani,  

dne 12.02.2019 ob 18:00 uri, v prostorih PGD Kostanjevica,  Kostanjevica na Krasu 79E  

 

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

 
Žarko pozdravi vse prisotne in predstavi namen tega srečanja.  Omeni občinski proračun, kateri je bil 

danes razkrit in kaj je v njem namenjeno Kostanjevici. Nekih investicij  ni, razen  projekta za 

obračališče, ki naj bi bilo narejeno v naslednjem letu.  Seveda  pa bo potrebno sanirati tudi dvorano, 

saj se je zrušil del stropa. Sredstva naj bi se zagotovilo  skozi postavko vzdrževanje občinskih objektov. 

Predviden je nov strop nad dvorano in odrom, nad balkonom pa ne.  Ugotovilo se je , da je za 

dvorano narejena greznica za celotno stavbo dvorane in blok,  vendar  je nedejavna. Od vseh stavb 

teče odpadna voda v zemljo. Župan je obljubil, da bodo naredili čistilno napravo. Poleg stropa si 

želimo narediti  tudi zamenjavo oken v dvorani  in ogrevanje na IR panele.  Denarja za sanacijo 

vodovoda, kjer so azbestne cevi, ni v planu, tako kot niso v planu pločniki. 

Žarko preda besedo krajanom in Martin izpostavi, kar se govori že vrsto let in to je čakanje otrok na 

dežju na avtobus.  Kostanjevica še vedno nima avtobusne postaje. Predlaga nakup »montažne« 

avtobusne, kar zadeva azbestne cevi pa misli, da bi moralo biti županu pomembno zdravje ljudi.  

Silvo omeni kontejnersko mesto na Briščah, kjer se po njegovem mnenju dogaja »svinjarija«, saj se 

pušča odpadno olje in otroci ga polivajo, zato predlaga, da se tja postavi cisterno za olje. Naprej 

predlaga, da se popravi asfalt od frizerskega salona »Damjana«  do vhoda v trgovino  in da se 

dokonča zid pri hiši od Renatota »Torkarjevega«, kar potem pritrdi tudi Drago, da se ta zid dela že 

vsaj 10 let. Silvo je hotel predlagat čiščenje »Jelerjevega« vrta za mrliško vežico, vendar ta še ni 

občinski. Opozori na rabo imena vasi, in sicer to, da se ne uporablja celotnega imena Kostanjevica na 

Krasu – poudarek je na Krasu. Torej bi morali spremeniti ime občine, kot tudi prostovoljnega 

gasilskega društva. Vse to polaga v razmislek županu.  

Klavdijo pove, da ima društvo že od same ustanovitve v imenu samo Kostanjevica.    

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


Razprava  s nadaljuje o zidu pri Renatotu ter razsvetljavi, potem pa Žarko pojasni, da je cesta skozi 

vas državna. Vsaka stvar, ki se tam dela jo mora narediti država, narejeno bo, ko se bo urejalo cesto 

skozi vas.  Naloga občine pa je, da pritiska na državo.  

Nadaljujemo razpravo o stavbi mladinske sobe, pri čemer Žarko pove, da je to še edina stavba v lasti 

KS. Ta objekt bi morali urediti, predvsem fasado. Pove, da bomo odpovedali najem garaže, z 

namenom ureditve za potrebe vasi – tudi kot za druženje.  Urejanje samih prostorov bo udarniško, in 

računamo na krajane. Drugi del garaže je zaprt že leta in ga nihče ne uporablja. 

Žarko nadaljuje s pokopališčem in mrliško vežico (popravilo, oprema). Pri odkupu »Jelerjevega« vrta 

se bo tam uredilo parkirišča in vhod za invalide, istočasno pa bi se naredilo še žarni zid. Pozove 

krajane na predloge. Predstavi kako se je do sedaj pobiralo grobarine, predvsem pa to, da smo še 

edina vas, ki ureja to sama. Ostali imajo pogodbe s Komunalo (vse kraške vasi) ali Benkotom 

(Orehovlje, Miren). Pridobili smo ponudbe obeh, cena za vzpostavitev elektronskega katastra je cca 

500 eur, potem pa pogodbenik pobere še cca 7% od groba. Najemnina grobov je v naši vasi 

najcenejša, z oddajo pa bi se  podražila za cca 3 eur (dvojni grob)  oziroma 4 eur (enojni grob). Tako, 

da bi še vedno pokrivali stroške  (košnja, voda, elektrika, odvoz smeti). Še enkrat poudarimo, da ceno 

najema groba določa KS, pogodbenik vodi kataster,  izstavi račune, pobira ali izterja najemnino. Del 

najemnine si zadrži, razliko pa nakaže na TRR. Kar zadeva ostale reči, popravila, košnje, čiščenje, 

razna dela opravlja še vedno KS z denarjem, ki ga dobi od najemnin.  Možnost je, da se tudi košnje 

odda pogodbeniku, cena ja cca 135 eur/košnjo. Lani je bilo plačanih 7 košenj.   Damo na glasovanje, 

kdo se strinja,  da se pobiranje grobarin preda pogodbeniku in da se cena najemnin grobov poviša. 

VEČINA JE ZA!      

Nadaljujemo z urejenostjo in čistočo po vasi. Potrebno bo narediti akcije, seveda pa  morajo najprej 

lastniki parcel sami poskrbeti za urejenost.   Potruditi se je potrebno pri ločevanju smeti. Problem je 

na smetišču v Poljanah, kjer se pušča smeti  kar pred vrati. Obvestili bom  tudi druge predsednike KS, 

da pozovejo svoje krajane naj se držijo urnika smetišča. Siniša opozori, da pri odvažanju smeti le-te 

letijo po vasi in je potrebno obvestiti Komunalo. V nadaljevanju vaščani podajo predlog, da se 

ustanovi nek »gradbeni odbor«, ki bi hodil po vasi in opozarjal ljudi naj očistijo. Pri tem nastanejo 

nesoglasja.  Žarko pri tem doda, da imajo krajani sol za posipanje na voljo v trgovini, ko je to 

potrebno uporabiti zaradi sneženja ali zmrzovanja.   

Poda se vprašanje glede hiš, ki so v slabem stanju in že nevarne za ljudi. Ali je možnost, da bi pripeljali 

gradbenega inšpektorja?  Glede tega  Žarko pove, da se bomo pozanimali pri pravni službi na občini 

in naveže pogovor na parkiranje na »Kržadi«. Tam so mišljeni parkirni za goste , turiste ali obiske, ne 

pa za stalno parkiranje. Vsaka hiša ima svoje dvorišče kjer imajo lahko parkiran avto.  Postavila se bo 

tabla, kjer je dovoljeno parkiranje za 3 ure.   

Razprava se preusmeri na greznice in čistilne naprave.  Povemo, da bo občina namenila 30.000 za 

subvencije, kar pomeni, da bi posameznik za nakup dobili max 1500 eur, odvisno od števila 

prijavljenih. Do leta 2022 bo potrebno vgraditi čistilne naprave, razen tisti, ki imajo tri-prekatne 

greznice.  Martin vpraša, zakaj občina ne kupi in vgradi greznic za več hiš skupaj? Predlog se nam zdi 

zanimiv in ga bomo posredovali županu.  

Glede predloga za lekarno, Žarko pove, da se je župan pogovoril z zdravstvenim domom  in lekarno in 

predlog oba podpirata.  Ministrstvo za zdravje sicer narekuje, da mora biti vas najmanj 10 km 

oddaljena od lekarne. Župan bo zahteval potrdilo  geodetov o oddaljenosti. Če bodo ti izdali potrdilo 

o oddaljenosti  več kot 10 km, potem se bo lekarna uredila. Možnost bo dobiti zdravila na recept, ki ji 

predpiše zdravnica.   



Vaščanom pokažemo slike obnovljene mize iz mrliške vežice in še enkrat vprašamo za lokacijo 

postavitve. Prvi predlog je, da se jo postavi nazaj v mrliško vežico, drugi predlog je zunaj. Siniša pove, 

da glasovanje z anketo ni bilo izvedeno prav, saj je vsaka hiša dobila samo eno glasovnico, ne glede 

na to koliko članov je v njej.  Ne strinja se, da se mizo postavi nazaj v vežico, niti se ne strinja, da se 

postavi pod kal. Njegov predlog je  »Kržada«, saj se tam ustavljajo kolesarji, odpirajo zemljevide, si 

točijo vodo, tudi kamperji bi se lahko ustavili. Saj je tako tudi po drugih vaseh (Temnica, Zagrajec).  

Darijo opozori, da je bila mišljena tudi pred žarnim zidom.  Glede na anketo je bil izglasovan prostor 

pred pokopališčem. Po razpravi pridemo do zaključka in sicer miza se uskladišči , do postavitve 

žarnega zidu. 

Pogovor nadaljujemo s temo »zastava vasi«, ki je bila narejena in predstavljena v prejšnjem mandatu. 

Vaščane vprašamo, ali se strinjajo, da nadaljujemo z narejeno predlogo in vprašamo Jožeta Spacala, 

če oblikuje trudi grb, ki bi ga uporabljali na dopisih. In bi se s tem znakom (kostanj na beli podlagi) 

predstavljala naša vas. Na to ni pripomb.  

Tina na kratko predstavi spletno stran vasi, ki bo kmalu zaživela. Manjka še nekaj formalnosti. Poziva 

vsa društva,  da se pridružijo naši strani in vse ostale, da posredujejo slike, predloge, pripombe.  Na 

spletni strani bodo objavljene razne informacije, objavljeni bodo zapisniki… 

 Darijo poda dva predloga, in sicer, pritožbo na proračun in postavitev robnikov na cesti proti cerkvi 

in ureditev parkirnih. Spet padejo pritožbe na voznike Komunale. Darko opozori na odvodnjavanje  s 

strehe na mrliški vežici, saj iz žlebov teče voda po tleh ob objektih, zaradi slabe izolacije pa bo vlaga 

udirala v prostore. Opozori še na stebriček za vodo pri mrliški vežici, kjer voda teče po grobu. Žarko 

pove, da je problem, počene cevi  za vodo pri vhodnih vratih na pokopališče.  Darko poudari, da se 

samo stebriček premakne oziroma oddalji od groba. Erik pove, da bomo premaknili ta stebriček z 

lijakom, ki je pri vhodnih vratih, k mrliški vežici,  in speljali odtok vode proč od groba. Pogovor nanese 

tudi na razsvetljavo cerkve.  Erik pojasni, da ima koncesijo za javno razsvetljavo v naši občini Javna 

razsvetljava Ljubljana. Popisali smo luči, ki ne gorijo in jim poslali seznam. Vprašali bomo kako je z 

razsvetljavo cerkve.  Od leta 2014 luči ne smejo svetiti v nebo zaradi onesnaževanja.  

Žarko še enkrat poudari, da imamo 5.000 eur na razpolago!    

Saša opozori na deževnico, ki teče po cesti proti hiši od Ivkota in na stanje zidu ob njegovi hiši.   

Glede ceste proti Koritom, povemo, da je to občinska cesta in jo bo uredila občina.  Omenimo dopis 

lovske družine zaradi odvažanja smeti na parcelo, ki jo imajo v najemu za lovsko kočo. Še enkrat 

pozivamo vaščane, naj ne počnejo tega! In hkrati vprašamo za ideje za nov prostor za kres. Če ima 

kdo kakšno idejo naj pove.  

Na koncu si ogledajo še skico obračališča.  

Posvet  z vaščani  zaključen ob 20:00 uri. 

 

Zapisnik pripravila:      Predsednik sveta KS 

Anja Bone Okretič      Žarko Trbižan 


