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Z A P I S N I K 
 

22. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Jagodje-Dobrava, ki je bila v torek  
 28. februarja ob 18. uri v prostorih Krajevne skupnosti Jagodje-Dobrava. 

 
 
Prisotni:  Predsednik Sveta KS Maks Filipčič, Matjaž Gergeta, Vida Orbanič, Illenia Šavron, 
Manca Vadnjal Stojanović, Alojz Zorko– člani Sveta KS  
 
Opravičeno odsotni: Danilo Markočič,  
Ostali prisotni: Jelena Dudine (tajnik KS) 
 
Sejo je vodil predsednik Sveta KS g. Maks Filipčič. Ugotovil je sklepčnost in predlagal 
dnevni red. 
Predsednik je odprl razpravo o dnevnem redu, glede na to, da ni bilo razpravljavcev, je 
predsednik dal na glasovanje predlog dnevnega reda. 
 
Člani sveta KS Jagodje-Dobrava so soglasno sprejeli naslednji 
  

D N E V N I    R E D : 
 

 
1. Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje z dne  20.12.2016  in 21. redne seje z dne 

12.1.2017; 
2. Proračun za leto 2017 prioritetne investicije Občine Izola; 
3. Investicije v KS Jagodje-Dobrava (zgradba); 
4. Vloge; 
5. Razno. 

 
 

 
K točki 1 
               Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje z dne 20.12.2016 in 

     21. redne seje z 12.1.2017 
 
Predsednik je prebral in obrazložil zapisnik 20. redne seje z dne 20.12.2016 in  21. redne seje 
z 12.1.2017. 
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Predsednik je odprl razpravo o prebranem zapisniku. Ker ni bilo razpravljavcev in pripomb, je 
predsednik dal na glasovanje potrditev zapisnika. 
 
Zapisnik je  bil soglasno potrjen.  
 
K točki 2 
              Proračun za leto 2017 prioritetne investicije Občine Izole  

   v KS Jagodje-Dobrava; 
 
Predsednik je predstavil sprejet Občinski Proračun za leto 2017. Povedal je, da je potrebno 
sprejeti in poslati prioritetne investicije Občini Izola na območju  KS Jagodje –Dobrava. 
 
Predsednik odpre razpravo v kateri so sodelovali vsi prisotni člani. 
 
Po zaključeni razpravi so člani Sveta KS Jagodje -Dobrava sprejeli sledeč: 
 
     S K L E P 
 
 
Razpored  prioritetnih investicij za KS Jagodje-Dobrava se pošlje na Občino Izola. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
K točki 3 
 
              Investicije v KS Jagodje-Dobrava (zgradba);  
   
V zgradbi KS Jagodje-Dobrava gostinski del, je bilo  predlagano  za radi dotrajanosti 
prostorov sanitarij in je bila sprejeta odločitev, da se opravi sanacija. Potreben je ogled in 
izvedba projekta za saniranje. 
 
 
K točki 4 
  Vloge; 
 
Prošnja Moškega pevskega zbora Izola   s prošnjo o donatorstvu. 
 
Dne 7.2.2017 je na KS Jagodje – Dobrava prispela prošnja Moškega pevskega zbora o 
donatorstvu. 
 
Člani Sveta so prošnjo obravnavali vlogo in sprejeli sledeč: 
 
     S K L E P   
 
Moškemu pevskemu zboru Izola se prošnja ugodi. Financira se stroške enega 
avtobusnega prevoza, ali enolončnice, ali večerje ob skupnem sestanku v gostišču 
»Jasna« (Občni zbor). 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Predlog ureditve prehoda za pešce  Cesta v Jagodje iz  ulice Proletarskih brigad 
 
Dne 23.2.2.017 je na KS Jagodje-Dobrava prispela prošnja krajana g. Ivana Smerduja. Nanaša 
se na   ureditev  prehoda za pešce čez cesto  Cesta v Jagodje iz  Proletarske ulice. 
Potreben je varen dostop do ekološkega otoka - smetnjakov, parkirišča oz. otroškega igrišča iz 
ulice Proletarskih brigad.  
 
Člani Sveta so prošnjo obravnavali se z zahtevami v vlogi strinjali in sprejeli sledeč: 
 
     S K L E P  
 
 
Prošnjo za ureditev prehoda za pešce čez cesto, Cesta  v Jagodje iz ulice Proletarskih 
brigad, se odstopi v reševanje občinskim službam občine Izola (Urad za gospodarske 
dejavnosti, investicije in komunalni razvoj). 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
K točki 5 
 Razno; 
 
Predsednik je povedal, da je s strani krajanov dobrave, bila podana zahteva, da se skliče 
Interesni zbor. Na Interesni zbor bodo povabljeni vsi akterji v zadevi »Hudournik«.  
Hudournik - odvodnjavanja se nahaja na Dobravi ob zaselku Čeki. Interesni zbor skliče KS 
Jagodje- Dobrava. 
 
Predsednik je povedal, da je bila podana pobuda s strani uporabnikov »Zaklonišča«, da se 
skliče Interesni zbor. Zaklonišče bo  pridobilo infrastrukturo (kanalizacijo in vodo). 
Interesni zbor skliče KS Jagodje - Dobrava v prostorih »Zaklonišča« med Ilirsko in 
Mladinsko ulico. 
 
Predsednik je člane Sveta KS Jagodje - Dobrava seznanil z prejetim dopisom s strani g. 
Slavka Gorenjc glede povzročene škode na kmetiji in policijskih zapisnikov iz PP Izola. 
 
Podana je bila pobuda za nabavo električnega kabla (podaljšek 50 - 100 m) za potrebe KS, 
športna društva (za prireditve). 
 
Podana je bila pobuda, da se nabavi literatura in sicer knjige  »Jaz Tina«  DZS in knjige  
pisateljica Tuma Tanja »Češnje, rdeče in bele« založba Karantanija. 
 
Prijavi se pustno skupino Istrski Rožar na 9. Istrski karneval – Pustna povorka 2017 v Kopru. 
Podpisan sporazum za plačilo na udeležbi (150 EUR). 
 
Svet Krajevne skupnosti je sprejel sklep, da se poravnajo naslednji prejeti računi: 
 

1. Račun Montaža, servisiranje in vzdrževanje št. rač. 045-17 z dne 2.2.2017 v višini 
zneska 219,60 EUR; 
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2. Račun SKAT d.o.o. Izola št. rač. 1-52-17001460 z dne 2.2.2017 v višini zneska 
87,01 EUR; 

3. Račun VILJEM KKNAP s.p. št. ra č. 14-2017 z dne 3.2.2017 v višini zneska 
3.520,92 EUR; 

4. Račun Veljko Stupar s.p. št. rač.002-2017 z dne 3.2.2017 v višini zneska 286,00 
EUR; 

5. Račun SKAT d.o.o. Izola št.rač. 1-52-17002646 z dne 7.3.2017 v višini zneska 
35,50 EUR. 

 
Zapisala: 

Jelena Dudine 
 P r e d s e d n i k  Sveta KS:  

Maks Filipčič  

 


