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Z A P I S N I K 
 
28. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Korte, ki je bila 20.3.2017 ob 19 uri v pisarni 
KS Korte zadružnega doma Korte. 
 
Prisotni člani: Edi Grbec, Marino Kleva, Marko Marancin, Katica Gužič, Matej Korenika, 
Edvard Kleva, Rozana Prešern. 
Odsotni člani: Valter Jugovac, Nataša Čerin, 
Ostali prisotni: Jelena Dudine – Strokovni sodelavec VI 
 
Sejo je vodil predsednik Sveta  Edi Grbec. Predsednik je ugotovil, da je Svet Krajevne 
skupnosti sklepčen, saj je bilo prisotnih sedem  (7) članov.  
 
Predsednik je odprl razpravo o dnevnem redu. Glede na to, da ni bilo razpravljavcev, je 
predsednik dal na glasovanje predlog dnevnega reda. 
 
Člani Sveta so se s predlaganim strinjali in soglasno sprejeli sledeči: 
 
 
D N E V N I     R E D : 
 

1. Potrditev zapisnika 27. redne seje z dne 22.2.2017; 
2. Prodaja nepremičnin na Šaredu (Občina Izola);  
3. Vloge in prošnje; 
4. Razno; 

 
 
 
K točki 1 
 Potrditev zapisnika 27. redne seje z dne 22.2.2017; 
 
Predsednik je odprl razpravo o zapisniku 27. redne seje z dne 22.2.2017. 
Ker ni bilo razpravljavcev, je predsednik dal na glasovanje potrditev zapisnika 27. redne seje 
z dne 22.2.2017. 
 
Zapisnik je  bili soglasno potrjeni. 



 
K točki 2 

Prodaja nepremičnin na Šaredu (Občina Izola); 
 
Predsednik pove, da je s strani Občine Izola prispelo zaprosilo za mnenje k predlaganim 
prodajam parcel na Šaredu. Nepremičnine, ki se bodo prodajale na Šaredu, so sledeče: 

- parc. št. 2947/3 (po parcelaciji 2947/18), 2947/5, 2947/4,2959/6 (po parcelaciji 
2959/11), in 2952/1 vse k.o. Cetore. 

 
Predsednik je odprl razpravo. V razpravi so sodelovali vsi prisotni člani Sveta KS Korte. 
 
Po zaključeni razpravi Svet KS Korte sprejme sledeč: 
 
      S K L E P  
 
Svet KS Korte se s predlaganim pravnim poslom v zvezi s prodajo nepremičnin s parc. 
št. 2947/3 (po parcelaciji 2947/18), 2947/5, 2947/4,2959/6 (po parcelaciji 2959/11), in 
2952/1 vse k.o. Cetore strinja in podaja pozitivno mnenje. 
 
Vsi člani so se s sklepom strinjali. 
 
K točki 3 

Vloge in prošnje; 
 
KS Korte ni prejela nobene vloge in prošnje krajanov. 
 
K točki 4 

Razno; 
 

 
Predsednik je predal besedo predsedniku Komisije za usklajevanje izvajanja infrastrukture na 
območju Šareda, Marku Marancinu, ki je tudi član Sveta KS Korte. 
 
Marko Marancin prebere zapisnik sestanka Komisije za usklajevanje izvajanja infrastrukture 
na območju Šareda. 
 
»Komisije za usklajevanje izvajanja infrastrukture na območju Šareda« 
KS KORTE 
Korte 44 
 
ZADEVA: PRVI SESTANEK KOMISIJE 
 
 sestanka Vaškega odbora Šared, ki je bil 9. marec 2017 ob 19.00 uri v kontejnerju ob vaškem 
igrišču.  
 
Prisotni člani:  Katica Gužič, Marko Marancin, Primož Hari, Nevjo Frank, Miha 
Krečič in Mateja Martini (zapisničarka)  
Ostali prisotni: predsednik KS Korte Edi Grbec in vaščanka Mojca Gužič 
 
Sestanek je vodil Marko Marancin.  Sprejeti  so bili naslednji sklepi: 



 
1.  Pri pripravi OPPN Šared, je bilo s strani predstavnikov Občine Izola in s strani župana 
obljubljeno, da bo Občina zagotovila zemljišča za zamenjavo, ki bodo namenjena tistim, 
kateri bi namesto odškodnine za zemljišča, ki jih bo Občina odvzela, želeli zemljo. 
Dogovorjeno je bilo da bo na vsakem območju določena občinska zemlja oz. parcele za 
zamenjavo, katere bi bile namenjene lastnikom, katerim bi bile odvzete različne površine in bi 
s komasacijo postali lastniki v deležih teh parcel. Predvsem pa je bilo dogovorjeno, da bodo 
ta zemljišča predvidena, preden bo Občina začela s prodajo svojega premoženja na območju 
OPPN Šared! Opažamo, da Občina Izola ne spoštuje dogovora s predstavniki krajanov in je 
tako izvedla že več  javnih dražbi svojega premoženja in načrtuje  že naslednje! Zahtevamo, 
da Občina Izola spoštuje dane obljube in nemudoma določi dogovorjena zemljišča za 
zamenjavo 
2.  Opažamo da se pojavljajo težave pri gradnji, saj bi nekateri lastniki želeli na območju kjer 
je določena individualna enodružinska gradnja (e), graditi dvojčke (dv) in obratno. Ta 
pripomba je bila že podana z dopisom dne 31.1.2014, pred sprejetjem OPPN Šared.  
Predlagamo da Občina Izola sprejme tehnično razlago OPPN Šared v kateri navede da je 
take vrsta gradnje dopustna. 
3.  Opažamo, da se pri parcelaciji s strani pooblaščenega geodetskega podjetja, ne spoštujejo 
dogovori o uskladitvi priključkov dovoznih cest na terenu z lastniki. Tako se pooblaščeni 
geodeti pri parcelaciji cest in priključkov držijo izključno situacije OPPN Šared, tudi v 
primerih, kadar bi bil premik priključka izveden na zemljišču enega lastnika in bi pomenil 
prilagoditev terenu oz. danostim terena ali celo obstoječi cesti. Komisija mora do naslednje 
seje KS Korte preveriti in sporočiti kateri so tej primeri. 
4.  Zaradi konfiguracije terena, nastajajo pri gradnji objektov večji izkopi materiala, 
predvsem gre za lapor in rodovitno zemljo, ki ga lastniki nimajo kam deponirati. Pozivamo 
Občino Izola, da prične s postopki pridobivanja površin kamor bi bilo možno ta material 
deponirati oz. pridobit soglasja, da bi s tem materialom sanirali površine (grape, manjše 
vrzeli) in s tem pridobili dodatne kmetijske površine. Komisija mora do naslednje seje KS 
Kote sporočiti eventualne predloge deponij. 
5. Od Občine Izola pričakujemo, da nadaljuje s  fazno izvedbo kanalizacijskega obroča okoli 
Šareda, še pred tem pa naj bi Občina Izola pričela z izvedbo povezovalnega fekalnega kanala, 
ki je predviden v cesti Jagodje-Šared. Na terenu opažamo, da se nobena od navedenih del ne 
izvajajo, zato s strani Občine Izola zahtevamo, da nemudoma pristopi k izvedbi dogovorjenih 
del. 
6. Krajani Šareda nasprotujemo višini cene za odkup zemljišča za izgradnjo javne 
infrastrukture, katero je sprejel OS Občine Izola(45 €/m2). Krajani niso navdušeni nad 
prodajo njihovih zemljišč(dvorišča in druge površine), za  širjenje cest, omenjena cena pa bo 
še dodatno oteževala izvedbo prenosa zemljišča za izgradnjo infrastrukture. Zato se vračamo 
k prvi točki tega zapisnika in zahtevamo zemljišča za menjavo po principu meter za meter, ne 
pa da Občina odkupuje privat zemljišča po 45 €, svoja pa prodaja za 100 € in več . Ne smejo 
se delat take razlike med zemljiščem na istem območju oz. med sosednjimi parcelami.« 
 
Predsednik Edi Grbec pove, da je zapisnik potrebno dopolniti z sledečimi podatki: 
 

- V zvezi s  3. točko zapisnika mora Komisija za usklajevanje izvajanja infrastrukture 
na območju Šareda, do naslednje seje KS Korte pridobiti imena in priimke krajanov, 
katerih premik priključka posega na njihovo zemljišče. 

-  4. točka zapisnika naj se dopolni, da komisija predlaga predlog lokacij deponij 
zemlje. 

 



    
Predsednik je člane Sveta KS Korte seznanil, da je bil na sestanku pri županu Občine Izola 
glede cen prodaje in odkupa nepremičnin na Šaredu. Povedal je, da se s fiksno ceno odkupa 
zemljišč za izgradnjo infrastrukture ne strinja v celoti, ker bi na »terenu« morale obstajati tudi 
izjeme (npr. ko se z novo cesto posega na »funkcionalno« zemljišče – zid, ograja, tlakovano 
dvorišče) in, da v kolikor se bo na Občinski seji dne 23.3.2017 glasovalo glede odkupa 
zemljišč na Šaredu ne bo le to podprl. 
 
Predsednik je seznanil člane Sveta o sestanku, z dne 17.3.2017 na Občini Izola, glede 
postavitve anten na Maliji. 
 
Predsednik je seznanil člane, da sta bila na ogledu za izvedbo načrtov obnove dvorane ZD 
Korte dva projektanta in da v kratkem pričakuje ponudbe. 
 
Član KS Korte je omenil, da je potrebno naročiti in vgraditi tampon peska na cesti, ki poteka 
med hišami Šared 35 in Šared 36. 
 

• Člani Sveta KS Korte so sprejeli, da se poravnajo naslednji računi: 
 

1. Račun Merkur trgovina d.o.o. št.rač. 2017-274-PP-1231 z dne  23.2.2017 v višini 
zneska 26,83 EUR; 

2. Račun Tantis d.o.o. št.rač. 154-02/2017 z dne 7.3.2017 v višini zneska 1.098,89 
EUR; 

3. Račun Splošno elektrikarstvo  Davorim Švigir s.p. št.rač. 31/2017 z dne 31/2017 v 
višini zneska 951,60 EUR. 

 
 
Seja se je zaključila ob 21.00 uri. 
 
 
 
 
Zapisala: 
Jelena Dudine  P r e d s e d n i k  Sveta KS:  

Edi Grbec  

 
 
 
 


