
 

 Stran 1 od 4 

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: RS3/2020 
            Žusterna, 05.10.2020 
 

Zapisnik 
 
3. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Žusterna v letu 2020, ki je bila v sredo, 30.09.2020 ob 18.00 uri 
 
Prisotni člani: Igor Čurin, Patricija Krmac, Josip Majstorovič, Martin Agostini Pregelj, Fulvio Richter, Janez 
Starman, Franc Gorišek 
Ostali: Špela Jerman (zapisnik) 
 
Odsotni člani: Vesna Štuklek,, 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 2. redne seje v letu 2020 
3. Priprava finančnega načrta KS Žusterna za leto 2021 in 2022 
4. Poročilo o opravljenih gradbenih delih na področju KS Žusterna  
5. Pobuda krajanov za umiritev prometa na križišču med Krožno cesto in Kozlovičevo ulico 
6. Pripombe o delovanju gostinskih lokalov  
7. Problematika v zvezi z urejanjem okolice blokov – predlog, da se občina odreče zemlji okrog 

blokov v dobrobit stanovalcev 
8. Zastonj telovadba za upokojence 
9. Predlogi za ureditev podhoda v Žusterni  
10. Predlogi za ureditev krožišča med Krožno cesto in Beblerjevo ulico (pri Pošti) 
11. Razno 

 
Razprava: Člani sveta pod točko Ad.3 dodajajo še oceno realizacije Finančnega načrta za leto 2020. 
 

SKLEP RS3-1/2020 
Člani sveta KS Žusterna so sklepčni in potrjujejo predlagani dnevni red z dopolnitvijo točke 
Ad.3.: Priprava finančnega načrta KS Žusterna za leto 2021 in 2022  ter ocena realizacije 
Finančnega načrta za leto 2020 

 
 

Ad. 2. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje v letu 2020 
 

SKLEP RS3-2/2020 
Člani sveta KS potrjujejo zapisnik 2. redne seje v letu 2020 
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Ad. 3. Priprava finančnega načrta KS Žusterna za leto 2021 in 2022  ter ocena realizacije Finančnega 
načrta za leto 2020 
Razprava: V sklopu priprave finančnega načrta KS Žusterna za leti 2021 in 2022 so člani Sveta podali 
predloge, ki se nanašajo na delovanje KS in ureditev okolice KS, vezano na proračun za delovanje KS. 
Urediti je potrebno fasado na stavbi, renovirati stranišče ter preveriti lastništvo stanovanj v hiši zaradi 
deljenja stroškov sanacije dotrajanosti prostorov.  
V sklopu prioritet investicij za leti 2021 in 2022 so člani sveta predlagali nekaj novih oziroma že 
predlaganih a ne izvedenih projektov: Sanacija Moleta; ureditev stopnišč na Kvedrovi ulici; postavitev 
potopnega valja med Pošto ter trgovskim centrom; asfaltiranje dela občinske zemlje na Letoviški poti; 
izgradnja parkirišča na Kvedrovi ulici 1 ter ureditev parkirišča na Kvedrovi ulici 2-16; obnova in 
zamenjava dotrajanih igral na celotnem območju KS; ureditev sprehajane učne poti ob hudourniku ter 
ureditev javne razsvetljave.  
 

SKLEP RS3-3/2020 
Člani sveta KS Žusterna potrjujejo prioritete investicij za leti 2021 in 2022. 
 
Člani sveta KS Žusterna so se seznanili s podrobnostmi realizacije Finančnega načrta za tekoče leto. 
Na realizacijo ni bilo predlogov in pripomb. 
 

SKLEP RS3-4/2020 
Člani sveta KS Žusterna potrjujejo oceno realizacije Finančnega načrta za leto 2020. 
 
 
Ad.4. Poročilo o opravljenih gradbenih delih na področju KS Žusterna  
Razprava: v letu 2020 je bilo na območju KS Žusterna  narejenih nekaj planiranih projektov: preplastitev 
Letoviške poti; popravilo cestišča na ulici Dolga Reber (pri hiši Zmaga Jelinčiča); ureditev razsvetljave 
na Letoviški poti; ureditev pokritega dela garažne hiše na Beblerjevi ulici; ureditev ceste ter parkirišča na 
Kozlovičevi ulici; ureditev sprehajane učne poti med Krožno cesto in Gozdno potjo. Nekaj projektov, ki 
so bili planirani v letu 2020 pa ni bilo izvedeno: ureditev stopnišč po KS; ureditev ceste Dolga reber od 
Krožne ceste po stari cesti proti bolnici; Potopni valj pri Pošti; ureditev Kopališča v Žusterni; ureditev 
kanalizacije ter izliv fekalnih voda v morje. 
 
Ad.5. Pobuda krajanov za umiritev prometa na križišču med Krožno cesto in Kozlovičevo ulico 
Razprava: s strani krajanov smo prejeli prošnjo za umiritev prometa na križišču med Krožno cesto in 
Kozlovičevo ulico. KS Žusterna je že pred dvema letoma podala mnenje, da je na tem predelu potrebno 
umiriti promet. S strani pristojnih služb MOK smo prejeli odgovore, da je za ureditev  krožišča na 
sedanjem križišču premalo prostora; prav tako so pristojni dejali, da na tej cesti (zaradi kategorizacije le 
te) niso možne hitrostne ovire. Problem ostaja zato je potrebno najti rešitev. Člani sveta predlagamo 
sestanek stanovalcev ter predstavnikov MOK. 
 
Ad.6. Pripombe o delovanju gostinskih lokalov  
Razprava: s strani DOM Koper smo ponovno prejeli dopis o pritožbah krajanov glede obratovanja 
gostinskih obratov v TPC Markovec. Z lastniki lokalov bomo naredili sestanek in poskusili najti skupni 
dogovor. 
 
Ad.7. Problematika v zvezi z urejanjem okolice blokov – predlog, da se občina odreče zemlji 
okrog blokov v dobrobit stanovalcev 
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Razprava: občinski deli zemljišč neposredno okoli blokov so velikokrat zanemarjene. Gre za dele, ki bi 
jih lastniki stanovanj lahko urejali sami. Člani sveta predlagajo, da se na MOK poda pobudo, da se 
občina odreče lastništvu 10-metrskega pasu okoli blokov.  
 
Ad.8. Zastonj telovadba za upokojence 
Razprava: v prostorih KS Žusterna bo naša krajanka Suzana Kohek pričela z brezplačno telovadbo za 
upokojenke. Vadba bo potekala 2x tedensko. 
 
Ad.9. Predlogi za ureditev podhoda v Žusterni  
Razprava: V Žusterni, med kopališčem in hotelom se je na cestišču uredil prehod za pešce. Podhod, ki 
je do sedaj služil prečkanju ceste sedaj praktično sameva. Smiselno bi bilo prostor nameniti nečemu 
drugemu. Predlog članov sveta KS Žusterna je ureditev kolesarnice. 
 
Ad.10. Predlogi za ureditev notranjosti krožišča pri Pošti na Markovem hribu 
Razprava: s strani pristojne službe MOK smo dobili informacijo, da naj sami podamo predloge za 
ureditev krožišča na Markovem hribu, zraven pošte. Člani sveta predlagajo, da se za mnenje vpraša 
krajane KS Žusterna. 
 
Ad.11. Sejnine 2020 
Razprava: člani sveta se strinjajo, da znaša kot preteklo leto sejnina20,00EUR/neto na sejo za 
posameznega člana. 

SKLEP RS3-5/2020 
 

Člani sveta KS Žusterna so sprejeli sklep, da znaša sejnina 20,00 EUR/neto na sejo za posameznega 
člana. Sejnina se izplačuje samo za redne seje. 
 
Ad. 12. Nakup igrač oz. učnih pripomočkov  enotama vrtca Semedela ter Delfino Blu ter šolama Antona 
Ukmarja ter podružnični osnovni šoli Pier Paolo Vergerio il Vecchio, Semedella 
Razprava: tudi letos bomo naše otroke in šolarje obdarili z majhno pozornostjo. Obema vrtcema ter obema 
šolama bomo kupili, vsaki v vrednosti okoli 200€ igrače oz. potrebščine, ki jih bodo potrebovali. Le te bodo dobili 
v trajno uporabo. 
 

SKLEP RS3-6/2020 
Člani sveta KS se strinjajo, da se igrače, kupljene v zahvalo za sodelovanje na različnih 
dogodkih KS Žusterna in podarjene Vrtcu Semedela, predajo le-temu v trajno uporabo.  
 

SKLEP RS3-7/2020 
Člani sveta KS se strinjajo, da se igrače, kupljene v zahvalo za sodelovanje na različnih 
dogodkih KS Žusterna in podarjene Vrtcu Delfino Blu, predajo le-temu v trajno uporabo.  
 

SKLEP RS3-8/2020 
Člani sveta KS se strinjajo, da se ustvarjalne pripomočke, kupljene v zahvalo za sodelovanje na 
različnih dogodkih KS Žusterna in podarjene OŠ Antona Ukmarja, predajo le-temu v trajno 
uporabo.  
 

SKLEP RS4-9/2020 
Člani sveta KS se strinjajo, da se ustvarjalne pripomočke, kupljene v zahvalo za sodelovanje na 
različnih dogodkih KS Žusterna in podarjene šoli Pier Paolo Vergerio il Vecchio, predajo le-temu 
v trajno uporabo.  
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Ad.13. Razno 
 

a. Umazano cestišče na Kozlovičevi ulici ob večjem deževju 
Razprava: ob deževju se na novo urejenem cestišču na Kozlovičevi ulici pojavlja precej blatne 
vode, ki iz Nabrežine teče direktno na cestišče.  

b. Neurejeno in umazano stopnišče ob igrišču na Beblerjevi ulici 
Stopnišče tik ob igrišču na Beblerjevi je v lasti Grafista. Člani sveta predlagajo, da se lastniku 
pošlje dopis z zahtevo po temeljitejšem urejanju zemljišča.  

c. Problematika s kantami za smeti – Marjetica 
Razprava: na širšem območju KS Žusterna je opaziti nedosledneje praznjenje kant za smeti. 

 
 
 
 
 
Zapisnik zapisala: Špela Jerman 
 
 

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

Stamp


