
 

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: 013-25/2017 
Datum: 23.8.2017 
 
 

Z A P I S N I K 
 
30. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Korte, ki je bila 23.8.2017 ob 20 uri v pisarni 
KS Korte zadružnega doma Korte. 
 
Prisotni člani: Edi Grbec, Marino Kleva, Marko Marancin, Katica Gužič, Rozana Prešern, 
Valter Jugovac, Nataša Čerin, Edvard Kleva 
Odsotni člani: Matej Korenika, 
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 29. redne seje 18.5.2017 
2. Obravnava polletnega poročila prora čuna za leto 2017  
3. Vloge in prošnje  
4. Razno 
 
 
 
K točki 1 
 Potrditev zapisnika 29. redne seje z dne 18.5.2017; 
 
Predsednik je odprl razpravo o zapisniku 29. redne seje z dne 18.5.2017. 
Ker ni bilo razpravljavcev, je predsednik dal na glasovanje potrditev zapisnika 29. redne seje 
z dne 18.5.2017. 
 
Zapisnik je  bili soglasno potrjen. 



K točki 2 
 Obravnava polletnega poročila prora čuna za leto 2017  
 
Predsednik je članom Sveta je predstavil polletno poročilo za leto 2017 (poraba sredstev po 
postavkah). Članom Sveta je predlagal, da do naslednje seje sporočijo, kaj je potrebno še na 
posameznem območju  KS urediti (tamponiranje cest, popravila objektov,..), da se zadeve čim 
prej začnejo reševati. 
 
K točki 3 
 Vloge in prošnje; 
 

• Vloga g. Uršič Iztok in Roman Vuga 
 

Dne 23.8.2017 je na KS Korte prispela prošnja s strani Uršič Iztok Baredi 37 in Roman Vuga, 
Baredi 40, 6310 Izola glede streljanja s plinskim topom. 
 
Člani Sveta so prošnjo obravnavali in povedali, da se je streljanje s plinskim topom  
zmanjšalo in sprejeli sledeč: 
 
 
    S K L E P 
 
V kolikor se streljanje s plinskim topom ponovno ponovi, bo KS Korte prijavo 
posredovala naprej pristojnim organom.  
Odgovorna: Jelena Dudine  
 
Vsi člani Sveta KS Korte so se strinjali. 
 

• Prošnja JP Komunala Izola d.d. 
 
Dne 12.7.2017 je na KS Korte prispela prošnja s strani JP Komunala Izola d.o.o., da se 
navede točna lokacija postavitve zabojnika v Medoših. 

 
Člani Sveta so prošnjo na seji obravnavali in sprejeli sledeč: 
 
     S K L E P 
 
             I. 
JP Komunala d.o.o. Izola, se sporoči točna lokacija postavitev zabojnika v Medoših. 
  
            II. 
 
JP Komunala d.o.o. Izola se pošlje kontakt članice Sveta Rozane Prešern, da bo 
pokazala točno lokacijo, postavitve zabojnika. 
Odgovorna: Jelena Dudine  
 
Vsi člani Sveta KS Korte so se strinjali. 
 
 
 



• Prošnja Občina Izola 
 

Dne 17.7.2017 je prispela prošnja s strani Občine Izola za pojasnitev poslanega sklepa št. 013-
21/201, ki se nanaša na postavitev  hitrostnih ovir v Medoših. 
 
 
Člani Sveta so prošnjo na seji obravnavali in sprejeli sledeč: 
 
    S K L E P 
 
Na Občino Izola - Uradu za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj se 
pošlje dopis z točno lokacijo postavitve hitrostnih ovir ( Hitrosne ovire so mišljene na 
lokaciji med naslovom Korte 124 in Korte 135). 
Odgovorna: Jelena Dudine  
 

• Prošnja Žarko Jazbec, Korte 12j, 6310 Izola 
 
Dne 17.7.2017 je prispel dopis g. Žarka Jazbec glede ureditve ceste iz Kort proti Seči, ki je bil  
naslovljen na KS Sečovlje in KS Korte poslan v vednost. 
 
Člani Sveta so prošnjo na seji obravnavali in sprejeli sledeč: 
 
     S K L E P  
 
Člani Sveta se z zahtevo g. Žarka Jazbeca glede ureditve ceste iz Kort proti Seči  
strinjajo in jo podpirajo. Na Ob čino Piran se pošlje sklep KS Korte, da je potrebno ta 
del ceste nujno sanirati, ker je nevarna. 
Odgovorna: Jelena Dudine  
 
 

• Prošnja Lovske družine Strunjan, Sečovlje 111,6333 Sečovlje 
 
Dne 17.7.2017 je prispela prošnja Lovske družine Strunjan, Sečovlje 111,6333 Sečovlje za 
donacijo ob 70 letnici LD Strunjan v obliki uporabe dvorane KS Korte. 
 
Člani Sveta so prošnjo na seji obravnavali in sprejeli sledeč: 
 
    S K L E P  
 
Lovski družini Strunjan se uporaba dvorane KS Korte, za praznovanje 70. letnice 
Lovske družine Strunjan dne 16.9.2017 odobri. 
Odgovorna: Jelena Dudine  
 
 
 
 
 
 
 
 



• Vloga Marjan Malikovič, Milovan Bajt in Rafael Klarič 
 
Dne 19.7.2017 je prispela vloga krajanov glede sanacije ceste na Baredih 
 
Člani Sveta so vlogo na seji obravnavali in sprejeli sledeč: 
 
    S K L E P  
 
Vlogo  g. Marjana Malikovi ča, g. Milovana Bajt in g. Rafaela Klariča se odstopi  v 
reševanje Občini Izola - Uradu za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni 
razvoj. Urad naj prouči ali je cesta kategorizirana in možnost sanacije (asfaltiranja) 
ceste na Baredih. G. Marjana Malikoviča, g. Milovana Bajt in g. Rafaela Klariča se 
pisno obvesti o odstopu njihove vloge. 
Odgovorna: Jelena Dudine  
 
Vsi člani so se s sklepom strinjali. 
 
 

• Prošnja g. Elvisa Fičurja 
 
Dne 31.7.2017 je prispela prošnja g. Elvisa Fičurja glede  problematike motečega 
nizkega preletavanja letal nad naseljem Nožed in sprejetega ter poslanega sklepa 
29.redne seje KS Korte. 

 
Člani Sveta so prošnjo  na seji obravnavali in sprejeli sledeč: 
 
     S K L E P  
 
G. Elvisu Fičurju se pošlje dopis z obrazložitvijo  mnenja  glede obravnavane vloge na 
29. redni seji KS Korte z dne 18.5.2017  in sprejetega sklepa. 
Odgovorna: Jelena Dudine  
 
Vsi člani so se s sklepom strinjali. 
 
 

• Prošnja g. Roberta Ambrož 
 
Dne 21.8.2017 je prispela vloga g. Roberta Ambroža glede izdaje soglasja. 
 

Člani Sveta so vlogo  na seji obravnavali in sprejeli sledeč: 
 
     S K L E P 
 
G. Robertu Ambrožu se pošlje dopis, da KS Korte lahko izda soglasje samo na podlagi 
prejetega sklepa (kot začasni zastopnik parc.št. 4852 k.o. Cetore)  s strani Upravne enote 
Izola. 
Odgovorna: Jelena Dudine  
 
Vsi člani so se s sklepom strinjali. 
 



 
K točki 4 

Razno; 
 
Predsednik je povedal, da je na KS Korte  prispel dopis civilne iniciative Šared v vednost in 
predal besedo Marku Marancinu. 
 
Marko Marancin pove, da se je  vaški odbor Šared rasformiral, saj s strani župana mag. Igorja 
Kolenca ni bilo nobenega posluha za pogovor. Povedal je, da so zaskrbljeni krajani Šareda, 
združeni v civilno iniciativo za spremljanje izvedbe OPPN Šared poslali županu mag. Igorju 
Kolencu odprto pismo v katerem  zahtevajo odgovore na zastavljena vprašanja. 
 
Strokovna sodelavka Jelena Dudine zaposlena na Občini Izola pove, da je na Občini dne 
31.7.2017 potekal sestanek glede dela na Krajevnih skupnostih. Zaradi nejasnosti, ki so bile 
izrečene na sestanku glede dela na KS  je prosila, da v kolikor imajo člani Sveta kakršnokoli 
pripombo glede njenega dela (kako zadeve izboljšati) naj ji to sporočijo in da se na ta način 
potek dela na KS Korte izboljša. 
 
Člani sveta so se z zadevo seznanili in sprejeli sledeč: 
 
 
     S K L E P  
 
            I. 
Podpre se sodelovanje s Strokovno sodelavko Jeleno Dudine (tajnico KS).  
 
            II. 
Člani Sveta KS Korte želijo, da se vodijo poročila o delu in knjiga sklepov. 
 
 
Vsi člani so se s sklepom strinjali 
 

 
• 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  



 
 


