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Z A P I S N I K 
 
26. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Jagodje-Dobrava, ki je bila v sredo 11.10.2017 

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

 
Prisotni:  Predsednik Sveta KS Maks Filipčič, člani Sveta Matjaž Gergeta, Danilo Markočič, 
Vida Orbanič, Illenia Šavron, Manca Vadnjal, Alojz Zorko  
 
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 zapisnika 24. redne seje z dne 17.8.2017 in 25. redne seje z dne 8.9.2017; 
2. Informacija aktivnosti Zaklonišča (komunalna infrastruktura ); 
3. Pregled ponudb za izvedbo sanacije sanitarij gostišče »Jasna«; 
4. Vloge; 
5. Razno. 

  
K točki 1 
               Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje z dne 17.8.2017  

in 25.  redne seje 8.9.2017 
 
Predsednik je prebral in obrazložil zapisnik 24. redne seje, ki je bila dne 17.8.2017. Na 
podlagi sestanka, ki je bil sklican na Občini 31.7.2017 zabeležka tema »Delovanje na 
Krajevni skupnosti« preda besedo preda tajnici KS Jeleni Dudine. Tajnica pove, da je bila 
debata na Občini malo drugačna, kot je razbrati iz sklepa, ki so ga sprejeli člani Sveta na  24. 
redni seji KS Jagodje – Dobrava 17.8.2017. V kolikor je obstajalo prepričanje, da  imajo člani 
Sveta in predsednik KS Jagodje –Dobrava negativno mnenje o delu, ki ga opravlja, želi, da se 
na to pisno opozori  oziroma pove osebno. Povedala je, da se vsa  administrativna dela 



 2

opravljajo tekoče in da ni nobenih zaostankov. Računi so v programu Cadis  pravočasno 
odrejeni, prispele vloge in prošnje krajanov so v programu EPP poknjižene, računi najemniku 
se redno izdajajo, po navodilu predsednika vsi dopisi poslani, tako da ne vidi razloga s čim 
člani Sveta in predsednik Maks Filipčič niso zadovoljni. 
Pove, da bo na Občini ponovno sestanek in da bodo obveščeni. 
V razpravi so sodelovali vsi člani sveta KS Jagodje-Dobrava in poudarili, da morajo biti 
medsebojni odnosi korektni. Urnik, ki ga ima pisarna KS Jagodje-Dobrava mora biti 
upoštevan oziroma pisarna v času uradnih ur  (torek in petek) mora biti odprta za krajane. Dan 
v tednu – četrtek, po potrebi in predhodnim dogovorom z Občino.  Nujno je potrebno urediti 
dostop do programov  EPP in Cadis, ki se nanašajo na KS Jagodje-Dobrava vsem  članom 
Sveta in predsedniku KS Jagodje-Dobrava.  
 
Člani Sveta so soglasno povedali, da je zahteve  potrebno čim prej urediti s predsedniki KS in 
direktorjem občinske uprave Markom Unterlehnerjem. 
 
Član sveta Danilo Markočič je izrazil zadovoljstvo, da se situacija ali problemi rešujejo 
odprto z dialogom. Tak način razumevanja pelje k nadaljnjem dobrem sodelovanju med 
tajnico, Občino in Krajevno Skupnostjo. S to mislijo  se je zaključila razprava z obljubo 
medsebojnega sodelovanja. 
 
Predsednik je prebral in obrazložil zapisnik 25. redne seje (slavnostne seje), ki je bila dne 
8.9.2017. 
 
Zapisnika sta bila soglasno potrjena.  
 
K točki 2  

Informacija aktivnosti Zakloniš ča (komunalna infrastruktura ); 
 
Predsednik pove, da je za ureditev komunalne infrastrukture v Zaklonišču pridobljena vsa 
potrebna dokumentacija in da se izvajalcu Komunala Izola naroči izvedba del (naročilnica). 
 
 
K točki 3 

Pregled ponudb za izvedbo sanacije sanitarij gostišče »Jasna«; 
 
Predsednik pove, da so za izvedbo sanacije sanitarij v gostišču »Jasna« pridobili vse ponudbe  
 

- Ponudba za izvedbo strojne inštalacije ( vodovodna inštalacija in prezračevanje) s 
strani podjetja Koinstal, Gažon 1 c, 6274 Šmarje-Koper, v višini zneska 8.144,60 EUR 
 + DDV. 

- Ponudba za električno instalacijo s strani podjetja Elektrikarstvo Davorin Švigir s.p.  v 
višini zneska 2.476,95 + DDV 

- Ponudba za obnovo sanitarij v gostišču »Jasna« (gradbena dela) s strani podjetja P&G 
Ivan Paladin s.p. v višini zneska 20.192,46 z DDV-jem. 

 
Predsednik pove, da je  projektna dokumentacija že pridobljena s strani podjetja Studio 
mediteran, d.o.o. , ki se nanaša na izvedbo sanacije sanitarij v gostišču »Jasna«. 
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Člani sveta so ponudbe pregledali in predlagali, da podjetje Koinstal, Gažon 1 c, 6274 
Šmarje-Koper, ki je poslalo ponudbo za izvedbo strojne inštalacije pošlje še specifikacijo 
elementov za vgradnjo. 
 
Pristopi se ponudnikom z namenom pogajanj in dogovarjanj za izvedbo del ter poznejšo 
določitev roka izvedbe. 
 
K točki 4 

Vloge;              
 
Prejeli smo dopis s strani občine Postavitev hitrostnih ovir – Sončna pot 3, ki jo je poslala na 
občino Lija Popotnik. Člani sveta so se z prejetim dopisom, glede postavitve hitrostnih ovir v 
ulici Sončna pot seznanili in sprejeli sledeči: 
 
     S K L E P 
 
Člani Sveta se strinjajo z odločitvijo, ki jo bo sprejel Urad za gospodarske dejavnosti, 
investicije in komunalni razvoj, glede postavitve hitrostnih ovir v Sončni ulici, kot jo 
določa kategorizacija javne občinske ceste v Jagodju. 
 
Prejeli smo prijavo s strani krajana glede črnega odlagališča gradbenega materiala ob cesti v 
Dolini v Jagodju. Člani sveta so prijavo obravnavali in jo odstopili v reševanje občinskem 
inšpektoratu in redarstvu Občine Izola. 
 
 
 
K točki 5 
 Razno; 
 
Potrebno je pridobiti ponudbo za zamenjavo poškodovanega (ob neurju) električnega droga 
ali pa novo linijo elektrike na zgradbi KS. Za nastalo škodo je zavarovalnica priznala 220,00 
EUR odškodnine. 
 
Predsednik pove, da je najemnik Veljko Stupar očistil stvari okrog zgradbe (barka, kombi, 
peč,..), ki so bile v napoto. 
 
Ob komemoraciji 1. novembra- dan mrtvih, sodeluje KS Jagodje-Dobrava z nakupom in 
položitvijo venca. 
 
S strani članov Sveta, je bila podana pobuda, da se dobavijo Setveni koledarji za leto 2018. 
Sprejme se sledeč: 
 
     S K L E P  
 
Nabavi se 1000 kosov Setvenih koledarjev za leto 2018 in razdeli krajanom. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Svet Krajevne skupnosti je sprejel sklep, da se poravnajo naslednji prejeti računi: 
 

1. Račun Skat d.o.o. št. rač. 1-S2-17012790 v višini zneska 6,55 EUR; 
2. Račun Marcator d.d. št.rač. 171064852 v višini zneska 45,60 EUR; 
3. Račun Velko Stupar s.p. št.23-2017 v višini zneska 843,50 EUR; 
4. Račun Velko Stupar s.p. št.24-2017 v višini zneska 749,30 EUR; 
5. Račun Velko Stupar s.p. št.25-2017 v višini zneska 543,50 EUR; 
6. Račun Velko Stupar s.p. št.26-2017 v višini zneska 100,00 EUR; 
 

 
 
 
Zapisala: 
Jelena Dudine 

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

           


