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KRAJEVNA SKUPNOST ŽUSTERNA               telefon: 05/628-87-50 
COMUNITÀ LOCALE GIUSTERNA                        http://zusterna.si 
Dolga reber 5                       e-pošta: info@zusterna.si 

           davčna št.: 58037519 
6101 KOPER-CAPODISTRIA            št. podračuna proračuna: 01250-6450808515 

  Številka: RS1/2020 
            Žusterna, 06.02.2020 
 

Zapisnik 
 
1. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Žusterna v letu 2020, ki je bila v sredo, 05.02.2020 ob 18.00 uri 
 
Prisotni člani: Igor Čurin, Patricija Krmac, Josip Majstorovič, Martin Agostini Pregelj, Fulvio Richter, Janez 
Starman 
Ostali: Špela Jerman (zapisnik) 
 
Odsotni člani: Vesna Štuklek, Franc Gorišek, Tina Kočevar, David Kavčič 
  
Sejo je vodil predsednik KS  Igor Čurin in predlagal naslednji 

 
dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje ter zapisnikov 10., 11. in 12. korespondenčne seje v 

letu 2019 
3. Letna poročila v letu 2019 

a. Sprejem inventurnega zapisnika 2019 
b. Realizacija v letu 2019 
c. Poslovno poročilo 2019 

4. Problematika s čiščenjem ceste med Žusterno in Semedelo zaradi gradbenih del 
5. Poročilo o kanalizacijskih izpustih v KS Žusterna  
6. Ureditev problematike izpusta fekalnih vod v morje  
7. Predlog Moleto – g. Mahne   
8. Diskoteka Osare – dopis MOK 
9. Asfaltiranje dela Letoviške poti   
10. Poročilo člana sveta Josipa Majstoroviča o poteku gradbenih del na Kozlovičevi ulici 
11. Razno 

 
Ad. 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
Razprava: Sklepčnost je bila ugotovljena (6 prisotnih). Dnevni red je bil sprejet.  
 

SKLEP RS1-1/2020 
Člani sveta KS Žusterna so sklepčni in potrjujejo predlagani dnevni red.  
 
Ad. 2. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje ter zapisnikov 10., 11. in 12. korespondenčne seje v 
letu 2019 
 

SKLEP RS1-2/2020 
Člani sveta KS Žusterna potrjujejo zapisnik 5. redne seje ter zapisnike 10., 11. in 12. 
korespondenčne seje v letu 2019 
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Ad. 3.  Letna poročila v letu 2019 
a. Sprejem inventurnega zapisnika 2019 
b. Realizacija v letu 2019 
c. Poslovno poročilo 2019 

Razprava: člani sveta so bili seznanjeni z vsemi podrobnostmi proračunskega leta 2019. Pripomb ni 
bilo. 
 

SKLEP RS1-3/2020 
Člani sveta KS potrjujejo sprejem inventurnega zapisnika 2019. 
 

SKLEP RS1-4/2020 
Člani sveta KS potrjujejo realizacijo v letu 2019. 
 

SKLEP RS1-5/2020 
Člani sveta KS potrjujejo poslovno poročilo 2019. 
 

 
Ad.4. Problematika s čiščenjem ceste med Žusterno in Semedelo zaradi gradbenih del 
Razprava: Vsakodnevna posledica gradbenih del na obalnem pasu med Žusterno in Semedelo je zelo 
umazano cestišče. Kljub pozivanju pristojnih služb za redno čiščenje je cestišče vsakodnevno umazano 
in posledično vsa vozila, ki se peljejo po tem delu ceste. Člani sveta opozarjajo tudi na slabo 
informiranost krajanov o načrtu gradnje na obalnem pasu. O načrtu prav tako niso obveščeni člani sveta 
KS Žusterna na katere se obračajo krajani vendar jim odgovore o gradnji ne morejo posredovati saj jih 
ne poznajo. Člani sveta KS Žusterna se strinjajo, da se pristojne službe MOK zaprosi za predstavitev 
projekta gradnje na obalnem pasu med Žusterno in Semedelo, s čimer bodo lahko seznanili krajane KS 
kakšna gradnja se dejansko uresničuje na tem delu obalnega pasu. 
 

SKLEP RS1-6/2020 
Člani sveta KS Žusterna se strinjajo, da se pristojne službe MOK zaprosi za predstavitev projekta 
gradnje na obalnem pasu med Žusterno in Semedelo, na podlagi katerega se bo lahko seznanilo 
krajane KS Žusterna kakšna gradnja se dejansko uresničuje na tem delu obalnega pasu. 
 
Ad.5. Poročilo o kanalizacijskih izpustih v KS Žusterna  
Razprava: Problem fekalnih izpustov v kanalizacijske jaške se na območju KS Žusterna nadaljuje. O 
posameznih izlivih (npr. na Rožni poti 2) se je sproti obveščalo Marjetico Koper, s katero se je tudi 
opravilo preglede terena. 
 
Ad.6. Ureditev problematike izpusta fekalnih vod v morje  
Razprava: od lanskoletnega izliva fekalnih vod neposredno v morje se do danes ni naredilo še ničesar. 
Član sveta Janez Starman je potrdil, da se je pred kratkim sestal Kolegij občinskih svetnikov, na 
katerem so razpravljali tudi o dotični problematiki. Neuradno naj bi se za letošnjo sezono razmišljalo 
ponovno o mehanski zapori, nato pa bi se pristopilo k problematiki na način, da bi se dolgoročno rešilo 
problem izpustov. Člani sveta se strinjajo, da je prav, da so o načrtih reševanja problematike redno 
obveščeni zato se strinjajo, da se od pristojnih služb MOK pridobi poročilo o predvidenih ukrepih 
sanacije fekalnih izlivov na območju KS Žusterna.  
 

SKLEP RS1-7/2020 
Člani sveta se strinjajo, da se od pristojnih služb MOK pridobi poročilo o predvidenih ukrepih 
sanacije fekalnih izlivov na območju KS Žusterna.  
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Ad.7. Predlog Moleto – g. Mahne   
Razprava: Predlog g. Mahneta o ureditvi Moleta je bil na Participativnem proračunu zavrnjen. Pristojni 
na MOK so obrazložili, da je bil projekt finančno neuresničljiv saj menijo, da bi sanacija Moleta stala več 
kot 20.000€ kot je bila zgornja meja posameznega predloga na Participativnem proračunu. Pristojni 
sicer navajajo, da bo ureditev Moleta zajeta v okviru zasnove celovite ureditve obale med Koprom in 
Izolo. Vendar kdaj naj bi se ureditev pričela se ne ve. Člani sveta smo v zadnjih letih tudi sami opozarjali 
na zanemarjeno stanje Moleta ter na neurejene in spolzke dostope v morje. Pristojne službe MOK 
pozivamo k začasni ureditvi Moleta, da bo vsaj v kopalni sezoni prijazen in nenevaren kopalcem in 
mimoidočim. 
 

SKLEP RS1-8/2020 
Člani sveta KS Žusterna se strinjajo, da se pristojne službe MOK pozove (vsaj do celovite 
ureditve Moleta v okviru zasnove celovite ureditve obale med Koprom in Izolo) k začasni ureditvi 
Moleta, da bo vsaj v kopalni sezoni prijazen in nenevaren kopalcem in mimoidočim. 
 
Ad.8. Diskoteka Osare – dopis MOK 
Razprava:  na podlagi sklepa z 11. korespondenčne seje 2019 (SKLEP KS11-1/2019) smo od pristojnih služb 
želeli pridobiti mnenja oziroma potrebna dovoljenja za delovanje obravnavanega gostinskega obrata. 
31.01.2020 smo s strani pristojne službe MOK pridobili pozitivno mnenje Hotela Žusterna in uporabno 
dovoljenje UE Koper. Na podlagi pozitivnih mnenj so se člani sveta KS Žusterna odločili obratovalni čas potrditi.  
 
 

      SKLEP RS1-9/2020 
Člani sveta KS podajajo pozitivno mnenje za obratovalni čas gostinskega lokala »diskoteka Osare«, EFG 
d.o.o., Istrska cesta 67, 6000 Koper in sicer za sledeč urnik: ponedeljek, sreda, četrtek in nedelja med 
22.00 in 03.00 uro; v torek med 22.00 in 04.00 uro ter v petek in soboto med 22.00 in 05.00 uro.  
 
 
Ad.9. Asfaltiranje dela Letoviške poti   
Razprava: že pred leti smo na pristojne službe MOK podali prošnjo o asfaltiranju dela poti, ki je v 
občinski lasti na Letoviški cesti. Na nas so se ponovno obrnili stanovalci Letoviške poti. Člani sveta KS 
se strinjajo, da se prošnjo ponovno naslovi na pristojne službe MOK. Prav tako se na pristojne službe 
naslovi prošnja za ureditev stopnišča v neposredni bližini Letoviške poti (med Letoviško potjo in Gozdno 
potjo), saj je zelo dotrajana in brez razsvetljave zaradi česar je hoja po njej v večernem in nočnem času 
lahko nevarna. 
 

SKLEP RS1-10/2020 
Člani sveta KS Žusterna se strinjajo, da se pristojne službe MOK pozove k asfaltiranju dela poti, 
ki je v občinski lasti na Letoviški cesti.  
 

SKLEP RS1-11/2020 
Člani sveta KS Žusterna se strinjajo, da se pristojne službe MOK pozove k ureditvi stopnišča v 
neposredni bližini Letoviške poti (med Letoviško potjo in Gozdno potjo), saj je zelo dotrajana in 
brez razsvetljave zaradi česar je hoja po njej v večernem in nočnem času lahko nevarna. 
 
 
Ad.10. Poročilo člana sveta Josipa Majstoroviča o poteku gradbenih del na Kozlovičevi ulici 
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Razprava: Član sveta Josip Majstorovič je podal poročilo o poteku gradbenih del na Kozlovičevi 
ulici. Dela gredo h koncu. Kmalu se bo zaključilo z asfaltiranjem in zaključilo z označitvijo 
parkirnih mest. 

 
Ad.11. Razno 

a) TPC in trgovina Mercator Krožna 
Razprava: Člani sveta so ponovno razpravljali o slabem stanju celotnega dela TPC. Problem je 
številčno lastništvo posameznih lokalov in trgovin. Nekateri si obnove želijo, spet drugi ne. Problem je 
tudi v vložku, ki bi bil potreben za sanacijo oz. obnovo centra. Prav tako je problem tudi trgovina 
Mercator Krožna. Trgovina je večino časa slabo založena in izdelki v trgovini so dražji kot v ostalih 
poslovalnicah. To je tudi razlog slabega obiska saj trgovina večinoma sameva. Marsikateri krajan je 
mnenja, da bi z veseljem nakupoval bližje domu, da mu ne bi bilo potrebno za vsak nakup z avtom v 
kakšno drugo oddaljeno trgovino vendar se mu zaradi slabe izbire in višjih cen ne splača. Člani sveta se 
strinjajo, da bi se bilo v prihodnje potrebno povezati z vodstvom Meractor d.d. ter najti primerno rešitev. 

b) Drseč pločnik pri Vrtcu  
Razprava: član sveta Josip Majstorovič opozarja na drseč del pločnika (klančina) pri vrtcu Semedela, 
enota Markovec, med semaforjem in dovozno potjo v vrtec. Ta del poti vsakodnevno uporabljajo številni 
malčki in šolarji.  

 
SKLEP RS1-12/2020 

Člani sveta KS Žusterna se strinjajo, da se pristojne službe MOK pozove k saniranju dela 
pločnika pri vrtcu Semedela, enota Markovec, med semaforjem in dovozno potjo v vrtec. 
 
 

c) Ulica Dolga reber v smeri proti Splošni bolnišnici Izola je slepa ulica. Krajani opozarjajo, da zelo 
pogosto vanjo zaidejo vozniki in se vozijo vse do končne zapore ceste. Na križišče poti Dolga 
reber in Krožna cesta bi bilo zato smiselno postaviti opozorilni znak za slepo ulico. 

 
 

SKLEP RS1-13/2020 
Člani sveta KS Žusterna se strinjajo, da se na križišču poti Dolga reber in Krožna cesta postavi 
znak Slepa ulica in sicer na ulici Dolga reber v smeri proti Splošni bolnišnici Izola. 
 
 
 
Redna seja je bila zaključena ob 19.00 uri. 
 
 
Zapisnik zapisala: Špela Jerman 
 
 

Igor Čurin 
 
                                                                                   predsednik sveta KS  il presidente della C.L. 

Stamp


