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V Kopru znamo
zabijati gole!

POSEBNA PRILOGA O
NOVEM STADIONU

5

Popolnoma prenovljen nogometni in nov atletski stadion sta
končana in tudi uradno odprta.
Slavnostne prireditve se je
udeležilo sedem tisoč ljudi, dan
zatem pa je občinstvo znova
napolnilo stadion na prvi tekmi.

VPRAŠALI
SMO…

16

Športne navdušence in
številne akterje iz športnega
sveta smo povprašali, kaj
menijo o novi infrastrukturi na
Bonifiki. O novih stadionih in
spremljajoči infrastrukturi so
govorili v samih superlativih.

NOV DOM
USTAVNO SODIŠČE O
29 UPOKOJENCEV
ANKARANU

V začetku meseca je ustavno
sodišče zasedalo na javni
obravnavi, kjer so svoja mnenja
predstavili tako pobudniki za
ustanovitev občine Ankaran,
kot predstavniki Mestne občine
Koper, vlade in državnega zbora.

32

Že prihodnje leto bodo v Olmu
začeli graditi nov dom upokojencev in oskrbovana stanovanja za starejše občane. Tudi
sicer pa Mestna občina Koper
tretji generaciji posveča veliko
pozornosti.

AKTUALNO

2
Kaj menite o zadržanju volitev v Mestni občini Koper?
Gre za kratenje
osnovnih človekovih
pravic do volitev

Odločitev ustavnega
sodišča je politična

31,78 %

62,87 %

Ne vem 5,35 %

Vprašanje naslednjega meseca:
Kaj menite o novih nogometnemu in atletskemu stadionu?
• Stadiona sta bila nujno potrebna.
• Lahko bi ostalo po starem.
• Vseeno mi je zanju.
Glasujte na www.koper.si

Pa ga imamo! In to
ne le enega, temveč kar dva.
Govorimo seveda o povsem
prenovljenem nogometnem
in popolnoma novem atletskem stadionu, ki od konca
prejšnjega meseca kar sijeta
na Bonifiki. Da je slednja z
novima objektoma, urejeno trim stezo, fitnesom na
prostem, otroškimi igrali in
vsem ostalim, ki je v zadnjih
letih zraslo v tem športno-rekreacijskem parku, zdaj zaokrožena celota, se strinjajo
praktično vsi.
Mnenja številnih
športnih navdušencev in akterjev iz športnega sveta smo

vključili v posebno prilogo tokratne številke, kjer osrednjo
pozornost namenjamo prav
stadionu. Da bo prenovljeni
nogometni stadion trajno zabeležen tudi v vašem spominu, pa kot darilo KP-MOK-u
tokrat prilagamo poster nove
pridobitve, na katero smo
Koprčani upravičeno zelo
ponosni.
Seveda pa tudi v novembrski številki nismo pozabili na naše stalne rubrike
in druge aktualne teme, med
katerimi tokrat izpostavljamo javno obravnavo Ustavnega sodišča v zvezi z ustanovitvijo občine Ankaran.
Pišemo tudi o gradnji novega
doma upokojencev in oskrbovanih stanovanj ter drugih
številnih zanimivih temah,
zato smo prepričani, da boste tudi tokrat našli več kot
en razlog za prelistanje nove
številke občinskega časopisa,
ki je pred vami.
Odgovorna urednica
mag. Andreja Čmaj Fakin

Oglašujte tudi vi!
kontaktirajte nas na
andreja.cmaj@koper.si
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Koper – mesto športa
Mestna občina Koper je v zadnjih nekaj letih s številnimi
prepotrebnimi naložbami v športno infrastrukturo,
z znatnimi finančnimi vložki za nemoteno delovanje
kar 91 športnih društev, pa tudi z denarno podporo
za realizacijo inovativnih in kakovostno zastavljenih
športnih programov dokazala, da je šport eden
pomembnejših segmentov.
Samo v tem letu je
tako za športne programe, ki
jih izvajajo različna športna
društva, že namenila 800 tisoč
evrov, skoraj toliko sredstev pa
je letos, tako kot vsako leto doslej, namenila tudi za delovanje
Javnega zavoda za šport Mestne
občine Koper. Skupaj je od leta
2003 za športne programe odštela dobrih 6,5 milijona evrov
proračunskih sredstev, za delovanje Javnega zavoda za šport
pa še dodatne 3 milijone. Poleg
finančne pomoči pa je koprska
občina v zadnjih osmih letih izpeljala tudi številne pomembne
naložbe v športno infrastruk-

Večnamenska dvorana
Bonifika
Tu velja omeniti vsakoletna vzdrževalna dela in
urejanje večnamenske dvorane
Bonifika, kjer so veliko sredstev
vložili v popolnoma prenovljen
in moderniziran prezračevalni
sistem in klimatizacijo, investicijsko vzdrževanje, urejanje
notranjih prostorov, ki jih imajo v uporabi različna športna
društva in podjetja, pa tudi v
urejanje okoliša Bonifike, za
kar so na MOK namenili kar
1,8 milijona evrov. V znesek pa
ni vštetih 2,3 milijona evrov, s
katerimi je koprska občina že

Športno-rekreacijski center Bonifika je bil v zadnjih dveh mandatih deležen temeljite
prenove. Med zadnje večje naložbe poleg popolnoma prenovljenega nogometnega in
povsem novega atletskega stadiona sodi tudi 800 metrov dolga trim steza iz tartana
s fitnesom na prostem, v neposredni bližini pa so uredili še otroško igrišče z varnimi
in modernimi igrali.

turo. Tako je poleg obeh stadionov, povsem obnovljenega nogometnega in na novo
zgrajenega atletskega stadiona
v vrednosti 8,7 milijona evrov,
ki sta svoja vrata uradno odprla
konec oktobra, od leta 2003 do
danes uspešno izpeljala še številne druge projekte.

odplačala polovico finančnega
leasinga za večnamensko dvorano Bonifika.
Športno-rekreacijski
center Bonifika
Velikih finančnih vložkov in temeljite prenove je bil v
zadnjih dveh mandatih deležen
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Atletska pridobitev vključuje tudi kombinirano metališče za disk in kladivo, ki ga Koper
doslej ni imel, dve skakališči v za skok v daljino, troskok, skakališče v višino in skakališče
v višino s palico, na stadionu pa bodo svoj prostor našli tudi metalci krogle in kopja.

tudi Športno-rekreacijski center
Bonifika, v katerega je občina
vložila dobrih 1,9 milijona evrov.
Na Bonifiki je tako že pred leti
uredila in z umetno travo pokrila malo in veliko igrišče, ju tudi
osvetlila ter tako našim mladim
nogometnim upom omogočila
treniranje tudi v večernih urah.
Poleg tega je preplastila še večnamensko ploščad, uredila številna igrišča za tenis in kupila
dva balona, ki omogočata igranje tenisa tudi v slabem vremenu in pri nizkih temperaturah.
Pred kratkim je z dodatnimi
denarnimi sredstvi športni park

moderno opremila z 800 metrov
dolgo trim stezo iz tartana in fitnesom na prostem, ju osvetlila
ter v neposredni bližini uredila
še otroško igrišče z varnimi in
modernimi igrali.
Skrb tudi za podeželje
Pred leti so na koprski
občini pričeli tudi z urejanjem
športno-rekreacijskega centra
Dekani, kjer so s 500 tisoč evri že
uredili veliko igrišče z umetno
travo in ga opremili z reflektorji,
dela pa so se začela tudi v športnem parku Ankaran, kjer so
doslej uredili igrišča za odbojko
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na mivki, igrišče za nogomet pa
je koprska občina uredila tudi v
Šmarjah. Prav tako je v sklopu
Osnovne šole Dušana Bordona
zgradila novo in posodobila že
obstoječo telovadnico, uredila
in obnovila nepokrite športne
objekte, igrišče za rokomet in
košarko, igrišče za odbojko ter
otroško igrišče, zunanje površine, ki so dostopne tudi krajanom, pa še ogradila in osvetlila. Poleg tega je v Osnovni
šoli Antona Ukmarja povsem
prenovila zunanje površine, v
večnamenski dvorani Škofije pa
250 kvadratnih metrov prostora

namenila za igranje namiznega tenisa, dvorana pa bo služila
tudi kot prostor za druženje.
Dela so se vršila tudi v dvorani Burja, prav tako na Škofijah,
kjer je koprska občina zamenjala
streho, sanirala parket in uredila
moderno plezalno steno. Med
večje pridobitve na športnem
področju pa seveda štejemo tudi
3,5 milijona vredno športno oziroma kar večnamensko dvorano
z zunanjimi, športu namenjenimi površinami, ki jih je Mestna
občina Koper zgradila v sklopu
nove Osnovne šole Koper.
Marina Jelen

Nov atletski stadion se lahko pohvali z osmimi tekaškimi progami, pokritimi z modrim
tartanom najvišje kakovosti, ki ustreza najnovejšim standardom IAAF in Atletske zveze
Slovenije. Deluje naravnost prečudovito.

NALOŽBE
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Sanje so postale resničnost
V Kopru so konec minulega meseca namenu predali povsem prenovljen nogometni ter popolnoma nov atletski stadion.
Na mestu, kjer je še
pred pol leta stal star in dotrajan
nogometni stadion, se sedaj razteza povsem obnovljen stadion
z mogočnimi, 38 metrov visokimi reflektorji in kar 4221 sedišči
ter s povsem na novo zgrajenim
spremljajočim objektom z garderobami, s sobami za sodnike,
za delegata in za novinarje, v
njem so tudi pisarne, VIP-prostor in fitnes center. Povsem
prenovljena je vzhodna tribuna, ki je dobila nadkritje, nove
pa so tudi tribune za goloma
ter premična zahodna tribuna,
ki je opremljena z modernim
in tehnološko dovršenim novinarskim stolpom, prirejenim za
časopisne, radijske in televizij-

Na velikem slavnostnem odprtju v petek, 29. oktobra, je nastopilo 130 najboljših plesnih prvakov iz vse Slovenije, pridružili pa so se
jim tudi mladi koprski nogometaši, ki so pod koreografskim vodstvom Fione Johnson pričarali spektakel, ki je mnogim kar jemal dih.

ske novinarje ter seveda za snemalce, ki imajo na voljo tudi dva
snemalna stolpa.

Z novo pridobitvijo so blatne zaplate sredi igrišča, luže pred goloma, zbledeli in
poškodovani sedeži, vlažne in povsem neprimerne garderobe ter neprijeten vonj na
Bonifiki odslej, hvala bogu, le še spomin.

“Z odprtjem dveh novih biserov, povsem prenovljenega nogometnega in čisto na
novo zgrajenega atletskega stadiona, odpiramo v naši zavidanja vredni občini,
Mestni občini Koper, kjer je šport tako rekoč doma, povsem novo poglavje,” je na
otvoritveni slovesnosti dejal župan Boris Popovič.

Težko pričakovano odprtje je dočakala skoraj pettisočglava množica, ki je bila, po
zadovoljnih obrazih sodeč, nad novo pridobitvijo več kot navdušena.

Novi dom tudi za atlete
Na nekdaj pomožnem
peščenem nogometnem igrišču
je Mestna občina Koper zgradila tudi nov atletski stadion z
osmimi tekaškimi programi,
pokritimi z modrim tartanom
najvišje kakovosti, ki ustreza
najnovejšim standardom IAAF
in Atletske zveze Slovenije. Nova
atletska pridobitev vključuje
tudi prostor za metanje diska
in kladiva, skakališči v daljino,
za troskok, za skoke v višino in
v višino s palico, na stadionu
pa bodo svoj prostor našli tudi
metalci krogle in kopja. Tudi
atletski stadion se lahko pohvali
z objektom pod tribuno, kjer so
prostori za vodstvo tekmovanj,
za obdelavo podatkov, sodnike, ozvočenje in meritve časov,
pa tudi za novinarje. Vrednost

naložbe, ki jo je v celoti krila
Mestna občina Koper, znaša 8,7
milijona evrov.

Kot se za praznovanje spodobi, na
slovesnosti ni manjkala slastna torta
velikanka, ki so jo spekli v podjetju
Mlinotest. Torto, ki je bila natančen
posnetek pravega stadiona, so razrezali
župan Boris Popovič, prvi mož Grafista
Ante Guberac in direktor FC Koper
Tomaž Bele.

POSEBNA PRILOGA

NALOŽBE
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Odprtje stadionov v slikah

Velikega dogodka so se udeležili številni ugledni gostje,
med njimi denimo generalna konzulka Italije, gospa
Marina Simeoni, ki je županu ob tej priložnosti iskreno
čestitala in pohvalila novo pridobitev.

Prva moža podjetij, ki sta gradili stadion: Peter Fabiani
(Stavbenik) in Ante Guberac (Grafist) sta gotovo
ponosna in zadovoljna z novo naložbo.

Velika ljubitelja športa – direktor Javnega zavoda za šport
Brane Florjanič (levo) in odgovorni za športno področje v
občinski upravi MOK Sekule Popovič (desno) v pogovoru
s prvim nadzornikom Banke Koper Vojkom Čokom.

Med prepoznavnimi obrazi smo opazili tudi
priznanega odvetnika Francija Matoza in podjetnika
Sebastjana Vežnaverja.

V VIP-loži smo med množico povabljenih gostov
v objektiv ujeli tudi ministra za zdravje Dorijana
Marušiča.

Za odlično vzdušje na stadionu sta poskrbela zabavna,
sproščena in dobro uigrana voditelja Tomaž Klepač in
Iztok Gustinčič.

Uradnemu delu slovesnosti je sledila zabava v poskočnih ritmih skupin Big band
Roberta Vatovca, Orange juice banda in ansambla Ne me jugat. Manjkalo pa ni niti
obilo dobre hrane in pijače, za katero so ves večer skrbeli odlični obalni gostinci.

130 plesnih prvakov s koreografinjo Fiono Johnson na čelu se je objektivu nastavilo
v družbi župana Borisa Popoviča, trenerja FC Koper Primoža Glihe in nogometaša
Mirana Pavlina.

O udobnosti in opremljenosti garderob sta se v spremstvu Tomaža Beleta na lastne
oči prepričali tudi županova mama Solza in sestra Laura s soprogom Vilijem.

Mladi koprski nogometaši so program prireditve sprva popestrili s plesno, nato pa še z
nogometno točko. Nastop pred več tisočglavo množico je bil zanje prav gotovo sanjski …
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Gradnja stadiona v slikah in številkah
Novo infrastrukturo na Bonifiki so zgradili v dobrega pol leta. Zbrali smo nekaj podatkov o gradnji.

Za vse objekte je bilo uvrtanih približno 3200 tekočih metrov armiranobetonskih
pilotov različnih premerov (60,88 in 100 centimetrov) in različnih dolžin (12, 15,
24 in 25 metrov).
Zaradi del na Bonifiki je bila nekaj časa delno zaprta Ljubljanska cesta, zahvaljujoč
številnim krožiščem pa zapora ni povzročala pretirane gneče.

Skupna poraba betona za vse objekte projekta je bila približno 5380 kubičnih metrov,
za armiranje betonov je bilo vgrajene 513 ton armature.

Za nadkritje južne in vzhodne tribune, za izdelavo stebrov razsvetljave, za izgradnjo
montažnih TV stolpov in za zagraditev objektov je bilo treba zvariti in a 310 ton
jekla.

Južna in vzhodna tribuna sta prekriti s 3010 kvadratnimi metri polikarbonatnih plošč.

Dvigovanje in nameščanje mogočnih reflektorjev je bilo za številne radovedne
mimoidoče prav zanimiva predstava.

Na igralne površine je bilo položene 15.085 kvadratnih metrov naravne trave.
Okoli nogometnega igrišča in okoli tekaške steze na atletskem stadionu pa so položili
4440 kvadratnih metrov umetne trave.

NALOŽBE

8

www.koper.si  
NOVEMBER 2010

Včeraj še star in dotrajan …
Koprski stadion je bil zgrajen leta 1947 in 40 let zatem dograjen. Do njegove zadnje prenove, ki se je začela marca letos, pa je
bila njegova podoba čedalje bolj žalostna.
Marsikdo med nami
se še spominja starega stadiona,
na katerem so rasle generacije in
generacije mladih nadobudnih

nogometašev, ki so dale marsikaterega vrhunskega nogometnega šampiona. Spomnimo se,
kako smo čakali pred semaforji

in izgubljali živce, spomnimo,
kakšne ogromne luže so bile na
makadamskem parkirišču, spomnimo se zarjavelih vrat na sta-

dion, močvirnate bonifike, ki se
je raztezala do Istrske ceste, paluda s kanelami, lukenj in starih
zaplat asfalta.

Fotografije so več kot zgovorne. Zarjavele in povsem neprimerne tribune so bile prava
mestna sramota.

Še je živ spomin na blatne zaplate sredi igrišča, na luže pred goloma, na zaraščen
kanal, po bregovih katerega so stopicale nutrije, na neprijeten vonj, in še in še …

Zbledeli, zarjaveli, poškodovani in predvsem nevarni sedeži so navijače prej odbijali
kot privabljali.

Bonifika, zapuščena in sami sebi prepuščena, polna vlage in nesnage, je kar klicala
na pomoč.

Vlažne in povsem neprimerne garderobe, ki jih je že zdavnaj povozil čas, sobica za
fitnes z raztrganimi blazinami in zarjavelim orodjem so danes k sreči le še spomin.

Podoba starega koprskega stadiona je bila z leti čedalje bolj žalostna in neugledna.

NALOŽBE
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… danes moderen in lep
V začetku tega leta
so delavci Stavbenika, Grafista in Gradbenega podjetja
Grosuplje zagnali gradbene

stroje in po šestih mesecih
neutrudnega brnenja, ki ni
zastalo niti v dežju, močnem
vetru ali v peklenski vroči-

ni, smo na Bonifiki namesto
starega in razpadajočega stadiona dobili povsem prenovljen nogometni stadion. Na

Pot do novega nogometnega in atletskega stadiona
še zdaleč ni bila lahka. Gradnja obeh stadionov je
predstavljala kar zajeten gradbeni in finančni zalogaj, zato
je občina sprva računala na javno-zasebno partnerstvo,
zaradi neuspešnih dogovarjanj so od te ideje odstopili in se
odločili, da bodo gradnjo novega ter prenovo obstoječega
stadiona izpeljali kar sami, brez pomoči države, ki je v
razpisu ves denar namenila Stožicam.

Zgradili so tudi spremljajoči, nadstandardno opremljeni
objekt z garderobami, s sobo za sodnike in delegata, s
prostorom, namenjenim ambulanti in doping kontroli, s
press centrom in VIP-prostorom, v njem pa bo prostora
tudi za pisarne in fitnes z garderobami. Kot se za
mediteransko mesto spodobi, zunanjost objekta krasijo
palme.

Nov nogometni stadion je zgrajen tako, da ustreza
najvišjim zahtevanim standardom in zadošča vsem
pogojem igranja v prvi ligi, ustreza pa tudi pogojem
igranja začetnih tekem UEFA. Pohvalno!

Da je podoba tega dela našega lepega mesta povsem
spremenjena in za marsikoga neprepoznavna, je vidno
že s prostim očesom. V teh dneh je znova zaživela tudi
prenovljena fontana, ki s svojim dodelanim videzom
krasi vhod v mesto.

V sklopu zunanje ureditve so zgradili cestne dostope,
nov priključek na Ljubljansko cesto, nova parkirna
mesta in komunalne priključke. Na glavnem vhodu na
nogometno igrišče pa so vgradili varnostna avtomatska
vhodna vrata s kontrolo dostopa.

Nov videz je dobila tudi Ljubljanska cesta, ki jo po
novem krasijo palme in domiselno oblikovana kamnita
korita, v katerih bodo zagorele ognjene bakle, ki bodo na
tem delu mesta pričarale pravo olimpijsko vzdušje.

nekdaj pomožnem igrišču, ki
leta ni služilo prav nobenemu namenu, pa povsem nov
atletski stadion.

Z naložbo so težko pričakovane in več let stare obljube
o pokriti vzhodni tribuni, na kateri so zamenjali tudi
vse sedeže, postale resničnost. Nova pa je tudi zahodna,
zaenkrat premična tribuna, ki je nadomestila nekdaj
sramotno in razpadajočo leseno tribuno.

Mogočni in v nebo segajoči reflektorji na štirih poševnih
38-metrskih stebrih so vidni že od daleč. Razsvetljava s
136 reflektorji omogoča kakovosten TV prenos.
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Prva uradna tekma na novem stadionu
Dan za uradnim odprtjem novega stadiona sta se na novi zelenici pomerila domače moštvo Luka Koper in Olimpija.

Premierno tekmo si je ogledalo približno štiri tisoč gledalcev. Za prijetno vzdušje so
poskrbeli člani domačega moštva Luka Koper, ki so Olimpijo premagali z 2 proti 0.
Zmagoslavna gola sta zadela Ivica Guberac in Milan Osterc. Čestitke!

Do potankosti prenovljen nogometni stadion je v soboto, 30. oktobra, znova zasijal
v vsej svoji luči. Domača ekipa je ta zgodovinski trenutek še dodatno obarvala z
zmago.

Mimo tribun se je sprehodil tudi župan Boris Popovič, ki ga je občinstvo pozdravilo
z bučnim aplavzom.

Domače moštvo so na igrišče pospremili ponosni mladi nogometaši v rumenomodrih dresih.

Za red in mir je med in po tekmi skrbela tudi policija.

Prvo tekmo so začinili navijaški izgredi domačih navijačev iz vrst Tifozov, a so na
srečo minili brez večjih pretresov.
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“MOK-ovci” in “gradbinci” prvi na travnati površini
Nekaj dni pred uradnim odprtjem novega nogometnega stadiona so na svežo

zelenico stopile ekipa Mestne
občine Koper in ekipi podjetij,
ki sta gradili stadion (Grafista

in Gradbenega podjetja Grosuplje) ter se med seboj pomerile v
manjšem nogometnem turnirju.

Kljub ostri burji in zato ne ravno visokim temperaturam, so igralci, ki sta jih očitno grela športna vnema in ekipni duh, poskrbeli
za odlično vzdušje, ki je vladalo tako na igrišču kot tudi med občinstvom na tribunah.

Po mnenju mnogih je bil najboljši
igralec večera prvi mož Komunale
Koper in občinski svetnik Igor Hrvatin.
Steber obrambe občinske ekipe se je
le redko “odlepil” od nasprotnikovih
napadalcev. Od legendarnega Franca
Baresija se je razlikoval le po številki
dresa …

Tako na stadionu kot v slačilnici
ekipe MOK, ki so jo poleg župana
in podžupana sestavljali še nekateri
zaposleni v občinski upravi in mestni
svetniki ter drugi vidnejši obrazi naše
občine, je bilo vzdušje enkratno.

Prenovljeni nogometni stadion in tekme sta si ogledala tudi znani nogometaš Miran
Pavlin in novi trener FC Koper Primož Gliha, ki sta priložnost izkoristila tudi za
čestitke županu Borisu Popoviču za veliki podvig.

Napeta tekma med ekipo MOK in ekipo Grafist pod vodstvom Anteja Guberaca se je
končala z izenačenim rezultatom 1 : 1.

Zelo profesionalno pa je bilo videti streljanje enajstmetrovk župana Borisa Popoviča
in podžupana Janija Bačića.

Kapetansko vlogo ekipe MOK v rumenomodrih dresih je odlično opravil župan
Boris Popovič.

NALOŽBE
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“Z dvema biseroma odpiramo novo poglavje”
Objavljamo govor župana Borisa Popoviča s slavnostnega odprtja stadiona.
“Prečudovit je občutek
biti danes tu z vami in trdno sem
prepričan, da se prav vsi strinjamo, da je pogled na nove, ugledno
urejene športne površine, ki so
bile v naši Mestni občini Koper
več kot potrebne, resnično impozanten. Neizpodbitno dejstvo je,
da z dvema koprskima biseroma,
povsem prenovljenim nogometnim in čisto na novo zgrajenim
atletskim stadionom, odpiramo
v naši zavidanja vredni občini,
Mestni občini Koper, kjer je šport
tako rekoč doma, povsem novo
poglavje. A dovolite mi, da vas
v imenu Mestne občine Koper in
seveda v svojem imenu, drage občanke in občani, športni navdušenci, spoštovani pomembni gostje in seveda dragi otroci, najprej
prav lepo pozdravim.
Un cordiale saluto a tutti.

Župan je na otvoritveni slovesnosti za
svoj govor kar nekajkrat požel bučen
aplavz navdušenega občinstva.

Verjamem, da se je
marsikdo med nami, ko je prihajal na današnjo slovesnost, šele
zdaj povsem zavedel, da je Koper
pravzaprav, zdaj že mirno lahko
rečemo, sodobno in moderno mesto. Veličastna fontana v središču
prvega turbo krožišča, ob samem
vhodu v mesto, nova moderna
arhitektura bližnjega trgovskega
mestnega predela, nova gasilski
in zdravstveni dom, urejena štiripasovnica in seveda izjemno
lepo arhitektonsko in prečudovito vizualno umeščen nov koprski stadion Bonifika. Ker pa je

v življenju že tako, da je človeški
spomin kratek, verjamem, da
pravzaprav marsikatero, čeprav
dobesedno tektonsko spremembo,
ki se je v naši občini zgodila v minulih osmih letih, jemljemo že kot
samoumevno, kot da je tu že od
nekdaj. Pa temu ni tako.
Uspeli smo kljub velikim
vsakodnevnim pritiskom
Poleg jasne vizije je
namreč bilo potrebno imeti ogromno poguma, nujno je bilo treba
odločno stopiti naprej, narediti
nekaj več, predvsem pa narediti
nekaj konkretnega, saj je bil to
resnično edini način, da smo se
lahko premaknili z mrtve točke in
tudi nekaj dosegli, ter da smo lahko po dolgih, dolgih letih čakanja
in stagnacije tudi končno zares
polno zaživeli. Za dosego tako velikih sprememb pa je bilo potrebno, žal, tudi zelo veliko tveganje.
Dokaz za to so vse mogoče ovire,
ki so se ves čas odvijale vzporedno
z uresničevanjem naših visoko
zastavljenih ciljev. A za rezultate,
katerim smo priča, se je tudi to
splačalo in ponosen sem, da smo,
kljub vsem velikim vsakodnevnim
pritiskom uspeli.
Samo spomnimo se,
kakšen je bil Koper in kakšna
je bila njegova okolica še samo
nekaj let nazaj. Pusta sivina in
mrtvilo sta se kot gosta megla
vlekla vsepovsod, prekrivala sta
čisto vsako ulico in čisto vsak
objekt, objela sta tudi nas – in
brez najmanjšega dvoma lahko
rečem, da je bil Koper mesto
brez duše.
Marsikdo med nami se
še spominja starega stadiona, na
katerem so rasle generacije in generacije mladih nadebudnih nogometašev, ki so v nogometni svet
izstrelile marsikaterega vrhunskega nogometnega šampiona. Še je
živ spomin na blatne zaplate sredi
igrišča, na luže pred goloma, na
zbledele in poškodovane sedeže,
na vlažne in povsem neprimerne
garderobe, na sobico za fitnes z
raztrganimi blazinami in zarjavelim orodjem, na kontejnerje

s prostori za delovanje športnih
klubov, na zaraščene kanale, na
neprijeten vonj, in še in še.
Spomnimo se, kako
smo čakali pred semaforji in izgubljali živce, spomnimo, kakšne
ogromne luže so bile na makadamskem parkirišču, spomnimo
se zarjavelih vrat na stadionu,
močvirnate bonifike, ki se je raztezala do Istrske ceste, ogromnega
paluda s kanelami, lukenj, starih
zaplat asfalta in še bi lahko naštevali.
Bonifika je kar klicala na
pomoč
Bonifika,
zapuščena
in sami sebi prepuščena, polna
vlage in nesnage je kar klicala na
pomoč. A da bi lahko sploh naredili kakršen koli preskok, je bilo
treba na prav vseh področjih najprej nekaj radikalno premakniti,
nekaj pod nujno narediti. Slej ko
prej se je moralo nekaj drastično
spremeniti. In ljudje smo se odločili za spremembe, odločili smo se
za občino priložnosti in za občino
prihodnosti.
Ko sem pred osmimi
leti prevzel vodenje Mestne občine Koper, nikakor nisem mogel s
svojimi sodelavci dopustiti, da bi
naše mesto z bogato zgodovino in
naša občina s sposobnimi, toplimi
in prijaznimi ljudmi, še naprej
nerazumno stagnirala.
Že takoj po nastopu
prvega mandata konec leta 2002
smo zavihali rokave in pričeli z
uresničevanjem našega izjemno
natančnega, ambicioznega in
povsem uresničljivega programa,
ki je temeljil na potrebah prebivalk in prebivalcev Mestne občine Koper – in ga tudi izpeljali.
A moje poslanstvo se
tu še ne bo končalo, s polnim zagonom in svežimi idejami bom
stremel k še večji ureditvi naše
močne, velike, enotne in zavidanja vredne občine, Mestne občine
Koper, v kateri prebivalci lepo,
predvsem pa kakovostno živimo
in kamor se vračajo in se bodo še
vračali tudi vse številčnejši turisti
in obiskovalci.

Spoštovani
Dovolite mi, da se na
tem mestu zahvalim vsem, ki
verjamete vame in v našo skupno
vizijo. Najprej se seveda zahvaljujem vsem volivkam in volivcem,
da ste nas sploh izvolili, kar je bil
predpogoj, da se lahko zdaj še naprej zahvaljujem. Zahvaljujem se
vsem svetnicam in svetnikom, ki
so s svojim glasom potrdili tudi
programe in projekte, na osnovi
katerih smo lahko uresničili to
naložbo. Zahvaljujem se vsem, ki
so pri tem projektu sodelovali, zahvala gre tudi glavnemu izvajalcu
in vsem podizvajalcem za odlično
in zelo hitro opravljeno delo. Prav
vsi, ki so karkoli in kakorkoli delali
na tem objektu, so se namreč izkazali kot vrhunski in profesionalni
delavci. Kakor vedno in to velja
za vsako večjo zadevo in projekt,
bodisi pozitivno, kot je v tem primeru, bodisi negativno, kakršno je
bilo nedavno neurje, hočeš nočeš je
tako, da sleherna situacija naplavi
posameznika, katerega zasluge so
v določenem trenutku še posebej
izjemne in edinstvene.
In tako moram tudi ob
tej priložnosti in na tem mestu
nekoga še posebej poimensko izpostaviti, ga pohvaliti in se mu
javno tudi zahvaliti, kajti njegova
osebnost, pripravljenost, požrtvovalnost in predanost svojemu
delu so še posebej izstopale. Ta
edinstvena in izjemna osebnost je
vodja gradbišča Samo Podgorelec.
Samo Podgorelec, hvala.
In čisto za konec: Veseli
me dejstvo, da v naši občini nasmeh iz otroških obrazov nikakor
ni izginil, ampak ravno nasprotno,
nasmeh se je upravičeno vrnil celo
na obraze vseh nas. Na to sem
seveda zelo ponosen in naj bo nasmeh na vseh obrazih osnovno vodilo veliki, močni, enotni, uspešni
in zavidanja vredni občini, Mestni
občini Koper, tudi v prihodnje.
Veliko užitkov želim vsem, ki boste nova stadiona uporabljali kot športniki, kot tudi tistim, ki ju
bomo uporabljali kot navijači.
Hvala vsem – Grazie a tutti.
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Zanimivosti koprskega nogometa
Zbrali smo nekaj zanimivih podatkov in statistik o koprskem nogometnem klubu. (vir: www.nk-koper.com)
STADION

NOGOMETNI KLUB

Stadion so zgradili leta
1947, obnovili pa leta 1952
in 1985. Rekorden obisk so
zabeležili spomladi 1987
na tekmi Koper – Olimpija,
ko si je tekmo ogledalo
10.500 gledalcev. Rekorden
obisk pa je stara Bonifika
doživela 7. julija 1996, na
koncertu Bryana Adamsa je bilo več kot 12.000
obiskovalcev.

Ljubkovalno ime: kanarčki
Maskota: koza
Direktor: Tomaž Bele
športni direktor:
Miran Pavlin
Sekretarka: Suzana Srdić
Glavni trener:
Primož Gliha
Pomočnik trenerja:
Volk Robert
Trener vratarjev: Željko
Maksić, Volk Robert
Fizioterapevt: Darko Čačič
Zdravnik: Dr. Vasja Kruh

Zgodovina nogometa v Kopru
Prvi zapisi o začetkih igranja
nogometa v Kopru segajo v
čas, ko je ta predel Slovenije
spadal pod italijansko oblast,
ki je krojila tudi prve športne
korake. Prva pisana dokazila
o igranju nogometa v Kopru
izvirajo iz leta 1920, sicer pa
se ime NK Koper pojavi šele
leta 1955, z združitvijo športnih društev Aurora in Meduza. V Kopru je bil leta 1920

ustanovljen Circolo Sportivo
Capodistriano, ki velja za prvo
nogometno ekipo Kopra. Sestavljena je bila predvsem iz
študentov, delavcev in ribičev.
Nogometno igrišče se je nahajalo na zunanji strani vrat
koprske Mude in pomožno
igrišče na drugi strani ceste
glede na današnji objekt.
Klubski barvi Meduze sta bili
belo-črna z emblemom rdeče
barve.

Članska ekipa FC Luka Koper

Nogometna ekipa Kopra v začetku novega tisočletja

Iz NK v FC Koper
Na prelomu tega tisočletja
se je nogometni klub Koper
preimenoval v Football Club
Koper. Zadnji predsednik
NK Koper in prvi predsednik
FC Koper je bil Boris Popovič, zadnji trener NK Koper

Iz foto arhiva

Na fotografiji ni nihče drug kot
župan MOK Boris Popovič. Tudi
sam je v mladih letih treniral
nogomet in tako imamo še en
dokaz, da se na koprskem nogometnem stadionu niso kalile
le nogometne legende, ampak
tudi številna druga danes pomembna in uveljavljena imena.

Dosežki igralcev Kopra

Na večni svetovni lestvici strelce branilcev vseh časov je
SAMIR ZULIČ uvrščen na 27.
mesto s 63 doseženimi goli. Po
izboru igralca zadnjih 50 let v
Sloveniji pa na odlično deveto
mesto.

Nastopi za reprezentanco
Igralec

Marinko Galič
Mladen Rudonja
Goran Šukalo
Alfred Jermaniš
Boško Boškovič
Andrej Poljšak
Zlatko Dedič
BrankoZupan
Igor Benedejčič
Samir Žulič
Amer Jukan
Vili Bečaj
Elvis Ribarič
Saša Jakomin

Vir: www.nk-koper.com
Vir–čas.Rumeni,
Vir–čas.V.Košpenda,
Vir – Maleševič Stojan

Največ zadetkov za KP v sezoni

nastopi goli

66
65
32
29
27
15
27
8
8
8
2
2
1
1

in prvi trener FC Koper pa
Brane Oblak.

1
2
1
1
31
1
1

Nogometaš

Miloš Breznikar
Nevijo Fingšt
Željko Studen
Saša Jakomin
Oskar Drobne
Darko Djukič
Vili Bečaj
Patrik Ipavec
Darko Kremenovič
Igor Benedejčič
Edmond Gunjač
Saudin Husejnovič

Danih
golov

*29
*28
*22
**62
22
21
20
17
17
16
15
15

*ena sezona **več sezon
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“Nogomet imam v krvi”
Po pripovedovanju Gombača, so koprski klubi nekoč imeli prostore v središču mesta, na mestu, kjer
danes stoji Zdravstveni
dom Koper.
Kaj pa tekme, jih je spremljalo
veliko ljudi?
Na tekmah je bilo
ogromno ljudi, saj drugega dogajanja praktično ni bilo. Ogled
tekme ob nedeljah popoldne je
bil pravi družinski dogodek.
Če je bilo takrat v Kopru približno pet tisoč prebivalcev, jih
je polovica prav gotovo bila na
stadionu, pa čeprav ni bilo nobenih tribun in so ljudje stali
okrog igrišča.
Evgen Gombač

S starosto koprskega
nogometa, 74-letnim Evgenom
Gombačem, smo se pogovarjali o zgodovini koprskega nogometa, tudi med obdobjem
STO-ja, na katerega številni
pozabljajo, pa čeprav so se takrat zgodili nekateri ključni
trenutki …
V koprski nogometni svet ste
vpeti od svojega 14. leta. Kaj
menite o novi športni infrastrukturi na Bonifiki v primerjavi s tem, kar je bilo nekoč?
Zadovoljen sem, da
smo končno doživeli nov stadion. V primerjavi s tistim,
kar smo imeli prej, so seveda
sedanji pogoji veliko boljši,
današnji nogometaši so pravi
gospodje, imajo lepo igrišče,
urejene garderobe, preproge, lepe žoge … Nekoč smo
igrali po blatu in lužah, žoge
so bile stare in strgane, trava

pa je bila samo spomladi. Ko
smo udarniško gradili stadion, smo nekaj časa igrali na

pomožnem peščenem igrišču
na drugi strani ceste. Slačilnice pa smo dobili šele leta 1952.

Kako pa so bila videti gostovanja?
Na prva gostovanja
smo hodili s kamioni, enkrat

Ekipa Aurore leta 1952, 18-letni Evgen Gombač drugi z leve spodaj. Zanimivo je v ozadju ekipe videti še povsem nepozidan Markovec.
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Ekipa Aurore leta 1953 na gostovanju v Celju, kapetan Gombač tretji z leve zgoraj.

“Ko je v Koper prišel Tito,
so poleg igrišča na hitro
postavili lesene tribune, a
te so kmalu razpadle”, se
spominja Gombač.
smo šli na gostovanje v Bertoke celo z vozom, šele kasneje,
okrog leta 1957, ko je bil klub
pod okriljem Tomosa, smo na
gostovanja hodili s tovarniškimi avtobusi. Gostovali smo
predvsem v Trstu, Umagu, kasneje smo hodili vse do Domžal. Takrat je bilo vse ljubiteljsko, veste …
Zakaj in kako pa ste se sploh
odločili za nogomet?
Nogomet smo najprej
še kot otroci igrali na ulicah.
Hodil sem v slovensko šolo in
zraven nje je bila italijanska
šola, tako smo se po pouku
dobivali na Martinčevem trgu
in igrali. Pa čeprav brez pravih
nogometnih žog. Šele kasneje
so iz Trsta pretihotapili neko
gumijasto žogo. In ker so v
tedanjem klubu Meduza potrebovali ljudi, smo šli zraven.
Sprva smo bili samo trije Slovenci, v samem začetku so nas
zaničevali, zanje smo bili “sčavi”. A potem smo se spoprijateljili, sprejeli so nas medse …
Gombač meni, da je rumeno-modra barva dresov primerna, saj odraža
barvo morja in sonca. Po
njegovem bi to barvo morali ohraniti.

Takrat sta bili dve ekipi, Meduza in Aurora, drži?
Tako je, poleg njiju pa
še ekipa Stila, Partizana, v kateri so bili policisti in vojaki, pa
ekipa ribičev. Potem pa je v letih 1951/52 prišlo do združitve
Meduze in Aurore. Od Aurore
so ohranili ime, od Meduze pa
rumeno-modre drese. Imeli
smo tekme med cono A in cono
B, po ukinitvi STO-ja pa je veliko ljudi odšlo. Šele leta 1955 se
je prvič pojavilo ime NK Koper.
Gombač je v svoji dolgoletni karieri treniral veliko
nadebudnih nogometašev, med njimi denimo
današnjega reprezentanta Gorana Šukala.
V slednjem ste bili aktivni vse
do pred dvema letoma …
Tako je, aktivno sem
igral do leta 1963, nato sem se
poškodoval, a kljub temu sem
nato še nekaj časa igral za Šmarje, kjer sem bil tudi trener. Potem sem treniral tudi v Kopru,
nekaj časa sem bil trener mladinskega pogona, pred dvema
letoma pa so me upokojili in mi
podarili doživljenjski abonma.
Tako boste redno hodili na tekme …
Seveda, na tekme hodim redno, saj imam nogomet
v krvi. Pa čeprav zaradi tega
žena ni ravno navdušena …
Konec koncev pa sva se spoznala ravno na stadionu in mislim, da sem jo bolj kot same
tekme takrat zanimal jaz …
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Kaj menite o novem stadionu?

Andrej Poljšak, dolgoletni
igralec in aktualni član NK Veterani Koper:
Z novim stadionom sem izjemno zadovoljen, saj pomeni veliko spremembo na boljše. Tudi
sam sem približno 25 let aktivno igral nogomet in takrat pogoji niti približno niso bili taki,
kot nam jih danes ponuja nova
infrastruktura. Člani našega
društva NK Veterani Koper se
na novem stadionu srečujemo
vsak ponedeljek. Klubu bi se ob
tej priložnosti rad zahvalil, da
nam je omogočil odlične pogoje
za delo.

Uroš Dežman, nogometni navdušenec:
O novem stadionu in spremljajočih objektih lahko rečem
samo dobro. Vse je super, vse
“štima“ in je pravi oh in sploh.
Za nov nogometni stadion pa
lahko rečem, da je pravi lepotec
v kategoriji manjših stadionov.
Tudi sama otvoritev je bila izredno lepa. Iskrene pohvale vsem!

Robert Vončina, nogometni
navdušenec:
Novi stadion mi je izredno všeč,
je tudi izredno akustičen. Zelo
sem vesel, da bomo odslej tekme
lahko gledali tudi ob večernih
urah, kar je izjemno dobrodošlo
predvsem poleti, ko je sicer prevroče. Ko bo končan še bazenski
kompleks, bo Koper odlična točka za priprave raznih reprezentanc, kar se mi zdi zelo dobro.
Pohvalil pa bi tudi samo odprtje
stadiona, saj smo bili priče izredno lepi prireditvi.

Vili Bečaj, nekdanji igralec in
trener U8:
Stadion je imeniten, je nekaj, kar
je Koper nujno potreboval, saj
smo leta in leta gledali iste ploščice in razpadajočo infrastrukturo. Bil je skrajni čas, da smo
zgradili nekaj novega, kar nam
vsem daje nov zagon.
Damir Ban, dolgoletni igralec
in predsednik MNZ Koper:
Kot dolgoletni igralec in sedanji
predsednik MNZ Koper sem
izredno zadovoljen z objektom,
ki smo ga čakali dolga leta. Gre
za neprecenljivo pridobitev, za
katero se lahko zahvalimo županu Borisu Popoviču in Mestni
občini Koper. Prepričan sem,
da bo stadion odlično služil svojemu namenu, in upam, da bo
tudi iz tedna v teden bolj poln
ter da bomo znova obudili stare
dobre čase, ko je Bonifika kar
pokala po šivih.

Davor Klarica, nekdanji igralec in trener U12:
Preprosto rečeno, stadion je
odličen. Super je. Nanj smo nestrpno čakali in zdaj se ga vsi
zelo veselimo. Vliva nam še dodatno voljo in energijo za delo.

Matevž Ravnikar, direktor
Zdravstvenega doma Koper:
Glede na to, da sem po izobrazbi športnik in da sem bil tudi na
samem odprtju stadiona v družbi športnikov, lahko povem, da
smo bili tako s strokovnega vidika kot tudi kot preprosti gledalci nad stadionom in nad samo
slavnostno prireditvijo več kot
navdušeni. Čeprav so mi povedali, da to ni dokončna oblika, se
mi stadion že tak zdi zelo lep in
funkcionalen.

Ivica Guberac, nogometaš FC
Luka Koper:
Stadion je lep in funkcionalen
ter ustreza vsem kriterijem.
Končno se v Kopru nimamo več
česa sramovati, ravno obratno.
Ponosni smo lahko na stadion,
ki se lahko primerja z drugimi
stadioni po Evropi in svetu. Tudi
prva tekma na njem je bila preprosto rečeno fenomenalna.
Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil županu in vsem, ki so zaslužni za to prelepo naložbo.

Rudi Karas, ekonom kluba FC
Luka Koper:
Stadion se mi zdi odličen. Moja
naloga je skrb za nogometaše,
skrbim za čistočo in za to, da je
vse pripravljeno. Od sedaj dalje
pa bom svoje delo opravljal še z
večjim veseljem. Tudi prvi tekmi
na novem stadionu sta bili odlični. Prepričan sem, da bomo, če
bomo tako nadaljevali, prvaki!
Adrijano Kodarin, nogometni
navdušenec:
Stadion je super. Lepo je urejeno. Na tekme bom še naprej hodil redno. Mislim, da bo, če bo
več gledalcev, to pozitivno vplivalo na igralce in vodstvo kluba,
da se bodo še bolj borili za dobre
rezultate.
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Reprezentativna Bonifika
Kar nekaj let je trajalo, da je Koper dobil pravi nogometni stadion, vendar se je izplačalo čakati. Na ŠRC Bonifika odslej
tudi atletski objekt z osmimi stezami. Piše gostujoče pero – Boris Planinc.
Šport je sestavni del
življenja vsake skupnosti, in
čeprav ga v pregledih novic navadno uvrstijo nekam na konec,
pogosto predstavlja vir neizmernega veselja in/ali ponosa
za prebivalce. Jasno, tudi žalost
ter razočaranje sta njegova sestavna dela ... Moštveni športi in
vrhunski posamezniki slovenske navijače vlečejo na največja
tekmovanja po vsem svetu, kjer
se “preostanek planeta Zemlja”
praviloma čudi, kaj uspeva tako
majhni deželi. Na letošnjem
svetovnem košarkarskem prvenstvu v Turčiji me je nekega
dne brazilski kolega pocukal za
rokav in mi pokazal svoj članek
“Invasao nao Istanbul”, v katerem je navdušeno opisoval, kakšno vzdušje je pripravilo 5.000
slovenskih navijačev na stičišču
Evrope in Azije. Ne, šport definitivno ne sodi med trače ali
novice o modi ...
Že dolgo je jasno, da
rezultatov ni brez ustreznih pogojev, Koper pa se lahko v tem
segmentu meri s svetovnimi
velesilami. Morda je nepravično
do preostalih športnikov, toda
nogomet je zaradi razširjenosti ogledalo celotnega športa,
pogosto celo ekonomske razvitosti države, regije ali mesta.
Prenova športne infrastrukture
v Kopru se je pričela z balinarskim domom in dvema novima
dvoranama na Bonifiki, čeprav
na rezultatsko eksplozijo predvsem košarkarjev iz takšnih ali
drugačnih razlogov še čakamo.
Pred leti se je srbski košarkarski
trener Mihajlo Poček le čudil,
ko je videl oba objekta: “Česa
podobnega ne premore niti Real
Madrid!”
Od 29. oktobra 2010
se lahko s podobnim razkošjem pohvalijo tudi atleti in nogometaši. Roko na srce, oboji
so prenovljena objekta nujno
potrebovali, kajti Nogometna
zveza Slovenije bo od priho-

Prenovljeni koprski nogometni hram bi lahko postal nov impulz za celoten koprski šport.

dnje sezone zahtevala žaromete
na vseh prvoligaških stadionih,
zato FC Luka Koper na “stari”
Bonifiki ne bi smela tekmovati
z najboljšimi slovenskimi klubi, četudi je lani prvič osvojila
naslov prvaka. Atletika ravno
tako pričakuje nov zagon, saj
je osem stez primernih tudi za
prirejanje (manjših) mitingov,
na katerih bodo lahko mladi upi
občudovali vsaj svoje slovenske
vzornike, če že ne mednarodnih
zvezd, do česar pa vodi dolga in
zapletena pot.
Ideja o prenovi nogometnega stadiona na Bonifiki
sicer ni nova, ampak vedno je
nekaj manjkalo. Občasno klub
ni imel rezultatov, pa so se vodilni izgovarjali, da se gradnja
ne izplača, naslednjič ni bilo
denarja, potem je spet prišlo
nekaj tretjega itd. Ob uvrstitvi
koprskih nogometašev v tedanjo 2. jugoslovansko ligo leta
1984 je bila zaradi izjemnega
zanimanja gledalcev zgrajena
lesena tribun(ic)a na zahodni
strani, leto kasneje še prava betonska tribuna ob Ljubljanski
cesti, nato pa dolgo nič. Vmes
se je Slovenija osamosvojila, a
se še vedno ni spremenilo nič,
dokončno pa je postalo jasno,
da mora Koper nujno dobiti
nov stadion, ko je leta 2000 na
vrhuncu “Katančeve” nogometne evforije gostil doslej edino

tekmo članskih reprezentanc.
Takrat je v prestolnico slovenske
Istre prišel atraktivni Urugvaj, v
nogometni zgodovini sicer slaven po dveh naslovih svetovnega prvaka. Novinarji s(m)o se
tistega hladnega marčevskega
popoldneva drenjali v dotrajanem stolpu, v legendo pa je
odšla izjava takratnega urugvajskega kapetana Alvara Recobe,
ko jih je dan prej avtobus pripeljal na trening: “V redu, to je rezervno igrišče. Kje pa bomo igrali
tekmo?”
Kljub temu je minilo
še nekaj let, da so se stvari pričele premikati. Ko je v nogometni
klub na kratko vstopil srbski poslovnež Milan Mandarić, je med
drugim napovedal tudi prenovo
stadiona in javnosti celo predstavil maketo načrta. Novinarjem je – resda napol v šali –
obljubil sanjske pogoje za delo:
“Upam, da boste tekme spremljali v foteljih, privlačne hostese pa
vas bodo zalagale z osvežitvami.”
Žal se Mandarićev eksperiment
ni posrečil, vseeno pa so od prvotne zamisli “preživeli” vsaj
elegantni poševni reflektorji, ki
malce spominjajo na znameniti
stolp v Pisi. Sprva je bil sicer na
Bonifiki načrtovan večji in bolj
razkošen objekt, naposled pa se
je MO Koper odločila za naložbo v višini 8,7 milijona evrov,
kar zadošča za 4.221 sedežev.

Prenovljeni stadion je zgrajen
tudi z mislijo na prihodnost, saj
je mogoče kapaciteto relativno
enostavno povečati, predvsem
na severni tribuni “pod banko”.
Pokritje stare betonske tribune
je gotovo navdušilo tudi lastnike
lokalov pod njo, saj so pridobili
dodaten prostor, ki je povrhu
še zaščiten pred vremenskimi
vplivi.
Ljubitelji nogometa
so pri priči ugotovili, da koprska “bonboniera” brez atletske
steze spominja na klasične angleške stadione, kjer so gledalci
povsem v stiku z dogajanjem
na igrišču, vsekakor pa navijači
zdaj nimajo več izgovora, da ne
želijo spremljati tekem v skromnih pogojih. Prenovljeni nogometni hram bi lahko postal
nov impulz za celoten koprski
šport (navsezadnje se je v teh
dneh na tem igrišču Slovenija
prijateljsko pomerila z Gruzijo),
predvsem reflektorji pa bodo
svojo pravo vrednost pokazali
komaj ob toplejšem vremenu.
Za novosti pa se dotlej očitno
ni bati, kajti v sklepni fazi je tudi
gradnja novega bazena, s čimer
bo ŠRC Bonifika dobila zaokroženo podobo. Naslov zato
ne sugerira toliko gostovanj
izbrane vrste, ampak se Koper
resnično lahko postavi na ogled.
Boris Planinc
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“Oddolžili se bomo z uspehi”
Tomaž Bele, direktor FC Luka Koper
mlajših selekcij. Spomnimo
se starih garderob, dotrajanih tribun in vsega drugega,
danes pa imamo dve igrišči z
umetno in dve igrišči z naravno travo, ki nam omogočajo
ne le odlične, temveč kar idealne pogoje za delo.
Kaj menite o novem stadionu?
O stadionu lahko
govorim v samih superlativih.
Koper si ga je vsekakor zaslužil in ga nujno potreboval, saj
nam stari stadion nikakor ni
bil v ponos. Prepričan sem,
da se bo z novo športno infrastrukturo dvignil nivo tukajšnjega športa. FC Luka Koper
je aktualni državni nogometni
prvak in novi objekti nam
bodo prav gotovo dali nov zagon za naprej.
Kako menite, da bo nova infrastruktura vplivala na delo v
vašem klubu?
Prav gotovo nova
infrastruktura predstavlja najboljše možne pogoje za delo
tako članske ekipe kot tudi

Kakšne so ambicije kluba?
Kar se članske ekipe tiče, si želimo na tekmovalnem nivoju zasesti čim
višjo uvrstitev na državni
lestvici in se uvrstiti v enega
od evropskih pokalov. Tudi
pri mlajših selekcijah smo
si zastavili visoke cilje. Prav
gotovo si želimo še kakšnega reprezentanta v nižjih in
članski selekciji.
Kako ocenjujete prve tekme na
prenovljenem stadionu?
Mislim, da je bilo
vzdušje fenomenalno. Med
gledalci na tribunah je bilo
po dolgem času znova čutiti
nogometni duh. Želeli smo si
zmage in rezultat je uresničil
naše želje in pričakovanja.

Nova infrastruktura omogoča kakovostne pogoje za delo tako članske ekipe kot
tudi mlajših selekcij.

Ali menite, da bo tekme tudi v
prihodnje spremljalo tako številčno občinstvo?
Prepričan sem, da
bo gledalcev čedalje več, saj so
pogoji za spremljanje tekem
sedaj bistveno boljši. V poletni vročini bodo tekme ob
večernih urah pod reflektorji,
v jesensko-zimskem, hladnejšem, deževnem in vetrovnem
obdobju pa bodo gledalci varno pod streho.
Kako ocenjujete sodelovanje z
Mestno občino Koper?

Če ne bi bilo razumevanja lokalne skupnosti
do športa in ljudi, ki se s
športom ukvarjamo, stadiona ne bi imeli niti v sanjah.
V imenu kluba bi zato to priložnost izkoristil za zahvalo
vsem, v prvi vrsti županu”in
vsem preostalim, ki so prispevali k temu, da imamo
sodobno športno infrastrukturo, ki nam omogoča nadaljnji razvoj. Obljubimo jim
lahko, da se jim bomo oddolžili z uspehi na športnem
področju.

MINI INTERVJU

“Iz fičota v mercedesa”
Nedžad Okčič, nekdanji trener članske ekipe in aktualni vodja mladinsko-pionirskega pogona FC Luka Koper
vključevanje otrok v naš klub
in dviguje kakovost nogometa. Zato lahko pričakujemo,
da bomo ustvarjali kakovosten
kader, kar pomeni, da bodo
naš klub lahko zastopali domači igralci.”
Kaj menite o novem stadionu?
Prav gotovo je to velika pridobitev tako za Mestno
občino Koper kot tudi za širšo
regijo. S takimi pogoji za delo
se dviguje obveza kluba do
otrok. Omogoča nam večje

Koliko otrok šteje mladinsko-pionirski pogon?
Približno 250 otrok,
ki so razvrščeni v 11 selekcij.”
Kako so se počutili mladi
nogometaši, ki so na slavnostnem odprtju nastopali pred

tako množico?
Ko sem jim v slačilnici povedal, da je na stadionu in ob njem od 6 do 7 tisoč
ljudi, so bili kar malo šokirani.
Prav gotovo je bilo to zanje
doživetje, ki jim bo še dolgo
ostalo v spominu. Čeprav so
sama otvoritev in priprave nanjo zahtevale kar precej truda,
bi se rad zahvalil Mestni občini
Koper, ki jih je vključila v samo
dogajanje in poskrbela za njihova oblačila. Prav lepo jih je
bilo videti na stadionu in marsikomu se je ob pogledu nanje

prav gotovo naježila koža.”
Kako bo nova infrastruktura
vplivala na delo mlajših selekcij?
To je tako, kot če bi
se iz fičota presedli v mercedesa. Verjamem, da bodo sedaj
na stadion hodili s še večjim
“guštom” in veseljem. Gre za
težko pričakovano naložbo, ki
ponuja ene najboljših pogojev
za delo v slovenskem prostoru.
Rad bi pohvalil občino, župana in vse, ki so zaslužni za tako
izjemen objekt!

NOVEMBER 2010  www.koper.si

Alen Babič, predsednik KS
Marezige in ljubitelj nogometa:
Ocenjujem, da so novi stadion
in spremljajoča infrastruktura
za Mestno občino Koper izjemno velika pridobitev. Ob tej
priložnosti bi rad čestital županu in njegovim sodelavcem,
nogometnemu klubu in vsem,
ki so pripomogli k temu, da so
stadion zgradili tako hitro.

Ante Guberac, podjetje Grafist:
Zame je to najlepši stadion, kar
jih je. Njegovo odprtje, kot tudi
prve tekme so bile odlične. Na
to smo dolgo čakali in županu je
to končno uspelo izpeljati. Sem
prijatelj kluba in moja velika
želja je, da bi bil stadion poln in
tudi verjamem, da bo na stadionu sčasoma vse več gledalcev.
Mislim, da smo na pravi poti in
če bodo naši nogometaši igrali
tako naprej, se nam obeta še veliko lepega.

Bogdan Ribaljčenko, tehnični
vodja kluba FC Luka Koper:
Za novi stadion ne najden pravih besed, je preprosto fenomenalen. Če ne bi bilo gospoda župana, tega stadiona še dolgo ne
bi bilo. Vse zasluge in pohvale
njemu in njegovi ekipi!

MNENJA

Darko Čačič, fizioterapevt:
Menim, da nova stadiona predstavljata izjemno veliko pridobitev tako za člansko ekipo kot
tudi za nogometaše mlajših selekcij ter seveda za atlete. Predstavlja tudi veliko pridobitev za
trenerje, omogoča jim boljše pogoje za delo, več kot dobrodošel
pa je seveda tudi za gledalce.

Enes Handanagič, kapetan FC
Luka Koper:
Objekta sta velika pridobitev
tako za Primorsko, kot tudi za
celo Slovenijo. Tu se bodo igrale
tudi tekme najvišjega nivoja in
stadiona se nam ne bo več treba sramovati. Prej smo bili kot
izgnanci, zdaj pa bomo končno
igrali na sodobnem domačem
stadionu in na to smo lahko več
kot ponosni.

Ermin Hasič, vratar FC Luka
Koper:
Stadion je zelo lep in pomeni
veliko pridobitev tako za člane,
kot tudi za mlajše selekcije. Za
nas igralce vsekakor predstavlja
dodatno motivacijo. Ob tej priložnosti bi rad pohvalil podjetje
Grafist in gospoda Guberca ter
seveda našega župana, ki je uresničil, kar je obljubil.
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Miran Pavlin, igralec in športni direktor FC Luka Koper:
Koprski stadion je najlepši stadion v Sloveniji. Ponosni smo
na župana in njegovo ekipo, ki
so uresničili sanje nogometašev.
Naša dolžnost pa je, da dobro
igramo in dosegamo dobre rezultate.

Suzana Srdić, sekretarka FC
Luka Koper:
Naš novi stadion je več kot
samo objekt in igralne površine.
Ustvarjeni so pogoji, da ponovno oživimo nogomet v Kopru;
Mi kot klub imamo pogoje za
lažjo organizacijo, igralci za
kvalitetno treniranje in igranje,
otroci za nadgrajevanje svojih sposobnosti ter navijači za
vzpodbudo. Mislim, da je zdaj
skrajni čas, da šport postane del
našega vsakdana in da sivim zidovom stadiona dodamo dušo
in življenje.

Primož Gliha, trener FC Luka
Koper:
Stadion je enkraten. Razlika
med ŠRC Bonifika in Stožicami
je, da od koprskega ŠRC ljudje
imajo veliko, Stožice pa so objekt
za 22 ljudi. Na ŠRC Bonifika
lahko družine preživljajo proste
popoldneve, kar je pozitivno za
vzgojo otrok. Ureditev tega območja predstavlja zelo pametno
potezo.

Mladen Rudonja, nekdanji reprezentant in občinski svetnik
MOK:
Novi stadion je super. Gre za
veliko pridobitev za mesto
in širšo regijo. Zdaj moramo
samo delati na tem, da bo poln.

Aleš Klobasa, nogometni navdušenec:
Celovita ureditev športnega
parka Bonifika je velika in pomembna pridobitev za vse športnike, mesto Koper in za širšo
regijo. Ljubitelji nogometa smo
dolgo čakali na prenovitev stadiona in upam, da bodo navijači
z novo pridobitvijo spet bolj pogosto zahajali na stadion, kot so
to počeli že v preteklosti. Stadion
je lepo urejen, želim si le, da bi
v naslednjih letih dogradili še
manjkajoči tribuni, da bo lahko
mesto Koper gostilo čim več velikih mednarodnih nogometnih
tekem.

MNENJA
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“Topel, uporaben, prijeten in racionalen, ki
je lahko ostalim za vzor”
Dober teden dni po slavnostnem odprtju novih objektov na Bonifiki smo se pogovarjali z Brankom Florjaničem, prvim možem
Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper, ki je vodil naložbo na Bonifiki.

Odprtje stadiona je za nami, ali
je na Bonifiki vse končano ali je
treba postoriti še kaj?
Ne glede na kratek
rok izgradnje lahko odgovorno trdim, da so tako igrišča
kot preostali objekti kvalitetno
zgrajeni. Seveda je normalno,
da v teh dneh odpravljamo določene manjše pomanjkljivosti.
Glede na to, da jih imamo, že
če gradimo hišo, potem so določene pomanjkljivosti za tako
velik objekt nekaj povsem običajnega.
Kako pa ste sicer zadovoljni z na
novo zgrajeno infrastrukturo na
Bonifiki?

Simon Maučec, vodja navijačev
Dvanajsti Kopra:
Objekt absolutno podpiramo,
saj ga je Koper nujno potreboval. Želim si, da bi bil tudi v prihodnje tako poln, kot je bil na
prvih tekmah.

Najlažje bi vse skupaj
opisal s stavkom, ki ga je izrekel
eden od športnih novinarjev, ki
je po dolgem in počez prečesal
nogometno Evropo. Njegove
besede so bile: topel, uporaben,
prijeten in racionalen objekt, ki
je lahko za vzor tudi drugim.
Resnici na ljubo moram tudi
sam priznati, ne glede na to,
da sem bil praktično skozi vse
obdobje, vključno z načrtovanjem, vpet v celotno zgodbo, da
sem s celostno podobo stadiona
in seveda z možnostjo njegove
dozidave izredno zadovoljen.
No, kljub temu da prenovljeni videz Bonifike načeloma vsi
hvalijo, me zanima, ali so tudi
kakšne pomanjkljivosti?
Z odgovornostjo lahko trdim, da smo vsi, ki smo
sodelovali pri tem projektu,
poskušali poiskati najboljše rešitve tako za nogometaše kot
tudi za gledalce in predstavnike sedme sile. Ali nam je to
popolnoma uspelo, si v tem
trenutku ne upam trditi, saj bo

Mirando Jurinčič, nogometni
navdušenec:
Mislim, da je bil stadion več kot
potreben. Sem zelo zadovoljen,
lepši skorajda ne bi mogel biti.
Všeč mi je tudi, da bodo tekme
ob večernih urah. Prav gotovo
bomo sedaj na stadion hodili s
še večjim veseljem.

to pokazal čas. Saj veste, tudi ko
končaš gradnjo hiše, bi še tri ali
pet stvari popravil. Naša prednost je v tem, da bomo, ko bo
dozorel čas, severno in vzhodno tribuno dogradili in takrat
morebitne pomanjkljivosti tudi
odpravili.
Kakšno pa se vam je zdelo samo
slavnostno odprtje?
Sam nisem nikoli dvomil, da stadion na dan otvoritve
ne bo poln. Sama prireditev je
po mojem mnenju odsevala toplino, ki jo ima objekt, še posebej ob dejstvu, da so bili glavni
akterji prireditve otroci.

priprava plana za leto 2011, ko
naj bi dokončno uredili rekreacijski del. Kot je vsem znano, je
trim steza že prekrita z umetno
maso, postavljene so fitnes naprave in otroška igrala, zdaj pa
je treba urediti še njeno notranjost. Kolikor poznam župana
in njegovo vizijo, pa verjamem,
da tudi na teniških površinah še
ni rekel zadnje besede.

Ali je ŠRC Bonifika z zadnjimi
naložbami zaokrožena ali se v
prihodnje na tem območju obeta še kakšna naložba?
Glede na vizijo župana, kako naj bi bila videti ŠRC
Bonifika v končni podobi, seveda naše delo še zdaleč ni končano. Tako moramo v naslednjem
mesecu prevzeti še atletski
stadion, potem pa bo na vrsti

Za konec me še zanima, kako
sicer gledate na razvoj športa v
Mestni občini Koper?
Ko me je pred leti župan Boris Popovič povabil v
Javni zavod za šport MOK, sem
povabilo sprejel, saj sem verjel,
da se da veliko narediti. Kot tedanji športni funkcionar sem se
spraševal, zakaj koprska Bonifika tako globoko spi. Čeprav sem
v prvih dveh letih pričakoval, da
bo narejeno več, sem sledil viziji župana in razumel njegovo
prepričanje, da je treba najprej
urediti vrtce in šole in da nato
pride na vrsto šport. Mislim, da
smo sedaj na pravi poti.

Darij Novinec, občinski svetnik in svetovalec direktorja na
Javnem zavodu za šport MOK:
Po mnogih zapletih in problemih, ki so spremljali ta projekt,
smo ga sedaj končno le dobili. Tudi sam sem neposredno
sodeloval pri njem, zato lahko
zagotovo povem, da je veliko
ljudi trdo delalo, da so se sanje
športnikov uresničile. Koper je
bogatejši, mesto je lepše, rezultati pa zagotovo še pridejo.

Sekule Popovič, koordinator za
šport na Mestni občini Koper:
Stadiona in prenovljena oziroma nova spremljajoča športna
infrastruktura na Bonifiki so
pika na i vseh investicij in vlaganj v šport v Mestni občini
Koper. Celotni športni park
Bonifika je na Obali nekaj edinstvenega, tako z vidika športno-rekreacijske ponudbe kot tudi z
vidika same urejenosti.
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Navijače so povsem prevzela čustva
Odprtja modernega in sodobnega nogometnega stadiona se v teh dneh veselijo malodane vse občanke in občani, od najmlajših,
do tistih nekoliko starejših, najbolj pa so se ga seveda razveselili nogometaši in strastni ljubitelji nogometa. Nad njim so
seveda izredno navdušeni tudi koprski Tifozi, ki za rumeno modre žogobrce navijajo že dolgih 23 let. Kakšna so mnenja glede
nove pridobitve znotraj vrst koprskih navijaških gorečnežev, nam je zaupal eden od njihovih predstavnikov, David Klemenc.
nje z upravo koprskega nogometnega kluba in z županom
Mestne občine Koper. Kot
drugo pa, navijači smo končno dočakali moderen nogometni stadion, sedaj pa hočemo še drugi naslov državnega
prvaka, ki ga bomo lahko na
novi zelenici tudi proslavili.
Pa tudi dobro bi bilo, da bi
na stadionu imeli ponudbo
hrane in pijače, in da bi tako
stadion resnično postal kraj
za zabavo in druženje.

Predstavnik Tifozov pravi, da so s svojim obnašanjem na nek način hoteli izraziti svoj ponos in veselje ob odprtju novega stadiona.

Koper je konec minulega meseca dobil povsem prenovljen
nogometni stadion. Kakšen se
vam zdi?
Stadion je zelo lep in
tukaj nimamo kaj pripomniti,
mogoče samo to, da Tifozi čakamo, da bodo vse štiri tribune
zgrajene in dokončane, ker bo
takrat stadion res fenomenalen. Je pa res, da je novinarski
stolp slabo pregleden, to pa
prav zaradi tega, ker so začasne
tribune postavljene nekoliko
naprej. Teh težav ne bo več, ko
bodo tribune zgrajene.
Dan po odprtju so koprski nogometaši odigrali svojo prvo tekmo

na novem stadionu in to proti
večnemu nasprotniku Olimpiji.
Svojo podporo ste jim prišli izkazat tudi Tifozi, ki pa ste s svojim
agresivnim navijanjem večkrat
prekinili igro. Zakaj?
Tifozi smo se za to
tekmo zbrali v resnično velikem številu, bilo nas je nekaj
manj kot 400. Že takoj na
začetku tekme pa so nekatere mlajše navijače povsem
prevzela čustva, v zanosu so
se želeli pokazati pred občinstvom. S takim obnašanjem in
nepremišljenimi dejanji so na
nek način hoteli izraziti svoj
ponos in veselje ob odprtju
novega stadiona.

Vaše navijanje je v nekem trenutku prešlo vse meje in da ste
se pomirili, je moral intervenirati celo župan Boris Popovič.
Res je. To, da je župan
prišel do nas, je vsekakor pripomoglo, da so se nekateri med
nami pomirili. Naletel je na
naše odobravanje, saj smo videli, koliko mu pomeni nogomet,
koliko mu pomeni ta tekma in
tudi novi stadion, zato smo se
potem vsi umirili in do konca
tekme tudi športno navijali.
Imate mogoče kakšne želje za
prihodnje?
Seveda. Kot prvo
upamo na zgledno sodelova-

Predstavnik Tifozov pravi, da jim je bil
pristop župana Borisa Popoviča všeč
in zato so se umirili in do konca tekme
športno navijali.
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Valmi Ugrin, svetnik MOK:
Stadion je predvsem zelo lep, je
narejen z okusom in za vsakega
Koprčana nekaj posebnega. Je
podvig, na katerega se je čakalo
30 let, in prav vesel sem, da smo
lahko do tega, kar imamo, sploh
prišli, saj prejšnje oblasti o čem
takem, kot je stadion, niti razmišljale niso. Prireditev je bila
lepa in enostavna, zelo pa sem
zadovoljen, da so na odprtju nastopali mladi, kar nakazuje, da je
stadion narejen predvsem zanje.

Narciso Urbanaz, predsednik
KS Škocjan in svetnik MOK:
V Kopru imamo sedaj končno
tak stadion, kot ga nima nihče
in nobeno mesto v naši Sloveniji. Stadion je tako čudovit, da
je skoraj težko verjeti. V Kopru
sem že od malih nog, zato me je
odprtje novega stadiona resnično ganilo.

Marko Štrkalj, svetnik MOK:
Stadion je super, po dolgem času
je bila lepa atmosfera in smo uživali. Vzdušje je bilo enkratno,
vse pozitivno.

MNENJA

Igor Hrvatin, direktor Komunale Koper in svetnik MOK:
Stadion je točno to, kar je Koper
vsa leta potreboval, je ravno prav
velik, zelo prijeten na pogled, izredno funkcionalen in nanj smo
lahko seveda zelo zelo ponosni.
Na dan odprtja je bilo v Kopru
izjemno lepo videti stadion, zapolnjen do zadnjega sedeža, všeč
mi je bila tudi spontana duhovitost obeh voditeljev, ki sta izzvala
velik odziv občinstva. Sinergija
med občinstvom, nastopajočimi
in voditeljema, ki sta povezovala
večer, je pustila občutek, da je stadion deloval in dihal kot celota.
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Nataša Likar, svetnica MOK:
Mestni stadion je vsekakor zelo
velika pridobitev tako za Mestno
občino Koper kot tudi za celotno
Obalo, prav tako pa je pomembna pridobitev tudi tekaška steza,
ki ni vsakdanja, vsaj po barvah
sodeč, in je nadstandardna ter
tudi zato privlačna. Res sem
vesela, da se območje Bonifike
razvija v pravo smer, kar opazijo
tudi ljudje, ki sem prihajajo v vse
večjem številu.

Slobodan Popovič, svetnik
MOK:
Čudovit, fantastičen, enkraten;
in moram povedati, da sem prav
tako zelo navdušen nad atletskim stadionom. Roko na srce,
Koper doslej ni imel ne nogometnega ne atletskega stadiona, kot
se spodobi, in ni imel stadiona,
ki bi ustrezal najvišjim evropskim standardom, zato sem zelo
vesel in ponosen na obe pridobitvi. Prireditev je bila seveda
odlično izpeljana.

Karin Felicijan, svetnica MOK:
Je nekaj posebnega, je lep in
moderen, hkrati pa tudi kakovosten. In sedaj lahko končno
rečem, da ima Koper res veliko
za pokazati in ponuditi tudi s
športnega vidika.

Tina Mojškerc, svetnica MOK:
Vesela sem, da Mestna občina
Koper vlaga tudi na področje športa ter da se je odločila
in zgradila atletski ter povsem
prenovila nogometni stadion.
Na tak način namreč izkazuje,
da podpira zdrav um v zdravem telesu. Ker sem športnica
in nekdanja atletinja, sem zelo
zadovoljna tudi, da imajo sedaj
nove generacije atletov in nogometašev veliko boljše pogoje, kot
smo jih imeli mi. Prireditev pa
je bila resnično dobra, saj kljub
mrazu spremljanje dogajanja
ni bilo težko, ravno nasprotno.

Kristina Radovčič, svetnica
MOK:
Odprtje stadiona je bilo res
fenomenalno in ni bilo stvari,
ki mi ne bi bila všeč. Vsi, ki so
plesali, in vsi, ki so nastopali,
so namreč dali vse od sebe in
pokazali najboljše, kar lahko.
Stadion pa je tako ali tako najlepši daleč naokoli.

Alfred Štefančič, svetnik MOK:
Stadion je tak, kot bi si ga lahko
samo želeli, in zagotovo bo ta
nova pridobitev omogočila tako
mladim kot tudi vsem bodočim
profesionalnim nogometašem,
da bodo imeli še večji zagon in
entuziazem za športno udejstvovanje, za šport in tudi za razvoj
lastne osebnosti. Zaradi službenih obveznosti se odprtja žal
nisem mogel udeležiti, bom pa
poskušal to čim prej nadoknaditi in vzdušje polnega stadiona
občutiti tudi sam.
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Reprezentanca na Bonifiki
Koprski stadion je 17. novembra gostil prijateljsko
tekmo med Slovenijo in Gruzijo.

Peter Bolčič, svetnik MOK:
Nad novo pridobitvijo sem zelo
navdušen in resnično upam, da
bodo koprski nogometaši znali
stadion izkoristiti in nogomet
ponovno dvigniti na visoko
raven. Prepričan sem, da bo
mestni stadion na splošno zelo
pripomogel k oživitvi obalnega
nogometa, upam le, da se bodo
tudi občinstvo in navijači temu
primerno odzvali. Glede odprtja pa lahko rečem, da sem vesel, da so ga s svojim nastopom
obeležili otroci, saj je stadion ne
nazadnje namenjen tudi njim.
Verjamem, da bodo prav oni tisti, ki bodo čez nekaj let dosegali
velike nogometne uspehe.

Danijel Cep, svetnik MOK:
Nov koprski stadion se mi zdi
res fantastičen. Prav tako tudi
prireditev, ki mi je bila zelo všeč
predvsem zato, ker so nastopali
otroci.

Ivan Pavlič, svetnik MOK:
Stadion je odličen, je dolgo pričakovana pridobitev za privržence nogometa, ki so končno
dočakali nove nogometne površine. Z njim nismo dobili samo
modernega mestnega stadiona,
ampak tudi urejen in sodoben
vhod mesto, ki je sedaj točno tak,
kot bi moral biti. Glede na to, da
je stadion lep in funkcionalen, pa
pričakujemo, da bo na tekmah
vzdušje pravo, da bo obiskovalcev čim več in da bodo nogometni rezultati dobri. Odprtje pa je
bilo resnično na nivoju, pika na
i celotnemu dogajanju pa je bila
seveda nogometna tekma.

Selektor Matjaž Kek je dejal, da je
prenovljena Bonifika izjemna športna
pridobitev, predvsem pa je pohvalil
izvedbo nogometne tekme na koprski
Bonifiki in izrazil zadovoljstvo nad
delom Javnega zavoda za šport Mestne
občine Koper.

Slovenski reprezentanti spoznavajo zelenico povsem prenovljenega stadiona Bonifika.
Odziv nad tekmo je bil izjemen, saj je skoraj 5.000 vstopnic pošlo le v nekaj urah.

Urnik reprezentančnih nogometašev je bil, kljub prijateljski tekmi, strnjen in zelo
strog. Po besedah selektorja slovenske reprezentance Matjaža Keka je Gruzija
močan tekmec, zato so se na dvoboj pripravili resno in temeljito.

Zveste oboževalke so pospremile prihod nogometne ekipe. Podpisi reprezentantov so
v rokah mladih oboževalk prava dragocenost.

Design: Aktiv PR d.o.o.
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Mestna občina Koper in Ankaran trn v peti Ustave RS
V začetku meseca je ustavno sodišče zasedalo na javni obravnavi, kjer so svoja mnenja predstavili tako pobudniki za
ustanovitev občine Ankaran kot predstavniki Mestne občine Koper.
Zaplete v zvezi z ustanovitvijo občine Ankaran, ki so
privedli celo do zadržanja volitev v Mestni občini Koper, lahko mirno pripišemo težnji po
ustanovitvi novega političnega
in teritorialnega subjekta, ki bi
na nek način zakulisno pridobil lastno jurisdikcijo in odrezal
vezi do toliko osovraženega župana Mestne občine Koper Borisa Popoviča.
Dogodke, ki spremljajo ustanovitev občine Ankaran
v zadnjih letih bi namreč težko
pripisali realni potrebi po novi
občini, saj je izrazita mistifikacija in negativistična kampanja
proti Popoviču in proti Mestni
občini Koper postavila na stranski tir realne potrebe in težave
krajanov. Namesto, da bi krajani
uporabili vse zakonske in politične vzvode, da bi dosegli čim
več interesov za svojo lokalno
skupnost, se je oblikovalo povsem nenaravno in nepotrebno
okolje, kjer so krajani skoraj prisiljeni biti na bojni nogi z občinsko upravo, če to hočejo ali ne.
Neredko slišimo pripombe, da
so krajani, ki civilne iniciative
za ustanovitev občine Ankaran
ne podpirajo, obravnavani kot
drugorazredni krajani, pogosto
so v svojem okolju tudi predmet
posmeha.
4. novembra je ustavno sodišče zasedalo na javni
obravnavi, kjer so svoja mnenja
predstavili tako pobudniki za
ustanovitev občine Ankaran,
kot predstavniki Mestne občine Koper. Ustavni sodniki so
se za javno obravnavo odločili
zaradi zapletenosti odločanja o
zahtevi za oceno ustavnosti zakona o ustanovitvi novih občin
ter določitvi njihovih območij
in so želeli pretehtati stališča
vseh vpletenih strank. Pobudniki za ustanovitev občine
Ankaran so namreč na ustavno
sodišče vložili oceno ustavnosti zakona, potem ko je državni
zbor v drugem odločanju zavr-

nil zakon in s tem ustanovitev
občine Ankaran.
Ustavno sodišče je prav
zaradi postopka ocene
ustavnosti zakona zadržalo izvedbo volitev v Mestni
občini Koper, saj so ustavni
sodniki ocenili, da v kolikor bi
izvedba volitev imela za posledico nadaljevanje z ustavo
neskladnega stanja, bi lahko
nastale nepopravljive škodljive posledice. Ob tem se je
povsem zanemarilo vprašanje o pravicah 42.749 volilnih
upravičencev v Mestni občini
Koper, da volijo in izberejo
predstavnike za župana in
občinski svet, tako kot v vseh
ostalih občinah.

Zakaj na Ustavnem
sodišču?
Na posvetovalnem referendumu za ustanovitev občine Ankaran lanskega novembra
se je za ustanovitev občine Ankaran opredelilo približno 950
volivcev, kar predstavlja približno tretjino vseh prebivalcev.
Ob tem naj omenimo, da je istočasno potekal tudi referendum
o delitvi Mestne občine Koper
na štiri nove občine, ki ga je predlagal koprski mestni svet. Volivci so z veliko večino, povprečno 90%, zavrnili tak predlog in s
tem potrdili, da si želijo enotno
Mestno občino Koper.
Državni zbor je v prvem odločanju sprejel zakon o
ustanovitvi občine Ankaran. V
naslednji zakonodajni fazi je državni svet sprejel odložilni veto
na novelo zakona o ustanovitvi
občin, saj je prisluhnil predlagateljem (MOK), ki so opozorili,
da ustanovitev občine Ankaran
predstavlja parcialno rešitev in
ne celovitega reševanja neustavnosti Mestne občine Koper, saj
je ustavno sodišče odločilo, da
je Mestna občina Koper prevelika in presega območje mesta
in mestne okolice. Opozorili
so tudi, da občina Ankaran ne
ustreza kriterijem za ustano-

Medtem ko so 10.10.2010 po celi Sloveniji volilni upravičenci izvolili svoje župane,
občinske svetnike in predstavnike v drugih organih lokalne skupnosti, Mestna občina
Koper in občina Mirna čakata na odločitev Ustavnega sodišča.

vitev občine in poudarili, da bi
se položaj italijanske manjšine
z ustanovitvijo občine poslabšal. Državni svetniki so menili,
da se je potrebno zoperstaviti
parcialnim interesom, ki želijo
razdeliti Mestno občino Koper,
saj bi bili z delitvijo Luke Koper
med dve občini ogroženi vitalni
gospodarski interesi Republike Slovenije. Opozorili so tudi
na nesmiselnost nadaljnjega
drobljenja občin. Poslanci so
nato pri ponovnem odločanju
zavrnili zakon o ustanovitvi
občine Ankaran. Predlagatelji
ustanovitve občine so nato vložili oceno o ustavnosti zakona
o ustanovitvi občin in njihovih
območij.
Ustavna odločba iz leta
1994 kot mlinski kamen
Poskusi odcepitve Ankarana od Mestne občine Koper
so dolgoletni politični proces
določenih interesnih krogov, ki
segajo veliko dlje od lanskega
referenduma. Podstat dolgoletni
nedorečenosti območij v Mestni
občini Koper je odločitev Ustavnega sodišča iz leta 1994, ko so
ustavni sodniki ocenili, da referendumsko območje za ustanovitev občine Koper po predvidenem teritorialnem obsegu,
številu vključenih naselij in prebivalcev in po posledični notranji heterogenosti tako močno
in očitno odstopa od ustavno

določenega koncepta občin, da
ne ustreza območju, na katerem
bi bilo mogoče ustanoviti eno
občino. Ustavni sodniki so še
ugotovili, da v mestno občino
praviloma ne morejo biti vključena ruralna naselja, upoštevati
pa je potrebno še to, da gre tudi
pri mestni občini za osnovno
teritorialno enoto, v kateri mora
biti zagotovljeno uresničevanje
lokalne samouprave. Do podobnih ugotovitev je Ustavno
sodišče ponovno prišlo še v letu
1998, ko je poleg ponovne ugotovitve neustavnosti Mestne občine Koper, tudi takrat odločilo
o zadržanju volitev do ustanovitve novih občin znotraj Mestne
občine Koper. Kljub temu, da so
se volitve zadržale, se ugotovljena neustavnost Mestne občine
Koper ni rešila še do danes, ko
se dogodki iz preteklosti ponavljajo. Lanski referendum je namreč že četrti, pred tem so bili
leta 1994, 1998 in 2006 zavrnjeni vsi referendumski predlogi o
določitvi novih območij znotraj
Mestne občine Koper.
Ustavne odločitve je
gotovo potrebno spoštovati, ob
tem pa je treba dopustiti tudi
možnost razprave in političnega
ter življenjskega razmišljanja o
našem skupnem teritoriju. Ali
se iz povsem človeškega, laičnega vidika lahko v celoti strinjamo z zgoraj navedenimi ugotovitvami ustavnih sodnikov?
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Ali je teritorialni obseg
Mestne občine Koper
napačno zastavljen, vključuje preveč ruralnih naselij,
število naselij in prebivalcev
rušita notranjo heterogenost
določenega koncepta občin?
Taka vprašanja si je potrebno
zastaviti zlasti v kontekstu
sodobne zgodovine Mestne
občine Koper zadnjih let, ko
vrsta ruralnih naselij deli
usodo z mestno občino in doživlja razcvet in razvoj ravno
zaradi enotnosti in moči hitro
razvijajoče se občine.  Danes
bi si namreč težko predstavljali preživetje in razvoj
samostojnih občin Dekani ali
Šmarje – Marezige.

Spoštovanje demokratičnih
odločitev le do meje lastnih
koristi
Na javni obravnavi
ustavnega sodišča je kar bodla v
oči institucionalna agresivnost
predlagateljev ustavne presoje
in pobudnikov ustanovitve občine Ankaran. Kljub v javnosti
opevani spoštljivosti do demokratičnih procesov, je obravnava
pokazala drugačen obraz predlagateljev, ki jih vodi Gregor
Strmčnik, nekdanji član uprave
Zdravstvene zavarovalnice Triglav, ki je bil pred kratkim krivdno razrešen s tega mesta.
Pravni
predstavnik
pobudnikov je namreč pred
ustavnim sodiščem podvomil
v pravice in pristojnosti državnega sveta, ki je izglasoval
veto nad zakonom. Ponovno
odločitev državnega zbora oz.
poslancev pa je ocenil kot “arbitrarno in volontaristično“, dejal
je celo, da so poslanci odločili
na podlagi “političnega trgovanja“. Načenjanje vprašanj o
primernosti vloge državnega
sveta in njegove pristojnosti zakonodajnega veta, je odraz zelo
nizke pravne kulture in demokratičnosti, saj je tovrstna ureditev ena od temeljev ustavno
določene delitve oblasti v Republiki Sloveniji. Predlagatelji
so klonili pred predstavljanjem
tehtnih argumentov in so se zatekli k analiziranju glasu, ki ga je
v skladu s svojim mandatom dal
posamezni poslanec ali državni svetnik. Kot je na ustavnem

sodišču pojasnil Vili Trofenik,
predstavnik odbora DZ za lokalno samoupravo in regionalni
razvoj, je bilo očitno, da je večina poslancev v DZ spoznala, da
je potrebno zaustaviti nadaljnje
nenadzorovano drobljenje občin, s tem so tudi sledili trendom v Evropi, kjer se mesta
združujejo in ne drobijo.

Boris Popovič, župan Mestne občine
Koper “Mislim, da smo imeli vse
argumente na naši strani in upravičeno
upam, da smo prepričali tudi ustavne
sodnike,“ je po javni obravnavi na
Ustavnem sodišču dejal Popovič, ki je
opozoril na neresnice in laži, s katerimi
so pobudniki ustanovitve občine
zavajali ustavne sodnike.

Soočenje argumentov
Predlagatelji ustavne
presoje trdijo, da sta tako veto
državnega sveta, kot odločitev
poslancev, ki so v državnem
zboru v drugi obravnavi zavrnili zakon o ustanovitvi občine Ankaran, nezakoniti. Pred
ustavnimi sodniki so predstavili
dokaj nenavadno, v veliki meri
tudi lažno argumentacijo, da
je Ankaran povsem ločen od
koprskega mestnega jedra, z
njim nepovezan, razen kot z 8
kilometrov dolgo avtocesto, ki
krajane prisili k nakupu avtocestne vinjete za prevoz v Koper.
Tako stališče je povsem deplasirano in ne predstavlja realnega stanja, saj že praktično vsak
Ankarančan za tako pot skoraj
izključno uporablja novo ankaransko vpadnico, za katero se je
prav Mestna občina Koper zavzemala vrsto let.

Predlagatelji nadalje
trdijo, da je občina Ankaran
največje naselje v Mestni občini Koper in izpolnjuje načela
teritorialnosti. Eden glavnih
argumentov za razdružitev iz
Mestne občine Koper naj bi bil
odnos, ki ga ima mestna uprava
do razvoja Ankarana in načina
upravljanja z zemljišči. Predlagatelji še menijo, da bodo zadostili zahtevam po zagotovitvi šol
in vrtcev v italijanskem učnem
jeziku na enak način kot do sedaj, s tem, da se bo otrokom po
potrebi zagotovilo šolanje v sosednjih krajih.
Mestna občina Koper je
poudarila problematičnost
argumentov pobudnikov.
Predlagana občina Ankaran
namreč ne izpolnjuje pogoja
minimalnega števila prebivalcev, prav tako ne izpolnjuje pogojev za zagotovitev
kulturnega udejstvovanja
pripadnikov italijanske narodne skupnosti, v Ankaranu
ni niti šole v italijanskem
učnem jeziku.

Pravica do svoje občine?
Eden izmed glavnih
argumentov pobudnikov za
ustanovitev občine Ankaran je
nezadovoljstvo, ki naj bi ga krajani gojili do sobivanja z Mestno
občino Koper in so zato uveljavili ustavne pravice do lokalne
samouprave.
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Pri tem pa je potrebno z vso resnostjo razmisliti o
pomenu lokalne samouprave
in o razmerjih in pravicah, ki
jih v tem smislu varuje ustava.
Stališče Mestne občine Koper,
ki ga je potrebno razumeti v
širšem, nacionalnem pomenu,
je problematizacija zamisli, da
bi bila ustanovitev občine suhoparen pravni postopek, kjer
bi ena stranka izkazala pravni
interes in bi po zadostitvi nekaj
formalnih pogojev dobila svojo občino. Če bi tak koncept
razmišljanja razširili na druga zakonodajna področja, bi
lahko prišli do paradoksa, ko
bi različne interesne skupine
izničile zakonodajno funkcijo
Državnega zbora, ki odloča o
pravicah in dolžnostih v številnih postopkih. Ugledni pravnik prof. dr. Janez Šmidovnik
je pojasnil, da ustavnega koncepta občine, kot ga zagovarjajo predlagatelji, enostavno ni.
Koncept občin je prvovrstno
politično razvojno vprašanje,
nekontrolirano večanje števila občin pa je ravno posledica
pomanjkljivega ali neobstoječega koncepta, kakšne občine
bi država želela imeti, zato se je
reforma občin izvajala skozi izvajanje zakona o lokalni samoupravi. Šele v zadnjih časih se v
politični javnosti oblikuje stališče, da je ustanovitev prevelikega števila občin povzročilo

Zasedanje Ustavnega sodišča. V kolikor bodo ustavni sodniki pritrdili predlogom
pobudnikov o oceni ustavnosti zakona o ustanovitvi novih občin ter določitvi njihovih
območij, bo izničena odločitev državnega zbora; s tem bi se odprlo pomembno
vprašanje o razmerju med zakonodajnim telesom v Sloveniji in ustavnim sodiščem.
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več škode kot koristi. “Pravica
do občine pomeni zgrešeno
razlago 9. člena ustave,“ trdi
Šmidovnik.
Stališča Mestne občine Koper je pred ustavnim sodiščem zagovarjal tudi ugledni
pravnik in nekdanji predsednik
državnega sveta prof. dr. Ivan
Kristan. “Ni sprejemljivo in ni
spodobno poslušati, da je zavrnitev zakona s strani DZ ali DS
protiustavna“, je glede očitkov
predlagateljev dejal dr. Kristan,
ki je ocenil, da je prav tako nesprejemljiva teza o nekakšni
ustavni praznini, ki ne dovoljuje ustanovitve občine Ankaran.
“Če bi se vsakič pojavil nekdo,
ki ni zadovoljen nad odločitvijo DZ ali DS in bi začel z ustavnim sporom, potem je konec
tega parlamenta“, je odločno
povedal dr. Kristan, ki je zavrnil stališča predlagateljev.
Bo obveljala zdrava pamet?
Ustavno sodišče predstavlja najvišjo obliko vladavine prava in demokratičnosti
družbe in skrbi za to, da vsi
organi oblasti delujejo v skladu
s pravnim redom. Odločitve
ustavnega sodišča je potrebno
spoštovati, vendar se je potrebno kljub temu zavedati dejstva,
da je razvoj občine podoben
razvoju organizma in se skozi
leta močno spreminja. Vrsto
dejstev, ki so pred 16 leti botrovala odločitvi ustavnih sodnikov, je danes možno gledati iz
povsem drugačne perspektive.
“Kot najstarejši ustavni pravnik
bi dal nasvet, da Ustavno sodišče ponovno pretehta odločitev
o neustavnosti Mestne občine
Koper, to je moj predlog“, je
ustavnim sodnikom predlagal
dr. Kristan. Podoben predlog
je imel tudi koprski župan Boris Popovič, ki je pojasnil, da si
je Mestna občina Koper skozi
leta večkrat prizadevala odpraviti ugotovljene neustavnosti,
vendar je volja ljudstva temu
vedno nasprotovala. Zato je
tudi Popovič ustavne sodnike
povabil k ponovnemu razmisleku o ustavni odločitvi, ki Mestno občino Koper že dolga leta
ohranja pri neustavnosti, ki jo

AKTUALNO

Gregor Strmčnik, v tem času eden
glavnih akterjev zavarovalniške afere,
zaradi katere je bil nedavno krivdno
razrešen iz uprave Triglav, zdravstvene
zavarovalnice, med drugim tudi zaradi
nečednih nepremičninskih poslov, kakor
tudi zaradi spornega financiranja
pobude za ustanovitev občine Ankaran
z zavarovalniškim denarjem.

je skoraj nemogoče rešiti na način, ki bi ustrezal celotni lokalni
skupnosti. Naj pri tem omenimo še dejstvo, da je v Sloveniji še vrsta drugih občin, ki ne
ustreza kriterijem ocenjevanja
ustavnosti, kot jih je v primeru
Mestne občine Koper uporabilo ustavno sodišče (npr. Nova
Gorica), vendar niso bile proglašene za neustavne. Ob tem
morebitna ustanovitev občine
Ankaran niti ni zagotovilo, da
bo dolgoletna neustavnost rešena, še več, neustavnost bi bila
še globlja, zato je edina primerna odločitev celovito reševanje
statusa Mestne občine Koper in
ne zagotavljanje interesov ozkih interesnih skupin, ki lahko
povzročijo nepopravljivo škodo
celotni Mestni občini Koper in
njenim prebivalcem.
V kolikor bi Ustavno
sodišče pritrdilo predlogom
pobudnikov o oceni ustavnosti zakona o ustanovitvi novih
občin ter določitvi njihovih
območij, bo izničena odločitev
državnega zbora; s tem bi se
tudi odprlo pomembno vprašanje o razmerju med državnim zborom, zakonodajnim
telesom v Sloveniji, in Ustavnim sodiščem.
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Izjemna skrb občine za “tretjo generacijo”
V Mestni občini Koper beležijo trend staranja prebivalstva, zato venomer iščejo nove možnosti za zagotavljanje potreb
in želja občanov po vključitvi v institucionalno varstvo oziroma domove za starejše, ki so sicer v domeni države.

Novi dom upokojencev, ki ga bodo že prihodnje leto začeli graditi v Olmu, bo videti približno takole. V njem bo prostora za 150
oskrbovancev in 15 uporabnikov dnevnega centra.

Občani Mestne občine Koper
se trenutno vključujejo v Obalni dom upokojencev Koper na
Markovcu, doma upokojencev
v Izoli in Luciji, zasebni dom
upokojencev v Gažonu in v
domove v drugih krajih zunaj
naše regije. Ker pa obstoječe
kapacitete ne zadostijo potrebam, se je tudi na to področje,
ki sicer sodi v domeno države,
aktivno vključila tudi Mestna
občina Koper. Predstojnik Urada za družbene dejavnosti in
razvoj Timotej Pirjevec pravi,
da “smo v naši občini že vrsto
let iskali rešitev za zagotovitev
dodatnih kapacitet. Konec lanskega leta pa smo se skupaj s
pristojnim ministrstvom dogovorili, da bo Dom upokojencev
Ptuj v Olmu zgradil nov dom
za starejše, za katerega je občina namenila komunalno opre-

mljeno zemljišče ter uskladila
prostorski akt”.
Dom “četrte generacije”
V novem domu, ki ga bodo že
v naslednjem letu začeli graditi v Olmu, bo prostora za 150
oskrbovancev in 15 uporabnikov dnevnega centra. Investitor, Dom upokojencev Ptuj, je
trenutno v fazi zaključevanja
projektne dokumentacije, do
konca tega leta pa bodo šli v
postopek izbire izvajalca. Po
besedah investitorja, bodo
nov dom zgradili v skladu s
sodobnimi standardi, poleg
tega pa bo tudi vsebinsko sledil smernicam s tega področja,
zato pravijo, da bo dom “četrte
generacije”. Cene oskrbe v novem domu bodo primerljive s
cenami v Obalnem domu upokojencev Koper.

Tako je videti idejna zasnova oskrbovanih stanovanj, ki jih bodo za starejše občane
zgradili v Olmu.

Skrb občine za starejše

Delež starejših oseb v koprski občini vseskozi narašča
in je glede na slovensko
povprečje že sedaj relativno
visok, saj znaša že skoraj
17 odstotkov. Zato je ena od
temeljnih prioritet Mestne
občine Koper vsem starejšim
prebivalcem naše občine
zagotoviti dobre življenjske
pogoje, na katerih bodo lahko gradili svojo prihodnost
in jim bodo danes, pa tudi
v prihodnje, omogočali kar
se da aktivno, kakovostno in
seveda polno življenje.

Aktivna vloga Mestne
občine Koper
Tudi sicer je skrb Mestne občine Koper za populacijo starejših občanov izredno velika.
Spomnimo, da je občina poleti
namenu predala Center dnevnih
aktivnosti, namenjen starejšim
občanom, ki je zaživel na Bonifiki. Poleg tega občina sofinancira številne storitve in programe socialnega varstva, že dalj
časa pa finančno podpira tudi
Univerzo za tretje življenjsko
obdobje Društva Pristan, ki je
lani praznovala že 10. obletnico
ustanovitve.
Občina sofinancira tudi javno službo pomoči na domu in
storitev varovanja na daljavo
prek "Rdeče tipke" ter storitev

razvoza kosil na dom. V kratkem pa se obeta še ena novost,
in sicer na Škofijah (natančneje
v prostorih nekdanje menjalnice) nameravajo vzpostaviti
infocenter “sasotel” oziroma
obliko socialnega servisa, ki bo
predvsem starejšim občanom
ponujal odgovore na vprašanja
v zvezi z življenjskimi situacijami, kot so, kje je najbližja lekarna, kakšen je urnik zdravnika,
kakšen je postopek za sprejem
v dom starejših občanov in
podobno. Izvedba projekta je
vezana na uspešnost prijave na
razpis čezmejnega sodelovanja
Slovenija – Italija.
Oskrbovana stanovanja
Velik projekt, ki ga občina namerava uresničiti prav tako v
Olmu, je gradnja 30 oskrbovanih stanovanj, ki bodo namenjena starejšim občanom, ki ob
zunanji pomoči lahko živijo samostojno življenje. Stanovanjski sklad Mestne občine Koper
jih bo gradil v soinvestitorstvu
z Nepremičninskim skladom
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, prednost pri
dodelitvi pa bodo imeli prav
občani Mestne občine Koper.
Višina najemnine oskrbovanih
stanovanj bo oblikovana kot
neprofitna najemnina, pravi
prvi mož Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine
Koper Darko Kavre in dodaja,
da trenutno končujejo projektiranje oskrbovanih stanovanj.
Še v tem letu pa nameravajo na
upravno enoto vložiti vlogo za
gradbeno dovoljenje, tako da
bi lahko gradnjo pričeli v prvi
polovici prihodnjega leta. Po
njegovih besedah si želijo, da bi
gradnja oskrbovanih stanovanj
potekala sočasno z gradnjo
novega doma upokojencev, saj
bosta objekta ne glede na različna investitorja tvorila zaključeno celoto. Sočasna gradnja
pa bi bila manj moteča tudi za
bližnje stanovalce.
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Skupni urgentni center
Od 15. novembra dalje v Splošni bolnišnici Izola deluje skupni urgentni center.

Novi direktor Zdravstvenega doma Koper
pravi, da smo na skupni urgentni center
čakali skoraj 30 let in da se je sedaj očitno
končno našla prava “škuadra”, katere
glavno vodilo je bila boljša zdravstvena
oskrba pacientov.

Urgentni center treh obalnih
občin po novem deluje v pritličju Splošne bolnišnice Izola
24 ur dnevno ob dela prostih
dneh (sobote, nedelje, prazniki), preostale dni pa ponoči
oziroma med 19. in 7. uro zjutraj.
To pomeni, da lahko od 15.
novembra dalje vsi, ki v omenjenih terminih potrebujejo
nujno medicinsko pomoč, to
poiščejo v prostorih izolske
bolnišnice in ne več v zdravstvenih domovih. Prvi mož

Zdravstvenega doma Koper
Matevž Ravnikar, pravi, da
smo na to čakali skoraj 30 let
in da se je sedaj očitno končno
našla prava “škuadra”, katere
glavno vodilo je bila boljša
zdravstvena oskrba pacientov.
Urgentni center bo bolnikom
skrajšal pot, saj ne bo več potrebno potovati najprej v zdravstveni dom po napotnico in
nato še v bolnišnico. Prav tako
bodo pacienti na tak način
deležni strokovnejših rešitev,
saj bo tam vedno na razpola-

go tehnična podpora (rentgen
in laboratorij), v neposredni
bližini pa tudi specialistične
ambulante s kirurgi, internisti
in drugimi bolnišničnimi specialisti. Od decembra dalje pa
se jim bo ob dela prostih dneh
pridružil še dežurni pediater
osnovnega zdravstva, ki ga
danes nimamo. Po Ravnikarjevih besedah bo končni cilj
dosežen, ko bo urgentni center deloval 365 dni v letu 24 ur
dnevno, kar pa je pogojeno s
prostorskimi širitvami.

Stoletnica rojstva Janeza Jenka
Ob stoletnici rojstva prvega škofa obnovljene in razširjene koprske škofije so v začetku oktobra tudi v koprski škofiji
pripravili prav posebno slavje.
čiče na Gorenjskem, v soboto, Dr. France Dolinar se je usta2. oktobra, pa so se stoletnice vil ob Jenku kot prvem škofu
rojstva spomnili v Kopru. Ob obnovljene koprske škofije. To
9. uri je bila v koprski stolnici dejstvo je namreč pomenilo izslovesna maša s somaševanjem redno pomemben dogodek ne
škofov in duhovnikov, ki jo je samo za Koper, ampak za vso
Slovenijo, saj si je Jenko izredno
vodil škof Metod Pirih.
Maši je sledil simpozij prizadeval za obnovitev in razo življenju in delu škofa Jenka širitev koprske škofije. S tem je
v frančiškanskem samostanu vse slovensko ozemlje postalo
sv. Ane na Destadijevem trgu. del slovenske cerkvene pokraNavzoče je najprej pozdravil jine in nekateri menijo, da je to
dolgoletni Jenkov tajnik in nje- pozitivno vplivalo na slovensko
gov naslednik, sedanji koprski državno samostojnost. Renato
Petega maja letos je škof Metod Pirih. Prof. Franc Podbersič (mlajši) je zato orisal
minilo sto let od rojstva dr. Kralj je orisal življenjsko pot in pomen obnovljene škofije za
Janeza Jenka, prvega škofa ob- človeško podobo škofa Jenka. družbeno življenje Primorske.
novljene in razširjene koprske Renato Podbersič je predstavil
Obenem je izšel tudi
škofije. Maja je bila slovesnost Pastoralne vizije in poudarke v zbornik z naslovom Škof dr.
kp mok 185x63 2010 11 Lesnina sejemski popusti 11/11/10 8:25 AM Page 1
v njegovi rojstni župniji Mav- prizadevanjih pokojnega škofa. Janez Jenko (1910–2010), ob-

novitelj koprske škofije. V
zborniku so poleg navedenih
predavanj, pomembnejših dokumentov in slikovnega gradiva objavljene še razprave:
Dogmatične, etične in idejne
usmeritve (prvine) v Jenkovih
spisih o Jenkovem delovanju
v Beogradu; o pisni zapuščini
škofa Jenka ter o obnovljeni
škofiji v očeh istrskega človeka.
Škof Jenko si je zelo prizadeval
za vrnitev umetnin, ki so bile
odnesene iz obalnih cerkva, samostanov in muzejev. Zato je
dr. Salvator Žitko obdelal njegovo prizadevanje za vrnitev te
kulturne dediščine.
Božo Rustja
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Osnovna šola Dušana Bordona se
predstavlja širši javnosti
Osnovna šola Dušana Bordona bo čez dve leti
praznovala 40. obletnico. Njena ravnateljica Vesna Lavriša
pove, da se šola aktivno vključuje v ožje in širše družbeno
okolje in uspešno uresničuje
svojo vizijo: “V prijaznem in
spodbudnem okolju pridobivamo znanje in razvijamo svoje sposobnosti z delavnostjo in
odgovornostjo.” To vsekakor
dokazujejo rezultati, ki jih dosegajo učenci, množična prisotnost in sodelovanje na tekmovanjih, natečajih, prireditvah v
okviru šole in zunaj nje, sodelovanje z okoljem in pozitivna
klima na šoli.
Naj športna šola Mestne
občine Koper leta 2009
Učenci so na športnem področju zelo aktivni
in za svoje dosežke žanjejo
priznanja tudi na državnem
nivoju.
V septembru so učenke odbojkarice že poskrbele
za športne uspehe: pridobile
so naslov občinskih prvakinj
v odbojki na mivki, postale so
področne prvakinje in bile 3.
na državnem prvenstvu.
Medgeneracijsko
sodelovanje v projektu
“Skupaj lažje rastemo”
Skupaj z Društvom
upokojencev Semedela, KO
RK Semedela in pevskim zborom Cirila Kosmača so učenci
v četrtek, 30. 9. 2010, nastopili
na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. V skupnem programu so predstavili
okolje, v katerem živimo.

Ekošola
Šola je že drugo leto ekošola.
21. 9. 2010 so na slovesni
prireditvi, ki so se je udeležili
podžupan MO Koper Jani
Bačič, predstavnik EKO ŠOLE
Boris Šušmak, predsednik
KS Semedela Albert Primožič in predsednica sveta
staršev Eneja Rožanec, podpisali eko listino. S tem so se
zavezali, da bodo z okoljem
in do ljudi okoli sebe ravnali
odgovorno in preudarno.
Zaključni korak, ki pa vsekakor ni zadnji, je slovesno
izobešanje ekozastave.

Z recitalom v kar devetih svetovnih jezikih so 28. 9. 2010 poudarili pomen različnosti,
ki nas povezuje in bogati. Razmišljali so o pomenu maternega jezika, ki ohranja
identiteto posameznika in naroda.

Osnovna šola Dušana Bordona bo čez dve leti praznovala 40. obletnico.

Ko se združita otroška radoživost in modrost zrelosti….

Osnovna šola Dušana Bordona je postala Naj športna šola Mestne občine Koper leta 2009.
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Mini olimpijada v Osnovni
šoli Koper
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Zucche e streghe all’asilo
La festa di Halloween nel Giardino d'infanzia Delfino Blu
– Semedella.

Olimpijski komite Slovenije je v sodelovanju s Športno
Halloween è la notte magica manuali, realizzando maschere
zvezo Koper in Osnovno šolo Koper organiziral
per eccellenza. In questo pe- e vestiti per il giorno più esilašportno prireditev Mini olimpijada.
riodo si usa intagliare le zucche rante d’ottobre.
Na zanimivi športni
prireditvi so letos sodelovali
učenci prvih in drugih razredov
Osnovne šole Koper. “Namen
Mini olimpijade je otroke navdušiti za šport in ponuditi nekaj
novih aktivnosti. Otroci se na
teh prireditvah športno udejstvujejo pod načelom 'pomemb-

no je sodelovati, ne vedno zmagati',” pravi predsednica Športne
zveze Koper Sonja Poljšak.
Sodeč po vzdušju, ki
je 22. oktobra vladalo na zunanjem igrišču Osnovne šole
Koper, lahko sklepamo, da so
se mladi nadebudneži zelo zabavali.

con volti minacciosi e porvi
una candela accesa all'interno.
Questa usanza fa riferimento
anche alle streghe: basta un po'
di fantasia e qualche piccolo
accorgimento per sentirsi delle
vere streghe o delle vere zucche
magiche.
Durante i preparativi della festa i bambini, aiutati dalle maestre, si sono misurati in abilità

Fra un vago odore di zucche e
di candele si è creato, nell'aula
dell’asilo, un ambiente suggestivo con presenze inquietanti. Le maestre–zucche hanno
ballato e giocato con i bambini
e distribuito loro dolcetti e bevande.
Giardino d'infanzia Delfino
Blu – Semedella

Mini olimpijada ni navadna športna prireditev, saj v uvodnem delu izvedejo olimpijski
protokol z olimpijsko in fair play himno, baklo in olimpijsko zastavo ter preberejo prisege
sodnikov in športnikov, s čimer otrokom pričarajo prav posebno vzdušje.

Luci che appaiono e scompaiono: un sano divertimento con una buona dose di allegria.

Prireditve sta se udeležila tudi olimpijka, kajakašica Špela Ponomarenko, in mladi,
izjemno uspešni kajakaš, desetletni Peter Karas, ki sta prebrala športno prisego.

Med približno 300 udeleženci letošnje Mini olimpijade smo opazili tudi županovega
mlajšega sina, sedemletnega Taja, ki se je ob zvokih glasbe v družbi svojih sovrstnikov
očitno zelo zabaval.

Siamo quattro zucche ballerine
dette anche birichine
siamo belle colorate
siam rotonde e ben formate.
Tante cose noi facciamo:
dai bambini noi andiamo
e con loro Halloween festeggiamo!

Mini olimpijada je otrokom ponudila odlično razpoloženje, vzdušje in nove
izkušnje. Vse to pa je s svojo prisotnostjo dobro popestril tudi pujsek Papi.
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“Dobrih filmov ni nikoli preveč!”
Po uspešno izpeljanem Festivalu evropskega in mednarodnega filma, ki se je sredi oktobra odvijal v Kopru, smo se
pogovarjali z vodjo programa festivala Jelko Stergel.
primer mednarodni festival v
Rimu, ki je uspel postati eden
izmed najbolj atraktivnih filmskih festivalov že takoj po uspešnem startu, ker ga je zavestno
podprl župan Rima, ki je tudi
velik ljubitelj sedme umetnosti.

Jelka Stergel

Tudi Koper je dobil svoj prvi
filmski festival. Kako ste zadovoljni z njegovo prvo izvedbo?
Prva izdaja festivala
je vedno v nekem določenem
odstotku tveganje; nova ekipa
se prvič znajde skupaj v novem
okolju, na novem prizorišču z
novimi partnerji. Ne glede na
te oteževalne objektivne okoliščine, mislim, da nam je uspelo
opozoriti na naš filmski program
in na številne spremljevalne dogodke. Prav ponosna pa sem ob
misli, da smo izvedli popolnoma
neodvisen festival z minimalnimi sredstvi in veliko dobre energije, z navdušeno ekipo mladih
prostovoljcev, z zadovoljnimi
tujimi gosti. Celo vedno kritični
novinar časopisa The Guardian
Ronald Bergan je ob koncu prireditve javno izrekel pohvalo.
Kakšen je bil odziv občinstva?
Ali je med ljudmi čutiti željo
po ogledu filmov neodvisne
evropske produkcije?
Dosegli smo namen: v
mediteranskem mestu je zaživel
festival, katerega poudarek je
na evropski kinematografiji, na
filmski kulturi prostora, ki mu
pripada. Če so se letos prebivalci odzivali bolj še bolj nezaupljivo, pa je pomenljivo dejstvo,
da je obisk proti koncu festivala
naraščal. Vsaka nova prireditev
potrebuje za množičen odziv
občinstva dve stvari: prepoznavnost in dobro promocijo.
Množičnega obiska torej ne moreš pričakovati že prvo leto, razen če imaš ogromen proračun
za reklamiranje festivala kot na

Ali bo torej festival odslej postal tradicionalen?
Osebno ne bi sodelovala pri ustanavljanju festivala,
ki bi bil zasnovan neresno in na
kratki rok. Česar koli sem se v
življenju lotila, sem se lotila resno in odgovorno, z jasnim programsko odgovornim ciljem.
Zakaj ste se odločili za organizacijo tovrstnega festivala v
Kopru? Komu in kako se je porodila ta ideja?
Ideja se je že pred leti
porodila Matjažu Javšniku, vendar pa sem bila takrat še absolutno vezana na svojega prvega
filmskega otroka – Ljubljanski
filmski festival – in sem njegovo
povabilo, da naredimo nov festival, prelagala nekaj let. Pa tudi
za lokacijo se nismo mogli odločiti, dokler Koper ni dobil modernega kino prizorišča v Planetu Tuš. Najmočnejši motiv, da
smo se skupaj z distributerjem
Jankom Čretnikom dokončno
odločili, je bil, ko smo se zavezali, da bomo ustvarili dogodek, ki bo posvečen spominu
na našega skupnega filmskega
prijatelja, snemalca Vilka Filača.
Vsi trije smo bili mnenja, da v
Sloveniji nismo dovolj naredili,
da bi opozorili na veliko filmsko
dediščino, ki nam jo je s svojim
opusom zapustil.
Bogat filmski repertoar je bil
obogaten tudi s spremljevalnim programom, v katerega se
je vključila tudi univerza.
Prireditev ni filmski
festival, če ne premore spremljevalnih dogodkov, ki filme
komentirajo, ki osmišljajo izbor
in omogočajo srečanja s film-

Mednarodni filmski dogodek v Kopru je nastal tudi s finančno pomočjo Mestne
občine Koper.

skimi ustvarjalci. Ravno na tej
ravni je povezava z Univerzo
na Primorskem kar najbolj naravna, saj lahko samo s prispevkom priznanih strokovnjakov
za posamezna področja osmislimo podajanje določene aktualne teme v filmu. Tokrat je bila
to gospodarska tema, točneje
aktualna ekonomska kriza, zato
je Fakulteta za management po
ogledu filma Overdose organizirala okroglo mizo s provokativnim naslovom: Ali smo se
iz finančne krize kaj naučili?,
ki jo je vodil dr. Janez Šušteršič.
Festival je finančno podprla tudi Mestna občina Koper.
Kako sicer ocenjujete sodelovanje z občino?
Brez sodelovanja z
občino bi zelo težko
organizirali mednarodni
filmski dogodek. Če nas
predstavnica občine gdč.
Tamara Kozlovič in za njo
še gospa Jana Tolja ne bi
podprli, se tega projekta
na svojo roko ne bi upali
lotiti; z organizacijo
mednarodnega festivala
prevzameš odgovornost
za številne tuje goste, za
ugledne člane žirije, za
udeležence festivalske
delavnice itd.

Glede na to, da imamo po novem
na Obali kar tri filmske festivale
(poleg koprskega Kino Otok v

Izoli in v Portorožu Festival slovenskega filma), me zanima, ali
imajo ti skupno rdečo nit ali so
drug drugemu v napoto.
Letošnji slogan festivala je bil: dobrih filmov ni
nikoli preveč! V to verjamem.
Ljudje, ki imamo radi film, se
ne bomo nikdar naveličali zreti
v magične gibljive slike, ki nas
vedno znova preselijo v svetove, ki bi jih radi bolje razumeli
ali pa se jim samo predali. Vsak
od naštetih festivalov ima svoj
programski koncept, ki je vezan na programski kredo selektorja, na njegovo ideološko
podstat izbire in cilje, ki jih želi
doseči v dialogu z obiskovalcem. Portoroški FSF pa ima seveda popolnoma drug pomen
– predstaviti in nagraditi bero
vsakoletne nacionalne produkcije, tako da se programsko z
mednarodnim koprskim festivalom skorajda izključujeta.
Edino prav je, da obiskovalcem
damo čim več možnosti, da si
sami izberejo svojega sogovorca. Sčasoma se izoblikujejo tudi
različne festivalske publike, ki
jih posamezni program prepriča. Možnost izbire je ena največjih pridobitev, ki jih tovrstne
kulturne prireditve ponujajo,
saj festivali s svojim programom vnašajo v siceršnjo filmsko ponudbo tudi filme za bolj
zahtevno in zrelejšo publiko,
publiko, ki hoče več odgovorov,
drugi zorni kot. In prav ima.
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Vsi smo del piramidalnih sistemov in verižnih ciklov
1. festival evropskega in mediteranskega filma v Kopru pospremila zanimiva tematska razprava Fakultete za management.
hipotekarni zlomi, nelikvidnost
so današnja realnost. A določeno
zaupanje še vedno velja. Država
ima tudi ekonomiste s Harvarda, ki vedo, kaj delajo, in ne le
tiste, ki želijo manipulirati, toda
vprašanje je, kdo je pri vsem tem
(največ) zaslužil?”

Zanimiva tematska razprava uglednih strokovnjakov Fakultete za management.

Razprava, ki so jo pripravili Fakulteta za management
Koper Univerze na Primorskem,
združenje Alumni FM ter 1.
festival evropskega in mediteranskega filma Koper, je gostila
priznane strokovnjake, ki so se
vsak zase opredelili do sodobnega sociološkega fenomena
globalne finančne krize in njene
povezanosti s sistemom postkapitalizma, v katerem živimo. Ni
treba reševati ekonomije, rešiti
je treba svet – so si bili enotni
strokovnjaki. Slišali smo tudi, da
pohlep, ki je po mnenju večine
gonilo krize, ni naravna, ampak
radikalno družbena zadeva.
Miha Mazzini, pisatelj,
scenarist in računalniški strokovnjak v podjetju Planet 9, pa tudi
filmski poznavalec, je v uvodu
srečanja povedal, da je film sledil določeni zgodbi v kratkem
časovnemu obdobju. Vendar se
vse ni začelo 11. septembra 2001,
ampak je obdobje stabilnega razvoja minilo že pred 1. svetovno
vojno. Današnji višek pa je, da
pohlepa sploh ne jemljemo več
kot greh. Mazzini je opozoril na
biologijo kot osnovo za razumevanje človekovega ravnanja, tudi
v krizi. “Za preživetje se mora
organizem obnašati, kot da je
nekaj posebnega, in skrbeti zase.
V to smo prisiljeni. Razmišljanje,
sploh strateško razmišljanje, je
redkost. V večplastnih omrežjih,
ki jih imamo danes, kjer ni več
kraljev oziroma velikih šefov, pa
je blazno lahko skriti, kdo je za
kaj odgovoren. Morali bi imeti
boljši stik z realnostjo in imeti
jasno odgovornost. Če skupnosti
ne moremo zamenjati, se nam biološko najbolj izplača delo v sku-

pno dobro,” je poudaril.
Vsi smo se ujeli v zanko
Da je za razumevanje
krize treba povezati gospodarske
in politične cikle, je prepričan
predavatelj ekonomije na Univerzi na Primorskem in Mednarodni
fakulteti za družbene in poslovne
študije mag. Rado Pezdir. “Zgodil se nam je 'nepremičninski
bum', ker je država z nenormalno nizkimi obrestnimi merami
spodbujala kreditiranje in poceni
'razdelila' hiše vsakemu prebivalcu. S tem so pridobivali volivce.
A naenkrat se je obrestna mera
začela višati, ljudje niso mogli
več odplačevati kreditov, vsi smo
se ujeli v zanko. Vsi smo del piramidalnih sistemov in verižnih
ciklov, celo naš pokojninski sistem stoji na slednjem. Dogajajo
se nam Istrabenzi, Vegradi, Merkurji …, obtožnice pa so smešno
skope. Poante zgodbe ni, še kar
naprej uporabljamo 'iste fore' kot
vsi drugi.” Kaj smo se iz tega naučili? “Bore malo,” je prepričan,
“še vedno lažno pričakujemo, da
so donosi neskončni, da tveganje
ne obstaja in da lahko naše težave
reši država.”
Da je rešitev v močni
regulativi le iluzija, pa je prepričan mag. Matija Radelj, direktor
Randometrics, d. o. o., družbe
za raziskave in razvoj kvantitativnih metod v financah. Pravi,
da je “rešitev možno iskati le na
ravni subjektivnih norm. Krivde
namreč ni mogoče individualizirati, saj gre za delovanje kompleksnih sistemov. V njih deluje
teorija kaosa, prihodnost je naključna in možnosti neskončno
mnogo. Socialno razslojevanje,

Donosnost je močno
povezana s tveganjem
Finančnik mag. Igor
Stubelj, predavatelj poslovnih financ na Fakulteti za management
Koper, opisuje, da krize še kmalu
ne bo konec. “Vsi smo preveč soodvisni od stabilnosti trga. Krivdo je iskati tudi v manipuliranju
ključnih državnih inštitucij in v
tem, da vse temelji na neki preteklosti. Tudi ko padeš po stopnicah in si zlomiš nogo, se nekaj naučiš. Ampak po stopnicah hodiš
vsak dan, spet in spet. Podjetja ne
smejo biti špekulanti na trgu, ceniti bi morala stabilnost. Podjetja
morajo na finančne trge gledati
kot na možnost, da financirajo
svoje poslovne načrte, ne pa kot
možnost za hiter zaslužek in špekulacije. Donosnost je močno
povezana s tveganjem.”
“Kapitalizem je mrtev že več kot pol stoletja, to, kar
imamo danes in dosega višek, pa
je postkapitalizem. V tem menedžerji krmilijo družbeni kapital,
torej nekaj, kar ni njihovo. Vse
temelji na globalnosti – na celoti. Opravka imamo s svetom,
vse, kar imamo, “visi” – premalo
je misliti le ekonomsko, vse to je
danes politično vprašanje. Banke
lahko rešimo, kdo pa bo rešil države oziroma vlade?” se sprašuje
politolog dr. Tonči A. Kuzmanić,
profesor družboslovja na Fakulteti za management Koper. Poudaril je, da se iz zgodovine ničesar ne moremo naučiti, to pa se še
posebej občuti pri ekonomistih.
“Ni brezplačnega kosila, ni brezplačne zemlje ali narave ali sveta.
Več stoletij je bila za marsikoga
od nas rešitev Amerika – obljubljena dežela. Kaj pa zdaj, ko to
ni več? Imamo recesijo republike, poteka razvojni cikel modernega sveta, sistem se kot celota

seseda. Vse to ni kriza, ampak še
več – recesija – depresija. Zato je
rešitev treba iskati v polju politike, kjer pa je odgovor lahko tudi
revolucija. Pohlepa med živalmi
ne srečamo, to je izključno homo
sapiens zadeva, vse, kar doživljamo danes, je radikalno družbena
zadeva. Pohlep moramo iskati v
srcu racionalnosti same.”
Okrogla miza je v kombinaciji s filmom obiskovalcem
ponudila obilo snovi za razmišljanje. Zato so tudi sami postavili nekaj tehtnih vprašanj, med
drugim o vlogi pohlepa in o tem,
zakaj kriz ne zmoremo preprečiti,
če pa so njihovi vzroki trivialni.
Nihče od prisotnih se ni pretvarjal, da bi imel pri roki dokončne
odgovore na ta vprašanja. Zato
so v spominu morda še najbolj
ostale ocene, da se iz zgodovine
ne bomo ničesar naučili in da je
problem v človeški naravi sami.
Miha Mazzini je to ponazoril s
poskusom, ko otroku ponudiš en
bonbon takoj ali dva bonbona čez
eno uro in se večina raje odloči za
en bonbon takoj. Prevladuje torej
izrazito pohlepno kratkoročno
razmišljanje. Voditelj okrogle
mize, profesor ekonomije na Fakulteti za management Koper dr.
Janez Šušteršič, je k temu pripomnil, da večina otrok vzame
en bonbon takoj, čez eno uro pa
jokajo, da so spet lačni, in hočejo še drugega. To ga spominja na
logiko ljudi, ki menijo, da mora
država poskrbeti za vse njihove
potrebe, pri čemer gre prav tako
za svojevrsten pohlep.
Ali to pomeni napoved
kolapsa vsega? Kaj lahko sploh
naredimo in kje so rešitve? Morda v predstavitvi tovrstnega mišljenja tistim, ki se izobražujejo?
Poziv dr. Kuzmanića, da je treba
radikalno spremeniti način dela
na univerzah in jih spet narediti
za prave akademske institucije, je
požel glasno odobravanje v dvorani. Mlade je treba predvsem
naučiti kritičnega mišljenja. Vsekakor dober in optimističen začetni korak.
Dejan Šraml
dr. Janez Šušteršič
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Prednost bodo imeli tipični izdelki
Mestna občina Koper bo ponovno oddala v najem prodajana mesta.

V začetku novembra je Turistična organizacija
Mestne občine Koper ponovno objavila razpis za oddajo
v uporabo sedmih prodajnih
mest na potniškem terminalu,
osmih prodajnih mest na Ukmarjevem trgu in treh prodajnih mest na Semedelski promenadi v Kopru za leto 2011.
Izbranci javnega poziva bodo morali zagotoviti
obratovanje prodajnih mest od
1. aprila do 14. decembra 2011
na potniškem terminalu, z obveznim obratovanjem v času
prihoda potniških ladij, in od
1. aprila 2011 pa vse do 4. marca 2012 na Ukmarjevem trgu
ter Semedelski promenadi.

Prednost bodo imeli
prijavitelji, ki bodo prodajali
tipične slovenske spominke
in izdelke domače obrti ter
majice, kape, torbice, obeske
za ključe in druge izdelke z
oznako Kopra in/ali Slovenije.
Prednost bodo imeli tudi tisti
s prodajo vina, olja, medu,
tartufov, suhega sadja in drugih tipičnih istrskih ali slovenskih izdelkov ter s prodajo okrasnega nakita domače
obrti, keramičnimi, glinenimi
in steklenimi izdelki, prodajo
istrskih tipičnih spominkov
in drugih izdelkov domače
obrti ali prodajo umetnin.
Zainteresirani
se
morajo na poziv prijaviti naj-

Občina bo znova preko javnega poziva izbrala prodajalce v tako imenovanih hiškah.

kasneje do 1. februarja 2011,
dokumentacija in dodatne in-

formacije pa so dosegljive na
www.koper.si.

Obeta se nam zelo vesel december
Kot se za veseli december spodobi, bo tudi letos v Mestni občini Koper poskrbljeno, da nam prazničnega veselja nikakor
ne bo zmanjkalo.
Tudi leto 2011 bomo
dočakali s sedaj že tradicionalnim sklopom prireditev v
mestnem jedru “S Koprom v

novo leto 2011”, ki ga v letošnjem letu organizira PRVI
MAJ, Vlado Mihajlovič, s. p.,
ki je bil izbran na javnemu

Tudi letos se nam v Mestni občini Koper obeta pestro decembrsko dogajanje.

razpisu. Dogajanje bo skoncentrirano na zadnji teden v
decembru. Za najmlajše občanke in občane bodo pripravili veliko otroških delavnic
in gledaliških predstav ter
seveda sprevod dedka Mraza. Tisti malo manj mladi
pa bodo lahko decembrske
večere preživljali v družbi
odlične glasbe, saj se bodo na
odru v Taverni zvrstili številni glasbeniki, med drugim
Gušti, Leelojameis, Gal Gjurin, Adam z gostjo Tinkaro
Kovač, na silvestrski večer pa
bodo v Taverni nastopili priljubljeni Big Foot Mama in
Društvo mrtvih pesnikov. Na
semedelski promenadi pa bo
po polnoči tudi tradicionalni

novoletni ognjemet.
Obeta se nam še veliko različnih prireditev, namenjenih vsem starostnim
skupinam, ki bodo v Kopru
in njegovi okolici prav gotovo
pričarale čarobno praznično
vzdušje.
Tako bo po praznikih
“zadišalo” že prvi teden decembra, ko bodo v mestu prižgali novoletno okrasitev. Sicer
pa si bodo lahko občani in občanke več o praznikih prebrali
v koledarju prireditev za mesec
december, ki ga pripravljajo na
Mestni občini Koper in ki ga
bodo prejela vsa gospodinjstva
v občini. Podroben program pa
lahko zainteresirani spremljajo
tudi na www.koper.si.
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Urejanje Parenzane se nadaljuje
Urejanje vse bolj priljubljene kolesarske Poti zdravja in prijateljstva, po kateri je nekoč vozil vlak od Trsta do Poreča, se
približuje zadnji etapi.
Tako Mestna občina
Koper v sklopu Projekta Parenzana II., v katerega so sicer vključene vse tri obalne občine in
nekatere občine s hrvaške strani
meje, prav v teh dneh ureja odsek kolesarske poti, ki vodi mimo
parkirišča ob podjetju Lama Dekani. V sklopu približno 50 tisoč
evrov težke naložbe urejajo tudi
ustrezno cestno signalizacijo na
odseku, ki vodi čez državno cesto. Tako bo prečkanje ceste za
kolesarje odslej bistveno varnejše in enostavnejše. V naslednjem
letu pa bodo ob celotni trasi kolesarske poti namestili usmerjevalne table ter uredili dve počivališči, eno na Škofijah, drugo pa
v Bertokih pri mostu nad reko
Rižano. Počivališči bodo opremili s klopco za počitek, stojali
za kolesa in koši za smeti. Tako si
bodo kolesarski navdušenci med
kolesarjenjem lahko tudi odpočili in ob tem uživali v naravi.
V naslednjem letu
načrtujejo tudi postavitev t.i.
inteligentne kolesarnice z informativnim kioskom, ki bo vsem
vedoželjnežem ponujal informacije o trasi. Prihodnje leto naj bi
nadaljevali tudi ureditev trase, ki
pelje skozi Škofije, a je ta naložba
v domeni države.
Iz zgodovine

Parenzana je bila nekoč
ozkotirna proga, dolga
123 kilometrov, ki je
na začetku 20. stoletja
povezovala 33 istrskih
krajev med Trstom in
Porečem, danes pa
poteka po ozemlju treh
držav – Slovenije, Italije
in Hrvaške. Železniška
proga je svojemu namenu
služila 33 let (od 1902 do
1935). Zadnji vlak je po njej
odpeljal 31. avgusta 1935,
saj se železnica ni več
mogla upirati konkurenci
hitrejših in cenejših oblik
prevoza. Tračnice je v
zadnjih 70 letih zamenjalo
rastlinje in grmovje.

Dosedanje aktivnosti

Doslej je bilo v omenjenem
projektu veliko narejenega
(obnovili so odseke,
zgradili mostove, traso
ustrezno označili,
poskrbeli za promocijo
itd.) in tako je Parenzana
zaživela kot izredno
priljubljena trasa za
kolesarje, sprehajalce in
druge rekreativce. Kot
zanimivost naj povemo, da
se tudi turisti, ki v Koper
prihajajo s potniškimi
ladjami, zelo radi
udeležujejo organiziranih
izletov, v sklopu katerih
kolesarijo po Parenzani.

Mestna občina Koper bo še v letošnjem letu poskrbela za širitev manjšega mostu v
Bertokih.

Ob trasi kolesarske poti bodo uredili tudi dve počivališči, eno v Bertokih v bližini mostu pri Dekanih, drugo pa na Škofijah.

Iz železnice v
kolesarsko pot

Prve pobude za ponovno
ovrednotenje trase
opuščene železniške
proge so se pojavile v letu
1998, leta 2000 pa so tri
obalne občine in partnerji
z obeh strani meje
podpisali pismo o nameri
za projekt “Pot zdravja in
prijateljstva – Parenzana”.
Osnovni cilji projekta
so zaščititi traso pred
pozidavo in urbanizacijo
ter jo preurediti za
namene športa, rekreacije
in turizma. Leta 2003
so obalne občine z
ministrstvom za promet
uredile medsebojna

razmerja pri izvedbi
državne kolesarske
povezave od mejnega
prehoda Škofije do
mejnega prehoda Sečovlje
v dolžini približno 31,4
kilometrov.

Dosežek

Kot posebni dosežek
moramo poudariti
vključitev Poti zdravja in
prijateljstva v Greenways
poti Evrope: Mestna
občina Koper je prejemnik
nagrade Evropskih
“zelenih” poti za leto 2003.

TURIZEM
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Festival bosanske hrane “Ljudje smo imunski sistem
Matere Zemlje”
in kulture
Konec oktobra je Taverna gostila prvi Festival bosanske
hrane in kulture, ki sta ga organizirala Islamska skupnost
Koper in žensko združenje Medžlisa – Bedem Koper.

Konec oktobra je bila v Torinu ena izmed največjih svetovnih
konferenc “Terra madre 2010”, ki so se je udeležili tudi
predstavniki Kopra.
Na letošnjo srečanje Terra madre je prišlo več kot 6400 udeležencev, med njimi je bilo 4432
delegatov iz vrst malih proizvajalcev: kmetov, živinorejcev,
ribičev, proizvajalcev, kuharjev,
učiteljev, študentov, glasbenikov
in drugih iz kar 161 držav sveta.
Med njimi je bila tudi slovenska
delegacija pod vodstvom Tatjane Butul, vodje omizja Slow
food Primorska.

nih pridelovalcih in sodelovanja
z njimi, ob tem pa dnevno zavržejo 30 % pripravljene hrane. V
nekaterih skupnostih so težave
s hrano, ki ostane dnevno v lokalih in ki je še uporabna, rešili
tako, da jo namenijo domovom
in razdelilnicam hrane za brezdomce. Izpostavljene so bile zelo
različne težave, od hitrega prehranjevanja v Ameriki do “slow
food” življenja v Afriki, kjer so

Festival je predstavil bogato bošnjaško kulturo in tradicijo v našem kulturno mešanem
in zaznamovanem okolju.

dolma, tarhana, čevapčiči in
še mnoge druge slastne kulinarične dobrote. Raznovrstno
gastronomsko ponudbo so popestrile delavnice priprave hrane, obiskovalce pa so navdušili
tudi člani Društva “Behar”.
Prodaja: Stavbenik gradbeništvo d.o.o., Ankaranska cesta 7b, 6000 Koper

Stojnice v Taverni so
bile dobro založene s tradicionalnimi slanimi in sladkimi
jedmi, značilnimi za Bosno,
kot so baklava, hurmašice, tufahije, bureki, sirnice, maslenice, kadaifa, tolumb, sogan

O ž i v i t e
promenade tudI z novo tehnologIjo obdelave betona.

Uresni~evanje drznih gradbenih rešitev tlakovanja plo~nikov, promenad in drugih betonskih površin ter izdelkov je z uporabo brušenega
betona - najnovejše tehnologije brušenja, barvanja in kalupiranja betona, po ugodbnih cenah, sedaj na voljo tudi v Sloveniji.
Informacije: 05/ 663 84 11 ali betonski.izdelki†stavbenik.si

www.stavbenik.si · prodaja†stavbenik.si

Med prireditvijo, ki ima tudi v svetu velik odmev, so slovenski predstavniki izkoristili
priložnosti in opravili vrsto dvostranskih pogovorov in navezali stike s številnimi delegati,
ki v svojih državah združujejo člane, ki živijo in ustvarjajo s filozofijo Terra madre.

Terra Madre združuje
tiste, ki so del verige
preskrbe s hrano, za
skupno zaščito malih
pridelovalcev iz področja
kmetijstva, ribištva in
trajnostnega razvoja
in tistih, ki ohranjajo
stara semena, stare
okuse hrane in biotske
raznovrstnosti pred
izumrtjem. Vsake dve leti
se zberejo v Torinu.

Izmenjave izkušenj
Slovenski predstavniki
so na Terra madre sodelovali v
več razpravah in na predavanjih
ter predstavitvah projektov. Zanimivo je bilo prisluhniti izkušnjam predstavnikov vseh celin
sveta, ki so tudi s praktičnimi
primeri in pobudami oblikovali
sliko dogajanja v svetu. Izpostavilo se je Evropo, kjer težijo
kuharji in gostinci le k hitremu
zaslužku brez poudarka na lokal-

ponekod še brez električne energije in resnično živijo in delajo le
z lokalnimi in dnevno svežimi
živili, saj nimajo možnosti shranjevanja v hladilnikih.
Sredozemski zeliščni vrt
Slovenski predstavniki
so ob tej priložnosti predstavili
tudi projekt, ki ga je sofinancirala Mestna občina Koper, in sicer
Sredozemski zeliščni vrt v Slovenski Istri. Slednji je na sami
predstavitvi v Torinu požel kar
veliko zanimanja.
Ob tem velja zapisati, da bo, kot kaže, ta turistični
produkt, ki je bil izbran kot letošnji najboljši produkt Mestne
občine Koper, dobil tudi po zaslugi priporočila svetovne organizacije Slow food svoje mesto v
predstavitvi nove izdaje Lonely
planeta za Slovenijo.
Tatjana Butul, Predsednica
omizja Slow food Primorska
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Upanje za novo senzacijo
Slovenski državni prvaki, vaterpolisti koprske Rokave, so od 22. do 24. oktobra gostili drugi krog tekmovanja LEN, pokala
evropske vaterpolo zveze.

Peter Bolčič:
Že z uvrstitvijo v osmino
finala smo dosegli zgodovinski uspeh, vendar je ta ekipa
pokazala, da je sposobna
podvigov. Rezultat iz Kazana
nam daje upanje na novo
senzacijo, in v kolikor se nam
pokaže priložnost, jo bomo
izkoristili.

Žreb jim je namenil
grški Patras, italijansko Savono
ter ruskega giganta Šturm 2002

ISI_ZIMA_10_OGLAS_185x126_IP.indd 1

Detajl s tekme Rokava Koper – Šturm 2002 Čehov.

iz Čehova. Podvig jim je uspel
že v drugem krogu, ko so po
tekmi, polni preobratov, premagali rusko moštvo s 13 proti
12. Preboj med 16 najboljših
moštev je bil zagotovljen, to
pa je tudi največji uspeh slovenskega klubskega vaterpola
sicer. V osmini finala je žreb

slovenskim prvakom namenil
najbolj neugodnega nasprotnika, ekipo Sintez iz Kazana. Po
dolgem in dragem potovanju
so v težki vodi tatarske prestolnice utonile ambicije mnogih
evropskih gigantov. Koprski
morski psi pa so se iz Kazana
vrnili z obetajočim minimal-

nim porazom 8 : 9.
“Prepričani smo, da
žusternski balon ne bo uspel
sprejeti vseh ljubiteljev vaterpola, ko se bo domača Rokava borila za nov zgodovinski podvig,”
je povedal direktor Vaterpolo
kluba Rokava Peter Bolčič. Povratna tekma bo 18.decembra.

12.11.10 8:27
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Sv. Nazarij, prvi koprski škof in njegov nagrobnik
v koprski stolnici
Zgodovina koprske škofije in z njo povezano delovanje prvega škofa predstavlja nadvse zanimivo obdobje
lokalnega zgodovinopisja.

Danes so relikvije sv. Nazarija shranjene v koprski stolnici v sarkofagu za škofovim
sedežem.

Od leta 599, ko je v
Kopru omenjen prvi škof, je
škofija doživljala svoje vzpone
in padce. Legenda iz 17. stoletja
postavlja ustanovitev škofije na
začetek 6. stoletja in kot prvega
škofa omenja sv. Nazarija. Ta
legenda je po vsej verjetnosti
povezana s čaščenjem relikvij
milanskega mučenca sv. Nazarija, ki je umrl na začetku Dioklecijanovega preganjanja okoli
leta 304.
Sodeč po lokalnem
zgodovinopisju naj bi bil prvi
koprski škof Nazarij rojen med
letoma 470 in 480 v kraju Elpidum v okolici mesta, domnevno
v današnjem Borštu. Za škofa ga
je leta 524 na pobudo oglejskega patriarha Štefana (521−533)
in bizantinskega cesarja Justina
I. (518–527), posvetil papež Janez I. (523–526). O njegovem
otroštvu je malo znanega, glavnina legende je povezana z njegovim prihodom v Koper.

Iz življenja Sv. Nazarija

Novoustanovljeno škofijo
naj bi vodil celih 33 let.
Umrl je pred letom 557 in
bil pokopan v stolni cerkvi
Matere Božje. Njegove
posmrtne ostanke so pred
barbarskimi napadi skrili,
odkrili pa so jih v času,
ko se je nekdanji Capris
preimenoval v Justinopolis
(današnji Koper), po
bizantinskem cesarju
Justinu II. (565–578). Leta
1380 so mesto napadli
Genovčani in odnesli
relikvije sv. Nazarija v
Genovo. Šele leta 1422
je takratni koprski škof
Geremia Pola (1420–1424)
dosegel, da so jih vrnili.
Danes so relikvije sv.
Nazarija shranjene v
koprski stolnici v sarkofagu
za škofovim sedežem, na
katerem je v latinščini
napisano: “To domovino
ohranjaj in vodi, Sveti
Nazarij, ki veljaš za očeta in
varuha Justinovega mesta.”

Koper ponovno dobil
svojega škofa
Prvi omenja škofa
v Kopru papež Gregor Veliki (590–604) v svojih pismih.
Ko so se istrska mesta začela
osamosvajati izpod oblasti fevdalcev, se je tudi prebivalstvo
mesta Koper prebudilo in leta
1186 oblikovalo samostojen
komun. Trgovina, ki je bila tedaj pomemben dejavnik ekonomske moči, zlasti trgovanje
s soljo, je dala Kopru veljavo.
Zato je papež Aleksander III.
(1159–1181) dovolil, da mesto
Koper ponovno dobi lastnega
škofa. Izgubilo ga je namreč
nekaj stoletij prej prav zaradi
takratne nezadostne ekonomske moči. Po pripovedi škofa
Paola Naldinija (1632–1713)
je Koper ponovno dobil škofa
leta 1187, ko je mesto zagotovilo obljubljene dohodke.
Prvi zapis o kultu mestnega zaščitnika je s 6. septembra 1333, ko sta brata Nikolaj
in Martin za koprski zvonik pri
stolnici odlila velik zvon z napisom: S[ancte] MARCE S[ancte]
NAZARII. ORATE P[ro]
NOB[is]. Ta kratek napis odpira vprašanje, kateremu svetniku
z imenom Nazarij je namenjen
zapis. Šele škof Lodovico Morosini (1364–1390) nam razkrije
zanesljiv podatek o mestnem
zaščitniku sv. Nazariju, ki naj bi
bil posvečen v škofa leta 524. O
naročilu samega sarkofaga sv.
Nazarija se nam ni ohranila nobena zgodovinska sled. Celotno
legendo najdemo opisano pri
Nicolòju Manzuoliju, ki je prvi
objavil dokumente o prenosu
relikvij mestnih zaščitnikov leta
1422 iz Genove v Koper. Po vsej
verjetnosti je sarkofag okoli leta
1350 izdelal beneški mojster, ki
ga z zasilnim imenom imenujemo Mojster nagrobnika sv. Nazarija. Na sprednji strani sarkofaga so upodobljeni v visokem

reliefu papež Aleksander, sv.
Nazarij in blaženi diakon Elij.
Na sarkofagu leži figura sv. Nazarija v škofovskih oblačilih. Na
straneh sta upodobljena angela
s svečniki. Zadnje strani sarkofag nikoli ni imel obdelane. Na
zgornjem izstopajočem okviru
je vrsta dvajsetih malih poprsij
prerokov, v sredini med njimi
pa je podoba Kristusa Pantokratorja. Na ožjih stranicah sta
dodana grba škofov Alviseja
Morosinija (1364–1390) in Giovannija Loredana (1390–1411).
Sam nagrobnik, ki
po kvaliteti presega lokalno
istrsko produkcijo, je glede na
stilno primerjavo z nekaterimi
beneškimi nagrobniki, nastalimi okoli leta 1350 (npr. vogalni
reliefi in kapiteli Doževe palače
v Benetkah, delo Filippa Calendaria in njegove delavnice),
moral nastati pred ropom relikvij leta 1380.
Zadnja leta je na našem
območju ponovno
zaživelo veliko starih
običajev in praznikov.
Med pomembnimi je prav
praznovanje v čast sv.
Nazarija 19. junija.

Dodatno branje:

Giollo Ricciotti, San Nazario:
Protovescovo e patrono di
Capodistria, Trieste 1969.
Dragotine škofije Koper
(ur. Marjan Vogrin), Koper, 2005.
Rubrika nastaja v
sodelovanju z Univerzo
na Primorskem oziroma
Znanstveno-raziskovalnim
središčem Koper in
Fakulteto za humanistične
študije Koper, ki se
jim zahvaljujemo za
sodelovanje.

asist. Vesna Kamin Kajfež
Znanstveno-raziskovalno
središče Koper
Univerza na Primorskem
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“Za praznik sv. Martina eno bokaleto vina in en'ga petelina”
Zgodovinar in odličen poznavalec istrske kuhinje Alberto Pucer nam v rubriki Recept meseca podaja nekaj zanimivih receptov.

Alberto Pucer

Prva nedelja v novembru je
bila star poganski jesenski zahvalni paznik, ki se je prenesel
na sv. Martina, ki goduje 11.
novembra oziroma listopada.
Praznovanje sv. Martina v slovenski Istri, kot ga poznamo
danes, v smislu jesenskega pusta se je razširilo zlasti po drugi
svetovni vojni. Tedaj se namreč
odpirajo sodi, pokuša mlado
vino in pripravljajo različne
jedi. Dobro vino seveda zahte-

va tudi dobro hrano. V večini
slovenskih krajev je na ta dan
na mizi pečena gos ali raca, v
slovenski Istri pa puran oziroma nadevan petelin (kokoš) z
mlinci ali fuži.
Sicer pa je november v Istri
tudi mesec začetka obiranja
oljk. Svoj čas so to delo začenjali po vseh svetih. Pregovor
pravi: “Per tutti i santi baligo
davanti” (Za vse svete opasaj
vrečko predse – za obiranje

Nadevan
petelin (gos ali
kokoš)
Za to slastno jed potrebujemo
očiščenega petelina ali kokoš
(lahko tudi gos), oljčno olje
in dve večji čebuli. Za nadev
pa sredico starega belega kruha, eno jajce, 1 dl mleka, malo
rožmarina, na drobno narezan
česen in peteršilj, petelinja oziroma kokošja (gosja) jetra ter
po želji na koščke narezano
panceto.

Mlinci
Potrebujemo:
1 kg bele pšenične moke, 5 jajc
in ščep soli.
Priprava:
Moko damo na mizo, naredimo vdolbino, vanjo damo jajca
in sol, vse dobro zgnetemo in
pustimo počivati četrt ure. Te-

Kruhovo sredico namočimo
v mleku, dobro odcedimo in
damo v skledo. Dodamo narezana jetra, sol, poper, rožma-

rin, sesekljan česen in peteršilj,
koščke pancete in jajce ter vse
dobro premešamo. S to maso
napolnimo notranjost petelina

sto nato razvaljamo nekaj mm
debelo in spečemo v pečici
segreti na 180 °C, da dobi rumenkasto barvo.
Ko so mlinci pečeni, jih nadrobimo na različno velike
kose, damo v posodo in prelijemo z vrelo vodo da se zmehčajo, odcedimo in ponudimo
kot prilogo k mesnim jedem
(Martinovi goski, divjačini,
pečenki …).

Ocvrt kruh v
refošku
Dan ali dva star kruh, narezan
na rezine, debele približno dva
centimetra, pomakamo z obema
stranema v mleko, povaljamo v
stepenih jajcih in ocvremo v vročem oljčnem olju, da porumenijo. Ocvrte rezine položimo na
krožnik, prelijemo z refoškom in
potresemo s sladkorjem.

Mušoli
Očiščene mušole damo v širšo
kozico, prelijemo z vodo in kuhamo dobre četrt ure, nato jih
pokrijemo z mokro krpo. Ne
solimo.
Po želji pa, ko so kuhani, dodamo malo sesekljanega česna in
peteršilja ali pa jih enostavno
pokapamo z limono in zaužijemo. Neodprtih mušol ne jemo!

oljk). Zavetnica oljkarjev je
sv. Katarina Sienska, ki goduje 25. novembra. Oljke so tudi
vlagali v slanico in jih jedli
same ali z narezki.
Pa še to: v Istri je bilo ponekod v navadi, da so bili za 1.
november, dan vseh svetnikov, na jedilniku mušoli oziroma Noetove barčice.
Poglejmo nekaj receptov.
Alberto Pucer

(kokoši, gosi) in pustimo, da
nekaj časa počiva. Nato ga položimo v naoljen pekač in obdamo z narezano čebulo. Polijemo z oljčnim oljem, še malce
posolimo in pečemo pri 200
°C kake tri četrt ure. Med pečenjem občasno polivamo z lastnim sokom ali kokošjo juho.
Ko je petelin pečen, počakamo,
da se nekoliko ohladi, narežemo in ponudimo z mlinci, fuži,
krompirjem, kislim zeljem itd.

Vložene oljke
1. Nekoč so oljke lužili s pepelom, da so izgubile grenkobo,
danes pa jih običajno lužijo v
sladki ali slani vodi.
2. Oprane oljke damo v vedro in
prilijemo vodo, da jih prekrije,
ter dodamo morsko sol, in sicer
eno peščico na liter. Pokrijemo
in pustimo v hladnem zračnem
prostoru. Ko postane voda rjava,
jo odcedimo, oljke speremo in
postopek ponovimo. Na začetku to počenjamo pogosteje, na
koncu pa pustimo oljke v slanici.
Pred uporabo jih vzamemo iz
slanice, damo v kozarec, prilijemo malo oljčnega olja in shranimo za uporabo.
3. Oprane oljke damo v vedro
in prelijemo s sladko vodo, ki
jo menjavamo vsake tri dni. Po
približno dveh mesecih pa jih
damo v slanico, oziroma slano
vodo, ki jo menjavamo redkeje.
Pred uporabo oljke vzamemo iz
slanice, jih osušimo, damo v kozarce in prilijemo malo oljčnega
olja, preden jih ponudimo.
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Bralci so nam poslali Odvetnik svetuje
V rubriki Prejeli smo objavljamo zanimive prispevke
s strani naših bralcev.
Pozdravljeni!
Včeraj sem bil na obisku v
Kopru. V čudovitem Kopru!
Mesto je tako lepo urejeno, da
je lahko vzor vsem slovenskim
mestom. Ogledal sem si tudi
vaš novi stadion. Čeprav majhen, ampak zelo simpatičen
in krasen. Na stadionu sem
srečal tudi župana gospoda
Borisa Popoviča, s katerim
sem se pozdravil. Ko sem mu
povedal, da sem iz Maribora,
je takoj pristopil k meni, mi
ponudil roko in me tudi povabil, da pridem kaj na tekmo.
Prijeten človek! Ker redno
spremljam dnevno politiko,
večkrat po televiziji vidim kaj
vse očitajo vašemu županu.

Kaj je res in kaj ne, ne vem
in me niti ne zanima. Zanima me le to, kar vidim! In to
je prekrasno urejen KOPER!
Samo po tem lahko jaz kot
"gost" ocenjujem to mesto.
Vsi tisti "obrekovalci" pa naj
gredo v Koper in si ogledajo
to mesto. Vse to si je moral
nekdo zamisliti in vse to narediti! To se pa ne da z obrekovanji, ampak z dejanji!
Hvala županu za tako lep
(naključen) sprejem.
V to lepo mesto se bom zagotovo vrnil še večkrat. IN TO
Z VESELJEM!

Spoštovani gospod župan,

nalogi napisala, da se mi srce
taja in duša širi v prsih od
sreče ob pogledu na cvetoče
travnike. To isto čutim sedaj,
ko se vsak dan sprehajam varno po novem, lepem, širokem
pločniku ob prometni cesti v
Šalari.
Gospod župan, prosim Vas le
še za klopco.S spoštovanjem
Vas pozdravljam,
Vam do nebes hvaležna,
Marija Žitko.

Za čestitko Vam iskreno hvala!
Lepa pozornost Vas in občine
do nas starih.
Morala sem zapustiti lepo urejeno Vojkovo nabrežje in se
preseliti po infarktu v oskrbo
k hčerki v Šalaro. Tukaj je bilo
hudo. Avto zgoraj, avto spodaj,
vmes jarek, nad njim ozka stezica za pešce …
Nekoč, kot deklica, sem v šolski

Drago LEPEJ
Fram 19, 2313 Fram

KP – MOK je uradni časopis Mestne občine Koper
Izdajatelj: Multimedijski center Vizija d.o.o. – s.r.l.,
Verdijeva 10, 6000 Koper
Odgovorna urednica: Andreja Čmaj Fakin,
e-naslov: andreja.cmaj@koper.si
Časopis Mestne občine Koper izhaja predvidoma enkrat
mesečno
Naklada: 24 000 izvodov
Fotografije: FPA, Ubald Trnkoczy, Robert Titan in arhiv MOK
Lektorica: Petra Jordan
Tiskarna: Tiskarna SET
Brezplačen izvod prejmejo vsa gospodinjstva in pravne osebe v
Mestni občini Koper
Oddaja oglasov: andreja.cmaj@koper.si

V odvetnikovem kotičku priznani odvetniki odgovarjajo na
vprašanja naših bralcev. V tokratni številki na vprašanje
bralke Anje odgovarja odvetnik Gorazd Gabrič.

Vprašanje:
Rada bi dala izredno odpoved
delodajalcu, saj mi ni izplačal
dveh plač. Zanima me, ali moram navesti razlog v odpovedi in
ali sem v tem primeru upravičena do kakršnega koli nadomestila oz. socialne pomoči. Glede na
to, da se namerava delodajalec
preseliti v tujo državo, ali to pomeni, da se tako lahko izogne in
da mi ne bo nikoli izplačal neizplačanih plač? Kaj mi svetujete,
da naredim v tem primeru?
Odgovor:
Izredno odpoved lahko delavec da delodajalcu na
podlagi 112. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju
ZDR). V vašem primeru bi tako
prišel v poštev razlog na podlagi 1. alineje 1. točke 112. člena
ZDR. Izredno odpoved pa lahko podate šele v osmih dneh po
tem, ko predhodno pisno opomnite delodajalca na izpolnitev
obveznosti in o kršitvah pisno
obvestite inšpektorja za delo. Na
vložitev izredne odpovedi vas
solni_cvet.pdf 23.9.2010 11:13:40
nato na podlagi
2. odstavka 110.

člena ZDR veže 30-dnevni rok
za vložitev. Ta začne teči na podlagi 3. točke 112. člena ZDR po
tem, ko preteče osemdnevni rok
iz 1. odstavka 112. člena ZDR in
delodajalec ne izpolni svoje obveznosti iz delovnega razmerja
oziroma ne odpravi kršitve. Po
poteku tega roka lahko torej podate izredno odpoved, ki vam je
ni treba obrazložiti. V primeru
izredne odpovedi ste upravičeni
do odpravnine, določene za primer redne odpovedi pogodbe o
zaposlitvi iz poslovnih razlogov,
in do odškodnine najmanj v višini izgubljenega plačila za čas
odpovednega roka. Prav tako
ste upravičeni do denarnega nadomestila na Zavodu za zaposlovanje za čas brezposelnosti,
vendar ob pogoju, ki ga določa
18. člen Zakona o zaposlovanju
in zavarovanju za primer brezposelnosti. To je, da imate pravico do denarnega nadomestila,
v kolikor je trajalo vaše delovno
razmerje pred prenehanjem pri
enem ali več delodajalcih vsaj
12 mesecev v zadnjih 18 mesecih. Glede neizplačanih plač pa
morate delodajalcu posredovati
zahtevek za izplačilo dolgovanih zneskov, in če se pozivu ne
bo odzval, boste morali vložiti
tožbo zaradi plačila dolgovanih
zneskov. Tudi če delodajalec
spremeni sedež podjetja, to na
njegov dolg ne vpliva.
Pišite nam
Svoja vprašanja za
odvetnika nam lahko
pošljete po elektronski
pošti na naslov
andreja.cmaj@koper.si
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“Ker hrana mora biti užitek.”
www.rizibizi.si / 05 99 35 320
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Zdravnik odgovarja na vprašanja bralcev
Asist. Mladen Gasparini, dr.med., v Zdravnikovem kotičku odgovarja na vprašanje bralke na temo žilnih obolenj.

Vprašanje:
Pozdravljeni,
Stara sem 45 let in že skoraj 20
let imam krčne žile na nogah, s
katerimi do sedaj nisem imela
večjih težav. V zadnjem letu so se
mi pojavile bolečine, utrujenost
in občutek nemirnih nog v večernem času. Nogi mi preko dneva
tudi otekata. Sicer sem zdrava,
dvakrat sem rodila, mama pa je
imela podobne težave. Zanima
me, kako si lahko sama pomagam in kdaj svetujete operacijo
krčnih žil? Ali se mi lahko pojavi
razjeda ali tromboza na nogi?
Ines iz Kopra
Odgovor:
Spoštovana gospa Ines,
ker se veliko ljudi sooča s podobnimi težavami kot jih navajate v pismu, dovolite, da najprej
navedem nekaj osnovnih dejstev o tej bolezni. Boleznim ven
na spodnjih okončinah, kamor
spadajo tudi razširjene povrhnje
vene (krčne žile), pravimo tudi
kronično vensko popuščanje.
Nastane zaradi prirojene oslabelosti žilne stene ali okvare zaklopk v venah, ki usmerjajo kri
iz povrhnjih v globoke vene in
od stopala proti srcu. Posledično
se poviša tlak v venah, kar povzroča prehod z beljakovinami
bogate tekočine iz kapilar v tkivo. Navzven to vidimo kot otekanje in spremembo barve kože
predvsem na goleni, bolniki pa
lahko tožijo za težavami, kakor
jih navajate: težke in utrujene
noge, pekoče bolečine, krči, srbenje, mravljinčenje in vročina

ter nemir v nogah.
Kronično vensko popuščanje ugotovimo pri skoraj
polovici prebivalcev, starejših
od 65 let, vendar večina zaradi
tega nima posebnih težav. Do
poslabšanja težav lahko privedejo nekateri zunanji dejavniki,
na primer debelost, dolgotrajno
stoječe ali sedeče delo, nezadostno gibanje, zaprtje ali večkratne nosečnosti. Čeprav je znano,
da kajenje močno pospeši nastanek bolezni arterij, velja, da
imajo kadilci tudi večje tveganje
za nastanek krčnih žil.
Poleg težav in neprijetnega videza je pri kroničnem
venskem popuščanju možnih
tudi nekaj neprijetnih zapletov:
vnetje povrhnjih ven (tromboflebitis), kožne spremembe
(hipostatični dermatitis), venska razjeda in globoka venska
tromboza. Venska razjeda redko
nastane pred 60. letom starosti
in jo najdemo pri 0,3 % prebivalstva. Tveganje za globoko
vensko trombozo pa je pri bolnikih z venskim popuščanjem,
ki se normalno gibljejo, le minimalno povečano v primerjavi z
zdravo populacijo.
Zdravljenje
Temelji zdravljenja
venskega popuščanja in s tem
tudi krčnih žil so: redna telesna
vadba, primerna telesna teža
in redno nošenje elastičnih
nogavic ali povojev. Hoja, kolesarjenje, plavanje in telovadba preko delovanja golenskih
mišic (t. i. “mišične črpalke”)
pospešijo pretok v venah in
zmanjšajo pritisk v njih, kar
ugodno vpliva na zadrževanje
tekočine v nogah in zmanjša
s tem povezane težave. Tudi
elastične nogavice ali povoji ugodno vplivajo na vensko
popuščanje, zato svetujemo
preventivne elastične nogavice
vsakemu, ki ima začetne težave zaradi venskega popuščanja.
Pri napredovali bolezni mora
elastične nogavice predpisati

zdravnik, ki bo določil stopnjo
kompresije glede na težo venskega popuščanja in morebitne spremljajoče bolezni (npr.
sočasno bolezen arterij). Ob
dolgotrajnih težavah zaradi
venskega popuščanja svetujemo tudi jemanje zdravil, ki
izboljšajo pretok v venah (npr.
flavonoidov) in se v lekarni dobijo v prosti prodaji.
Kadar z rednim nošenjem elastičnih nogavic, telesno
vadbo in zmanjšanjem telesne
teže ne dosežemo zmanjšanja
težav, se lahko odločimo za odpravo krčnih žil. Pri manjših to
dosežemo z vbrizganjem jedke
snovi v veno (sklerozacijo), s čimer dosežemo njeno postopno
zabrazgotinjenje. Kadar so krčne žile večje od 3 mm ali pa so
prizadete glavne povrhnje vene,
pa svetujemo kirurško zdravljenje. Pred morebitno operacijo je
nujno opraviti ultrazvočno preiskavo povrhnjih in globokih
ven na nogi.
V izolski bolnišnici smo
kot prvi v Sloveniji pričeli z
radiofrekvenčno operacijo
krčnih žil. Pri tej metodi s
posebno sondo vstopimo
v prizadeto povrhnjo veno,
jo segrejemo do 85°C in jo
tako izključimo iz venskega obtoka. S tem dosežemo, da se kri ne zadržuje v

bolnih, razširjenih venah,
ampak teče po zdravih
venah proti srcu. Poseg
opravimo v lokalni anesteziji, bolnik pa lahko zapusti
bolnišnico na dan posega.
Seveda mora nekaj časa
po posegu nositi elastične
povoje oziroma nogavice.

Za konec bi vam svetoval, naj vas osebni zdravnik
napoti k specialistu (dermatologu ali žilnemu kirurgu),
ki vas bo pregledal, opravil
ultrazvok ali doppler spodnjih
okončin ter odredil ustrezno
zdravljenje glede na stopnjo
venskega popuščanja.
Asist. Mladen Gasparini,
dr. med.

Pišite nam
Svoja vprašanja s področja medicine nam lahko
pošljete po elektronski
pošti na naslov:
andreja.cmaj@koper.si.
Potrudili se bomo, da
bodo zdravniki, ki sodelujejo v rubriki, odgovorili na vaša vprašanja.
Odgovore bomo objavili
v eni od naslednjih izdaj
časopisa KP-MOK. Vabljeni k sodelovanju.
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Dnevi znanja Univerze na Primorskem
Sredi oktobra je Univerza na Primorskem s soorganizatorji in pokroviteljstvom Mestne občine Koper organizirala dvodnevno
prireditev Dnevi znanja.

Za piko na i sta s svojo humoristično točko poskrbela Bruno, simpatični 95-letnik,
in Iztok Gustinčič, voditelj na Radiu Capris, ki sta s svojo dobro voljo in vragolijami
nalezla prav vse prisotne.

Z željo, da bi postregli
s čim več informacijami o izobraževanju in ponujanju znanja
na enem mestu, smo predstavili pedagoške članice univerze – UP Fakulteto za humanistične študije, UP Fakulteto za
management, UP Fakulteto za
matematiko, naravoslovje in
informacijske tehnologijo, UP
Pedagoško fakulteto, UP FTŠ
Turistica, UP Visoko šola za
zdravstvo Izola – ter UP Znanstveno-raziskovalno središče z
založbo Annales. Predstavili so
se še Študentska organizacija UP,
Center za jezike in medkulturno
komunikacijo, Društvo prijateljev mladine Koper, Center
eksperimentov Koper, osnovne
šole – OŠ Lucija, OŠ Koper, OŠ
Dušana Bordona; srednje šole –
Gimnazija Koper, Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper in
Srednja gostinska in turistična
šola Izola; knjigarna Libris ter
Univerzitetna knjigarna.

Petkova predstavitev UP na Titovem trgu

Pester program
Po petkovi predstavitvi Univerze na Primorskem
na Titovem trgu so se nam v
soboto vzdolž Pristaniške ulice
pridružili še našteti sodelujoči,
obenem pa smo dopoldne popestrili z bogatim triurnim programom v koprski Taverni.
Na odru se je zvrstilo precej nastopajočih, ki so s
svojim sodelovanjem ustvarili
prijetno vzdušje. Najprej so
zapeli otroci Otroškega pevskega zbora OŠ Koper z vodjo Ingrid Poropat, sledila sta
Mešani mladinski pevski zbor
Gimnazije Koper in Akademski pevski zbor UP, oba pod
taktirko zborovodje in skladatelja Ambroža Čopija, za
zaključek pa še moški pevski
zbor Cirila Kosmača (upokojenci), ki so skupaj z otroškim
pevskim zborom Dušana Bordona uprizorili plesno-pevsko
točko. Vodila sta ju Miran Za-

dnik in Zlatija Urankar, Zorka
Podobnik pa je med pripravo
na nastop prisotne nagovorila
v duhu povezovanja. Poudarila je, da “staro drevo, ki se na
mlado opira, lahko obstane sto
let”, zato so se v Semedeli starejši in mladi povezali, s projektom “Skupaj lažje rastemo”
pa so se predstavili tudi v Ljubljani.
Sledil je plesni del z
ritmom salse – plesna skupina Soy Cubano je razgrela tudi
gledalce pod odrom, ki so se
skupaj s plesalci malce razgibali. Nato se je zvrstilo še nekaj
pevskih točk izjemno talentiranih študentk in študentov UP
– tako sta v duetu zapela Urška
Ule in Luka Ivanovič, ki je igral
tudi na kitaro, nepozaben pa
bo prav gotovo za marsikoga
nastop mlade Jasmine Zvekić,
ki je s svojim glasom očarala

S sodelovanjem z osnovnimi in srednjimi
šolami bo želja Univerze na Primorskem,
da DNEVI ZNANJA postanejo redna
prireditev na koledarju dogodkov, lažje
uresničljiva.

Plesno-animacijska skupina UP FTŠ
Turistice,
imenovana
Animacija
Turistica, je s svojim polurnim muziklom
spet blestela.

poslušalce. Nekdanja dijakinja
Ema Sladič, sicer bolje poznana
po svojem odličnem nastopu
na letošnjem televizijskem šovu
Slovenija ima talent, pa je kot
običajno navdušila z izbranimi
melodijami, med njimi tudi z
avtorskimi pesmimi.
Povezanost med športom
in znanostjo
Predsednica Študentskega sveta UP Olga Kaliada in
doc. dr. Andraž Teršek, ustavni pravnik, sicer predavatelj
na UP Famnit in UP Pint, sta
na duhovit način predstavila poslanstvo Akademskega
športnega društva AŠD UP
FAMNIT. Njun prispevek o
povezanosti športa in znanosti
je objavljen v nadaljevanju.

Otroci so na Carpaccievem trgu s pomočjo zaposlenih na Znanstveno-raziskovalnem
središču UP izdelovali mozaike, nakit, ustvarjali pa so tudi v kotičku UP Pedagoške
fakultete in pa Društva prijateljev mladine ter Centra eksperimentov Koper.
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Pogovor z doc. dr.
Andražem Terškom
Kaliada: "Pogovarjala se bom
s pravnikom, ustavnopravnim
strokovnjakom, ki priznava, da
si je nekoč želel biti pevska zvezda, podobna Bonu iz U2. Pravi, da ne posluša samo njihove
glasbe, ampak bere tudi knjige
o njihovi življenjski filozofiji in
političnem aktivizmu. Po desetih
letih dela na Pravni fakulteti v
Ljubljani je zapustil to fakulteto
in Ljubljano in prišel v Koper, na
Univerzo na Primorskem. Zaposlen je na fakulteti Famnit in
na inštitutu Pint. Veliko javno
nastopa, kot strokovnjak in intelektualec. In vselej je kritičen. Do
prava, pravnikov, države, politikov, fakultet …, pa tudi do sebe.
Je zagrizen športnik. Bil je teniški
fanatik, ima drago cestno kolo in
je prvi branilec v košarkaški ekipi fakultete. Je tudi naš prijatelj,
doc. dr. Andraž Teršek. Ste še kaj
drugega od povedanega?"
Teršek: "Ob tej priložnosti je
zame osebno najpomembnejše to, da sem nekdo, ki sta ga
Famnit in Pint sprejela v svojo
družino: profesorjev, študentov,
sodelavcev in prijateljev. Četudi
sem pravnik in ne matematik.
In da sem dobil možnost nadaljevati s svojim akademskim in
javnim delom na Univerzi na
Primorskem.
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akademskega udejstvovanja."
Kaliada: "Dr. Teršek … oziroma,
ker se že dve leti poznava si me
prijazno povabil, da te tikam in
naslavljam zgolj z imenom, Andraž, prosim povej, zakaj je bilo
maja 2010 ustanovljeno Akademsko športno društvo (AŠD)
Famnit?"
Teršek: "Ni zdravega duha brez
zdravega telesa. Zato ne more
biti dobre fakultete brez primerne
skrbi za rekreacijo in šport. Oboje
pripomore k dobremu vzdušju, k
povezanosti profesorjev in študentov, h kakovosti študija in h kvaliteti študentskega življenja. Seveda
pa ni skrivnost, da je prav na Famnitu in Pintu tudi med asistenti
in profesorji veliko športnikov, ki
smo zato še bolj zagreti za organizacijo športnega življenja. Osebno
tudi menim, da je prav zdrav odnos do športa tudi eden od pogojev za zdrav odnos do znanosti."
Kaliada: "Vrhunski profesorji,
znanstveniki, asistenti so torej
tudi dobri športniki?"
Teršek: "Seveda. V marsičem
tudi boljši od mene."
Kaliada: "Boljši da so? Ampak ti
si tudi kapetan ekipe? Niso kapetani najboljši?"
Teršek: "Jaz sem kapetan, ker
največ govorim (smeh). In ker
sem hkrati najbolj otročji in najbolj resen."

Kaliada: "Sem prav razumela 'v
družino'?"

Kaliada: "Navijačice potem
vzklikajo tvoje ime (smeh)?"

Teršek: "Namenoma sem rekel
'družino'. Famnit deluje tako,
kot mora delovati fakulteta: kot
širša družina profesorjev, drugih
zaposlenih in študentov. Takšen
odnos do fakultetnega in univerzitetnega okolja je gojil že naš
dragi in preminuli prof. Andrej
Marušič. In njegov brat, dekan
fakultete Famnit prof. Dragan
Marušič, ima enak odnos do
akademskega sveta. Zato sem
predvsem nekdo, ki se trudi v
največji možni meri prispevati h
kakovosti obeh članic UP, preko
tega pa h kakovosti UP kot celote.
In po dveh letih dela tu, v Kopru,
sem se prepričal, da si fakulteta
in inštitut, dekan, kolegi, sodelavci, študentje in prijatelji tu v
Kopru zaslužijo maksimalni poklicni trud za kakovost skupnega

Teršek: "Eh, takšne pozornosti
pa, na žalost (smeh), nimam.
Kolikor vem, ga vzklikajo samo
takrat, ko sem tako zanič, da me
podijo dol z igrišča (smeh)!"
Kaliada: "Malo se hecava. Pa
spet resno: društvo ste ustanovili
tudi zaradi študentov?"
Teršek: "Seveda. Predvsem zaradi študentov. Naša naloga, tudi
naša odgovornost je, da študentom omogočimo vse, kar jim lahko omogočimo ob študiju in kar
jim moramo omogočiti glede na
naše široko dojemanje tistega,
kar naj bi bil študij: kvalitetno življenje mladega človeka, ki krepi
svoje možgane in telo."
Kaliada: "Če sem prav obveščena
Famnit tudi v lastni organizaciji
izvaja treninge in rekreacijo ko-

Doc. dr. Andraž Teršek.

šarke, odbojke, aerobike … Je res?"
Teršek: "Res je! Lansko leto je vse
to potekalo precej dobro. Letos
bomo morda dodali še tenis in
nogomet. Z županom smo tudi
dogovorjeni za medsebojno tekmo v košarki in v nogometu. Župan je med drugim menda dober
nogometaš. Z MOK tudi sicer
dobro sodelujemo. Velja povabiti
vse študente, da se nam pridružijo tudi pri teh aktivnostih: kot
igralci in kot navijači."
Kaliada: "Če povzameva: Akademsko športno društvo AŠD
FAMNIT spodbuja športni vsakdan, povezuje šport in študij – je
nekakšno interdisciplinarno povezovanje znanja in spretnosti,
znanosti in športa?"
Teršek: ""Tako je. Tudi fakulteta
je, skupaj z inštitutom Pint, akademsko okolje, ki razvija univerzalen, interdisciplinaren odnos
do znanosti. Znanost razume kot
eno samo znanost, brez strogih
delitev na naravoslovje, tehniko,
družboslovje in humanizem. V
ta namen je bil tudi ustanovljen
skupni Center za povezano znanost in razvoj (POZNAR). Takšen odnos do znanosti se odraža
tudi v študijskih programih. Na
primer pri najnovejšem – biopsihologiji. Zaradi tega sta obe
članici UP verjetno nekoliko drugačni od drugih fakultet v Sloveniji. Seveda v pozitivnem smislu."
Kaliada: "Andraž, boste letos
bolj uspešni v študentski košarkaški ligi kot lani, ko ste bili šesti,
predzadnji?"
Teršek: "Upam, da bomo. Če
bom jaz manj zadrževal žogo
(smeh) in če bo študent prvega
letnika biopsihologije, ki je visok
202 cm, izpolnil pričakovanja."

Kaliada: "Andraž Teršek, hvala
ti, ker si bil z nami. A preden
greš vseeno še zadnje vprašanje:
kakšen je odnos pravnikov do
matematike?"
Teršek: "Uh! Večina pravnikov se
matematike boji. A če bi bila matematika poučevana predvsem
kot orodje za boljše razumevanje
drugega področja znanosti, tako
kot bo na primer pri biopsihologiji, bi morala biti vključena v programe pravnega študija. Potem
bi bili lahko tudi po zaslugi matematike pravniki boljši pravniki.
Nekateri najuglednejši svetovni
pravni teoretiki so tudi odlični
pravniki. In mnogi matematiki
bolje razumejo pravo kot pravniki. Seveda pa se da biti dober
pravnik tudi brez matematike.
Velik problem pri nas je žal to, da
ima preveč pravnikov že značilno
neprimeren odnos do prava: birokratski, formalističen in črkobralski. Zato že dalj časa pravim, da
nosijo pravniki velik del odgovornosti za krizo v družbi."
Univerza na Primorskem se
zato skupaj z vsemi nastopajočimi in sodelujočimi
na prireditvi DNEVI ZNANJA, prisrčno zahvaljuje za
pozornost vsem, ki ste nas
obiskali in se z nami družili.
Prav tako se zahvaljujemo
glavnemu pokrovitelju, brez
katerega dogodek ne bi tako
uspel – Mestni občini Koper,
ki je prireditev finančno podprla – in pa Radiu Capris, ki
je poskrbel, da se glas o nas
sliši tudi v deveto vas.

Mirella Baruca, samostojna
svetovalka za odnose z
javnostmi
Univerza na Primorskem
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Ujeli smo v objektiv

Nekega oktobrskega dne je predstojnico občinskega urada za splošne
zadeve Alenko Plahuta v službi obiskala mlajša hčerka, prikupna šestletna
Katarina. Ker so tovrstni obiski na Verdijevi bolj izjema kot pravilo, smo ga z
veseljem ujeli in tako trajno zabeležili z našim objektivom.

Na prvi, prijateljski tekmi med Mestno občino Koper in gradbinci smo med
publiko opazili direktorici občinskih uprav MOK in Pirana, Sabino Mozetič in
Natašo Likar, sicer tudi koprsko občinsko svetnico.

Oktobra je v občinski upravi Mestne občine Koper praznovalo kar nekaj zaposlenih, med njimi tudi Nives Kralj iz urada za splošne zadeve. Kot se za
rojstni dan spodobi, so ji sodelavci ob tej priložnosti poklonili šopek rož.

Med številnim občinstvom, ki je z zanimanjem spremljalo prvo tekmo na
novem koprskem stadionu, sta bila tudi županova žena Eva in sin, desetletni
Nik, ki je seveda navijal za svojega tatija, ki je zastreljal kar dve enajstmetrovki .

Župan Boris Popovič je minuli mesec sprejel delegacijo tujih policistov, ki
so v zadnjih mesecih pomagali pri varovanju schengenske meje. Trije predstavniki madžarske policije in predstavnik policije s Poljske so ob koncu
svojega dela koprskega župana in vodjo občinskega inšpektorata Jovana
Kmekiča seznanili z občutki življenja in dela na tleh naše občine.

Tudi ta fotografija je nastala na novem koprskem stadionu, kjer si je številna
ekipa Samostojne investicijske službe MOK z navdušenjem ogledala tekmo
med Mestno občino Koper in izvajalci del.

V SLIKAH

49

V začetku meseca se je župan Boris Popovič udeležil Žurnalove rojstnodnevne zabave v ljubljanskem Kinu Šiška. Na sprejem sta ga pospremili Marina Jelen iz občinske službe za odnose z javnostmi in odgovorna urednica
časopisa MOK Andreja Čmaj Fakin.

Začetek novembra je bil praznično obarvan tudi za Tjašo Mužina iz Urada za
splošne zadeve Mestne občine Koper, saj je praznovala svoj osebni jubilej.
Pri praznovanju so se ji pridružili bližnji sodelavci, družbo pred objektivom
pa so ji delala dekleta iz njene pisarne.

V občinski upravi MOK se zelo dobro zavedajo, da je za dobro opravljeno
delo včasih treba tudi na teren. Tako smo pred dnevi ob novih objektih na
Bonifiki srečali direktorico občinske uprave Sabino Mozetič, prvega moža
Komunale Igorja Hrvatina in predstojnika občinskega urada za gospodarske
javne službe in promet Rafa Klinarja.

Župana Borisa Popoviča smo na Žurnalovem sprejemu v Ljubljani v objektiv
ujeli s prvim možem Lekarne Ljubljana mag. Markom Jakličem in slovenskim medijskim mogotcem Leom Oblakom.

Naš objektiv je ujel uglednega beneškega arhitekta Tobio Scarpo, ki je
županu Borisu Popoviču in umetniku Ivu Kisovcu razlagal nekaj velikopoteznih idej, ki bi jih v prihodnosti lahko uresničili v Kopru.

Gospod z masko na fotografiji ni nihče drug kot vsestranski občinski svetnik Slobodan Popovič, ki se je konec oktobra v imenu Mestne občine Koper
udeležil dneva odprtih vrat Prostovoljnega gasilskega društva Babiči.
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Koper je sredi minulega meseca dobil svoj prvi filmski festival – Festival
evropskega in mednarodnega filma, ki ga je finančno podprla tudi Mestna
občina Koper. V njenem imenu je na otvoritvenem večeru navzoče pozdravila
svetovalka župana Jana Tolja, na fotografiji v družbi igralca in direktorja festivala Matjaža Javšnika in programske vodje festivala Jelke Stergel.

Predstavniki prvega razvojno-raziskovalnega centra za otroke in mladino z
Downovim sindromom v Sloveniji Planet 47 in Down Syndrom Centra iz Pule so
oktobra podpisali bilateralni sporazum, s katerim sta centra tudi uradno potrdila siceršnje dobro povezovanje in sodelovanje. Dogodka so se poleg podpisnikov
sporazuma, ustanoviteljev Planeta 47 Gaie in Alana Aste ter vodje puljskega
centra Branke Butorac, udeležili tudi državna sekretarka Alenka Kovšca, predstavnik Istarske županije Vinko Knez in koprski podžupan Jani Bačić.

Breda Bajec iz občinskega urada za splošne zadeve je minuli mesec praznovala rojstni dan, za katerega ji iskreno čestitamo. Svoje najbližje sodelavce je
ob tej priložnosti počastila z jutranjo kavo in sladkimi dobrotami.

Oktobra je osebni jubilej praznoval tudi David Presl, urednik spletnega mesta www.koper.si. Sodelavci so ga ob tej priložnosti razveselili z darilcem,
kovinsko zapestnico, ki jo je slavljencu na roko simbolično pripela direktorica občinske uprave Sabina Mozetič.

Občinsko upravo Mestne občine Koper so v zadnjem obdobju zapustile
tri zaposlene, ki so dolga leta službovale v občinski stavbi na Verdijevi.
Neva Samec, Olga Zerbo in Bruna Pišot Saksida so se namreč upokojile
in ob tej priložnosti pripravile veliko poslovilno zabavo za svoje sodelavce.
Novopečenim upokojenkam želimo še veliko lepih trenutkov!

Končno so na svoj račun prišli vsi ljubitelji čokolade. V Župančičevi ulici v
Kopru je namreč vrata odprla prva domača čokoladnica na Obali, Čokoladna
hiša Da Ponte. Zamisel zanjo se je porodila Danijelu Sertiču, ki je po poklicu slaščičar. V Čokoladni hiši ponujajo več kot 20 okusov čokolade in vse
pripravljajo čisto sami, prodajajo pa tudi različne vrste kave in čaja. Pohvalno!
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TURIZEM

Županovo vino in oljčno
olje 2011
Mestna občina Koper je že četrtič objavila natečaj za
županovo vino, tretjič pa za oljčno olje.
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Fotografski natečaj
Festivala zlate
oljčne vejice
Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti Koper v sodelovanju z Društvom oljkarjev
Slovenske Istre, pod pokroviteljstvom Mestne občine
Koper (MOK) in podjetja Mercator, že drugo leto zapored
razpisuje fotografski natečaj Festivala zlate oljčne vejice.

Tako županovo vino kot oljčno olje bosta služila promociji Mestne občine Koper v
letu 2011.

Potem ko je Mestna občina
Koper lani ponovno podelila
naslov županovo vino in oljčno olje 2010, tega je za refošk
letnik 2007 prejel Matjaž Babič
iz kleti Montemoro, za ekstra
deviško oljčno olje pa Miro
Plešinger s Škofij, je natečaja
za županovo vino in oljčno olje
2011 objavila tudi letos.
Oba natečaja je Mestna občina
Koper objavila v četrtek, 11.
novembra, prijave pa bo zbirala do 24. novembra 2010, do
12. ure.
Zmagovalce natečaja bodo
razglasili na sklepni prireditvi v začetku decembra, oba
zmagovalca pa bosta prejela
prehodno nagrado – stekleni
skulpturi iz stekla Steklarne
Rogaška, ki ju je izdelal akademski slikar Tilen Žbona.
Mestna občina Koper bo za
protokolarne in promocijske
namene odkupila 500 steklenic
županovega vina in županovega oljčnega olja 2011, in sicer
vino v steklenicah po 0,75l, za
največ sedem evrov, oljčno olje

pa po pet evrov na steklenico
0,25 l. Županovemu vinu bodo
izbrali tudi dva spremljevalca. Pridelovalci vina lahko sodelujejo z največ tremi vzorci
vina obveznih sort malvazije
in/ali refoška, ne glede na letnik trgatve.
Pridelovalci oljčnega olja lahko prav tako sodelujejo s tremi
vzorci deviškega oljčnega olja
in/ali sortnega olja (oljčnega
olja pridelanega iz ene sorte),
ki jim je treba priložiti kopijo
analize, iz katere je razvidna
kislost olja.
Dokumentacija in prijavnica
sta dosegljivi na spletni
strani Mestne občine
Koper, www.koper.si,
zainteresirani prijavitelji pa
jo lahko v času uradnih ur
dvignejo tudi v sprejemni
pisarni Mestne občine
Koper, Verdijeva ulica 10,
Koper. Dodatne informacije
so na voljo v Turistični
organizaciji Koper, telefon
05/6646-217.

Že drugo leto zapored razpisujejo fotografski natečaj Festivala zlate oljčne vejice.

Fotografski natečaj,
na katerem lahko z največ tremi fotografijami sodelujejo
tako ljubiteljski kot tudi profesionalni fotografi, bo tudi
tokrat v okviru Festivala zlate
oljčne vejice, ki ga bo Koper
gostil aprila prihodnje leto.
Avtorji lahko svoje
fotografije oddajo vse do 28.
februarja 2011, med prejetimi
fotografijami pa jih bo komisija nato izbrala največ 25, ki jih
bodo natisnili v velikem formatu in predstavili na potujoči
razstavi po vsej Sloveniji. Vsi
avtorji bodo prejeli potrdilo o
sodelovanju na natečaju in objavo v virtualni galeriji spletne

strani MOK, najboljši pa še
dodatne nagrade. Prejeli bodo
posebno priznanje, CD-katalog in dve steklenici deviškega
oljčnega olja z geografskim poreklom ter darilni bon podjetja
Mercator. Med 25 najboljšimi
bo komisija nato izbrala še 12
fotografij, ki jih bodo natisnili
v koledarju Društva oljkarjev
Slovenske Istre.
Prijava in dodatne informacije: OI JSKD Koper, Vergerijev
trg 3, 6101 Koper,
tel. 05/ 66 31 380 ali
05/ 66 31 381,
e-pošta: oi.koper@jskd.si

Natečaji
Sladka Istra 2010:
Naj torta Sladke Istre 2010
Zlato odličje

1. mesto
SLAŠČIČARNA KLASIKA,
IKA ZONTA S.P.

CAFÉ CENTRAL, LIFECLASS
HOTELS & SPA

FIGOLA FRAGOLA, FRAGOLIN!

GRAND HOTEL PORTOROŽ

LA BELLAVITA RESTAURANT & BAR

ŠTORJA O FIGI IN MANDLJU

Bronasto odličje

ORO CAFE - TRIGLAVSKA

MLINOTEST KRUH KOPER D.O.O.

SLADKA FIGA

GOZDNA TORTA

GOSTILNA POD GRADOM,
NATAŠA FRANK S.P.

GRAJSKA TORTA

Priznanje za sodelovanje:

RESTAVRACIJA SKIPPER, PIZZERIA IN SLAŠČIČARNA
EMIL HORVAT S.P.
NAPOLI, GIANLUCA BALIN
S.P.
BARCOLANA 2010

SPOMLADANSKA
SKRIVNOST

OKREPČEVALNICA
OKREPČEVALNICA
GOSTILNA PRI ŠKORJEVIH
TRIPAR ALEKSANDER S.P. TRIPAR ALEKSANDER S.P. - MIRA ŠKORJA S.P.

BELA TORTA

OREHOVA TORTA

NEBEŠKE SANJE

Zlata kroštola

1. mesto
ADRIA, TURISTIČNO PODJETJE D.O.O.
ANKARAN

CAFÉ CENTRAL,
LIFECLASS HOTELS & SPA

RESTAVRACIJA SKIPPER, MLINOTEST
EMIL HORVAT S.P.
KRUH KOPER D.O.O.

REFOŠKOV POLŽEK
Z VRTNIMI FIGAMI

SOLNI CVET SLADKE
ISTRE

FIGOVA TORTICA

Srebrna kroštola

Bronasta kroštola

SLAŠČIČARNA KLASIKA,
IKA ZONTA S.P.

EN BUŠIC NA TARTUFIC

ISTRSKI ZAVITEK

OŠ IVANA BABIČA JAGRA MAREZIGE

RESTAVRACIJA MANTA

KOKOSOVI ROGLJIČKI Z
MUŠKATOM

HROŠTOLE

Priznanje za sodelovanje
PIZZERIA IN
SLAŠČIČARNA NAPOLI,
GIANLUCA BALIN S.P.

RESTAVRACIJA
MANTA

FIGOV ZAVITEK IZ
LISTNATEGA TESTA

GONDOLCA
KMETIJA PRODAN

HROŠTOLA

OŠ ANTON UKMAR
KOPER

RESTAVRACIJA
MANTA

VINA MONTIS

KROŠTOLI S
FIGAMI - MONTIS

TORTA Z LAVANDO

DOMAČI PIŠKOTI
VILLA ANDOR

OD NJIVE DO BOŠKA

Priznanja za sodelovanje:
Vinales
Šmarje 009, 6274 Šmarje,
Tel. 040/735 100, 040/734 100
Vina Mahnič
Dragonja 111, 6333 Sečovlje
GSM: 041 / 642 851
E-pošta: mahing@siol.net

1. mesto
Vinakoper d.o.o.
Šmarska cesta 1
6000 Koper
Telefon: 05 66 30 100
E-pošta: vinakoper@vinakoper.si
Spletna stran: www.vinakoper.si

Pucer z Vrha
Nova vas 60 a, 6333 Piran
Telefon: +386(0)5 672 5543,
+386 (0)41 651 617
E-pošta: valter_pucer@hotmail.com
Vina Olenik
Predloka 26, 6275 Črni kal
Tel.: 05 659-24-84
GSM: 041 546 128
E-pošta: mihaela.olenik@siol.net

Montemoro
Šmarska cesta 30, 6000 Koper
GSM: 00386 (0)41 921 086
E-pošta: matjaz.babic@montemoro.si
Spletna stran: www.montemoro.si
Ekološka kmetija Rodica Truške
Truške 1/c, 6273 Marezige
Tel.: (+386) 5-655-00-70
Gsm.: (+386) 041- 695-019
E-pošta: rodicam@volja.net
Spletna stran: www.rodica.si
Vina Montis
Montinjan 7, 6273 Marezige
M: +386 (0)31 398 086,
T: +386 (0) 655 08 04
E-pošta: laura@vina-montis.si
Spletna stran: www.vina-montis.si

Horoskop pripravlja
Ivana Scotto di Minico
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Horoskop za NOVEMBER 2010
OVEN

BIK

izboljšanje fizične kondicije
vodi v nove podvige!

novosti v ljubezenskem življenju
vas ne puščajo ravnodušne

preveč stroškov

slabša odpornost

Za vas veljajo nekoliko drugačna
pravila kot za druge znake:
utrujeni niste takrat, ko ste izredno
psihofizično zaposleni, temveč
le v obdobjih, ko se ne dogaja
nič posebnega. Zato lahko kar
proslavite vhod v november, ko bo
vse prej kot dolgočasno! V hitrem
dogajanju se boste izredno dobro
znašli, storite več tako v karieri
kot glede izboljšanja ljubezenskih
odnosov. Toda previdno z denarjem.

LEV

Novembra se boste kar nekajkrat
znašli na razpotju in ne boste
takoj vedeli, kaj storiti. Vsekakor
je pomembno vsaj to, da se dogaja
nekaj novega, stvari so se očitno
premaknile z mrtve točke, morda
še hitreje, kot ste se nadejali. V
ljubezni lahko izbirate med dvema
možnostma, najprej se vprašajte, kaj
si dejansko želite. Posli so v vzponu,
le zdravje bo v drugi polovici meseca
nekoliko slabše.

DEVICA

ljubezen se vrača na velika
vrata!

urejanje delovnih pogojev, ter
odnosov z mlajšimi

preveliko prepuščanje čustvom

novi vprašaji v ljubezni

Ljubezen je zagotovo nekaj sijajnega,
posebno ko vas ogreje po dolgem
času in končno dobite dokaze, da
se tudi za vas nekaj spreminja, ob
pravi osebi. Po drugi strani pa ima,
kot vsaka dobra stvar v življenju,
tudi drugo, temnejšo plat medalje:
utegnili bi zapostaviti vse preostalo,
pozabiti na najnujnejše delovne in
šolske naloge. Previdno tudi pri
razporejanju denarja.

STRELEC

vse, kar je novo in zahteva
pogum
razdajate se!
Z vhodom Marsa v ognjeni element
se nikakor ne morete umiriti, toda
obstaja nevarnost, da začnete
energijo razdajati v veliko smereh
hkrati in na koncu ne dobite nič
otipljivega. S pravilno organizacijo
vam bo zagotovo uspelo, posebno
če bi radi spremenili svojo poslovno
vsakdanjost. Ljubezen vam bo dala
le še nova krila, samozavest je na
vrhuncu!

V ljubezni ste spet izredno neodločni,
saj se po nekem obetavnem srečanju
spet vrstijo dvomi, morda se vse skupaj ne bo odvijalo tako hitro, kot ste
se nadejali. Posebno če se navezujete na nekoga, ki je značajsko povsem
drugačen od vas in živi drugače. V
karieri ni nikakršnih težav, dogovorili
se boste za nekaj, kar vam dejansko
ustreza.

KOZOROG

stiki z mlajšimi prijatelji in
znanci
nekaj projektov se ustavlja tik
pred zdajci
Znani ste po izraziti ambicioznosti,
toda tokrat se morate ustaviti in najprej okrepiti odnose v svoji okolici.
Prav tako se pozanimajte glede morebitne selitve ali krajšega potovanja,
s katerih se vračate s prenovljenimi
idejami. Doma in med prijatelji bo
zanimivo, posebno v družbi izredno
temperamentnih oseb. Posli pa bodo
nekajkrat obtičali, naj vas ne skrbi,
vse to je del naravnega procesa.

DVOJČKA

nova zavezništva in druženja
prehitevanje po nepotrebnem!
Dobro premislite, preden se boste
odzvali. To je nasvet, ki ga stežka
upoštevate, saj ste znani po impulzivnem temperamentu. Ne dovolite, da bi vas izzvali, saj lahko vse
obrnete v svoj prid in si ob pravih
osebah izborite nekaj pomembnega. Ljubezen bo zaznamovana s
strastmi, tokrat vam ne bo odveč,
prvič po dolgem času boste začutili
pospešen srčni utrip!

TEHTNICA

ljubezen vas prebuja!
nekaj vprašajev v karieri
Mars bo dodal nekaj goriva vašemu
motorju, ki se je ob izteku oktobra
skorajda nekako ustavil. Sedaj se
vam zdi, da bi morali ujeti novosti, in
potrudili se boste tako v ljubezni kot
doma ter ob urejanju podrobnosti
glede potovanja ali selitve. V karieri
se vrstijo stara težavna vprašanja,
ohranite mirno kri, tako boste
vsemu uspešno kljubovali.

VODNAR

odnosi z enako mislečimi
v karieri vozite z roko na zavori!
Končno ste nekoliko mirnejši in lahko poslušate svoj šesti čut. Na podlagi občutka si boste poiskali pravo
družbo in zanimivo vam bo opazovati, kako je vse medsebojno povezano.
Poživilo vas bo nekaj, kar se dogaja
v prvih novembrskih dneh, zdelo se
vam bo, da vam primanjkuje časa za
vse, kar bi radi doživeli. Pri poslih
vsekakor ostanite na trdnih tleh.

RAK

nekoliko neobičajna druženja
in krajša potovanja
jesenska utrujenost
Pozabite na svojo značilno rakovsko
nezaupljivost in se podajte novim
dogodivščinam naproti, prepustite
se domišljiji. Pred vami so prijetna
druženja in marsikdaj boste domače
copate zamenjali z elegantnimi
oblačili ter se domov vračali v
zgodnjih jutranjih urah. Tako boste
najhitreje premagali tudi občasno
psihično utrujenost in zlahka pozabili
na stvari, ki jih zaenkrat ne morete
spremeniti.

ŠKORPIJON

vnema ob dolgoročnem
načrtovanju
manj energije za vsakodnevne
opravke
Po mesecu, ko vas je zajel pravi val
vseh mogočih dogodivščin, imate
končno nekaj več časa za počitek in
premislek. Nečemu se sicer morate
vsaj začasno odpovedati, toda tako
spremembo sprejmite odprtih rok, saj
bo za vas dolgoročno le izredno pozitivna. Posebno če že nekaj časa čutite,
da vam v delovni okolici nekaj primanjkuje. Če se usmerjate na ljubezen, odprite oči okoli polovice meseca!

RIBI

energijo prenavljate na
potovanjih
delovni vozli vas iztirjajo
Za seboj ste zaprli kar nekaj pomembnih vrat, kar pa nikakor ne pomeni, da
ne veste, kako dalje. Nasprotno, šele
zdaj je teren povsem čist za novosti!
Potujte, učite se česa novega, priključite se kaki skupini, kjer bo veliko
zanimivih izkušenj. Nikar ne dovolite,
da bi vas ustavile banalne vsakdanje
zadeve; vaš temperament je takšen,
da pogosto potrebujete plavanje v
širnem oceanu in nikakor ne v kakem
majhnem akvariju!

ZABAVA
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Nagradna križanka

Napake so kot vonji: svoje vsak manj opazi,
kakor tisti okrog njega. (italijanski)

7

MOČNO,
TRDNO
OBJEMANJE

ŽENA
(SLABŠ.)

PRŠNA
KOPEL,
PRHA

KRAJ
PRI PRESTRANKU

DAJANJE
NAZAJ

SLADKOVOD. RIBA

T ČRNO-BELA
TOGRAFIJA

15.
o najdeš v
ELA
čnimi odELA
obiš tako,
A
JA
š črn tuš.

NAŠ
SODOBNI
PESNIK
(TONE)

6

NEKD.
SODNI
PISAR

KOT ČRNO-BELA
TAVERNA
FOTOGRAFIJA
PRILOGA ZA NALOGO ŠT. 7

ROMUN.
POKRAJINA

POTREBUJEŠ:

potrebuješ

izdelek,
o-belo fomoč ti je
NAVODILA:
orabi najlonček zin preštej,
arve, ki jih 1. Pojdi okrog Taverne
vodo
« oz. lest- koliko obokov ima vsaka stran
tePOTREBUJEŠ:
zgradbe ter jih vriši v skico Tao črne. POTREBUJEŠ:

LUNINO
ŠTEVILO
KURIR, ODPOSLANEC

POTREBUJEŠ:

ZVRST
ISTA
JAMAJŠKE
ŠTEVILKA RAZPRAVOTROČEK GLASBE
POMENI
LJAVEC
ISTO ČRKO
UPORABNIK
FR. SLIKAR
IN ILUSTRATOR
(GUSTAVE)
PREBIVALKE NAŠE
SOSEDNJE
DRŽAVE

verne, ki jo najdeš v prilogi.
2. Doma pa po zunanjem robu
izreži skico in sestavi zgradbo
v pravo malo Taverno, tako da
prepogibaš tam, kjer je črta
črtkana.
3. Svojo zgradbo lahko prej
lonček zpobarvaš in ji dodaš še streho,
lonček
z ki jo sam izdelaš iz papirja (na
vodo
vodo
skici je prikazano, kako naj tvoja
zgradba sedaj zgleda).
4. Tvoja Taverna naj bo trdna in
stabilna.

PRIPADNIK
BALKAN.
NARODA

NAVODILA:
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1. Skico vrat Muda, ki jo najdeš v prilogi, pobarvaj z
različnimi odtenkin sive barve, ki jo dobiš tako, da z
vodo različno redčiš črn tuš.
2. Poskušaj dobiti tak izdelek, kakor da bi gledal
črno-belo fotografijo teh vrat. V pomoč ti je
priložena fotografija. Uporabi najmanj 5 odtenkov
18
sive barve, ki jih vidiš v t. i. “sivem klinu“ oz. lestvici
sivih barv od bele do črne.
Naloga je del likovnega vodnika za otroke
Koper barvaj in ustvarjaj.
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SMS sporočilo, ki ga je po seji Ustavnega sodišča
pošiljal Gregor Strmčnik, pobudnik ustanovitve
občine Ankaran.
Spoštovani,
na Ustavnem sodišču je bilo vredu. Pobuda je zelo korektno
podala vse argumente in prepriclivo odgovorila na vprašanja
ustavnih sodnikov. Nasprotna stran je bila precej nerodna.
Ustavno sodišče bo odločbo sprejelo na seji, ki ne bo javna,
kdaj bo ta seja se ne ve.Več na Svetu na kanalu A (saj je za
“korektno” poročanje poskrbel pošten in “neodvisni” novinar Edi Pucer), Primorska kronika TV KP, Dnevnik SLO 1…
Pozdrav iz Ljubljane, Delegacija Ankarana.
Pravilno izpolnjeno geslo križanke nam na dopisnici pošljite do 30.
11. 2010 na MESTNA OBČINA KOPER, VERDIJEVA 10, 6000 KOPER s
pripisom “za nagradno križanko”. Med vsemi prispelimi in pravilno
izpolnjenimi gesli bomo izžrebali 3 nagrajence, ki jih bomo objavili v
prihodnji številki in obvestili po pošti.
Geslo iz prejšnje številke: DEBELI RTIČ.
Nagrajenci minule številke:
Irma Jurinčič, Bazoviška 36, 6000 Koper, prejme knjigo Anje Čop The
most beautiful coast.
Dušan Krapež, Rozmanova 29, 6000 Koper, prejme obesek z lučko.
Sanela Harambašič, Krožna cesta 10, 6000 Koper, prejme majico.

IZTOK ČOP
NEKD. AM.
PREDSED.
(JOHN F.)

VEČJA
OSTRA
SKALA

1

2

NATANČNO
MERILO
CARSTVO

SL. SOPRANISTKA
(ANITA)
(ZV)ON

DVOJNIK
L. PRITOK
REKE PAD
ELEKTRIČNI
VODNIK

TANJŠA
VRV (ZASTARELO)

EFEKT
JADRAN.
OTOK
ENOTA ZA
GLASNOST

INDIJSKI
HRAST
ANJA
ČARMAN

VLAKENCE
V MIŠIČNI
CELICI
GR. ČRKA

3

AVSTRIJ.
SMUČAR
(HANS)
ZELENICA

ZLITINA
NOVO
SREBRO

7
IGRALEC
BRYNNER
GL. MESTO
MORAVSKE

5

BORIS
PAHOR
HUMORISTKA PUTRIH

4

NEROJEN
OTROK
NAJDALJŠA REKA
FRANCIJE,
LOIRE

KRAJ NA
OTOKU
PAŠMANU
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