
 

OBČINA IZOLA  
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI KORTE 
Korte 44  
6310 Izola 
Tel: 05 64 21 170,  Fax: 05 64 21 170 
E-mail: ks.korte@siol.net 
Web: www.izola.si 

 
 
 
Številka: 013-21/2017 
Datum: 5.6.2017 
 
 

Z A P I S N I K 
 
29. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Korte, ki je bila 18.5.2017 ob 20 uri v pisarni 
KS Korte zadružnega doma Korte. 
 
Prisotni člani: Edi Grbec, Marino Kleva, Marko Marancin, Katica Gužič, Matej Korenika, 
Rozana Prešern, Valter Jugovac, Nataša Čerin, 
Odsotni člani: Edvard Kleva 
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 osem  (8) 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 28. redne seje z dne 20.3.2017; 
2. Vloge in prošnje; 
3. Razno; 

 
 
 
K točki 1 
 Potrditev zapisnika 28. redne seje z dne 20.3.2017; 
 
Predsednik je odprl razpravo o zapisniku 28. redne seje z dne 20.3.2017. 
Ker ni bilo razpravljavcev, je predsednik dal na glasovanje potrditev zapisnika 28. redne seje 
z dne 20.3.2017. 
 
Zapisnik je  bili soglasno potrjen. 
 



K točki 2 
 Vloge in prošnje; 
 

• Vloga g. Katje Marciuš 
 

Dne 11.5.2017 je na KS Korte prispela prošnja s strani ga. Katje Marciuš, Malija 19, 6310 
Izola za dostavo kamiona gramoza in njegovo razgrnitev. 
 
Člani Sveta so prošnjo na seji obravnavali in sprejeli sledeč: 
 
 
    S K L E P 
 
JP Komunali Izola, d.o.o., se naroči tampon peska ( gramoza) in njegovo razgrnitev na 
omenjenem območju kot je opisano na vlogi. Prilagamo kopijo vloge. 
Odgovorna: Jelena Dudine, rok: 30.06.2017  
 
Vsi člani Sveta KS Korte so se strinjali. 
 

• Vloga Klaudia in Lavrine Radojkovič 
 

 
Dne 28.4.2017 je prispela vloga g. Klavdia in Lavrine Radojkovič, Korte 41, 6310 Izola za 
zamenjavo dela parcele. 
 
Člani Sveta so prošnjo na seji obravnavali in sprejeli sledeč: 
 
    S K L E P 
 
Člani Sveta KS Korte so se z zadevo glede možnosti zamenjave parcele seznanili in jo 
podpirajo. Zadevo odstopajo  v reševanje Občini Izola, Uradu za gospodarske 
dejavnosti, investicije in komunalni razvoj. 
Odgovorna: Jelena Dudine, rok: 30.06.2017  
 
 

• Vloga g. Lovišček Vaclav 
 
Dne 10.4.2017 je prispela prošnja g. Lovišček Vaclav za ureditev javne razsvetljave ob 
občinski cesti na območju zaselka Spodnji Šared. 
 
Člani Sveta so prošnjo na seji obravnavali in sprejeli sledeč: 
 
     S K L E P  
 
Člani Sveta se s postavitvijo javne razsvetljave ob občinski cesti na območju spodnjega 
Šareda strinjajo. Prošnjo se posreduje v reševanje Občini Izola -Uradu za gospodarske 
dejavnosti, investicije in komunalni razvoj, kot prioriteto. 
Odgovorna: Jelena Dudine, rok: 30.06.2017  
 
 



• Prošnja Elvis Fičur 
 
Dne 8.4.2017 je prispela prošnja g. Elvisa Fičurja, Nožed 25, 6310 Izola glede motečega 
nizkega preletavanja letal nad naseljem Nožed. 
 
Člani Sveta so prošnjo na seji obravnavali in sprejeli sledeč: 
 
    S K L E P  
 
Z dopisom se obvesti  g. Elvisa Fičurja,  da so se z zadevo motečega nizkega preletavanja 
letal nad Nožedom seznanili in obravnavali na seji.  
Odgovorna: Jelena Dudine, rok: 15.06.2017  
 
 

• Vloga Roman Žeger 
 
Dne 4.5.2017 je prispela prošnja g. Romana Žegerja glede asfaltiranja dela ceste proti Kocini 
–Izvoz (Šared 42 A,E,…). 
 
Člani Sveta so prošnjo na seji obravnavali in sprejeli sledeč: 
 
    S K L E P  
 
Prošnjo g. Romana Žager se odstopi  v reševanje Občini Izola - Uradu za gospodarske 
dejavnosti, investicije in komunalni razvoj. G. Romana Žegarja se pismeno obvesti o 
odstopu njegove vloge. 
Odgovorna: Jelena Dudine, rok: 15.06.2017  
 
Vsi člani so se s sklepom strinjali. 
 
K točki 3 

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 drugega (2) sestanka Komisije za usklajevanje izvajanja 
infrastrukture na območju Šareda. 
 
»Komisije za usklajevanje izvajanja infrastrukture na območju Šareda« 
KS KORTE 
Korte 44 
 
 
ZADEVA: DRUGI SESTANEK KOMISIJE 
 
Sestanek komisije, ki je bil 11. april 2017 ob 19.30 uri v kontejnerju ob vaškem igrišču na 
Šaredu.  
 
Prisotni člani:  Marko Marancin, Katica Gužič, Primož Hari in Miha Krečič   



Ostali prisotni:  vaščana Sandi Ogrizek in Nina Kolarič 
 
Sestanek  vodil in sestavil zapisnik Marko Marancin  
 
Na začetku se je predalo besedo krajanu Sandiju Ogrizku, kateri je podal svojo negativno 
izkušnjo z Občino Izola. Na njegovem zemljišču je po zazidalnem načrtu predvidena širitev 
obstoječe ceste. Ko je odšel na občino, da bi se dogovoril glede menjave zemljišča je naletel 
na dejstvo, da mu občina za njegovo zemljišče ponuja 45€/m2, namesto da bi omogočili 
menjavo meter s sosednjo občinsko parcelo, na katero meji njegova parcela. Prav tako je 
predlagal, da se cesta premakne še bolj na njegovo parcelo(po ustrezni ceni oz. menjavi), da 
bi imela občina postopek samo z eno stranko in da ne bi imeli težav s sosedom. Odgovor 
uradnikov na občini je bil, da se ne obremenjujejo s koliko strankami bodo imeli težave. 
 
Pri pregledu dokumentacije OPPN Šared je bilo ugotovljeno takratno stališče občine Izola do 
pripomb glede zamenjave zemljišč, katero se je glasilo(točen prepis iz stališča pripomb): 
1.5     Del pripomb se nanaša na zamenjave zemljišč in nadomestitve zemljišč za 
izvedbo prometnih ureditev. 
Stališče 1.5: 
Odkupi oz. menjave zemljišč se bodo izvajale na podlagi cenilnih poročil izvedencev. 
Občina razpolaga z zadostno površino zemljišč, ki jih bo lahko ponudila v zamenjavo 
lastnikom za odvzeta zemljišča za gradnjo cest. Dogovori o menjavah se bo sklepali z 
lastniki ločeno v kolikor gre za velike odvzete površine njihovih zemljišč. V kolikor jih 
je možno nadomestiti v neposredni bližini oz. z zemljiščem, ki meji na lastnikovo 
zemljišč bo ta možnost uporabljena. 
  
Člani smo sprejeli sklep: 
Zahtevamo, da se ustrezno ovrednoti zemljišče krajanov, kar je bilo zagotovljeno med 
pripravo ZN Šared in po samem sprejetju OPPN Šared 
 
Ker komunalna infrastruktura po ZN Šared posega na privat zemljišča in bi izdelava le-te 
oteževala oz. celo onemogočala dostop do obstoječih hiš, predlagamo ogled projektantov na 
samem mestu. Ogled predlagamo s krajani Bubnič Milan, Guzič Katica, Černeka Orjano, 
Černeka Emil in Ivančič Bruno(cesta D), Ogrizek Sandi(cesta I in I4) in Račnik Irena(cesta 
O). 
 
Člani smo sprejeli sklep: 
Občina Izola naj pristopi s projektanti cest k takojšnjem ogledu in reševanju omenjenih težav. 
 
Komisiji je bila predstavljena študija presojevalca cest Marka Dražumeriča in stališče Sveta 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
 
Člani smo sprejeli sklep: 
Takoj je potrebno pristopiti k ukrepom, za umiritev cestnega prometa in za ureditev varne 
ceste skozi Šared.  
 
ZADEVA: TRETJI SESTANEK KOMISIJE 
 
Sestanek komisije, ki je bil 26. april 2017 ob 19.30 uri v kontejnerju ob vaškem igrišču na 
Šaredu 
 



Prisotni člani:  Marko Marancin, Katica Gužič, Primož Hari, Mateja Martini in Nevijo 
Frank 
Ostali prisotni:  Jernej Živic predstavnik bodočega investitorja 
 
Arhitekt Jernej Živic, kot predstavnik bodočega investitorja na območju Šareda, je predstavil primer 
izračuna komunalnega prispevka. Pri izračunu komunalnega prispevka je prišel do zneska 155€/m2. 
Ker je znesek višji od zneska, kateri je bil predstavljen krajanom ob razgrnitvi zazidalnega načrta. Pri 
pregledu dokumentacije komunalnega opremljanja je bilo ugotovljeno, da je dosti postavk, kjer 
Občine Izola ne participira in je celoten znesek v breme novograditeljev. 
Prišli smo do informacije, da vodohram na Maliji ni v dolgoročnem investicijskem planu Rižanskega 
vodovoda. 

 
Člani smo sprejeli sklep: 

1. Zahteva se takojšen sestanek s predstavnik Občine Izola, kjer se bomo dogovorili o 
višini participacije Občine Izola pri izgradnji infrastrukture na območju Šareda naš 
predlog je priloga tega dopisa.  

2. Občina Izola naj poda informacijo glede plana izgradnje vodohrama. 
 
Med člani komisije je potekala razprava o možnosti pridobitve dodatnega člana v svetu KS 
Korte zaradi večanja števila krajanov na območju Šareda. 
 
Člani smo sprejeli sklep: 
KS Korte naj pristopi k spremembi statuta KS Korte za dodelitev dodatnega predstavnika 
Šareda v svetu KS Korte. 
 
Predsednik komisije za spremljanje izvedbe na Šaredu, ki je tudi član Sveta KS Korte 
predstavi ostalim članom tudi problematiko izvajanja zazidalnega načrta Šared. 
 
Predsednik Edi Grbec pove, da je župan Občine Izola Igor Kolenc povedal, da se bo  vsak tak 
problematičen primer posebej obravnaval. 
 
Predsednik Edi Grbec predlaga da se sprejme sledeče sklepe: 
 
     S K L E P 
 
Ko pri posameznih krajanih pride do nasprotovanj glede poteka infrastrukture v naravi 
(na podlagi meritev), se obvesti KS Korte, katera obravnava posamezen primer ter ga 
odstopi v reševanje na Občino Izolo, katera se skupaj z vpletenimi sestane na licu mesta, 
Primer  si ogledajo skupaj na terenu in poiščejo najugodnejšo rešitev. 
Odgovorna: Komisija »Šared«, rok: stalno  
 
 
Vsi člani so se s sklepom strinjali. 
 
 
 
 
 
 
 



     S K L E P 
 
Potrdi se študijo, ki jo je sprejel tudi svet za preventivo in vzgojo v prometu in naj se v 
skladu z prejšnjimi sprejetim sklepi na KS Korte začne z umiritvijo prometa (postavitev 
ležečega policaja na prehodu za pešce pred avtobusno postajo Šared in postavitvijo 
pločnika na desni strani pri gostilni Šaredin). 
O sprejetem sklepu se obvesti Svet za preventivo. 
Odgovorna: Jelena Dudine, rok: 30.06.2017  
 
 
Vsi člani so se s sklepom strinjali. 
 
 
     S K L E P  
 
Upravno enoto se zaprosi za informacijo, koliko je prebivalcev na območju KS Korte po 
posameznih zaselkih. 
Odgovorna: Jelena Dudine, rok: 30.06.2017  
 
 
Vsi člani so se s sklepom strinjali. 
 

• Člani sveta so obravnavali problematiko krajanov, ki niso priklopljeni na javno 
kanalizacijo in sprejeli sledeč: 

 
     S K L E P  
 
Člani Sveta KS Korte zaprošajo Občino Izolo za pisno pojasnilo ali bo razpršena 
gradnja na podeželju kdaj povezana na javno kanalizacijo. V kakšni fazi je poročilo o 
smotrnosti povezave razpršene gradnje na podeželju na javno kanalizacijo.  Za 
pojasnilo se zaprosi Urad za gospodarske dejavnosti (g. Umek). Vse več je namreč 
vprašanj krajanov ali bodo priklju čeni na javno kanalizacijo ali si morajo sami urediti 
čistilne naprave. 
Odgovorna: Jelena Dudine, rok: 30.06.2017  
 
 
Vsi člani so se s sklepom strinjali. 
 

• Člani sveta KS Korte so obravnavali problematiko odvodnjavanja na cesti, ki pelje od 
naslova Šared 26 c do nove avtobusne postaje na spodnjem Šaredu. 

 
Člani Sveta so sprejeli sledeč: 
 
     S K L E P  
 
Pošlje se dopis na Občino Izola, da zadevo proučijo in uredijo odvodnjavanje na predelu 
ceste od Šareda 26 C do nove avtobusne postaje na spodnjem Šaredu. 
Odgovorna: Jelena Dudine, rok: 15.06.2017  
 
Vsi člani so se s sklepom strinjali. 



 
• Predsednik Edi Grbec pove, da najemnik poslovnega prostora (gostilna »Korte«, 

Liljana Novak, s.p.) zaostaja s plačilom najemnin in iz tega naslova nastaja dolg v 
višini 12.363,46 EUR. 

 
Člani Sveta sprejmejo sledeč: 
 
     S K L E P 
 
Pošlje se dopis najemniku poslovnega prostora s katerim ima KS Korte sklenjeno 
pogodbo za nedoločen čas, da dolg iz naslova najemnin v višini, zneska 12.363,46 EUR                
poravna v celoti do 31.8.2017.  
 
V kolikor  najemnik poslovnega prostora meni, da ne bo zmožen odplačati celotnega 
dolga do 31.8.2017, člani Sveta KS Korte pozivajo najemnika, da  poda predlog 
obročnega odplačevanje dolga. Člani  Sveta KS Korte bodo predlog obročnega 
plačevanja obravnavali na svoji redni seji. 
 
V primeru, da ne bo prišlo do plačila dolga ali dogovora, bo KS Korte zadevo predala na 
Občino Izola, kjer bodo sprožili izvršbo.   
Odgovorna: Jelena Dudine, rok: 15.06.2017  
 
Vsi člani so se s sklepom strinjali. 
 
 

• Člani Sveta so obravnavali problematiko pomanjkanja kant za plastiko  na območju 
KS Korte in sprejeli sledeč: 

 
     S K L E P 
 
Pošlje se dopis JP Komunala d.o.o., da se na območju Šareda (pri špini oz. križišče za 
Medljan),  v Medoših (na križišču za Pašljon) in na vrhu klanca (odcep SlamI) doda še 
ena kanta za odlaganje plastike. 
Odgovorna: Jelena Dudine, rok: 15.06.2017  
 
 
Vsi člani so se s sklepom strinjali. 
 
 

• Člani Sveta so obravnavali problematiko poškodovane ceste (luknja v asfaltu), pri 
tabli Korte nasproti avtobusne postaje in sprejeli sledeč: 
 

S K L E P  
 
Z dopisom se obvesti Občino Izola oz. Komunalo Izola, da je potrebno poškodovano 
cesto (rob ceste) pri tabli Korte (na Morganih) nasproti avtobusne postaje urediti.  
Odgovorna: Jelena Dudine, rok: 15.06.2017  
 
Vsi člani so se s sklepom strinjali. 
 



• Predsednik Edi Grbec pove, da je potrebno vprašati na Občino Izola g. Boštjana 
Gorelo, kako potekajo zadeve glede postavitve javne razsvetljave na poti proti 
Gocanu. Predhodno sprejet sklep na KS Korte. 

• Odgovorna: Jelena Dudine, rok: 30.06.2017  
 

 
• Člani Sveta so podali predlog, da se uredi umiritev prometa na cesti pri Dušanu Tulu 

in Vuku. Predsednik Edi Grbec se s predlogom glede postavitve ležečih policajev 
strinja in predlaga sledeč: 
 

S K L E P 
 
Na Občino Izola se pošlje prošnjo za postavitev cestnih ovir (ležečih policajev) na ravnici 
pri Dušanu Tulu v Medoših in še eno cestno oviro (ležeči policaj) pri g. Vuku (prav tako 
v Medoših). 
Odgovorna: Jelena Dudine, rok: 15.06.2017  

 
 

• Člani Sveta KS Korte so sprejeli, da se poravnajo naslednji računi: 
- Račun št. 17-034 Butan Plin d.d. z dne 27.3.2017 v višini zneska 64,51 EUR; 
- Račun št. 17-035 Pošta Slovenije d.o.o. z dne 28.3.2017 v višini zneska 27,67 

EUR; 
- Račun št. 17-037 Mlinotest d.d. v višini zneska 67,47 EUR; 
- Račun št. 17-039 Mlinotest d.d. z dne 29.3.2017 v višini zneska 7,29 EUR 
- Račun št. 17-041 Turistično društvo Šparžin z dne 1.4.2017 v višini zneska 150,00 

EUR, 
- Račun št. 17-044 Skat d.o.o. z dne 11.4.2017 v višini zneska 7,75 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  

 
 
 
 


