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Z A P I S N I K 
 
24. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Jagodje-Dobrava, ki je bila v četrtek 17.8.2017 

ob 19. uri v prostorih Krajevne skupnosti Jagodje-Dobrava. 
 

 
Prisotni:  Predsednik Sveta KS Maks Filipčič in člani Sveta Matjaž Gergeta, Danilo 
Markočič, Vida Orbanič, Illenia Šavron, Manca Vadnjal 
Opravičeno odsotni: Alojz Zorko 
Ostali prisotni:  /  
 
Sejo je vodil predsednik Sveta KS g. Maks Filipčič. Ugotovil je sklepčnost in predlagal 
dnevni red. 
Predsednik je odprl sejo in tokratno sejo posvetil članom sveta krajevne skupnosti, kateri so v 
mesecu juliju doživeli naraščaje v družinskem krogu. Na takšen način je voščil članoma KS 
Jagodje – Dobrava, Danilu Markočiču in Matjažu Gergeta. 
  
Za 25-letno delo na področju lokalne samouprave in prostovoljstva je Predsednik KS Jagodje 
– Dobrava g. Maks Filipčič prejel plaketo z zlatim grbom občine Izola, ki je z vodenjem KS 
Jagodje-Dobrava prispeval k razvoju in ohranjanju podeželja ter povezovanju in usklajevanju 
različnih interesov krajanov.  
 
Krajevna skupnost je prejela priznanje Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo 
(Slovenska Istra) za dolgoletno podporo delovanja območnega združenja.  
 
Sejo je predsednik Sveta KS g. Maks Filipčič  nadaljeval z razpravo o dnevnem redu in 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 zapisnika 23. redne seje z dne 1. Junij 2017; 
2. Potek dela na KS Jagodje – Dobrava ter pregled zabeležke s sestanka iz dne 31. 

julij 2017 (Občina Izola, KS Jagodje- Dobrava, KS Korte); 
3. Krajevni praznik 8. September 2017; 
4. Vloge; 
5. Razno. 
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K točki 1 
               Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje z dne 1. Junij 2017 
 
Predsednik je prebral in obrazložil zapisnik 23. redne seje, ki je bila dne 1.6.2017. 
 
Zapisnik je  bil potrjen, kljub temu bo potrebno dodati dopolnitve in korekcije. 
 
 
K točki 2  

Potek dela na KS Jagodje – Dobrava ter pregled zabeležke s sestanka iz dne 31. 
julij 2017 (Občina Izola, KS Jagodje- Dobrava, KS Korte) 

 
Predsednik KS Jagodje Dobrava g. Maks Filipčič prebere zapisnik s sestanka iz dne 31. julij 
2017 na temo opravljanja servisa tajnice KS Jagodje – Dobrava in KS Korte. Zapisnik so 
prejeli vsi člani Sveta KS Jagodje – Dobrava po pošti. 
 

S K L E P 
 

KS Jagodje Dobrava zahteva od Občine Izola ureditev trenutne situacije, da tako 
zagotovi primeren servis krajevni skupnosti. Predstavniki krajevne skupnosti menijo, 
da je delo opravljeno neprimerno in zato otežuje že tako aktivno delo sveta KS Jagodje - 
Dobrava.  
Nastala situacija se mora nujno urediti v čimkrajšem času namreč člani Sveta nimajo 
dostopa do baz podatkov vodenih s strani uslužbencev Občine Izola (računi, dopisi, 
vloge). 
 
Podana je bila pobuda, da vse aktivnosti proti Krajevne skupnosti (pogodbe, sodni 
cenilci, notarski zapiski, sodni spori, sindikalni spori) v primeru sodnih obravnav in 
tožb finančno krije KS Jagodje – Dobrava.  
Pobuda je bila potrjena s sklepom in stopi v veljavo takoj.  
 

 
K točki 3 

Krajevni praznik 8. september 2017 
 
Organizacija krajevnega praznika 8. septembra 2017.  
 
Praznovanje krajevnega praznika bo potekalo v petek 8., soboto 9. in nedeljo 10. septembra.  
Predsednik odpre razpravo. 
 
Slavnostna seja Sveta krajevne skupnosti bo 8. septembra ob 19.00 uri.  
8. septembra bo sv. maša na Loretu v cerkvici Loretske Marije ob 15.00 uri v italijanskem 
jeziku. Ob 17.00 uri bo sledila sv. maša v slovenskem jeziku.  Nastopa Cerkveni pevski zbor 
Izola.  
 
9. septembra bo izpeljan mednarodni balinarski turnir, ki ga prireja Balinarsko društvo 
Jagodje – Dobrava v sodelovanju z društvi iz Istre (HR), Tržaške pokrajine (I) in slovenske 
Istre (SLO).  
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9. septembra bo obenem prirejen medobčinski turnir taroka, ki ga izpelje Društvo 
upokojencev Jagodje – Dobrava (tarok sekcija – Debeljak Boris).  
 
Izpeljano bo tekmovanje obalnih radioamaterjev, ki ga prireja Radio Izola, CB Belveder 
(Mirko Maglica).  
 
Krajevna skupnost sodeluje pri izpeljavi vseh dejavnosti z gostinsko uslugo (malica v gostišču 
Jasna, krofi in voda in praktične nagrade). 
 
10. septembra bo nastop, na terasi gostišča  Jasna, Društva harmonikarjev iz Izole.  
 
 
K točki 4 

Vloge;              
 
Prejeta vloga krajanke Lavre Matkovič (Dobrava 5) se nanaša na varnost v prometu oz. 
postavitev cestnih ogledal na slemenski cesti na Belvederju. Člani Sveta se s pobudo v vlogi 
strinjajo in sprejmejo sledeči sklep: 
 

S K L E P 
 
Vlogo se posreduje  na Občino Izola, Uradu za gospodarske dejavnosti, investicije in 
komunalni razvoj v reševanje. 
 
 
Vloga športnega društva Naredi nekaj za naravo iz Kopra, prejeta dne 28.06.2017, se finančno 
ne podpre oz. se odobri malico ali prehrano takrat ko čistilno akcijo opravijo na področju KS 
Jagodje – Dobrava.  
 
 
K točki 5 
 Razno; 

 
Zadnje neurje je uničilo informacijsko tablo v Jagodju na naslovu Cesta v Jagodje št. 2. Tabla 
je bila last KS Jagodje - Dobrava in potrebno jo je obnoviti oz. zamenjati za novo. Sprejet je 
bil s k l e p, da se poišče izvajalca, ki bi novo informacijsko tablo namesti ali zamenjal (TIC 
Izola). 
 
Podana je bila pobuda, da se nabavi 5 kompletov gasilskih klopi za potrebe krajevne 
skupnosti. Člani Sveta se s pobudo strinjajo in sprejmejo s k l e p, da se nabavi predlagane 
klopi.  
 
Podana je bila situacija z najemnikom poslovnih prostorov z gostinsko dejavnostjo (Gostilna 
Jasna), ki je v zaostanku plačevanja najemnine (6 mesecev). Čistoča in urejenost okolice je 
zelo zanemarjena (odslužen čoln, pokvarjeno vozilo – kombi, odloženi odsluženi kuhinjski 
aparati, sledi prisotnosti psa, nepokošena trava itd.).  
Najemniku Veljku Stuparju je bil izdan opomin za neplačane mesečne najemnine.  
Člani sveta sprejmejo s k l e p, da sodni cenilec opravi popis inventarja v najemnih gostinskih 
prostorih zgradbe KS Jagodje – Dobrava in ga finančno ovrednoti.  
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Krajevna skupnost, tako kot vsako leto, je s strani JK Veter iz Kopra bila povabljena na 
Diplomatsko regato 2017, ki bo septembra. Udeležba regate bo tudi s strani članov Sveta KS 
Jagodje-Dobrava. 
 
 

Zapisal: 
Matjaž Gergeta 

 P r e d s e d n i k  Sveta KS:  
Maks Filipčič  

          


