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   Številka: RS1/2021 

                   Žusterna, 21.04.2021 
 

 
 

Zapisnik 
 
1. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Žusterna v letu 2021, ki je bila v sredo, 21.04.2021 ob 17.00 uri 
 
Prisotni člani: Igor Čurin, Patricija Krmac, Josip Majstorovič, Martin Agostini Pregelj, Fulvio Richter, , Franc 
Gorišek, Tina Kočevar, David Kavčič 
Ostali: Špela Jerman (zapisnik) 
 
Odsotni člani: Vesna Štuklek 
  
Sejo je vodil predsednik KS  Igor Čurin in predlagal naslednji 

 
dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 1. in 2.korespondenčne seje v letu 2021 
3. Poročilo predsednika o splošnem delovanju KS Žusterna 

a) Sanacija Mejne poti po neurjih 
b) razno 

4. MOK – pobude za MOK 
a) Umiritev hitrosti na Kozlovičevi ulici 
b) Suho drevo na Letoviški poti  
c) Ureditev makadamske poti v lasti MOK  pod Nokturnom 
d) Predlog poslikave zidov 

5. Razno 
 

SKLEP RS1-1/2021 
Člani sveta KS Žusterna so sklepčni in potrjujejo predlagani dnevni red . 

 
 
Ad. 2. Pregled in potrditev zapisnika 1. in 2.korespondenčne seje v letu 2021 
 

SKLEP RS1-2/2021 
Člani sveta KS potrjujejo zapisnik 1. in 2. korespondenčne seje v letu 2021 
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Ad. 3. Poročilo predsednika o splošnem delovanju KS Žusterna 
a) Sanacija Mejne poti po neurjih 

Razprava: zaradi številnih neurij v zadnjem letu je bilo potrebno Mejno pot docela sanirati. Pristojne 
službe so sanacijo tudi opravile.   

b) Razno: 

• Prenova košarkarskega igrišča pod garažno hišo na Krožni cesti 
Razprava: Prenova košarkarskega igrišča pod garažno hišo na Krožni cesti je v teku. 

• Popravilo nedelujočih luči na Markovem hribu 
Razprava: V zadnjem obdobju pristojna služba za javno razsvetljavo na novo postavlja nekaj  
luči in sicer nad Marketom pod , na Krožni cesti št.2,4,5 in 8 ter nasproti Vena Pilone 7, 8 in 9. 
 
 
Ad.4. MOK – pobude za MOK 

a) Umiritev hitrosti na Kozlovičevi ulici 
Razprava: s strani krajana smo prejeli obvestilo o  neupoštevanju omejitve hitrosti na cesti od Nokturna 
proti blokom na Kozlovičevi ulici, zaradi česar povzročajo prekomerni hrup in ogrožajo predvsem 
kolesarje, ki se prav tako poslužujejo istega cestišča. O tem smo tudi obvestili pristojne službe MOK, 
vendar odgovora še nismo prejeli. Pristojnim predlagamo skupen ogled cestišča in poiskanje rešitve za 
umiritev prometa na tem delu ceste.  
 

SKLEP RS1-3/2021 
Člani sveta KS pozivajo pristojne službe MOK, da si ogleda cestišče od Nokturna proti blokom 
na Kozlovičevi ulici in poišče rešitev za umiritev prometa.  

 
 

b) Suho drevo na Letoviški poti  
Razprava: s strani krajanke z Letoviške poti smo prejeli obvestilo o dveh dotrajanih, starih, suhih 
drevesih na Letoviški poti (pri Snack Baru) za katere obstaja nevarnost, da padeta na cesto. O tem smo 
obvestili tudi Marjetico Koper. Do sedaj z njihove strani še nismo prejeli odgovora zato pristojne službe 
ponovno obveščamo o nevarnosti dveh suhih drevesih, ki mejijo na cestišče po katerem se bo v 
prihajajočih poletnih mesecih dnevno poleg avtomobilov sprehajalo veliko ljudi na poti na bližnje 
kopališče in sprehajalno pot.  
 

SKLEP RS1-4/2021 
Člani sveta KS pozivajo pristojne službe MOK; Marjetico Koper, da odstrani obe suhi drevesi na 
Letoviški poti v Žusterni.  

 
 

c) Ureditev makadamske poti v lasti MOK  pod Nokturnom 
Razprava: s strani krajana smo prejeli prošnjo za ureditev dela ceste, ki je v lasti MOK: občinska cesta 
4583/2 k.o.o. Semedela. Cesta je makadamska in z nje se ob vsakokratnih nalivih pesek izpira navzdol 
proti Žusterni oz. se v primerih hitre vožnje dviga prah.  Člani sveta KS Žusterna ponovno naprošamo 
pristojne službe MOK, da uredi del cestišča. 
 

SKLEP RS1-5/2021 
Člani sveta KS pozivajo pristojne službe MOK k asfaltiranju dela ceste, ki je v lasti MOK: 
občinska cesta 4583/2 k.o. Semedela. 

 



d) Predlog poslikave zidov 
Razprava: po uspešnem projektu poslikave zidov pri OŠ Antona Ukmarja smo MOK prosili, da nam 
pristopi na pomoč še pri poslikavi neurejenega zidu na ploščadi pod Beblerjevo ulico 14 na Markovem 
hribu. Kraj je zelo primeren za otroško igro vendar vrsto let žal tudi zbirališče uživalcev prepovedanih 
drog. Krajani želijo igrišču dati novo podobo, ki bi z novo podobo pritegnila več otrok in staršev ter tako 
zmanjšala »privlačnost« kraja za problematične osebe. Na MOK smo pobudo že poslali a odgovora še 
nismo prejeli. Zato se bomo na pristojne službe obrnili ponovno saj smatramo, da je predlog zelo 
dobrodošel in stroški uresničitve le-tega nizki. Kar je pa najpomembnejše je to, da bi poslikavo izvedli 
stanovalci sami kar je za povezovanje v skupnosti zelo dobrodošlo. Pri projektu poslikave zidov pri OŠ 
Antona Ukmarja smo sodelovali z g. Šircljem iz Marjetice Koper, zato predlagamo sodelovanje na isti 
način tudi pri predlaganem projektu.  
 

SKLEP RS1-6/2021 
Člani sveta KS Žusterna podpirajo projekt poslikave zidov na ploščadi pod Beblerjevo ulico 14 

na Markovem hribu zato naprošamo za sodelovanje z g. Šircljem iz Marjetice Koper ter 

sodelovanje MOK, da pristopi projektu naproti s kritjem stroškov, ki bodo nastali ob poslikavi 

sedaj neurejenega zidu pod Beblerjevo ulico 14.  

 

 

Ad.5. Razno 
 

a) Asfaltiranje dela poti na Letoviški poti, ki je v lasti MOK 
Razprava: že pred časom smo na pristojne službe MOK podali prošnjo, da pristojne službe MOK 
asfaltirajo del cestišča na Letoviški poti, ki je v lasti MOK. Ob vsakokratnih nalivih se pesek izpira 
navzdol po cesti. S strani pristojnih služb smo prejeli odgovor, da kljub temu, da je zemlja občinska le-te 
občina ne bo asfaltirala. Člani sveta KS Žusterna ponovno naprošamo MOK, da ta del asfaltira.   

 
SKLEP RS1-7/2021 

Člani sveta KS pozivajo pristojne službe MOK k asfaltiranju dela Letoviške poti, ki je v lasti 
MOK: občinska parcela 335/1 k.o. Semedela. 

 
 
b) Postavitev košev za pasje iztrebke ter postavitev opozorilne table, da psi ne smejo lulati 

Razprava: s strani krajanov smo prejeli nekaj pobud za postavitev košev za pasje iztrebke ter za 
postavitev opozorilnih tabel, da psi ne smejo lulati. Člani sveta KS žusterna se strinjajo, da se po celotni 
KS Žusterna postavi še nekaj košev za pasje iztrebke ter, da se na zelenicah tik ob blokih, kjer se 
dnevno igra veliko otrok določi območje, kjer ne bo dovoljeno voditi pse na pasjo potrebo. Na teh 
predelih se postavi opozorilne table, da psi ne smejo lulati. 
 

SKLEP RS1-8/2021 

Člani sveta KS Žusterna se strinjajo, da pristojne službe MOK na območju KS Žusterna postavijo 

še nekaj košev za pasje iztrebke ter po predhodnem dogovoru postavijo opozorilne table, da psi 

ne smejo lulati.  

 
 



c) Prepoved parkiranja tovornih vozil na parkiriščih ob stanovanjskih blokih na Markovem 
hribu 

Razprava: problematika parkiranja okoli stanovanjskih blokov je vse večja. Vse več je tudi tovornih 
vozil, ki jih stanovalci parkirajo na parkiriščih okoli stanovanjskih blokov. Pobud za vzpostavitev 
dodatnih parkirnih mest je bilo precej a žal trenutno prostora ni. Ena izmed pobud je, da bi se uredilo 
parkirišča v bližini Indeja, kjer bi lahko tovorna vozila parkirala. Lastnikom vozil bi se za povratek na 
svoja domovanja lahko dodelilo brezplačne avtobusne mesečne vozovnice.  

 
SKLEP RS1-9/2021 

Člani sveta KS Žusterna predlagajo pristojnim službam razmislek o ureditvi parkirišč za tovorna 
vozila ter dodelitvi brezplačnih mesečnih vozovnic lastnikom tovornih vozil. 

 
 

d) Ureditev dostopa in pešpoti na Bernetičevi ulici 12, prilagojeno za uporabo z vozički 
Razprava: dostop do vhodnih vrat stanovanjskega bloka na Bernetičevi ulici 12 na Markovem hribu je 
mogoč le po stopnicah in ni prilagojen za vozičke. Med drugimi tu živi tudi gospa z multiplo sklerozo, ki 
v bodoče ne bo mogla več uporabljati stopnišča. Člani sveta KS Žusterna se strinjamo, da bi bilo 
potrebno obstoječ dostop preuredit na način, da bo klančina namenjena in uporabna tudi za vozičke, 
predvsem za samostojni prehod osebe na invalidskem vozičku. Prav tako se je okoli Bernetičeve ulice 
12 zaradi potrebe po umiritvi prometa (motorji, skuterji) postavilo ograje za katere se je sedaj izkazalo, 
da zelo ovirajo prehod vozičkom, predvsem imajo zelo otežkočen prehod invalidni vozički. Predel si je 
potrebno ponovno ogledati in najti ustreznejšo rešitev, ki bo omogočila nemoten prehod vozičkom ter 
bo še naprej vzdrževala miren promet.  

 
 

SKLEP RS1-10/2021 

Člani sveta KS Žusterna se strinjajo, da se dostop do vhodnih vrat na Bernetičevi ulici 12 uredi 
tako, da bo le-ta dostopna tudi z vozički, predvsem za samostojni prehod osebe na invalidskem 
vozičku ter, da se skupaj s pristojnimi službami MOK  najde rešitev, ki bo omogočala nemoteno 
uporabo poti okoli Bernetičeve ulice in istočasno onemogočala motorjem ter ostalim dirkanje po 
poti. 

 
 
e) Parkiranje motornih koles okoli Bernetičeve ulice 6.  

Razprava: s strani stanovalcev Bernetičeve ulice 6 smo prejeli dopis, da pred njihovim blokom na 
neoznačenih mestih parkirajo svoja motorna vozila stanovalci drugih blokov. Motorji povzročajo močen 
hrup v zgodnjih jutranjih urah. Stanovalci naprošajo, da se lastnikom motornih koles omogoči parkiranje 
drugje, kjer bi glasnost motornih koles bila manj moteča. Član sveta KS Žusterna, g. Josip Majstorovič 
si je območje ogledal in predlagal rešitev parkiranja motornih koles v bližnji lokaciji, katera je nekoliko 
bolj oddaljena. Na tem delu bi se postavilo prometni znak PARKIRNI PROSTOR ZA ENOSLEDNA 
VOZILA ter talne označbe. Poleg tega bi bilo potrebno še znižati robnik za lažji dostop vozil. 

 
SKLEP RS1-11/2021 

Čalni sveta KS Žusterna predlagajo, da se ob Bernetičevi ulici 6 določi prostor, namenjen 

motornim kolesom in se ga primerno uredi. 



f) Postavitev električne polnilnice za električna vozila 

Razprava: uporabnikov električnih vozil je precej zato se vidi tudi potreba po postavitvi električnih 
polnilnic. Člani sveta KS Žusterna se strinjamo, da bi se polnilnice lahko postavilo tudi na Markovem 
hribu. Morebitne lokacije za postavitev polnilnice so lahko: parkirišče pri OŠ Antona Ukmarja, parkirišče 
pred trgovino Market Krožna (s soglasjem trgovine Mercator - Market Krožna ) ter parkirišče nasproti 
picerije Ancora.  

 

SKLEP RS1-12/2021 

Člani sveta KS Žusterna predlagajo pristojnim službam MOK, da se na Markovem hribu postavi  

električne polnilnice za električna vozila. Morebitne lokacije za postavitev polnilnice so lahko: 

parkirišče pri OŠ Antona Ukmarja, parkirišče pred trgovino Market Krožna (s soglasjem trgovine 

Mercator - Market Krožna ) ter parkirišče nasproti picerije Ancora.  

 

g) Zastajanje vode med Kozlovičevo ulico 5 in 7 

Razprava: Med stanovanjskima blokoma na Kozlovičevi ulici 5 in 7 na obstoječih ploščicah po nalivih 
zastaja voda. Vode je precej  kar je za pešce zelo moteče. Člani sveta KS Žusterna predlagajo, da se 
na primeren način kanalizira nastajajočo vodo.  

 
SKLEP RS1-13/2021 

Člani sveta KS Žusterna predlagajo pristojnim službam MOK, da se med stanovanjskima 
blokoma na Kozlovičevi ulici 5 in 7 obstoječo pot sanira na način, da voda na obstoječih 
ploščicah ne bo več zastajala.  

 
h) Odstranitev drevesa na občinski parceli 311/1 k.o.o. Semedela 

Razprava: na občinski parceli 311/1 k.o.o. Semedela – tik ob hudourniku med Strmo potjo 2 in Rožno 
pot 1 stoji staro drevo, ki se nagiba na parcelo na Strmi poti 1. Stanovalca se strinjata, da se drevo 
odstrani saj bi lahko s časom ob silovitem vetru povzročilo precej škode.   
 

SKLEP RS1-14/2021 
Člani sveta KS naprošajo pristojne službe MOK; Marjetico Koper, da odstrani drevo na občinski 
parceli 311/1 k.o.o. Semedela – tik ob hudourniku med Strmo potjo 2 in Rožno pot 1. 

 

 

i) Cesta Dolga reber – označitev ceste 

Razprava: MOK ponovno naprošamo na postavitev table slepa ulica ter tablo z označitvijo imena Dolga 

reber od križišča med ulico Dolgo reber in Krožno cesto v smeri proti Splošni bolnišnici Izola (stara 

cesta, ki je včasih povezovala cesto do bolnišnice in je danes pri Dolgi reber 30 neprehodna).  

 
 

SKLEP RS1-15/2021 



Člani sveta KS naprošajo pristojne službe MOK da se na ulici Dolga reber (od križišča med ulico 
Dolgo reber in Krožno cesto v smeri proti Splošni bolnišnici Izola) postavi tablo slepa ulica ter 
tablo z označitvijo imena Dolga reber. 

 
j) Ureditev poti in hudournika med Krožno cesto in Gozdno potjo 

Razprava: na poti in v hudourniku med Krožno cesto in Gozdno potjo se je ponovno nabralo precej suhega, 
odpadnega drevja, ki ovira prosto pot ter predstavlja nevarnost zastajanja vode ob morebitnih nalivih. Poleg tega 
se teren ponovno ruši. Nekateri predeli so precej načeti in predstavljajo nevarnost zdrsa in padca. 
 

SKLEP RS1-16/2021 

Člani sveta KS Žusterna naprošajo pristojne službe MOK, Marjetico Koper, da odstrani odpadno 
vejevje, ki se nabira na poti in v hudourniku  med Krožno cesto in Gozdno potjo ter uredi potrebno za 
sanacijo poti, ki zaradi deževja drsi in predstavlja nevarnost zdrsa in padca. 

 
k) Obnova kopališča v Žusterni in Moleta 

Razprava: Na dejstvo, da je kopališče v Žusterni potrebno temeljite obnove opozarjamo že leta a vsako leto je 

kopališče pred kopalno sezono deležno le nekaj »lepotnih« popravkov, kateri pa po vseh letih stagnacije niso 

dovolj. Krajevna skupnost Žusterna je največja krajevna skupnost po številu prebivalcev v MOK in prav bi bilo, da 

se kopališče ureja v enaki meri, kot se daje poudarek na urejenost kopališča Mokra mačka v Kopru. Razen 

temeljite obnove bazenskega dela (kateri pa zaradi novega bazena na Bonifiki sameva skoraj čez celo leto) je 

preostali del kopališča enak kot je bil pred več kot 50 leti. Radi bi opozorili tudi na to, da se pripravljalna dela za 

»ureditev« plaže pričenjajo vsako leto mnogo prepozno.  Kljub temu, da se uradna kopalna sezona prične 15. 

junija je vreme večinoma primerno za obisk kopališča že v mesecu maju. Veliko domačinovi bi si že v tem 

mesecu rado privoščilo dopoldanski ali popoldanski oddih na plaži (kljub morda še mrzlemu morju), kjer bi si v 

gostinskem obratu lahko privoščili še kavico ali sladoled. Vendar je predpogoj za to vsekakor to, da je plaža že 

urejena in ne, da se pripravljalna dela začnejo (morda) šele v drugi polovici maja in se zamaknejo precej v 

kopalno sezono.  Podobno kot kopališče v Žusterni je enake pozornosti deležen tudi Moleto, naš star zidani 

pomol, ki je za domačine zelo pomemben. Na njem se vsako leto ustavlja in kopa precej kopalcev vendar je 

zaradi dotrajanosti in nerednega vzdrževanja predvsem dostop do vode zelo neroden.  

Lastnik kopališča v Žusterni in Moleta je Mestna občina Koper. Ne glede na to, da naj bi bil za urejanje kopališča 

odgovoren upravljalec le-tega (katerega določi sama občina)  je MOK lastnica kopališča, torej je zavezana in 

odgovorna za to, da se njena lastnina ureja in vzdržuje. Kar pa nikakor ne moremo reči za kopališče v Žusterni 

ter prav tako ne za Moleto. Člani sveta KS Žusterna zato apeliramo na MOK, da uredi vse potrebno za to, da se 

kopališče v Žusterni po vseh letih stagnacije temeljito, v celoti prenovi. Prav tako ne želimo, da se prenovo  

kopališča pogojuje z izdelavo trenutno nastajajočega obalnega pasu med Žusterno in Semedelo. Gre za dve  

povsem drugačni zadevi in vsekakor izdelava bodočega obalnega pasu nima zveze s kopališčem v Žusterni, 

kateri svojo prenovo čaka že leta in leta. Prav tako ne želimo, da se obnova Moleta pogojuje z bodočo ureditvijo 

obalnega pasu med Koprom in Izolo, katero se omenja že leta a ureditve še ni na vidiku.  Sedaj je potrebno vsaj 

kratkoročno popravilo propadajočega zgornjega sloja in stopnišča, ter ureditev površine za dostop do morja, ki je 

zaradi drsenja lahko zelo nevarna. 

SKLEP RS1-17/2021 
Člani sveta KS pozivajo pristojne službe MOK da uredi vse potrebno za to, da se Moleto in kopališče 
v Žusterni po vseh letih stagnacije temeljito, v celoti prenovi.  

 
 
Zapisnik zapisala: Špela Jerman 
 



 

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

 


