
Krajevna skupnost Kostanjevica na Krasu 

Kostanjevica na Krasu 75  

5296 Kostanjevica na Krasu 

el. naslov: ks.kostanjevica@gmail.com 

 

Kostanjevica na Krasu, 08.01.2020 

ZAPISNIK 

1. seje sveta krajevne skupnosti Kostanjevica na Krasu,  

dne 08.01.2020 ob 19:00h, v prostorih krajevne skupnosti,  Kostanjevica na Krasu 75  

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 10. seje z dne 09.12.2019 

2. Pregled opravljenih del 

3. Plan dela za 2020 

4. Sestanek s krajani 

5. Razno 

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

Jakob Marušič 

Ad 1) 
Potrdi se zapisnik  seje z dne 09.12.2019.  

 
Ad 2) 

Z delom v preteklem letu smo zadovoljni, kar veliko stvari je bilo realiziranih in lahko rečemo, da smo 
imeli vaščani kar pestro leto, predvsem pa družabno obarvano.   
 

Ad 3) 
Okrepiti moramo sodelovanje s ŠKTD Fajti hrib. Mnenja smo, da bi moralo biti društvo razdeljeno na  
sekcije. Recimo na športno, ki bi se bolj posvečala športnim dejavnostim, kulturno za kulturne 
dejavnosti… Mogoče bi s tako razdeljenostjo pridobili nove člane, vendar je velik problem 
pomanjkanje volje posameznikov. So pa tudi ostala društva izrazila željo po povezovanju.  
Pregled prireditev:  

1. Prva prireditev je sedaj pust 
2. 2.februarja Igra Kraške intrige – KD iz Gabrovice 
3. 8. marca premiera igre društva iz Temnice 
4. 21.marec prireditev ob materinskem dnevu, zbiranje prostovoljnih prispevkov za šolo in vrtec 
5. Prvi vikend v aprilu »Šalamjada«  
6. 18.april čistilna akcija 
7. 30. april postavljanje mlaja 
8. 1.maj budnica 
9. 24.5 pohod za dan mladosti 
10. 1.11 komemoracija na Kržadi 
11. 15.11 martinovanje 
12. 4.12 prižig lučk na Kržadi 
13. 20.12 novoletni koncert 

 

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


V letu nas čaka zamenjava oken v dvorani na južni strani, v prostorih ob odru in v WCju. V WCjih bodo 
dodatna narejena vrata za direkten izhod.  Občina bo financirala čistilno napravo na mestu kjer je 
sedaj greznica bloka. V zameno za zemljišče je stanovalcem ponudila 4 parkirna mesta za blokom. S 
tem bo tudi urejen ekološki otok pri dvorani. Naredil se bo popis del za popravilo plošče v dvorani, 
posledično se bo iskalo ponudbe del.  
 
Na Kražadi manjka še ograja in tudi tu bomo travnato površino nadomestili s peskom. Upamo, da se 
bo rešilo tudi lastništvo s parcelo med hišo Siniše in Fride. S tem bomo končno rešili problem 
avtobusne postaje, druga avtobusna bo pri oglasni deski. Na Kržadi se bo zarisalo 3 avtobusna 
postajališča: 

• pri spomeniku (sedanji parkirni) 

• pod hišo Olge Godnič 

• pri sedaj postavljenih kontejnerjih 
 
Glede na to, da obračališča ne bo, bomo poskušali urediti parkirišča med zdravstvenim domom in 
hišo na desni strani. Parkirišča bi morali urediti tudi za vrtec.  
»Občina« se zelo rada hvali, da je po meri invalidov, vendar v Kostanjevici tega ne občutimo. Stopnice 
so pred ZD, KS, voliščem, šolo, pokopališčem in cerkvijo.  
 
 Na pokopališču se bo travnato površino nadomestilo s peskom. Glede urejanja površine pri 
spomeniku se bomo pogovorili z Jožetom Spacalom. Pokopališče bo v času urejanja zaprto. Nekaj 
lastnikov nima grobov in se jih bo na stroške KS uničilo. Za leto 2019 imamo še 10 dolžnikov, ki niso 
poravnali grobarin. Nabavili smo oglasno desko za pokopališče, spomladi bomo zamenjali še steber za 
vodo in nabavili nove zalivalke. Predebatiramo o tem, da je naše pokopališče še eno redkih, ki so v 
lasti župnije in ne občine. Še vedno poteka urejanje bankin in čiščenje poti.  
 

Ad 4) 
V prvih mesecih leta bomo organizirali srečanje s krajani. Točen datum bomo določili kasneje.  
 

Ad5) 
Kljub temu, da si je podirajoče hiše ogledal inšpektor se ni premaknilo nič. Glede na to, da meteorna 
voda ne sme odtekati na ceste, se sprašujemo kje je meteorna kanalizacija. Seveda bi morala občina 
razmišljati v tej smeri.  V Biljah, Orehovljah in Mirnu je naredila meteorno kanalizacijo v sklopu 
čistilnih naprav, na Kras pa so pozabili. Kljub sofinanciranju čistilnih naprav, se nam še vedno n zdi 
pošteno.    
 

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

predsednik, Jakob Marušič – član, Deja Trampuž – član. Popis bo opravljen do konec januarja.  

 
Seja zaključena 21:00. 
 

Zapisnik pripravila:      Predsednik sveta KS 

Anja Bone Okretič      Žarko Trbižan 


