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V fotografski objektiv smo ujeli 
praznično božično-novoletno 
vzdušje v naši občini, ki so ga 
zaznamovali številni koncerti, 
obisk dedka Mraza in seveda 
veliko silvestrovanje v Taverni.

Konec decembra je župan Boris 
Popovič na tradicionalnem 
prednovoletnem sprejemu gostil 
gospodarstvenike in predstavni-
ke medijev, ki se jim je zahvalil 
za sodelovanje in dosežene 
uspehe v preteklem letu.

VESELI DECEMBER V 
MESTNI OBČINI KOPER

ŽUPANOV PREDNOVOLETNI 
SPREJEM30 522 16

Odbor za lokalno samoupravo ni 
sprejel nobenega od predlaganih 
členov zakona, s katerim bi usta-
novili občino Anakaran. Postopek 
se je tako zaključil na seji matične-
ga delovnega telesa in točka bo v 
skladu s poslovnikom umaknjena 
s primarne seje Državnega zbora.

Spektakularnega odprtja veli-
častne Semedelske promenade 
na prvi dan letošnjega leta se je 
udeležilo med deset in petnajst 
tisoč ljudi. Ti so bili nad priredi-
tvijo in novo koprsko pridobitvi-
jo izjemno navdušeni.

Prevladal 
je razum!



Člani odbora Državnega zbora za lokalno samoupravo niso podprli predlaganih 
členov novega zakona, s katerimi bi ustanovili občino Ankaran.
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V zadnjem mesecu smo v Me-
stni občini Koper imeli najmanj 
dva velika razloga za veselje – 
to sta seveda praznični vstop 
v novo leto, ki ga je na novega 
leta dan v naši občini pospre-
milo tudi zgodovinsko, veliko 
odprtje nove, zelo pomembne 
koprske pridobitve, prenovlje-
ne promenade in odločitev 
odbora državnega zbora za lo-
kalno samoupravo, ki ni podprl 
zakona, ki bi omogočil ustano-
vitev občine Ankaran. A če-
prav se je v prvih dneh januar-
ja množica veselila do te mere, 
da so pohvale in navdušenje o 
spektakularnem odprtju nove 
koprske pridobitve zaobkrožile 
skorajda vso Slovenijo, smo za-

Kaj menite o zadnji odločitvi ustavnega sodišča, ki je prižgalo 
zeleno luč občini Ankaran?

Vprašanje naslednjega meseca:
Ali ste zadovoljni, da Ankaran ostaja krajevna skupnost, 
Mestna občina Koper pa enotna? 
• Da
• Ne
• Ne vem 

Glasujte na www.koper.si

dnjo potezo naše politike glede 
ustanavljanja občine Ankaran 
sprejeli mnogo bolj preudarno. 
Izkušnje zadnjih let v zvezi z 
večkratnimi ihtavimi poskusi 
razbijanja naše občine, za kate-
rimi ves čas stoji vsem znani ko-
prski odvetnik Danijel Starman, 
ki se ga je v zadnjem času prijel 
nadimek »gospod Ankaran«, so 
nas namreč izučile, da je pri nas 
mogoče tudi najbolj nemogoče. 
Pobudniki ustanovitve občine 
Ankaran so namreč, ne glede 
na prizadevanja italijanske 
manjšine, številna mnenja ugle-
dnih pravnih strokovnjakov in 
ne glede na vse občane Mestne 
občine Koper (in posredno tudi 
Ankarana), ki si želijo živeti 
v veliki, močni in enotni obči-
ni, Mestni občini Koper, uspeli 
zlobirati, tokrat SLS, in v par-
lamentarno proceduro vložili 
nov predlog zakona. Ne glede 
na to, pa lahko še vedno upamo, 
da bo prevladal zdrav razum in 
ne politično kupčkanje za vsako 
ceno. Poslanci, zavedajte se, za 
Slovenijo gre!

Odgovorna urednica 
mag. Andreja Čmaj Fakin

Odločitev ustavnega 
sodišča je politična in 
zlobirana    73,12 %

Ne vem    4,42 % Me ne zanima    5,5 %

Odločitev ustavnega sodišča 
je poštena in popoloma 
nepristranska  16.96 %

2 AKTUALNO

Mestna občina 
Koper ostaja 
enotna! 
Ankaran ostaja krajevna skupnost, odbor državnega 
zbora za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je 
namreč minuli teden zavrnil vse člene novele zakona, 
ki bi omogočil ustanovitev nove občine.

Člani odbora držav-
nega zbora za lokalno samo-
upravo in regionalni razvoj so 
na seji 18. januarja zavrnili vse 
člene novele zakona o ustano-
vitvi občin ter o določitvi nji-
hovih območij, s katerim naj bi 
na podlagi odločbe ustavnega 
sodišča omogočili ustanovitev 
nove občine Ankaran. 

Predsednik odbora 
Vili Trofenik (Zares) je, sklicu-
joč se na razlage državnozbor-
ske komisije za poslovnik pri 
podobnih primerih, zatrdil, 
da je zakonodajni postopek 
končan, točka pa bo umaknje-
na z dnevnega reda seje DZ, ki 
se bo začela 31. januarja.

Spomnimo, da je z 
odločbo, ki je bila objavljena 7. 
decembra lani, ustavno sodišče 
ugotovilo, da je zakon o usta-
novitvi občin v neskladju z 
ustavo, in zahtevalo, da ga DZ 
odpravi v dveh mesecih od 

objave v uradnem listu, torej 
do 7. februarja. 

Poslanec SD iz Kopra 
in koprski občinski svetnik 
Luka Juri pa je dejal: »Očitno 
so odločili argumenti ustav-
nih pravnikov: dr. Janeza Šmi-
dovnika, dr. Ivana Kristana 
in dr. Staneta Vlaja, ki so bili 
očitno tako prepričljivi, da na 
koncu prav noben član odbo-
ra iz nobene politične stranke 
(pa so bili vsi navzoči) tega za-
kona ni več podpiral. Zanimi-
vo: bolj ko mineva čas, manj 
je podpornikov ustanovitve 
občine Ankaran. Na začetku je 
kazalo, da jih je v DZ večina, 
danes ni več niti enega.«

Tehtni pomisleki pravnih 
strokovnjakov

Pravni strokovnjaki, 
katerih stališča smo predsta-
vili tudi v zadnji, decembrski 
izdaji časopisa KP-MOK, stro-
kovnjak za ustavno pravo Ivan 



O ankaranskem predlogu se ni nihče izrekel ne za ne proti.

Ivan Kristan postavlja hipotezo, da je ustavno sodišče z zadnjo odločbo preseglo 
funkcijo kontrole ustavnosti zakona ter poseglo v politično odločanje in v ustavo. 
Kot pravi, Ustavno sodišče je poseglo v načelo delitve oblasti, zato po njegovem 
obstajajo utemeljeni razlogi, da DZ odločbe v ukazani obliki ne realizira. Ustavno 
sodišče »ni le vsebinsko poseglo v zakonodajno funkcijo, spustilo se je celo na raven 
operativnega odločanja,« je poudaril Kristan. 

Predloga za ustanovitev 
nove občine Ankaran sicer 
ni podprla niti komisija za 
narodni skupnosti v DZ, 
ki ga je obravnavala kot 
zainteresirano delovno telo. 
Ugotovila je namreč, da bi se 
z deljenjem Mestne občine 
Koper (MOK) nedvomno 
še dodatno pospešila 
asimilacija italijanske 
narodne skupnosti, kar je 
nedopustno in kar ustava 
izrecno prepoveduje.
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Kristan, Janez Šmidovnik iz 
vladne službe za zakonodajo 
in Stane Vlaj, strokovnjak za 
vprašanja lokalne samoupra-
ve, so bili posebej vabljeni na 
sejo odbora. Kritični so bili 
do odločitve ustavnega sodi-
šča in državnemu zboru raz-
lagali njihove poglede. Kot so 
poudarjali, so ustavni sodniki 

napačno razlagali pravico do 
lokalne samouprave kot pra-
vico do samostojne občine, 
kar pa je v nasprotju ne le z 
ustavo, ampak tudi z evropsko 
zakonodajo na tem področju. 
Pri tem so opozarjali, da za-
plet z občino Ankaran odpira 
vprašanja o celotnem koncep-
tu razvoja lokalne samouprave 

v Sloveniji, in poudarili, da 
mora sedanji koncept drobi-
tve na vedno več majhnih ob-
čin nujno zamenjati sodoben 
koncept povezovanja in s tem 
krepitve lokalnih okolij. V na-
sprotju z večinskim mnenjem 
prav številne majhne občine 
krepijo in oplajajo centralizem 
države, ki mu vsi tako naspro-
tujejo. Da si bodo pravo sliko 
ustvarili tudi bralci našega ča-
sopisa, njihova mnenja obja-
vljamo na naslednjih straneh.
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Z odločbo Ustavnega 
sodišča Republike Slovenije št. 
U-I-137/10/47, z dne 26. 11. 2010, 
je to sodišče izreklo, da je Zakon 
o ustanovitvi občin in o določitvi 
njihovih območij (Uradni list RS, 
št. 108/06) v neskladju z ustavo, ker 
z njim nista bili ustanovljeni novi 
občini Mirna in Ankaran, in uka-
zalo državnemu zboru, da mora ti 
dve občini ustanoviti (v roku dveh 
mesecev po objavi te odločbe v 
Uradnem listu RS).

Ta odločba je proble-
matična tako iz pravnosistem-
skih kakor tudi iz dejanskih 
razlogov. Po splošnem prepriča-
nju najširše, pa tudi politične in 
strokovne javnosti je občin v Slo-
veniji že zdaj preveč. Imamo jih 
210, večinoma so premajhne in 
nezmožne izvajanja čedalje bolj 
zahtevnih nalog, ki jim jih nala-
gajo razmere sodobnega življenja 
in dela v lokalnih skupnostih.

Kakor je znano, po vsej 
Evropi združujejo majhne ob-
čine v večje. Pri nas pa po veliki 
kompleksni reformi občin v letu 
1994 še kar ustanavljamo nove 
majhne občine in temu procesu 
ni videti konca. Še več, zdi se, da 
ga sploh ni mogoče končati, ker 
deluje kot nekakšen avtomatski 
mehanizem, ki ga ne more usta-
viti niti parlament, ki je po ustavi 
pristojen za ustanavljanje občin.

To se je pokazalo tudi 
v primeru Mirne in Ankarana. 
Kazalo se je sicer ves čas po veliki 
reformi lokalne samouprave v letu 
1994, ko je število občin poskočilo 

s prvotnih 147 v prvi mreži občin 
na 210 sedanjih občin. Kritike za 
takšno drobljenje države na občine 
letijo seveda na vlado in parlament, 
pogonski mehanizem za ta proces 
pa dejansko ni v njunih rokah. Če-
prav so bile vse občine formalno 
ustanovljene z zakonom, je bil večji 
del občin ustanovljen po odloči-
tvi ustavnega sodišča; samo v letu 
1998 je bilo ustanovljenih 45 novih 
občin. Ta mehanizem je deloval ‒ 
in še deluje ‒ kot je razvidno tudi iz 
tega primera, po načelih, ki naj bi 
izhajala iz ustave, so pa sporna ozi-
roma zgrešena prav z vidika ustave.

Zgrešena razlaga ustave
Zgrešeno je že samo 

izhodišče odločbe ustavnega so-
dišča, ki govori o pravici do lastne 
občine. Te pravice ni in je ni mo-
goče najti v nobeni pravni ureditvi 
lokalne samouprave. To, kar piše v 
9. členu ustave, na katerega se skli-
cuje ta odločba, da je v Sloveniji 
zagotovljena lokalna samouprava, 
pomeni le, da je lokalna samou-
prava kot demokratična sestavina 
uvedena v politični sistem države 
Slovenije; izvaja pa se v lokalnih 
skupnostih, ki jih ustanovi drža-
va na celem svojem območju. Ne 
more pa to biti pravica posamezni-
kov ali skupine posameznikov, da 
na določenem območju zahtevajo 
zase svojo občino. 

Ustanovitev nove občine 
ali sprememba občinskih meja je v 
vseh državnih sistemih stvar drža-
ve, in sicer suverenega preudarka 
njenega parlamenta ali vlade. Če 

pa se že govori o pravici do lokalne 
samouprave, so pri tem mišljene 
pravice že obstoječih lokalnih sku-
pnosti, da se lahko borijo proti mo-
rebitnim neupravičenim posegom 
državnih organov v pristojnosti 
oziroma v delovanje teh skupno-
sti. Zgrešeno izhodišče o pravici 
do lastne občine ima za posledico 
napačne zaključke v odločbi ustav-
nega sodišča o vseh bistvenih vpra-
šanjih postopka v zvezi z ustanovi-
tvijo občin.

Če obstaja pravica do 
lastne občine, so potrebni tudi 
pogoji za ustanovitev občine, ki 
jih je treba dokazati v ustreznem 
postopku. Ker v drugih pravnih 
sistemih ne poznajo pravice do la-
stne občine, nimajo niti zakonsko 
določenih pogojev za ustanovitev 
občine. Kakšne občine bodo imeli, 
ne določajo v svojih zakonih, am-
pak v projektih za reformo lokalne 
samouprave, ki jih sprejemajo pred 
vsakim večjim posegom v organi-
zacijo občin v vrhovih državne po-
litike in v soglasju s stroko.

Pri nas takšnega pro-
jekta nikdar ni bilo, ker ni bilo 
nikdar mogoče doseči soglasja o 
tem, kakšne naj bi bile naše občine. 
Kot nadomestilo za takšen projekt 
smo dobili v sistemskem zakonu o 
lokalni samoupravi nekaj določb o 
pogojih za ustanovitev občin, ki pa 
so bile bolj napotilo za državne or-
gane kako priti do novih občin kot 
pa za to, kakšne naj bi bile te obči-
ne. Kako slabo so »prijemali« ti po-
goji v praksi, čeprav so se po inter-
venciji ustavnega sodišča večkrat 
spreminjali, se vidi že iz rezultatov 
o številu občin ter o pomanjkljivih 
pogojih večine obstoječih občin za 
izvajanje občinskih nalog.

Že leta 2003 sem v Teo-
riji in praksi (št. 67) objavil članek 
z naslovom Pravica do lastne obči-
ne?, v katerem sem se zavzemal za 
to, da se izločijo iz zakona določbe 
o pogojih za ustanovitev občin, ker 
zavajajo javnost, pa tudi državne 
organe ‒ vključno z ustavnim so-

diščem, ‒ da se z njimi dokazuje 
pravica do lastne občine.

Dvojna napaka
Ta izločitev je bila dejan-

sko uresničena šele z novelo iz leta 
2010 (Uradni list RS, št. 51/10)- S 
tem je dokazano in priznano, da 
te določbe nimajo mesta v zakonu 
in zato tudi ne veljave, ki se jim je 
dajala v praksi. Konkretna ustavna 
odločba pa ima glede teh pogojev 
dvojno napako: prvo, ker jim daje 
pomen dokaznega sredstva za do-
kazovanje pravice do lastne občine; 
drugo pa zato, ker ‒ v nasprotju s 
tem ‒ odreka državnemu zboru 
pravico do presoje rezultatov tega 
dokazovanja pri končnem odlo-
čanju o ustanovitvi občine; ukaz 
o ustanovitvi občine državnemu 
zboru utemelji zgolj z odločitvijo 
na referendumu, ki ga je treba iz-
peljati po drugem odstavku 139. 
člena ustave.

Če obstaja pravica do 
lastne občine, je potreben ustre-
zen zaključek tudi glede tega 
referenduma; rezultati tega refe-
renduma imajo po odločbi ustav-
nega sodišča zavezujočo veljavo za 
državni zbor. Ustavno sodišče je v 
svoji dosedanji praksi sicer večkrat 
spreminjalo svoje stališče glede 
pravne veljave tega referenduma; 
pretežno pa je vendarle veljalo, 
da gre tu za poizvedovalni refe-
rendum, ki pa ima svojo politično 
težo za državni zbor, ko odloča o 
ustanovitvi občine.

Če pa je referendumski 
rezultat za državni zbor zavezujoč, 
je ves nadaljnji zakonodajni po-
stopek v državnem zboru brez po-
mena; državni zbor pa je v svojem 
politično diskrecijskem odločanju 
o ustanovitvi občine omejen in mu 
ustavno sodišče lahko ukazuje, ka-
kor mu je ukazalo v tej odločbi. To 
pa je največji poseg ustavnega so-
dišča v samo ustavo, ki spreminja 
ravnotežje v sistemu delitve oblasti 
in postavlja državni zbor glede za-
konodajne funkcije v položaj izvr-
šilnega organa ustavnega sodišča.

Kdo ustanavlja občine v Republiki Sloveniji?
Objavljamo prispevek dr. Janeza Šmidovnika, ki so ga v začetku januarja objavili v časniku Delo.

Zgrešeno je že samo 
izhodišče odločbe 
ustavnega sodišča, ki 
govori o pravici do lastne 
občine. Te pravice ni in je 
ni mogoče najti v nobeni 
pravni ureditvi lokalne 
samouprave.

Zgrešeno izhodišče o 
pravici do lastne občine 
ima za posledico napačne 
zaključke v odločbi 
ustavnega sodišča o 
vseh bistvenih vprašanjih 
postopka v zvezi z 
ustanovitvijo občin.

Dr. Janez Šmidovnik
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Izvršitev te odločbe po 
ukazu ustavnega sodišča bi imela 
zato številne negativne posledi-
ce, in sicer ustavno-sistemske v 
odnosih med državnimi organi 
v sistemu delitve oblasti in dejan-
ske v konkretnem prostoru lokal-
ne samouprave:

 − državni zbor bi s tem privolil v 
svojo omejeno zakonodajno pri-
stojnost, v zvezi z ustanavljanjem 
ter z reorganizacijo občin in s tem 
na svoj omejeni položaj glede 

politike na področju lokalne sa-
mouprave; s tem bi bilo globoko 
prizadeto ustavno načelo o deli-
tvi oblasti, ki velja po ustavi ne le 
za parlament in za vlado, ampak 
tudi za ustavno sodišče;

 − prizadet bi bil položaj po-
slancev državnega zbora, ker 
bi bila kršena njihova ustavna 
pravica do glasovanja po svoji 
vesti, a po 82. členu ustave pri 
tem ne morejo biti vezani na 
nikakršna navodila;

 − na področju lokalne samou-
prave bi se dokončno uveljavila 
napačna doktrina o lokalni samo-
upravi s pravico do lastne Občine, 
na podlagi katere bi se do kraja 
razdrobila država na majhne ob-
čine, ki bi bile funkcionalno ne-
sposobne, za državo pa uničujoče 
porabnice proračuna;

 − v zvezi z morebitno ustanovi-
tvijo občine Ankaran bi bila resno 
prizadeta občina Koper ‒ tako v 
finančnem kakor tudi v razvoj-

nem smislu, še posebej v prostoru 
pristanišča, pa tudi kot obmejna 
občina v odnosu do sosednjega 
Trsta. Nova občina v tem prosto-
ru bi bila faktor nenehnih sporov, 
ki so se pokazali že v postopku za 
ustanovitev občine zaradi diame-
tralno različnih interesov dveh 
lokalnih skupnosti; v tem prime-
ru bi delovali v tem gospodarsko 
nedeljivem prostoru, ki pa je tudi 
prvorazrednega pomena za drža-
vo Slovenijo.

 »Zakon o občini Ankaran je po mojem sporen«
�Predlog zakona o ustanovitvi občine Ankaran je po mojem sporen z dveh vidikov: prvič, vsebinskega, ker ustanovitev 
občine Ankaran pomeni razbitje MOK, drugič pa z ustavnopravnega vidika«, pravi dr. Ivan Kristan.

Kot Slovenec enostavno 
ne razumem, da je do predloga za 
izločitev Ankarana iz občine Koper 
sploh prišlo, saj je razbitje občine 
Koper objektivno v škodo Slovenije 
kot države, ker bo s tem oslabljen 
položaj občine Koper z Luko Koper 
v odnosu do Trsta. Tu bi se lahko 
ponovno oglasil Simon Jenko s svo-
jo »Buči, buči morje adrijansko«.

Kot ustavni pravnik 
imam resne ustavnopravne pri-
pombe na odločbo U-I-137/10-47 
Ustavnega sodišča: Iz teh pripomb 
izhaja, da ne podpiram zakona, s ka-
terim naj bi se odločba izvršila.

Odločitve, za katere ni 
podlage v Ustavi

Postavljam hipotezo, 
da je Ustavno sodišče v postopkih 
ustanavljanja občin, v zvezi z občino 
Koper in nazadnje v zvezi z odločbo 
U-I-137/10-47, s katero je Držav-

nemu zboru ukazalo ustanovitev 
občini Ankaran in Mirna, preseglo 
funkcijo kontrole ustavnosti zakona 
in je poseglo v Ustavo RS. Sprejelo 
je odločitve, za katere ni podlage v 
Ustavi ali pa se z njimi spreminja 
pomen konkretne ustavne določbe. 
S tem je poseglo v načelo delitve 
oblasti kot temeljno načelo našega 
parlamentarnega sistema. 

V skladu s to hipotezo 
menim, da so utemeljeni razlogi 
za to, da Državni zbor te odločbe v 
ukazani obliki ne bi izvršil. 

Državni zbor že leta 1998 
ni izvršil odločbe U-I-12/97, s kate-
ro je Ustavno sodišče razglasilo, da je 
na referendumu med tremi predlogi 
zmagal predlog SDS za večinski vo-
lilni sistem. Državni zbor namreč ni 
uvedel večinskega volilnega sistema, 
kot je ukazalo Ustavno sodišče, 
ampak je sprejel nasprotno uredi-
tev, uvedel je proporcionalni volil-
ni sistem. 

S to odločbo Ustavno 
sodišče ni samo vsebinsko poseglo 
v zakonodajno funkcijo, ampak se 
je spustilo celo na operativno raven. 
Državnemu zboru ni samo ukazalo, 
kateri konkretni zakon mora spreje-
ti, ampak je celo predpisalo je posto-
pek, kako naj Državni zbor sprejme 
novelo zakona, pri čemer je združilo 
postopek o dveh zakonih, ki ju ni 
mogoče združiti, ker sta bila v različ-
nih fazah: eden (o občini Ankaran) 
je bil dokončno zaključen, drugi (o 
občini Mirna) pa ni bil dokočan. 

Naj navedem nekaj spornih 
posegov v Ustavo

Prvi sporen poseg je su-
spenz rednih volitev v organe ob-
čin Koper in Trebnje. Za ta poseg 
Ustavno sodišče ni imelo poobla-
stila v Ustavi. Gre za neposredno 

kršitev ustave, ker je Ustavno sodi-
šče poseglo v volilna dejanja, ki so 
se že začela na podlagi Akta Pred-
sednika DZ o razpisu rednih voli-
tev v občinske svete in redne voli-
tve županov (Ur. l. RS št 60/2010). 
Ustavno sodišče je s sklepom U-I-
137/10-8 z dne 3.9.2010 zadržalo akt 
Predsednika DZ o volitvah za občini 
Koper in Trebnje.

To je grob poseg v volil-
no pravico, v ustavno zagotovljeno 
mandatno dobo izvoljenih pred-
stavnikov lokalne oblasti in v splo-
šno načelo preriodičnosti volitev. Če 
je v Ustavi mandatna doba državne-
ga zbora zavarovana tako, da dopu-
šča možnost podaljšanja mandata 
samo med vojno ali izrednem sta-
nju (če bi se mandat takrat iztekel), 
mora tudi za organe lokalne samo-
uprave veljati garancija določene 
mandatne dobe, saj poudarjajo, da 
je periodičnost volitev sestavni del 
volilne pravice. Na to kršitev Ustave 
je opozorila tudi ustavna sodnica 
Jadranka Sovdat v odklonilnem lo-
čenem mnenju. 

Posebno težo tej kršitvi 
Ustave daje dejstvo, da je US pose-
glo v že razpisane redne volitve in 
da je razveljavilo že izvedena volilna 
opravila, kar pomeni, da gre po vsej 
verjetnosti za retroaktiven poseg v 
redne volitve.

Drugi poseg je uzakoni-
tev ustavne pravice do lastne obči-
ne. Dr. Šmidovnik daje prepričljive 
argumente, da te ustavne pravice 
ni. Gre torej za razlago ustave z do-
ločenim ciljem, ki pa ni skladen z 
intenco Ustave. Z ustavnopravnega 
vidika je ta poseg problematičen, ker 
je z njim Ustavno sodišče utemeljilo 
odločitev, da je Državni zbor kršil 
Ustavo, ker je zavrnil zakon o usta-
novitvi občine Ankaran, zaradi naj 

bi bil protiustaven sam ZUODNO. 
Tretji poseg, za katerega 

ni podlage v Ustavi, je sprememba 
značaja referenduma v postopku 
ustanavljanja občin: iz posvetoval-
nega referenduma je Ustavno sodi-
šče naredilo obvezen referendum. 
Tudi ta poseg je v funkciji ukaza, 
da mora Državni zbor ustanoviti 
navedeni občini. Vse doslej je velja-
lo, da je v 139. členu Ustave mišljen 
poizvedovalni referendum. Dr. Šmi-
dovnik analizira ta poseg.

Četrti poseg je neupošte-
vanje odločanja na podlagi druge-
ga odstavka 91. člena Ustave – izni-
čen je pomen člena 91/2. Ustavno 
sodišče je odločitev Državnega zbo-
ra v postopku ponovnega odločanja 
o zakonu o občini Ankaran, ko je bil 
zakon zavrnjen, proglasilo za kršitev 
Ustave, ki ima za posledico protiu-
stavnost ZUODNO. Ustavno so-
dišče ni navedlo nobenega razloga, 
kaj naj bi bilo protiustavnega v tem 
postopku. Ta postopek je po mojem 
mnenju ključnega pomena za izra-
žen dvom v utemeljenost izreka o 
protiustavnosti ZUODNO. 

Ustava je v 91. členu dolo-
čila zaključno fazo zakonodajnega 
postopka, in sier razglasitev zakona, 
ki jo opravi predsednik republike. 
Vendar pa je ustava predvidela mo-
žnost, da se pred razglasitvijo zako-
na opravi še en razmislek o zakonu. 

V tej fazi postopka je za-
kon v celoti na mizi za ponoven raz-
mislek. Prejšnja glasovanja ne veljajo 
kot zaveza tudi za ta postopek. Izgla-
sovan referendum je samo omogo-
čil, da je zakon prišel na to zadnjo 
stopnjo postopka, ne velja pa za 
naprej, ker bi sicer ta člen ustave ne 
imel nobenega smisla. Ta razmislek 
o zakonu, ki ga tehnično omogoči 
Državni svet z vložitvijo odložilne-

»Za ustanovitev občine Ankaran je 
torej potrebno izvesti nov zakonodajni 
postopek, v katerem pa je potrebno 
ugotoviti, ali naselje Ankaran 
izpolnjuje zakonske pogoje«, pravi dr. 
Ivan Kristan. 
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Dr. Ivan Kristan

Novela zakona (ZUODNO) je 
predlagana po skrajšanem 
postopku, češ da gre za manj 
pomembno zadevo. Vsekakor 
ta uskladitev novele zakona z 
odločbo US ni manj pomeb-
na zedeva. Iz moje kritike 
odločbe US seveda izhaja 
moje stališče, da predlagana 
novela ni sprejemljiva, 
Ocena finančnih posledic ni 
točna: ni res, da ustanovitev 
občine nima nobenih posledic 
za državni proračun.
Tretji člen ni sprejemljiv – 
splošni vacatio legis je 15 dni.

»Kot Slovenec enostavno ne razumem, da je do predloga za izločitev Ankarana iz 
občine Koper sploh prišlo, saj je razbitje občine Koper objektivno v škodo Slovenije 
kot države, ker bo s tem oslabljen položaj občine Koper z Luko Koper v odnosu do 
Trsta«, pravi dr. Ivan Kristan.

ga veta (pobudo zanj pa lahko dajo 
vsi zaninteresirani), postavi poslan-
ce pred dilemo: ali zakon še enkrat 
podpreti, ali pa ga zavrniti, pri čemer 
pa je za potrditev zakona potrebna 
absolutna večina glasov. Za to po-
novno odločanje o zakonu poslanci 
ne prinesejo s seboj nobenih nahrb-
tnikov iz prejšnjih postopkov: zanje 
velja samo prvi odstavek 82. člena.

Postopek o zakonu o ob-
čini Ankaran je potekal v skladu z 
drugim odstavkom 91. člena Usta-
ve. Na zakon je Državni svet vložil 
odložilni veto, v katerem je navedel, 
da Ankaran ne izpolnjuje zakonskih 
pogojev za občino, in sicer zaradi 
tega, ker šteje manj kot 5000 pre-
bivalcev (izjemo za odstopanje od 
tega pogoja predlagatelji sploh niso 
utemeljili), in ker niso izpolnjeni 
pogoji glede zagotavljanja posebnih 
pravic italijanske narodne skupno-
sti. Državni zbor je o zakonu ponov-
no odločal, vendar zanj ni glasovala 
absolutna večina poslancev: zakon 
ni bil sprejet in je bil s tem zakono-
dajni postopek končan. 

Ustavno sodišče v obra-
zložitvi odločbe ni navedlo nobene 
kršitve ustave in poslovnika Držav-
nega zbora, s katero bi utemeljilo 
odločitev, da je DZ kršil Ustavo. In s 
tem povzročil protiustavnost ZUO-
DNO. 

Brez utemeljitve, kako je 
DZ kršil Ustavo, ni logične poveza-
ve z odločitvijo US, da je protiusta-
ven ZUODNO. Odločitev US, da 
je ZUODNO protiustaven zaradi 
tega, ker v njem nista našteti občini 
Ankaran in Mirna, ni utemeljena, 
saj iz Ustave ne izhaja pravica naselij 
Ankaran in Mirna, da morata biti 
občini in torej uvrščeni v seznam 
občin v zakonu. Ustavna sodnica Ja-
dranka Sovdat je v odklonilnem lo-
čenem mnenju zapisala, da je veljav-
ni ZUODNO »lahko protiustaven 
samó, če pobudniki dokažejo, da 
je protiustaven zato, ker ne določa 
Ankarana in Mirne kot samostojnih 
občin. To bi lahko utemeljili samó 
tako, da bi dokazali, da iz Ustave (iz 
138. in iz 139. člena Ustave) izhaja 
obveznost ustanoviti ti dve občini«, 
kar pa po njenem iz Ustave ne izha-
ja. 

Beseda o tč. 24 odločbe. 
V njej je Ustavno sodišče, je ukazalo, 
da mora Državni zbor neustavnost 
zakona odpraviti tako, da v dveh 
mesecih ustanovi navedeni občini. 
Istočasno je odločilo, da ni potrebno 
izvesti predhodnega postopka ugo-
tavljanja, ali so izpolnjeni pogoji za 
ustanovitev občine in izvesti refe-
renduma, ampak je potrebno izve-
sti samo zakonodajni postopek za 
sprejetje novele ZUODNO.

Če bi bila zoper odloč-
bo mogoča pritožba, bi v pritožbi 
morali uveljavljati dvoje: prvič, da je 
kot kršitev ustave Državnemu zboru 
očitana neustanovitev občin Anka-
ran in Mirna, in drugič, da je Ustav-
no sodišče ukazalo za obe občini 
izvesti sprejetje novele ZUODNO 
brez predhdnega postopka.

Kratek rok je nesprejemljiv
Določitev dvomesečnega 

roka za izvedbo odločbe je po mo-
jem nesprejemljiva: tako kratek rok 
je nespodoben. Tu ne gre za neko 
nepomembno upravno odločbo, 
ampak gre za zakonodajni postopek 
o dveh zakonih. Takšno podcenje-
vanje formalnopravnega zakono-
dajnega postopka je nedopustno. Ni 
sprejemljivo, da je ustanovitev dveh 
novih občin gola formalnost. 

Ustavno sodišče ne bi 
smelo spregledati, da sta potekala 
dva ločena zakonodajna postopka, 
eden za Ankaran, drugi za Mirno. 
Postopek za Ankaran je bil zaklju-
čen, postopek za Mirno pa ne. Oči-
tek, da je Državni zbor kršil Ustavo, 
ker ni ustanovil obeh občin, seveda 
vsebinsko ni sprejemljiv glede obeh 
občin, vendar pa ta očitek glede ob-
čine Mirna tudi ni formalnoprav-
no ni sprejemljiv, saj Državni zbor 
ustanovitve občine Mirna ni zavrnil, 
ampak je bil samo postopek preki-
njen. Na silo ga je prekinilo Ustavno 
sodišče, kar dodatno dokazuje proti-
ustavnost poseganja Ustavnega sodi-
šča v postopek ustanavljanja občin.

Prav tako ni za obe občini 
sprejemljiva odločitev Ustavnega so-
dišča, da ni potrebno izvesti postop-
ka za ugotovitev, ali so izpolnjeni 
pogoji za občino. To velja samo za 
Mirno, ker o njej postopek še poteka, 
ne pa tudi za Ankaran. Zakonodajni 
postopek za Ankaran je bil formal-
nopravno zaključen potem ko po 
odložilnem vetu za zakon ni glaso-
vala absolutna večina poslancev. 

Za ustanovitev občine 
Ankaran je torej potrebno izvesti 
nov zakonodajni postopek, v ka-

terem pa je potrebno ugotoviti, ali 
naselje Ankaran izpolnjuje zakon-
ske pogoje. Nedopustno bi bilo tako 
daleč iskati bližnjico k ustanovitvi 
občine Ankaran, da ne bi spošto-
vali standardov zakonodajnega po-
stopka. Zaradi tega ni sprejemljiva 
odločitev Ustavnega sodišča, da ni 
potrebno izvesti postopka ugota-
vljanja, ali so izpolnjeni ustavni in 
zakonski pogoji za občino. Če bi ob-
veljala ta odločitev za Ankaran, bi se 
s tem izničil ustavnopravni pomen 
zakonodajnega postopka po dru-
gem odstavku 91. člena Ustave. Dr-
žavni svet je kot enega od razlogov 
za odložilni veto navedel, da naselje 
Ankaran ne izpolnjuje zakonskih 
pogojev za občino. Pri ponovnem 
odločanju je bil zakon o občini An-
karan zavrnjen. 

Posegi v ustavo 
Zapisal sem, da si je Ustav-

no sodišče s to odločbo prilastilo 
funkcijo zakonodajalca in je sprejelo 
politično odločitev glede ustanovitve 
občine, s čimer je Državni zbor po-
stavilo v položaj svojega izvršilnega 
organa, ki mora sprejeti (potrditi!) 
njegovo (tujo) politično odločitev. 

V enem od člankov sem 
pozval k razmisleku, kaj ukreniti 
ob teh posegih v Ustavo. Kot prvo 
(najboljšo) reakcijo sem omenil 
ustavno pritožbo. Druga možnost 
je »nepokorščina« Državnega zbo-
ra. Ta pot je v tej situaciji edina ra-
cionalna pot, ki bo za določen čas 
zagotovila mirovanje odločbe in s 
tem potreben čas za proučitev vseh 
ustavnopravnih vidikov nastalega 
položaja. Državni zbor si mora vze-
ti dovolj časa za proučitev nastalega 
položaja. 

Gre za iskanje odgovora 
na vprašanje, ali je kakšna obramba 
proti poseganju ustavnega sodišča v 
ustavni položaj Državnega zbora kot 
zakonodajalca. Ali Ustavno sodišče 
lahko brez omejitev posega v zako-
nodajno funkcijo Državnega zbora 
in s tem ruši razmerje med ljudskim 
predstavništvom in ustavnim sodi-

šččem, ki temelji na načelu delitve 
oblasti? Ali naj Državni zbor brez 
odpora opazuje poseganje v zako-
nodajno oblast? 

Načelo sodobnih demo-
kracij je, da je vsaka oblast omejena, 
da vsaka oblast podleže ustreznemu 
sistemu nadzora, in da je vsaka oblast 
odgovorna. To načelo velja tudi za 
ustavna sodišča: oblast ustavnega 
sodišča ne sme biti neomejena in 
njegove odločbe  nedotakljive, ker 
bi sicer dobili neomejeno vladavi-
no (diktaturo?) ustavnega sodišča. 
Ustavna sodišča morajo pri svojem 
delu upoštevati načelo delitve obla-
sti in spoštovati doktrino političnih 
vprašanj in načelo sodnega samoo-
mejevanja.

V končni konsekvenci se 
mora Državni zbor odločiti, ali bo 
izvršil odločbo ustavnega sodišča, 
za katero bo presodil, da nepoobla-
ščeno posega v zakonodajno funk-
cijo, kot se je to zgodilo z odločbo o 
volilnem sistemu in kot se dogaja z 
odločbami, ki posegajo na področje 
ustanavljanja občin. Ni nobenega 
drugega organa, ki bi imel pravico 
sprejeti to odločitev. 

Ko se bo Državni zbor 
odločal, kaj ukreniti, mora upošte-
vati, da je za izvrševanje zakonodaj-
ne funkcije in v tem okviru za usta-
navljanje občin on sam politično 
odgovoren pred volivci, ki so mu 
podelili ta mandat, in ne Ustavno 
sodišče. Račun za delo Državnega 
zbora bodo volivci izstavili na na-
slednjih volitvah.

Navedeni posegi v Ustavo 
so se na koncu zlili v zahtevo Ustav-
nega sodišča, da mora Državni zbor 
z zakonom ustanoviti občini Anka-
ran in Mirna. Zaradi tega je Držav-
ni zbor upravičen, da si vzame čas 
za razmislek, kako bo ravnal, da bo 
uveljavil svojo odgovornost pred vo-
livci za izvajanje azkonodajne funk-
cije v celoti in posebej glede občin. 
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Ob stališčih poslan-
ca Franca Jurija (Dnevnik 20. 
novembra 2010) po sprejetju 
odločbe ustavnega sodišča U-l-
137/10-47 bi dejal, da je ugiba-
nje, ali je za zgodbo okoli občine 
Ankaran bolj kriv državni zbor 
ali državni svet, neproduktivno. 
Oba sta bila namreč neutemelje-
no obtožena kršitve ustave.

Kot ustavnemu prav-
niku se mi zdi pomembnejše 
vprašanje, kaj prinaša odločba. 
Po mojem se v zvezi z odločbo 
zastavljajo vsaj štiri ustavno-
pravna vprašanja.

Poseg v volilno pravico
Prvo zadeva poseg v 

volilno pravico, ki seje zgodil z 
začasno odredbo, ko je ustavno 
sodišče zadržalo akt o razpisu 
rednih volitev v občinske svete in 
župane občin Koper in Trebnje. 
Zadržanje rednih volitev v obči-
nah Ankaran in Mirna pomeni 

grob poseg v volilno pravico, v 
ustavno zagotovljeno manda-
tno dobo izvoljenih predstavni-
kov lokalne oblasti in v splošno 
načelo periodičnosti volitev. Če 
je v ustavi mandatna doba držav-
nega zbora zavarovana tako, da 
predvideva možnost podaljšanja 
mandata samo med vojno ali ob 
izrednem stanju (če bi se mandat 
takrat iztekel), mora tudi za or-
gane lokalne samouprave veljati 
garancija določene mandatne 
dobe, saj poudarjajo, da je peri-
odičnost volitev sestavni del vo-
lilne pravice.

V tem postopku ni bilo nič 
protiustavnega

Drugo vprašanje zade-
va izrek, da je zakon o ustano-
vitvi občin in določitvi njihovih 
območij (ZUODNO) v nesklad-
ju z ustavo. V obrazložitvi izre-
ka ni argumentov, da je državni 
zbor s tem, ko ni ustanovil občin 

Ankaran in Mirna, kršil več čle-
nov ustave (čl. 1412, čl. 2. čl. 138. 
čl. 139) in da je zaradi tega ZUO-
DNO neskladen z ustavo. Pri 
tem se postavlja vprašanje, zakaj 
je tu omenjena tudi občina Mir-
na, saj zakonodajni postopek o 
njej ni končan, ampak je bil kon-
čan samo za občino Ankaran, in 
sicer z zavrnitvijo zakona.

Postopek o zakonu 
o ustanovitvi občine Ankaran 
je potekal na podlagi druge-
ga odstavka 91. člena ustave. V 
obrazložitvi odločbe je ustavno 
sodišče ocenjevalo predhodne 
postopke, medtem ko odločanja 
na podlagi 2. odstavka 91. člena 
ustave sploh ni upoštevalo. Če 
bi upoštevalo ta postopek, ne 
bi moglo priti do sklepa, da je 
državni zbor z neustanovitvijo 
občin Ankaran in Mirna kršil 
ustavo.

Na podlagi člena 91/2 
ustave je državni svet vložil na 
zakon o ustanovitvi občine An-
karan odložilni veto. Državni 
zbor je o zakonu moral še en-
krat odločati. Ponovno odloča-
nje pomeni, da se pretehtajo vsi 
argumenti za zakon ali pa proti 
njemu. Da bi bil pri ponovnem 
odločanju zakon sprejet, bi zanj 
morala glasovati več kot polovi-
ca poslancev, kar pa se ni zgodi-
lo. Zakon ni bil sprejet in občina 
Ankaran ni bila ustanovljena. V 
tem postopku ni bilo nič proti-
ustavnega. Vložitev veta ni ne-
ustavna arbitrarnost, ampak je 
pravica državnega sveta.

Ukaz je protiustaven
Tretje vprašanje zade-

va 2. točko odločbe U-l-137/10-
47, s katero je ustavno sodišče 
državnemu zboru ukazalo, da 
mora z zakonom ustanoviti ob-
čini Ankaran in Mirna. Ta ukaz 
je protiustaven. Po načelu delitve 
oblasti je državni zbor samo-
stojen zakonodajni organ (členi 
87, 88, 89, 9112) in mu ustavno 
sodišče ne sme ukazovati, katere 
zakone mora sprejeti. Ustavno 
pooblastilo, da ocenjuje skla-
dnost zakonov z ustavo, ne daje 
ustavnemu sodišču pravice, da 

ukaže državnemu zboru spre-
jem določenega zakona. Dr-
žavni zbor je za svoje odločitve 
politično odgovoren volilcem. 
Če bo državni zbor izvršil ukaz 
ustavnega sodišča in sprejel za-
kon o ustanovitvi obeh občin, 
se bo odrekel položaju avtono-
mnega zakonodajnega organa 
in bo odločujoč del zakonodaj-
ne funkcije prepustil ustavnemu 
sodišču.

Ta poseg v zakonodaj-
no funkcijo državnega zbora je 
toliko bolj ustavno sporen, ker je 
ustavno sodišče poseglo v zako-
nodajni postopek glede občine 
Mirna, ki še ni končan, ampak je 
samo prekinjen. Ustavno sodišče 
torej državnemu zboru ni do-
volilo, da zakonodajni postopek 
normalno dokonča.

Pravica do svobodnega 
glasovanja

Četrto vprašanje zade-
va položaj poslancev in njihovo 
pravico do svobodnega glasova-
nja (člen I/82). S tem ko ustavno 
sodišče zahteva, da mora držav-
ni zbor sprejeti določen zakon, 
krši ustavo, saj poslancem ne 
sme ukazovali, za katere zakone 
morajo glasovati. Kdor zahteva, 
da bi poslanci pri ponovnem 
odločanju o zakonu po odložil-
nem vetu morali glasovati ena-
ko kot prej, ne razume svobode 
glasovanja, ki velja za vsako 
glasovanje, predvsem pa za gla-
sovanje po odložilnem vetu, ker 
gre za tehtanje med argumenti 
za potrditev ali pa zavrnitev za-
kona. Navedena ustavnopravna 
vprašanja so tako pomembna za 
naš parlamentarni sistem, da bi 
bilo prav, da bi ustavno sodišče 
samo ponovno proučilo argu-
mente proti odločbi. Verjetno 
pa bi bila ustavna pritožba, če 
jo bo kdo vložil, ustrezna for-
malna podlaga za takšen korak 
ustavnega sodišča. Državni zbor 
mora braniti ustavne določbe, 
na podlagi katerih izvršuje svojo 
temeljno funkcijo, to je izvrševa-
nje zakonodajne oblasti. Zato te 
odločbe ustavnega sodišča v tej 
obliki ne bi smel izvršiti.

Ankaran: ustavno sodišče je grobo poseglo v ustavo
Objavljamo prispevek strokovnjaka za ustavno upravo, nekdanjega namestnika predsednika ustavnega sodišča SFRJ, 
prvega predsednika Državnega sveta RS in zaslužnega profesorja ljubljanske pravne fakultete dr. Ivana Kristana, ki so 
ga v začetku januarja objavili v časniku Dnevnik.

Dr. Ivan Kristan
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Z odločbo U-I-
137/10 z dne 26.11.2010 je 
ustavno sodišče zahtevalo, da 
mora državni zbor v roku dveh 
mesecev po objavi odločbe v 
Uradnem listu Republike Slo-
venije ustanoviti novi občini 
Mirna in Ankaran. Odločba je 
med drugim zaobšla tudi vna-
prej predložene (neodvisne) 
strokovne argumente proti 
ustanovitvi nove občine Anka-
ran in siceršnjemu drobljenju 
RS na (pre)majhne občine.

K že objavljenim 
strokovnim prispevkom o tej 
odločbi (Kristan, Ude, Šmi-
dovnik, Kerševan v Delu, Ter-
šek v Dnevniku) bi sam rad 
opozoril še na nekatera spre-
gledana ali pomanjkljivo ob-
delana vprašanja v zvezi z od-
ločbo in njeno obrazložitvijo.

Posegi Ustavnega sodišča 
RS v lokalno samoupravo

Za postopek ustano-
vitve občin v letu 1994 je bil 

sprejet zakon o referendumu za 
ustanovitev občin (ZrefUO), ki 
je po ustanovitvi prvih občin 
prenehal veljati. Dva naslednja 
postopka za ustanovitev občin 
v letu 1998 in 2002 sta potekala 
po določbah zakona o postop-
ku za ustanovitev občin ter 
za določitev njihovih obmo-
čij (Uradni list RS, št. 44/96). 
Vse tri postopke je označevala 
močna vloga ustavnega sodi-
šča, ki je s svojimi presojami 
vzpostavljalo z ustavo skladno 
razumevanje načela lokalne sa-
mouprave in koncepta občine 
ter mestne občine.

Iz ustavne opredeli-
tve občine izhaja zahteva, naj 
bo občina sposobna samostoj-
no opravljati lokalne zadeve 
oziroma zadovoljevati potre-
be in interese svojih prebival-
cev (prvi odstavek 140. člena 
ustave). To pomeni, da sta za 
opravljanje lokalnih zadev ne-
ogibno potrebni tudi finančna 
sposobnost in avtonomnost 

občine (OdlUS, U-I-24/07, 
Uradni list RS, št. 101/07).

Merila za določitev 
območja občine oziroma po-
goji, ki jih mora izpolnjevati 
območje, da je lokalna sku-
pnost, ki ji je z ustanovitvijo, 
torej z zakonom, mogoče dati 
pravni status občine ali me-
stne občine, so bili določeni 
z zakonom o lokalni samou-
pravi ‒ ZLS (Uradni list RS, 
št. 72/93). Trinajsti člen je do-
ločal seznam nalog, ki so bile 
merilo za oblikovanje občin. 
Bilo jih je enajst, od katerih je 
zadostovalo, da je območje iz-
polnjevalo večino nalog.

Ustavno sodišče je 
razveljavilo določbe ZLS, ki so 
predpisovale (preohlapne) po-
goje za ustanovitev občine in 
vezanost državnega zbora na 
izide referendumov za usta-
novitev občin (odločba o raz-
veljavitvi 13. člena in prvega 
ter tretjega odstavka 14. člena 
ZLS, Uradni list RS, št. 45/94).

Državni zbor je spre-
jel nova 13. in 13. a člen ZLS, 
ki sta določila pogoje za usta-
novitev občine. Novi 13. člen 
je kot temeljno merilo za usta-
novitev občine določil njeno 
sposobnost zadovoljevanja 
potreb in interesov prebival-
cev in izpolnjevanje drugih 
nalog v skladu z zakonom. 
Novi 13. a člen pa je določil, 
da ima občina najmanj 5000 
prebivalcev, sme pa izjemoma 
imeti manj prebivalcev zaradi 
geografskih, obmejnih, naro-
dnostnih, zgodovinskih ali 
gospodarskih razlogov. Ta 
člen se je nato večkrat spre-
minjal v korist ustanavljanja 
majhnih občin, v letu 2010 
pa je državni zbor od teh po-
gojev zadržal le zahtevo, da 
mora imeti občina najmanj 
5000 prebivalcev. Črtane so 
vse določbe, ki naj bi temelji-
le na razumevanju pravice do 
lokalne samouprave kot pra-
vice do lastne občine.

MELLS ne daje pravice do 
lastne občine 

Evropska listina lo-
kalne samouprave (MELLS) 
daje zavezujočo opredelitev 
lokalne samouprave in njenih 
ključnih značilnosti kot tudi 
njene institucionalne oblike. 
Listina ne govori o občini, 
temveč se nanaša na vse vrste 
lokalnih skupnosti.

MELLS ne daje pravi-
ce do lastne občine. »Meje lo-
kalne oblasti se ne spreminjajo 
brez predhodnega posvetova-
nja z lokalnimi skupnostmi, 
na katere se nanašajo, po mo-
žnosti z referendumom, kjer 
to dopušča zakon« (5. člen). 
MELLS je za ustanavljanje 
takih lokalnih skupnosti, ki 
bodo sposobne v zakonskih 

Sporna odločba ustavnega sodišča: 
Kriza naše lokalne samouprave

Dr. Stane Vlaj

Objavljamo prispevek prof. dr. Staneta Vlaja, univ. profesorja javne uprave in strokovnjaka za lokalno in regionalno 
samoupravo, ki je bil sredi meseca objavljen v Dnevnikovem Objektivu.
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okvirih urejati in upravljati 
pomemben del javnih zadev z 
lastno odgovornostjo in v ko-
rist lokalnega prebivalstva.

Vse države si prizade-
vajo za takšno velikost lokal-
nih in regionalnih skupnosti, 
ki bo omogočala potrebne fi-
nančne in človeške vire za čim 
kakovostnejše javne storitve 
za zadovoljevanje sodobnih 
potreb prebivalcev. Marsikje 
si prizadevajo za združevanje 
majhnih občin v večje enote 
(večina bivših socialističnih 
držav) ali pa močno spodbu-
jajo medsebojno sodelovanje 
občin (npr. Francija, Španija). 
V državah, ki so bile uspešne 
pri združevanju občin (npr. 
Nizozemska, Danska), ugota-
vljajo, da nove (večje) občine 
delujejo adekvatno in jih pre-
bivalci dobro sprejemajo.

Po mnenju Sveta 
Evrope (SE) so parametri, ki jih 
je treba upoštevati pri obliko-
vanju novih teritorialnih sku-
pnosti: velikost (teritorij, pre-
bivalstvo), funkcije (naloge in 
pristojnosti), avtonomija (raz-
merja med državnimi oblastmi 
in lokalno/regionalno samou-
pravo, fiskalna in funkcionalna 
soodvisnost) in način delovanja 
(razmerje med javno in zaseb-
no produkcijo). Ti parametri so 
medsebojno odvisni.

Po MELLS lokalna 
samouprava označuje pravico 
in sposobnost lokalne oblasti, 
da v mejah ustave in zakonov 
predpiše in ureja pomemben 
delež javnih lokalnih zadev z 
lastno odgovornostjo in v in-

teresu lokalnega prebivalstva. 
Lokalna oziroma krajevna 
samouprava pomeni pravico 
lokalnih skupnosti ‒ občin in 
širših lokalnih skupnosti -, da 
urejajo v svoji pristojnosti in 
opravljajo javne zadeve, ki se 
nanašajo na življenje in delo 
prebivalcev na njihovem ob-
močju. Gre za pravico ljudi v 
lokalnih skupnostih, da rešu-
jejo svoje lokalne probleme in 
imajo lastne dohodke.

Država ni več abso-
lutno pristojna za določanje 
avtonomije svojih lokalnih in 
regionalnih skupnosti. MELLS 
postavlja temeljna pravila, ki 
zagotavljajo politično, upravno 
in finančno neodvisnost lokal-
nih oblasti.

Prvi monitoring lo-
kalne samouprave v RS, ki ga 
je leta 2001 opravil Kongres 
lokalnih in regionalnih oblasti 
pri SE (CLRAE), je v svojem 
Priporočilu. 89 (2001) med 
drugim svetoval slovenskim 
oblastem, naj ne delijo občine 
Koper oziroma da naj mesto 
ostane takšno, kot je. »Parla-
ment naj najde rešitev, ki bo 
omogočila mestu, da ostane 
takšno, kot je. Pri čemer naj 
upošteva tudi to, da je občina 
(Koper, op. p.) finančno neod-
visna in da so prebivalci Ko-
pra na referendumu glasovali 
proti razdelitvi mesta.«

CLRAE je tudi opo-
zoril, da bi morali vztrajati pri 
zahtevi ZLS, da mora občina 
imeti najmanj 5000 prebival-
cev, in menil, da je bolje nehati 
ustanavljati nove občine, da se 

prepreči še večja razdroblje-
nost, združena z nezadostnim 
financiranjem občin.

Drugi monitoring, ki 
je bil opravljen konec leta 2010, 
je ponovno opozoril na nespre-
jemljivo nadaljevanje procesa 
drobljenja Slovenije na še nove 
občine.

Nujna kritična analiza 
slovenske lokalne 
samouprave

Glavna podlaga lo-
kalne samouprave v RS mo-
rajo biti močne občine. Izogi-
bati bi se morali pretiranemu 
drobljenju, da bi se izognili 
bodočemu razočaranju prebi-
valcev nad občinami, ki v pra-
ksi ne morejo opravljati nalog, 
ki jim jih nalaga zakon. Doslej 
je bila država nemočna pri 
zahtevah za ustanavljanje vse 
manjših novih občin ne glede 
na zakonska merila, ki bi za-
gotavljala oblikovanje občin v 
določenih razumnih teritori-
alnih okvirih. Pri tem je treba 
opozoriti tudi na pomen mest 
kot središč gospodarskih, 
socialnih, tehnoloških, kul-
turnih ter drugih inovacij in 
tistih organizmov, ki v svojem 
vplivnem območju sorazvijajo 
tudi zaledje.

Več kot polovica slo-
venskih občin ne izpolnjuje 
zakonskih pogojev za usta-
novitev. Vedno večje število 
majhnih občin ni sposobnih 
opravljati številnih nalog, ki 
jih zato namesto njih (še ve-
dno) opravlja država, to pa 
hkrati krepi njeno moč in cen-

tralizacijo. Vsekakor obstaja 
potreba po združevanju (pre)
majhnih občin tudi v Sloveniji.

Slovenska lokalna sa-
mouprava je v krizi, ki se kaže 
v centralističnem urejanju in 
gledanju na položaj občin, 
razdrobitvi Slovenije na (pre)
majhne občine, odsotnosti po-
krajin, neuresničevanju evrop-
skih načel in standardov na 
tem področju, prilastitvi občin-
ske oblasti s strani županov in 
političnih strank, neuresniče-
vanju participacije državljanov 
pri odločanju o lokalnih javnih 
zadevah, zanemarjanju etičnih 
standardov pri upravljanju ob-
čin idr. Slovenska lokalna sa-
mouprava nasploh zaostaja za 
evropskimi načeli (zlasti nače-
la subsidiarnosti) in standardi 
(npr. dobro upravljanje lokal-
nih skupnosti) na področju lo-
kalne in regionalne demokraci-
je oziroma samouprave.

Na temelju kritične 
in neodvisne strokovne analize 
dosedanjega razvoja lokalne sa-
mouprave v RS bi državni zbor 
moral sprejeti manjkajočo stra-
tegijo nadaljnjega razvoja lo-
kalne samouprave, ki bi morala 
upoštevati tudi evropska načela 
in standarde, pri njeni izdela-
vi pa bi moral biti zagotovljen 
multidisciplinarni pristop.

Prof. dr. Stane Vlaj, univ. 
profesor javne uprave, 
strokovnjak za lokalno in 
regionalno samoupravo
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Odločba Ustavnega 
sodišča, številka U-I-137/10 z 
dne 26. 11. 2010 (v nadaljevanju 
odločba) v nasprotju z razširje-
nim prepričanjem niti v izreku 
niti v obrazložitvi Državnemu 
zboru ne nalaga, da mora usta-
noviti občino Ankaran. V 1. 
točki izreka Ustavno sodišče 
ugotavlja, da je ZUODNO v 
neskladju z ustavo, v 2. točki 
izreka pa Državnemu zboru 
nalaga, da mora ugotovlje-
no neskladje odpraviti v roku 
dveh mesecev po objavi odloč-
be v Uradnem listu. V obrazlo-
žitvi odločbe so podrobneje 
pojasnjeni razlogi za takšno 
odločitev Ustavnega sodišča.

Ključna stališča odloč-
be so naslednja: obstaja ustavna 
pravica do lokalne samouprave, 
ki se uresničuje prek ustano-
vitve občin (prim. točka 9 ob-
razložitve odločbe); občina je 
lahko ustanovljena, če so za to 
izpolnjeni ustavni in zakonski 
pogoji; izpolnjenost teh pogojev 
mora biti preverjena pred razpi-
som referenduma (prim. točka 
11 obrazložitve); Državni zbor 
mora upoštevati voljo, izraže-
no na referendumu, če nima 

utemeljenih ustavnopravnih 
razlogov za drugačno ravnanje 
(prim. točka 15 obrazložitve). 

 
Nasledki odločbe 
Ustavnega sodišča 

Odločba je bila obširno 
kritizirana v strokovni in laični jav-
nosti. Bistvena očitka sta bila vse-
binska napačnost odločitve ter pre-
stop pristojnosti, ki jih ima Ustavno 
sodišče po Ustavi in Zakonu o 
Ustavnem sodišču. Bistvo navede-
nih kritik je v tem, da je Ustavno 
sodišče možnost ustanavljanja ob-
čin povzdignilo na raven ustavne 
pravice, da je referendumu o usta-
novitvi občine podelilo zavezujočo 
moč, da je spregledalo neobstoj 
zakonskih pogojev za ustanovitev 
občine v konkretnem primeru, 
prav tako pa je Državnemu zboru 
naložilo, kako mora ravnati v tej 
zadevi, s čimer je prestopilo svoj 
položaj tako imenovanega nega-
tivnega zakonodajalca. 

V tem pravnem mnenju 
se ne spuščamo v polemiko o vse-
binski pravilnosti odločbe Ustav-
nega sodišča, čeprav se pridružu-
jemo opozorilom, ki so bila dana 
s strani pravnih strokovnjakov v 
zgoraj navedenih pravnih mnenjih. 

Opozarjamo pa, da so strokovne 
kritike večinoma spregledale, da 
Ustavno sodišče ne zahteva usta-
novitve občine Ankaran, temveč 
zgolj ugotavlja obstoj neskladja 
zakona z ustavo. 

Ustavnopravni razlogi 
za neustanovitev občine 
Ankaran

Ob upoštevanju sporne 
odločbe Ustavnega sodišča in po-
zitivnega izida referenduma imajo 
prebivalci Ankarana ustavno pra-
vico, da se zanje ustanovi občina. 
Te ustavne pravice pa so skladno 
s 3. odstavkom 15. člena Ustave 
omejene s pravicami drugih, po 
ustaljeni ustavnosodni presoji pa 
tudi z javno koristjo. Pri presoji 
dopustnosti posegov v ustavne pra-
vice (v konkretnem primeru v pra-
vico do ustanovitve občine) je treba 
upoštevati načelo sorazmernosti. 
Omejitev pravice mora zasledovati 
legitimen cilj, sredstvo za dosego 
tega cilja mora biti primerno in 
neogibno potrebno, prav tako pa je 
treba upoštevati načelo sorazmer-
nosti v ožjem smislu, kar pomeni, 
da je treba tehtati zasledovani cilj in 
intenziteto posega v pravico. 

Varstvo italijanske narodne 
skupnosti 

Skladno s 1. odstavkom 
64. člena Ustave imajo italijanska 
narodna skupnost in njeni pripa-
dniki pravico do vzgoje in izobra-
ževanja v svojem jeziku ter do obli-
kovanja in razvijanja te vzgoje in 
izobraževanja. Pomembna je oko-
liščina, da na območju, ki naj bi ga 
obsegala novoustanovljena občina 
Ankaran, živijo tudi pripadniki ita-
lijanske narodne skupnosti, ki svo-
jo pravico iz 1. odstavka 64. člena 
Ustave do vzgoje in izobraževanja 
v svojem jeziku, uresničujejo na 
območju MOK, in sicer v osnovni 
šoli Pier Paolo Vergerio Il Vecchio 
in v vrtcu Delfino Blu (podružni-

ci navedene osnovne šole in vrtca 
delujeta v Hrvatinih, kjer pokrivata 
tudi potrebe otrok in učencev itali-
janske narodne skupnosti, ki prebi-
vajo v Ankaranu). Z ustanovitvijo 
občine Ankaran bi pripadniki itali-
janske narodne skupnosti, ki živijo 
na območju Ankarana, ostali brez 
možnosti uresničevati ustavno pra-
vico do vzgoje in izobraževanja v 
svojem jeziku (ta se namreč uresni-
čuje na nivoju posameznih občin), 
avtohtono italijansko prebivalstvo 
iz tega območja bi bilo neizbežno 
izpostavljeno procesu tihe asimila-
cije. Navedenega posega v pravice 
pripadnikov italijanske narodne 
skupnosti ni mogoče sanirati na 
primer z obljubo, da bo v dolo-
čenem roku omogočeno šolanje 
oziroma vzgoja in varstvo otrok 
– pripadnikov italijanske narodne 
skupnosti na območju novousta-
novljene občine Ankaran. Zavedati 
se je treba, da procesa izobraževa-
nja v okviru osnovne šole za posa-
meznega učenca ni mogoče pre-
prosto prekiniti za čas, dokler niso 
izpolnjeni ustrezni pogoji. Enako 
velja za varstvo in vzgojo v vrtcu. 

Poleg navedene ustavne 
določbe je treba upoštevati tudi 
določbo osimske pogodbe, ki do-
loča, da bo vsaka stran (Italija in 
Jugoslavija) ohranila v veljavi no-
tranje ukrepe, ki jih je sprejela pri 
izvajanju specialnega statuta in da 
bo v okviru svojega notranjega pra-
va zagotovila pripadnikom zadev-
nih manjšin enako raven varstva, 
kot jo je določal specialni statut, 
ki neha veljati. Osimska pogodba 
v Sloveniji velja na podlagi Akta o 
notifikaciji nasledstva sporazumov 
nekdanje Jugoslavije z Republiko 
Italijo, zato mora biti vsak zakon, 
tudi ZUODNO, skladen z ratifi-
ciranimi in objavljenimi medna-
rodnimi pogodbami, ki veljajo v 
Republiki Sloveniji, upoštevaje 2. 
odstavek 153. člena Ustave. Z usta-
novitvijo občine Ankaran bi se 

Ustavno sodišče ne zahteva 
ustanovitve občine Ankaran

Dr. Marko Bošnjak

Pravno mnenje glede ustanavljanja občine Ankaran je podal tudi doc. dr. Marko Bošnjak, odvetnik specialist iz Odvetniške 
družbe Čeferin, sicer vodja oddelka za ustavno in mednarodno pravo.
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raven varstva pravic pripadnikov 
italijanske narodne skupnosti v 
Sloveniji znižala, kar bi pripeljalo 
do neskladja z 2. odstavkom 153. 
člena Ustave. 

V zvezi z ustavno zago-
tovljenimi pravicami italijanske 
narodne skupnosti je treba upo-
števati tudi 2. odstavek 64. člena 
Ustave, ki določa, da na območjih, 
kjer ti skupnosti živita, ustanovijo 
njuni pripadniki za uresničevanje 
svojih pravic svoje samoupravne 
skupnosti. Tako je ustanovljena 
Samoupravna skupnost italijanske 
narodnosti Koper, ki pokriva tudi 
potrebe pripadnikov italijanske 
narodne skupnosti, ki živijo na 
območju Ankarana. Morebitna 
ustanovitev občine Ankaran bi po-
segla v pravico italijanske narodne 
skupnosti, da se ustanovi in orga-
nizira po načelu samouprave, saj bi 
navedena skupnost morala bodisi 
ustanoviti posebno samoupravno 
skupnost v okviru občine Ankaran 
ali pa bi pripadniki italijanske na-
rodnosti na območju Ankarana 
ostali brez samoupravne organi-
ziranosti. V obeh navedenih pri-
merih bi šlo za poseg v pravico iz 
2. odstavka 64. člena Ustave. 

Poleg vsega je treba 
upoštevati tudi dejstvo, da bi 
drobitev italijanske narodne sku-
pnosti med posamezne manjše 
samoupravne enote neizogibno 
prispevala k ustvarjanju pritiska 
na njeno številčno slabitev in ve-
čjo razpršenost, kar lahko vodi 
tudi k zamrtju njene dejavnosti. 

Glede na navedeno je 
očitno, da je ustanovitev občine 
Ankaran mogoče zavrniti s sklice-
vanjem na varstvo ustavno zago-
tovljenih pravic italijanske naro-
dne skupnosti. 

Varstvo 
narodnogospodarskih 
interesov, ki se uresničujejo 
preko Luke Koper

Po našem prepričanju je 
ustavna dolžnost države vzpodbu-
jati gospodarski razvoj. To v Ustavi 
sicer ni izrecno zapisano, smiselno 
pa izhaja iz več ustavnih določb. 
Prva je določba 2. člena Ustave, ki 
zagotavlja načelo socialne drža-

ve, nadalje 1. odstavek 74. člena 
Ustave določa, da je gospodarska 
pobuda svobodna, v 2. odstavku 
istega člena pa je zapisano, da se 
gospodarska dejavnost ne sme iz-
vajati v nasprotju z javno koristjo. 
Treba pa je upoštevati tudi določ-
bo 67. člena, ki zagotavlja gospo-
darsko funkcijo lastnine. 

V fazi morebitnega usta-
navljanja nove občine Ankaran 
je treba upoštevati, da bi takšna 
ustanovitev ozemeljsko posegla v 
območje Luke Koper. To bi lahko 
pomembno vplivalo na njeno delo-
vanje in razvoj. Državni prostorski 
načrt, ki je ključen dokument za 
navedeni razvoj, bo poskrbel za ce-
lovito prostorsko ureditev pristani-
šča. V sedanji točki je načrt tik pred 
sprejetjem, morebitna ustanovitev 
občine Ankaran pa bi sprejem načr-
ta lahko bistveno zavirala, če ne celo 
preprečila. Pri tem gre po eni strani 
za to, da bi bilo usklajevanje vseh 
dejavnosti potrebno ne le z enim 
subjektom, to je MOK, temveč z 
dvema, tudi z novo občino Anka-
ran. Po drugi strani gre tudi za to, da 
je razpoloženje protagonistov usta-
novitve občine Ankaran do širitve 
oziroma celovite prostorske ureditve 
Luke Koper izrazito negativno, zara-
di česar je pričakovati, da bi se razvoj 
Luke Koper upočasnil, celo ustavil. 

Splošno znano je, da je 
Luka Koper izjemnega pomena za 
narodno gospodarstvo Republike 
Slovenije. Pri tem ne gre le za do-
hodek, ki ga Luka Koper ustvarja, 
temveč tudi za multiplikativni uči-
nek, ki naj bi se po študijah zmanjšal 
najmanj za faktor 13. To preprosto 
povedano pomeni, da je slovensko 
gospodarstvo bogatejše za 13 evrov 
ob vsakem evru zaslužka v pristani-
ški dejavnosti. Luka Koper zaposluje 
okoli 1.100 ljudi, na območju slo-
venske Istre pa je od pristanišča od-
visnih vsaj še 3.000 delovnih mest. 
Obenem je Luka Koper deležna 
konkurenčnih pritiskov s strani pri-
stanišč v Trstu in na Reki, ki jim bo 
lahko kos le z intenzivnim razvojem, 
ki pa bi bil z morebitno ustanovitvijo 
občine Ankaran vsaj upočasnjen, če 
ne ustavljen. Tudi iz tega razloga bi 
ustanovitev občine Ankaran imela 
protiustavne posledice. 

Ob vsem tem ni brez 
pomena dejstvo, da v sedanjem 
stanju MOK prejema nadomestilo 

v višini 4,6 milijona evrov. Ta denar 
je porazdeljen za zadovoljevanje in-
teresov prebivalcev vseh 23 koprskih 
krajevnih skupnosti, ki so nastanek 
Luke Koper tudi ustanavljali. Nave-
deno nadomestilo in koncesnina bi 
se razdelila med novonastalo občino 
Ankaran in MOK, pri čemer bi lah-
ko bilo ogroženo zadovoljevanje in-
teresov prebivalcev MOK, s tem pa 
tudi vsebinsko uresničevanje njiho-
ve ustavne pravice do lokalne samo-
uprave. Pri presoji ustavnopravnih 
razlogov za ustanovitev občine An-
karan in proti njej bi bilo treba tako 
upoštevati tudi navedeni dejavnik.

Ustavni položaj državnega 
sveta kot ustavnopravni 
razlog za neustanovitev 
občine

Stališče Ustavnega so-
dišča v odločbi je, da mora Dr-
žavni zbor pogoje za ustanovitev 
občine preveriti pred razpisom 
referenduma za ustanovitev ob-
čine. Teh pogojev naknadno, 
torej po morebitnem pozitivnem 
izidu referenduma, ne more več 
preverjati. V zvezi s takšnim sta-
liščem Ustavnega sodišča je treba 
upoštevati dejstvo, da Državni 
svet ne more sodelovati v postop-
ku razpisa referenduma za usta-
novitev občine. Tako Državni 
svet v tisti fazi postopka ustana-
vljanja občin ne more preverjati 
obstoja ustavnih in zakonskih 
pogojev za njeno ustanovitev. 

doc. dr. Marko Bošnjak
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Ustavno sodišče v odločbi 
ustanovitve občine Ankaran 
niti ne zahteva. V sami odločbi 
je odprta možnost, da Državni 
zbor ob uskladitvi ZUODNO 
z Ustavo, kar mu je naloži-
lo Ustavno sodišče, občine 
Ankaran ne ustanovi, pri tem 
pa se sklicuje na ustrezne 
ustavnopravne razloge. Ti so 
predvsem varstvo italijanske 
narodne skupnosti, varstvo 
narodnogospodarskih inte-
resov, ki se uresničujejo prek 
Luke Koper, ter položaj Držav-
nega sveta. Navedeni razlogi 
so lahko uporabljivi tako v 
postopku sprejemanja zakona 
v Državnem zboru kakor tudi 
v morebitnem postopku pred 
Ustavnim sodiščem. Pričako-
vati je namreč, da bodo inte-
resenti za ustanovitev občine 
Ankaran v primeru njene neu-
stanovitve na Ustavno sodišče 
vložili novo pobudo za oceno 

ustavnosti, ob navedeni 
priliki pa bo treba pripraviti 
ustrezno argumentacijo tako 
za Državni zbor kot tudi za 
MOK kot morebitnega inter-
venienta v ustavnosodnem 
postopku. 
Upoštevati je treba tudi 
razvoj dogodkov v Državnem 
zboru, namreč dejstvo, da je 
matično delovno telo na seji 
dne 18. 1. 2011 zavrnilo na-
daljnjo obravnavo zakona, s 
katerim bi bila ustanovljena 
občina Ankaran. Ob tem so 
nekateri pravni strokovnjaki, 
ki so sodelovali v razpravi, 
poudarjali okoliščino, da je 
Ustavno sodišče ob izdaji 
odločbe prekoračilo svoja 
pooblastila in da je to razlog 
za neustanovitev občine. Po-
sebej poudarjam, da takšna 
razlaga ni le pravno proble-
matična (odkrito sklicevanje 
na nespoštovanje odločbe 
Ustavnega sodišča) ter poli-
tično in medijsko nespretna, 
temveč lahko ovira tudi raz-
pis volitev v občinski svet in 
volitev župana MOK. Skladno 
s 4. točko izreka odločbe 
Ustavnega sodišča predse-
dnik Državnega zbora v 20 
dneh po uveljavitvi zakona, s 
katerim Državni zbor izpolni 
zahtevo iz 2. točke izreka, 
razpiše volitve v občinski 
svet in volitve župana MOK. 
Če bi se Državni zbor odločil, 
da zahteve iz 2. točke izreka 
odločbe Ustavnega sodišča 
ne bi spoštoval, bi nastale 
pomembne pravne ovire za 
razpis volitev v občinski svet 
in župana MOK. Zato je po 
mojem mnenju treba vztra-
jati pri stališču, da je Državni 
zbor odločbo Ustavnega 
sodišča uresničil s tem, da 
je ustanovil občino Mirna, 
glede Ankarana pa obstajajo 
utemeljeni ustavnopravni 
razlogi, zaradi katerih Držav-
ni zbor ob novem odločanju 
ugotavlja, da občine Ankaran 
ne more ustanoviti, s tem pa 
je tudi odpravljeno neskladje 
ZUODNO z Ustavo. Na ta 
način nastane obveznost 
predsednika Državnega zbo-
ra, da v 20 dneh po tem, ko 
bo sprejet zakon, ki bo usta-
novil občino Mirna, razpiše 
tudi volitve v občinski svet in 
volitve župana občine Mirna, 
MOK in občine Trebnje.
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Župan Boris Popovič 
se je na seji omejil na gospodarski 
vidik in na italijansko narodno 
skupnost. Poudaril je, da so se z 
razvojem pristanišča pristanišče in 
z njim povezane dejavnosti začele 
širiti na območje tako imenovane 
Ankaranske bonifike: »Že z dol-
goročnim prostorskim planom 
iz leta 1986 je bil razvoju mesta 
Koper namenjen velik del tega 
območja, z novim državnim pro-
storskim načrtom, ki je v pripra-
vi, pa bo za razvoj gospodarskih 
dejavnosti namenjenih še več teh 
površin. Gre za območje, ki se je 
v preteklih letih z vlaganji Mestne 
občine Koper razvilo praktično iz 
nič in danes predstavlja razvojni 
gospodarski potencial za enovito 
Mestno občino Koper. Morebitna 
ustanovitev nove občine v predla-
ganem teritorialnem obsegu bi 
imela izrazito negativen vpliv na 
poslovanje in razvoj Luke Koper, 
kar ima lahko škodljive posledice 
tako za Mestno občino Koper kot 
tudi za širšo regijo in državo, kot 

večinskega lastnika Luke Koper.« 
Pri vprašanju Luke in 

predlagane občine na območju 
KS Ankaran nikakor ne gre za 
delitev denarja iz koncesije ozi-
roma za denar, ki si ga je Mestna 
občina Koper, po trdih vsakokra-
tnih pogajanjih z Luko, izredno 
težko priborila. Ob tem seveda ni 
zanemarljivo dejstvo, da so Luko 
Koper gradili in jo ustvarjali pre-
bivalci vseh 23 koprskih krajevnih 
skupnosti, in z njo danes tudi vsi 
sobivajo, kar nenazadnje s seboj 
poleg pozitivnih potegne tudi 
vse negativne vplive, ki jih ima to 
podjetje na življenjsko okolje in 
na ljudi. In pri tem svetlobna one-
snaženost in hrup veliko bolj pri-
zadevajo prebivalce mesta in vsaj 
petih primestnih krajevnih sku-
pnosti Mestne občine Koper kot 
pa 3000 prebivalcev KS Ankaran. 
V tej luči bi bilo najmanj nepo-
šteno, da bi bil večjega dela luške 
odškodnine deležen manjši del 
prebivalstva. Trenutno nadome-
stilo 4,6 milijona evrov je namreč 
plod uspešnega dogovarjanja Me-
stne občine Koper in vodstva Luke 
Koper, natančnih popisov realnih 
stavbnih zemljišč, dogovarjanja in 
sodelovanja z vsakokratnim vod-
stvom Luke Koper, zavedajoč se, 
da sobivanje z lokalno skupnostjo 

in razvoj tega podjetja, katerega 
multiplikativni faktor pomeni v 
celotni slovenski verigi najmanj 13 
(to govorijo študije), ni pomem-
ben le za občino in regijo, pač pa 
za slovensko gospodarstvo in za 
državo Slovenijo v celoti. Iz tega 
vidika pa je Luka Koper nedelji-
va, kajti poseg v njeno ozemelj-
sko celovitost pomeni tudi od-
prto vprašanje bodočega razvoja 
države Slovenije. Pomeni vpra-
šanje smiselnosti izgradnje dru-
gega tira, vprašanje smiselnosti 
poteka petega vseevropskega ko-
ridorja po naši državi, vprašanje 
potrebe naše države po dostopu 
na odprto morje.

»Skratka gre za strateški 
nacionalni interes prve vrste. S to 
potezo bi se država Slovenija zave-
stno odrekla izredno pomembni 
gospodarski panogi, ki so jo pod-
pirale vse prejšnje vlade in naj bi 
jo podpirala tudi obstoječa. Vse 
vlade dosedaj so jo ne le podpirale, 
ampak so vanjo tudi v vseh teh le-
tih precej vložile. Ta gospodarska 
panoga naj bi predstavljala enega 
paradnih konjev slovenskega go-
spodarstva in v tem smo si edini 
vsi, celo tako imenovana leva in 
desna politična garnitura. To je 
logistika. Skratka, ne moremo in 
si tudi za nobeno ceno ne smemo 

privoščiti, da bi se odpovedali tako 
pomembni gospodarski panogi 
kot je logistika,« je rekel župan.

Ogrožena italijanska 
narodna skupnost

V okviru sedanje Me-
stne občine Koper je zagotovljena 
vzgojno – izobraževalna dejavnost 
pripadnikov italijanske narodne 
skupnosti v italijanskem jeziku. Na 
območju Mestne občine Koper je 
tako ustanovljena Scuola elemen-
tare Pier Paolo Vergerio il Vecchio 
Capodistria – Osnovna šola Pier 
Paolo Vergerio il Vecchio Koper 
in Ente pubblico di istruzione ed 
educazione - Javni vzgojno-izobra-
ževalni zavod Giardino d'infanzia 
delfino blu, v okviru katerega se 
izvaja program za predšolske otro-
ke. V morebitni novi občini takšna 
možnost izobraževanja otrok ni 
zagotovljena, čeprav bi v skladu z 
Ustavo RS in zakoni morala biti 
brezpogojno zagotovljena že pred 
ustanovitvijo le-te. 

Uresničevanje pravic 
italijanske narodne skupnosti ni-
kakor ne pomeni le zagotovitev 
predstavnika v občinskem svetu 
in oblikovanje sveta italijanske 
narodne skupnosti, kot izhaja iz 
navedb Vlade v predlogu zakona. 
Ključni aspekt manjšinskega var-
stva se nanaša ravno na področje 
vzgojno – izobraževalnih in kultur-
nih dejavnosti, ki so temelj za ohra-
njanje identitete narodne skupnosti 
in s tem njenega obstoja in ravno na 
tem področju bodo pripadniki ita-
lijanske narodne skupnosti, s spre-
jetjem predlaganega zakona najbolj 
oškodovani. Pri tem je potrebno 
poudariti, da se lahko s spremem-
bo območja občine ogrozi etnična 
sestava občine. Predlagana delitev 
Mestne občine Koper pomeni šte-
vilčno slabitev italijanske narodne 
skupnosti in njeno večjo razpr-
šenost, ki v končni fazi zaradi 
majhnega števila pripadnikov 
italijanske skupnosti v novi 
občini, lahko pomeni zamrtje 
njene dejavnosti. 

»Gre za nacionalni interes«

»Luka Koper vsekakor ni le zadeva KS Ankaran, ni niti le zadeva Kopra, ampak je 
interes Slovenije, in to ne zgolj zaradi tega, ker je edino slovensko okno v svet, pač pa 
je Luka Koper generator razvoja slovenskega gospodarstva in države Slovenije, ki se 
mora zavedati svojega strateškega položaja in prednosti, ki jih v tem trenutku še ima, 
navkljub nenehnim prizadevanjem nekaterih sosednjih držav, da temu ne bi bilo več 
tako«, je dejal župan. 

Občinski svet Mestne občine Koper je na izredni seji 10. januarja dal negativno mnenje k predlogu Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada.

Občinski svet je ponovno 
ugotovil in izrecno poudaril:

da je Luka Koper nedeljiva 
ter da njena ozemeljska celo-
vitost ni le v interesu Mestne 
občine Koper in širše regije, 
ampak tudi in predvsem v 
interesu države Slovenije, kajti 
pri vprašanju delitve Mestne 
občine Koper in posledično 
Luke Koper gre za vprašanje 
nacionalnega interesa,

da iz predloga ne izhaja 
ustrezna opredelitev posledic, 
ki jih ima ustanovitev nove ob-
čine na območju KS Ankaran 
na uresničevanje posebnih 
pravic pripadnikov italijanske 
narodne skupnosti,da se pre-
dlaga ustanovitev občine, ki ne 
izpolnjuje zakonskih pogojev 
za ustanovitev občine, določe-
nih v 13. in 13 a. členu Zakona 
o lokalni samoupravi, 

da predlagatelj ni realno 
predstavil finančnih posledic 
ustanovitve nove občine.
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Če presojamo ustavnost Mestne občine Koper kot take zgolj skozi citirani odločbi 
Ustavnega sodišča, potem bi Državni zbor moral ugotoviti, da z ustanovitvijo nove 
občine to neustavnost še dodatno poglablja, saj posega v sam mestni del Mestne občine 
Koper, medtem ko navedeni ustavni odločbi »neustavnost« utemeljujeta na preveliki 
ruralnosti in povezanosti ruralnega območja z mestnim jedrom.  

Tudi geografski in gospodarski razlogi kažejo na utemeljene razloge, da naselje 
Ankaran ostane del Mestne občine Koper. Naselje Ankaran (v mejah sedanje KS) je 
namreč v celoti vključen v »ureditveno območje mesta Koper«. To je že najmanj 20 
let stara in še vedno veljavna opredelitev dolgoročnega plana in prostorskih sestavin 
veljavnih planskih dokumentov. To praktično pomeni, da je naselje Ankaran sestavni 
del mesta, kot jedra sedanje Mestne občine Koper. 

Ustavno sodišče je v 
svoji odločbi št. U-I-2/06 izrecno 
navedlo, da je predlagatelj dolžan 
utemeljiti razloge, ki utemelju-
jejo ustanovitev nove občine. V 
primerih, ko je nek pogoj relativ-
ne narave, je potrebno ugotoviti 
obstoj okoliščin, ki opravičujejo 
njegovo relativno uporabo. Zakon 
o lokalni samoupravi v 13. členu 
pogoj števila prebivalstva postavlja 
kot absolutni pogoj, edina izjema, 
ki omogoča ustanovitev občine, 
tudi če ta nima 5000 prebivalcev, 
je ustanavljanje občine z združitvi-
jo dveh ali več občin, ta izjema pa 
v konkretnem primeru ni podana. 
Predlog Vlade Republike Slovenije 
očitnega odmika od absolutnega 

Anton Sagadin (DeSuS): 
�Ustavno sodišče je sicer 
najvišja institucija v državi, 
vendar ni institucija, ki lahko 
določi ali narekuje, kako naj 
poslanec glasuje. Poslančeva 
pravica je tista, da glasuje po 
svoji vesti.« Člani koprskega 
izvršnega odbora stranke 
so Sagadina pooblastili, da 
podpre sklep občinskega 
sveta za izdajo negativnega 
mnenja k predlogu zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
Zakona o ustanovitvi občin ter 
o določitvi njihovih območij. 
Izvršni odbor DeSuS, območna 
organizacija Koper, je s skle-
pom seznanil vodstvo stranke 
DeSuS, ob tem pa poslance 
DeSuS prosil, da pri svojem 
odločanju v Državnem zboru 
upoštevajo stališča koprske 
območne organizacije.

ZAKAJ NE OBČINA
Predlagana občina na območju 
KS Ankaran ne izpolnjuje 
zakonskih pogojev, ki jih določa 
Zakon o lokalni samoupravi. 
Tako ne izpolnjuje kriterijev, 
ki ji določa 13. člen Zakona 
o lokalni samoupravi, ki so 
v tem, da je občina sposob-
na zadovoljevati interese in 
potrebe svojih prebivalcev, 
zlasti pripadnikov italijan-
ske narodne skupnosti, prav 
tako pa predlagana občina ne 
izpolnjuje kriterija iz 13a. člena 
Zakona o lokalni samoupravi, ki 
določa, da ima občina najmanj 
5000 prebivalcev. 

zakonskega pogoja na nobenem 
mestu niti ne omenja, kaj šele, da 
bi neizpolnjevanje temeljnega po-
goja za ustanovitev občine kakor-
koli ustrezno obrazložil.

Razlog za predlaganje 
navedenega zakona je izved-
ba odločbe Ustavnega sodišča 
U-I-137/10. Če je torej princip 
za vsako ceno ustanoviti novo 
občino na območju KS Anka-
ran le zaradi odločbe Ustavnega 
sodišča, potem bi Državni zbor 
moral upoštevati, poleg navedene 
odločbe Ustavnega sodišča, pri 
vsakokratnem postopku ustana-
vljanja občin tudi ostale meritor-
ne odločbe Ustavnega sodišča, ki 
vsebujejo ustavnopravne razlage 
glede ustanavljanja občin, kar 
pomeni, da mora pri ustanavlja-
nju občin upoštevati tudi odločbi 
Ustavnega sodišča U-I-301/98 in 
U- I 183/94, kot tudi druge odloč-
be in referendumske odločitve in 
jih pri tem izvršiti na način kot iz 
njih izhaja, ne pa zgolj na način, 
na katerega napotuje predlagani 
zakon, ki omogoča nesistematič-
no deljenje Mestne občine Koper 
zgolj po kriteriju, ali prvi del, ki se 
odloči, da postane občina izpol-
njuje zakonske kriterije. Čeprav 
je referendumska volja občank in 
občanov Mestne občine Koper 
večkrat zavrnila neživljenjsko in 
nesocialno ter razvojno nesmisel-
no delitev enotne Mestne občine 
Koper, njen razvoj pa je po 15 letih 
njenega obstoja tudi empirično 
potrdil, da odločb Ustavnega so-
dišča U-I-193/94 in U-I-301/98 
ni mogoče uresničiti dobesedno, 

še zlasti, če pri tem upoštevamo 
druge odločbe Ustavnega sodišča, 
Ustavo in predpise, vsekakor pa 
ne na način dopuščanja parcial-
nega in časovno neusklajenega 
ustanavljanja občin. Predlagani 
zakon je zato v neskladju z na-
vedenima odločbama Ustavnega 
sodišča Republike Slovenije, to-
liko bolj zaradi samega dejstva, 
da KS Ankaran ne izpolnjuje 
pogojev za ustanovitev občine. 

Nesporno mestno naselje
Izločitev naselja Anka-

ran iz Mestne občine Koper dra-
stično posega v njeno teritorialno 
zaokroženost. Dejstvo je namreč, 
da je naselje Ankaran, zaradi ra-
zvoja Luke Koper in poslovno go-
spodarske cone Sermin, neposre-
dno že povezano z mestom Koper 

in je iz tega vidika, morda celo 
edino nesporno naselje v celotni 
Mestni občini Koper, ki je vključe-
no v mestno občino. Z morebitno 
ustanovitvijo nove majhne občine 
bi na eni strani posegli v že pove-
zano naselje, po drugi strani pa 
bi naselja nad KS Ankaran de-
jansko izgubila neposredni stik 
in postala tako še bolj nepove-
zana z mestom, Mestna občina 
Koper pa še bolj »neustavna«. 

Delitev Mestne občine 
Koper se osredotoča zgolj na te-
ritorialno zmanjševanje Mestne 
občine Koper, namesto, da bi se 
posvetila notranji povezanosti 
Mestne občine Koper in KS An-
karan. Predpostavka, da je s tem, 
če zmanjšamo teritorialno velikost 
občine, že zagotovljena tudi večja 
medsebojna povezanost zaob-
seženih krajev in prebivalcev, je 
popolnoma zgrešena. Prav na ob-
močju koprske občine je značilno, 
da se glavne prometne povezave v 
školjkasti obliki, radialno stekajo 
v občinsko središče. Le-to je tako 
lažje dostopno, kot pa so sicer bliže 
ležeči kraji med seboj, ki dostikrat 
nimajo »nič skupnega«.

Eno temeljnih načel 
ustanavljanja občin je zapisano v 
5. členu Zakona o lokalni samo-
upravi, ki določa, da se občine na 
območjih, kjer živijo pripadniki 
madžarske in italijanske narodne 
skupnosti oblikujejo tako, da je v 
njih zagotovljeno uresničevanje 
posebnih pravic narodnih sku-
pnosti. Območje predlagane nove 
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občine je narodnostno mešano 
območje in je kot tako oprede-
ljeno v Statutu Mestne občine 
Koper, v V. poglavju, ki posebej 
ureja položaj italijanske narodne 
skupnosti in njenih pripadnikov 
in s tem v zvezi v 109. členu dolo-
ča, da je pripadnikom italijanske 
narodne skupnosti zagotovljena 
vzgoja in izobraževanje v svojem 
jeziku ter pravica do oblikovanja 
in razvijanja te vzgoje in izobra-
ževanja, zato (110. člen Statuta) 
občina v skladu z zakonom sou-
stanavlja vrtce in osnovne šole za 
otroke italijanske narodne sku-
pnosti in skrbi za ustanavljanje 
še drugih vzgojno izobraževal-
nih organizacij za uresničevanje 
njihovih potreb ter podpira šola-
nje občanov italijanske narodne 
skupnosti na srednjih, višjih, 
visokih šolah in fakultetah v ob-
čini in zunaj nje. S tem v zvezi je 
zato povsem neustrezna ocena 
drugih posledic sprejetja predlo-
ga zakona, glede katerih Vlada 
pavšalno zaključuje, da ustano-
vitev nove občine na območju 
KS Ankaran ne zmanjšuje pravic 
pripadnikov italijanske narodne 
skupnosti, ki so jim zagotovljene 
z Ustavo Republike Slovenije 
in Memorandumom o soglasju 
med vlado Italije, Združene-
ga kraljestva, ZDA in Jugo-
slavije o svobodnem ozemlju 
Trsta iz leta 1954.

Italijanska narodna 
skupnost bi bila z ustanovitvijo 
nove občine prizadeta v okviru 
pravice do vzgoje do izobraževa-
nja v svojem jeziku, gospodarske 
in kulturne dejavnosti in drugih 
pravicah, ki jih sedaj kot močna 
skupnost uresničuje v okviru 
Mestne občine Koper. 

K varstvu italijanske 
narodne skupnosti Slovenijo za-
vezuje tudi Osimska pogodba v 
tistem delu, ki govori o tem, da 
bo vsaka stran (Italija in Jugo-
slavija oz. Slovenija): »ohranila v 
veljavi notranje ukrepe, ki jih je 
sprejela pri izvajanju omenjene-
ga statuta in da bo v okviru svo-
jega notranjega prava zagotovila 
pripadnikom zadevnih manjšin 
enako raven varstva, kot jo je do-
ločal specialni statut, ki neha ve-
ljati.« Italija je ob razpadu Jugo-
slavije priznala Slovenijo kot eno 

izmed držav naslednic. Osimski 
sporazum je na seznamu spora-
zumov, ki jih je Slovenija nasle-
dila po razpadli jugoslovanski 
državi, specialni statut pa je ita-
lijanski narodni skupnosti zago-
tavljal posebne pravice tudi na 
področju vzgoje in izobraževa-
nja, kar Vlada v svojem predlogu 
popolnoma prezre.

Določila o varstvu 
italijanske manjšine v Sloveniji 
je najti še v Kulturnem spora-
zumu med Vlado Federativne 
ljudske Republike Jugoslavije 
in Vlade Italijanske Republi-
ke z dne 3.12.1960, ki je bil ob 
razpadu Jugoslavije prav tako 
prevzet v nasledstvo.

Pri tem je potrebno 
poudariti, da se lahko s spre-
membo območja občine ogrozi 
etnična sestava občine. Pre-
dlagana delitev Mestne občine 
Koper pomeni številčno sla-
bitev italijanske narodne sku-
pnosti in njeno večjo razpr-
šenost, ki v končni fazi zaradi 
majhnega števila pripadnikov 
italijanske skupnosti v novi 
občini, lahko pomeni zamrtje 
njene dejavnosti. 

Občani in občanke Me-
stne občine Koper so se odslej že 
nekajkrat plebiscitarno odločili, 
da želijo imeti enotno občino 
Koper v obstoječem obsegu in 
mejah. Čeprav je Ustavno sodi-
šče z odločbo U-I-137/10 posve-
tovalni referendum v nasprotju 
z določili Ustave označilo tako 
rekoč za zavezujočega, bi izhaja-
joč iz te ustavne odločbe Državni 
zbor moral dati enako veljavo tudi 
ostalim referendumskim odloči-
tvam na območju Mestne občine 
Koper oz. izvedenim volitvam in 
njihovim rezultatom. Dejstvo je, 
da bi ustanavljanje posameznih 
občin na območju Mestne občine 
Koper po principu trganja posa-
meznih kosov, ne da bi se ob tem 
imelo pred očmi in spoštovalo 
tudi človekove pravice in odloči-
tve prebivalcev preostalega dela 
Mestne občine Koper, globoko in 
protiustavno posegalo v že več-
krat nedvoumno izraženo voljo 
prebivalcev Mestne občine Koper, 
da živijo skupaj na tem območju, 
skrbijo za svoj življenjski in go-
spodarski razvoj.

Boris Popovič: 
�Vsi dobro vemo, da se 

razbijanje Mestne občine 
Koper ni začelo danes. Dobro 
vemo, kdo je začel. Za to 
zgodbo je vedno bil Danijel 
Starman. Z vsemi močmi je 
deloval v nasprotju in proti 
tedanji vladajoči koaliciji v 
Mestni občini Koper in hvala 
bogu, da vsa ta leta ni bil 
uspešen. Ni bil uspešen tudi 
zaradi tega, ker smo si tudi 
prebivalci z vsem srcem 
želeli enotno Mestno občino 
Koper. Odkar sem župan, so 
bili vloženi že trije predlogi 
za delitev. Najprej s strani 
gospoda Jelinčiča, potem je bil 
gospod Kokalj iz Nove Sloveni-
je, danes pa je predlagatelj 
predstavnik vladajoče opcije 
Franco Juri.« 

�Vodja pobude za usta-
novitev nove občine Ankaran 
Gregor Strmčnik, človek 
Danijela Starmana, je glede 
prvega rezultata glasovanja, 
na podlagi katerega so potem 
razpisali referendum jasno 
povedal: �Za prvi rezultat gla-
sovanja, kjer smo sploh prišli 
do referenduma o novi občini 
Ankaran, je glasovalo 39 
svetnikov za in 33 svetnikov je 
glasovalo proti v tistem času. 
Za teh 39 poslancev je lobiralo 
27 lobistov.«

�Prepričan sem, da se 
nam godi krivica, v to sem 
trdno prepričan. Tako nam v 
Mestni občini Koper, italijanski 
narodni skupnosti, gospo-
darstvu in drugim. Odločitev 
Ustavnega sodišča je zmotna 
in zmotna je zaradi tega, 
ker so jo v to zmoto spravili 
Gregor Strmčnik in vsi ostali, 
ki so lobirali, da je že v prvem 
glasovanju 39 poslancev 
odločilo tako kot se je odločilo. 

Zaradi laži o vinjetah do 
občine?

�Eden od argumentov v 
odločanju o občini Ankaran 
je bila vinjeta. Pred ustav-
nimi sodniki, 8 ustavnih 
sodnikov je bilo prisotnih, 
plus javnost in mediji, je 
odvetnik jasno povedal: 
�Glejte, gospodje sodniki, 
enostavno. Ankaranča-
ni, prebivalci Krajevne 
skupnosti Ankaran v Koper 
brez vinjete na avtomobilu 
enostavno ne morejo priti.« 

To je velika in debela laž. 
To laž so mrtvo hladno pove-
dali pred osmimi ustavnimi 
sodniki in osem ustavnih 
sodnikov je to vzelo zdravo 
za gotovo. Zakaj? Zato, ker 
so oni v Ljubljani. Tako kot se 
vsa politika dela v Ljubljani. In 
zato žal občutimo ogromno 
negativnih posledic. Zato ker 
se ogromno pomembnih, 
zelo pomembnih odločitev za 
naše kraje, za našo občino in 
za našo regijo sprejema, kje? 
V Ljubljani. In to je problem, 
ker ti ljudje enostavno ne 
premaknejo svojih …. in 
pridejo sem in pogledajo na 
licu mesta in le tako bi jim 
lahko jasno argumentirano 
povedali, kaj si mi želimo, 
kaj hočemo in kako vidimo 
določene probleme Tako pa 
je dejstvo, da so bili ustavni 
sodniki napačno informirani 
in z lažmi so jih prepričevali, 
da je treba našo občino na 
vsak način, tako ali drugače 
razbiti,« je rekel župan na seji. 

Upam, da bo Državni zbor 
oziroma poslanci zmogli 
treznega razmišljanja in ne 
bodo nasedli takim manipu-
lacijam in se bodo odločili 
po svoji vesti.« 

www.koper.si     JANUAR 2011



AKTUALNO 15

Il vicesindaco ha spiegato 
che la Comunità nazionale italiana, 
tramite il suo organo istituzionale – la 
Comunità autogestita della nazio-
nalità italiana (CAN), si è trovata in 
questo ultimo mandato a dare, per 
ben cinque volte, il suo parere sulla 
costituzione del Comune di Anca-
rano ovvero per la divisione del Co-
mune città di Capodistria. Il vicesin-
daco ha specificato che fin da quando 
sono iniziati i tentativi di divisione, la 
Comunità italiana è rimasta sempre 

ferma nella sua posizione di assoluta 
contrarietà alla divisione del Comu-
ne città di Capodistria, motivando la 
propria posizione con la convinzione 
che ciò potrebbe soltanto indebolire 
la Comunità italiana che vive sul ter-
ritorio. “problemi che noi abbiamo 
sono molteplici e naturalmente tutte 
queste volontà di dividere il Comune 
di Capodistria, anche da parte del go-
verno, con le leggi che vengono pro-
poste, assolutamente non ci aiutano, 
anzi, la nostra posizione ne esce di 
volta in volta più debole. Prendendo 
in esame soltanto la proposta di costi-
tuire il Comune di Ancarano, siamo 
profondamente convinti che non 
ci siano le condizioni per farlo. Per 
quanto riguarda la Comunità italiana 
sul territorio, infatti, non esistono gli 
asili, le scuole, le associazioni – orga-
nizzazioni associative degli apparte-
nenti alla nostra comunità. Nel Co-
mune città di Capodistria, nella sua 
integrità, la Comunità italiana vede 
garantiti e rispettati i propri diritti: ab-
biamo la scuola e gli asili con le sezio-
ni periferiche, abbiamo le nostre Co-
munità degli Italiani, le associazioni 
culturali, ecc. Con la costituzione del 
nuovo comune gli Italiani che vivono 
su quel territorio verrebbero privati 

di tutto ciò. Significherebbe perdere 
immediatamente i diritti sanciti dalla 
Costituzione definiti in modo parti-
colare nell’articolo 64 il quale garanti-
sce la specificità agli appartenenti alle 
comunità nazionali autoctone sul ter-
ritorio. In modo particolare preoccu-
pa quanto previsto all’articolo 5 della 
proposta di legge in questione, che 
prevede solo l’elezione di un candida-
to membro della Comunità naziona-
le italiana al consiglio comunale. Non 
vi è traccia invece della costituzione 
di tutte le istituzioni previste dalla Co-
stituzione: non menziona la scuola, 
non menziona gli asili, non menzio-
na le associazioni, le Comunità degli 
Italiani. Tutto questo non c’è. E non 
è la prima volta che tali disposizio-
ni vengono, volutamente o meno, 
omesse. Sul territorio nazionalmente 
misto, per la costituzione di un nuovo 
comune ci devono essere determina-
te condizioni e nel nostro caso, anche 
quelle che tutelano e garantiscono 
i diritti della Comunità nazionale 
italiana. In assenza di tali condizioni 
non può venire costituito un nuovo 
comune. Verrebbero meno anche 
gli accordi internazionali e il fonda-
mento dei diritti costituzionali per 
Comunità nazionale italiana nel 

“Significherebbe perdere i diritti”

“Prendendo in esame soltanto la proposta 
di costituire il Comune di Ancarano, siamo 
profondamente convinti che non ci siano le 
condizioni per farlo”, ha detto Scheriani.

Il vicesindaco Alberto Scherani, membro del consiglio comunale del Comune città di Capodistria, appartenente alla 
Comunità nazionale italiana, ha espresso la sua opinione all’ottava seduta straordinaria del consiglio comunale del 
Comune città di Capodistria, tenutasi il 10 gennaio 2011, nel palazzo Pretorio, convocata per dare il parere sulla Proposta 
di legge sulle modifiche e integrazioni della Legge sulla costituzione dei comuni e la determinazione dei loro territori. 

nostro Paese. Un punto del Memo-
randum di Londra del 1954, recita 
grosso modo così: “Nessun muta-
mento dovrebbe essere apportato alle 
circoscrizioni delle unità ammini-
strative fondamentali nelle zone che 
vengono rispettivamente sotto l’am-
ministrazione civile dell’Italia e della 
Jugoslavia con l’intento di arrecare 
pregiudizio alla composizione etnica 
delle unità stesse.” Questo passaggio 
è passibile di interpretazioni di vario 
genere. I sostenitori della costituzione 
del Comune di Ancarano hanno più 
volte dichiarato di non voler ledere in 
alcun modo i diritti della Comunità 
nazionale italiana. Dopo aver analiz-
zato tutte le discussioni sulla questio-
ne, tenendo conto delle richieste dei 
sostenitori della divisione del Comu-
ne città di Capodistria, delle osserva-
zioni che abbiamo fatto nel corso di 
questi mesi, tenendo conto di tutte 
le volte che non siamo stati chiamati 
ad esprimere il nostro parere, riten-
go che ci sia anche implicitamente 
l’intento di arrecare pregiudizio alla 
Comunità nazionale italiana. Quindi 
vi invito a votare per la delibera pro-
posta dal Comune città di Capodi-
stria,” ha concluso il suo intervento il 
vicesindaco Scheriani.

Poteza je naletela na 
soglasno podporo članov sveta 
ankaranske krajevne skupnosti in 
članov Pobude za ustanovitev ob-
čine Ankaran. Drugačnega mne-
nja pa so v Samoupravni skupno-
sti italijanske narodnosti Koper. 
Njen predsednik Alberto Scheri-
ani je izrazil bojazen, da se za po-
tezo skriva pritisk na italijansko 
narodno skupnost v Ankaranu 
ter da je ta žrtev manipulacije. Ob 
tem je Scheriani znova poudaril, 
da v koprski samoupravni sku-
pnosti nasprotujejo ustanovitvi 
ankaranske občine.

Po Scherianijevem mne-
nju v občini Ankaran ne bi bilo 

možno zagotoviti vseh pravic 
italijanske narodne skupnosti, 
saj na območju sedanje anka-
ranske krajevne skupnosti ni 
vrtca in osnovne šole v itali-
janskem jeziku. Kot je opozoril 
Scheriani, bi bila lahko zaradi 
tega maloštevilna italijanska 
narodna skupnost v Ankaranu 
podvržena hitri asimilaciji.

»Na zakon se očitno požvižgajo« 
Pripadniki italijanske narodne skupnosti v Ankaranu so 19. januarja na koprski upravni enoti sprožili postopek registracije 
samoupravne skupnosti italijanske narodnosti in združenja skupnosti Italijanov Ankaran. 

Odzval pa se je tudi župan 
Boris Popovič: 

�S tem so pobudniki z Da-
nijelom Starmanom na čelu 
oz. njegovim slamnatim mo-
žem Gregorjem Strmčnikom 

priznali, da Ankaran ves ta 
čas sploh ni imel pogojev 
za  zagotavljanje pravic ita-
lijanski narodni skupnosti, 
prav tako kot nima niti vrtca 
in šole v italijanskem učnem 
jeziku, kar je absolutni pogoj 
za ustanovitev občine. V 
Mestni občini Koper smo vse 
to ves čas trdili in poudarjali. 

Menim, da z vsako 
nadaljnjo potezo pobuda 
še bolj jasno in nedvou-
mno razkriva pomembne 
pomanjkljivosti, o katerih bi 
po zakonu morali razmišljati 

in jih tudi uresničiti že pred 
samo vložitvijo pobude za 
ustanovitev občine.

Danijel Starman, Franco 
Juri, Barbara Verdnik, Gre-
gor Strmčnik, Olga Franca, 
Janez Starman in podobni 
se pa, kot večkrat do sedaj, 
na zakon oz. na izpolnje-
vanje zakonskih pogojev 
enostavno požvižgajo. Še več 
kot to: vsevprek – poslance, 
državne svetnike, sodnike, 
da o krajanih sploh ne govo-
rimo, prepričujejo, naj se na 
zakon požvižgajo tudi oni«.
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Semedelska promenada je odprta
Mestna občina Ko-

per je v leto 2011 vstopila ve-
ličastno. 1. januarja 2011 je 
namreč župan Boris Popovič 
slavnostno prerezal trak in tako 
odprl prenovljeno Semedelsko 

promenado in Hlavatyjev park. 
Spektakularno odprtje te iz-
redno pomembne naložbe, na 
katero smo občanke in občani 
Mestne občine Koper čakali 
mnogo let, je na ulice privabilo 

več kot deset tisoč ljudi. Vzduš-
je je bilo fenomenalno, nastop 
skupine Ne me jugat na zgornji 
terasi Hotela Koper nevsak-
danji, veliko ognjeno koprsko 
sonce na prenovljeni prome-

nadi veličastno, ognjemet ob 
spremljavi glasbe pa nikogar ni 
pustil ravnodušnega; skratka, 
1. januar 2011 je bil dan, ki se 
je z zlatimi črkami vpisal v zgo-
dovino Mestne občine Koper.
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Številni, ki so se udeležili spektakularnega od-
prtja, so se zgražali nad letakom, ki sta ga na-
pisala Tihomir Stepanov in Zdravko Vatovec. 
Sporni in žaljivi letak, ki nikakor ni sodil na 
odprtje promenade, je nekatere vzpodbudil, 
da so avtorjema odpisali …

Tihomirju Stepanovu in Zdravku Vatovcu
»Kdo nas juga«
Prav za pohvaliti vas je, očitno znate odlično kritizirati. 
Mislim, da bi bilo prav, da tudi poveste, kaj ste pa vi na-
redili? Rada bi videla objavo vašega uspeha. Rada bi vi-
dela to vaše uspešno in modro premišljeno delo. Jaz sem 
zadovoljna z uspehi našega župana, in to veliko uspehi, 
takimi, kakršnih ni dosegel še noben koprski župan do 
sedaj. S svojimi kritikami in nizkotnimi žalitvami ste 
dokazali svojo bedno kulturo do sposobnih in delavnih 
ljudi. Vsak človek lahko naredi kakšno napako, toda 
nikakor tako, kot ste jo naredili vi. Očitno vas je nara-
va prikrajšala za modrost. Semedelska promenada je 
narejena odlično, vse spoštovanje županu in njenim 
izvajalcem. Posebno pohvalo otvoritvi in vsemu, kar je 
sodilo zraven, še posebej množici ljudi in pogostitvi.
Srečno, zdravo in uspešno novo leto 2011 vsem skupaj; 
županu in gradbenikom ter celotni Mestni občini Koper!

Marija Čendak 

Zdravko Vatovec
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»To je, gospe in gospodje, prava pot!« 
Mestna občina Koper je na prvi dan novega leta 2011 odprla novo poglavje svoje zgodbe o uspehu. Objavljamo 
izseke županovega govora ob odprtju prenovljene Semedelske promenade, ki je večkrat požel bučen aplavz 
večtisočglavega občinstva.

»Obnova stare Semedel-
ske ceste je bilo eno pomembnejših 
poglavij Kopra in s tem tudi cele 
Mestne občine Koper, ki so ga po 
pisarnah sicer reševali, a seveda nik-
dar konkretno reševali, kaj šele zares 
rešili, poglavje, ki bo danes, po dol-
gih letih čakanja v najbolj skritem 
kotu predala, končno dobilo svoj 
epilog,« je uvodoma dejal župan 
Boris Popovič.

»Vesel in počaščen sem, 
da se vas oziroma nas je na dana-
šnjem odprtju te izjemne in resnič-

no veličastne, nove, tako imenovane 
Semedelske promenade, ki je bila še 
pred dobrega pol stoletja tako rekoč 
ena od dveh povezav oziroma poti 
v osrčje mesta Koper in po kateri 
so vrsto let vozili avtomobili, avto-
busi, tovornjaki, skratka vse, zbralo 
tako veliko število. To je nedvomno 
dokaz in znak priznanja, da je bila 
odločitev za popolno, moderno in 
kakovostno obnovo semedelske 
obalne krasotice pravilna, predvsem 
pa več kot potrebna,« je dejal župan.

Poiščimo rešitev!
Župan je spomnil na 

nekdaj sramotno podobo Seme-
delske ceste: »Še nedolgo tega je bil 
pogled na utrujeno, dotrajano, za-
nemarjeno in popolnoma uničeno 
Semedelsko cesto boleč in žalosten 
oziroma, lahko mirno rečem, kar 
sramoten. Polna lukenj in brazd, 
temačna, umazana in redno po-
plavljena je bila za sprehajalce ne le 
neprijazna in povsem neprivlačna, 
ampak tudi in predvsem nevarna, 
česar pa kot župan Mestne občine 
Koper nisem mogel in tudi nisem 
hotel dovoliti – zato smo oziroma 
ste vsi dobro vedeli, da je le vpraša-
nje časa, kdaj bo deležna popolne 
prenove oziroma v tem primeru po-
polne transformacije. Prav ureditev 

in popolna obnova stare Semedel-
ske ceste je bila ena od prioritetnih 
nalog in želja, ki sem si jih zastavil že 
na samem začetku svojega prvega 
mandata. Občinski birokrati so si 
takrat namreč bili edini, da bi bili 
posegi na tem delu predragi in pre-
zahtevni, ter logično zaključili, da se 
stari Semedelski cesti pač ne da in 
ne splača pomagati, saj je to vendar 
degradiran del mesta. 

Če smo želeli napredova-
ti in se zbuditi iz dolgoletnega span-
ca, je bilo zato kot prvo potrebno 
spremeniti prav to zastarelo in naza-
dnjaško logiko oziroma miselnost, 
kako se nečesa ne da narediti, da je 
pretežko, zamudno in da itak, kaj pa 
bomo s tem pridobili. 

In spremembe je lahko 
prineslo samo vodilo, ki smo mu 
in mu še vedno sledimo v zadnjih 
osmih letih na Mestni občini Ko-
per, vodilo, ki pravi, da občinska 
uprava ni tukaj zato, da prepričuje 
svoje občanke in občane in širšo 
javnost, kako se nečesa ne da na-
rediti, ampak smo tukaj zato, da 
poiščemo pot, kako najti najboljšo 
rešitev in jo čim prej in čim bolj 
kakovostno in seveda smiselno, v 
zadovoljstvo vseh, tudi izpeljati,« 
je poudaril župan.

Rešitve seveda so in vedno 
bodo obstajale

Župan je spomnil, 
kako so kmalu po njegovi prvi 
izvolitvi »preplastili staro Seme-
delsko cesto, nato pa dogradili, 
uredili in posodobili, danes lah-
ko rečemo, zgleden mandrač s 
številnimi privezi. Znane so sicer 
tudi naše želje in načrti, kako bi 
med Semedelo in Žusterno ume-
stili moderno mestno marino. 
Žal pa so postopki do razpisa 
koncesije za marino oziroma do 
izbora koncesionarja bili po slo-
vensko tako dolgi, da je takoj po 
podelitvi koncesije koncesionar 
oziroma investitor, v tem prime-
ru Istrabenz, propadel. 

Medtem smo seveda 
uspešno izpeljali in končali mno-
ge druge, nadvse pomembne in 
danes nepogrešljive naložbe, med 
katerimi naj izpostavim ureditev 
Pristaniške ulice in Vojkovega 
nabrežja, ki so ju, tako kot tudi 
vse ostale inovacije in izboljšave v 
koprski občini, spremljali glasni 
in povsem neutemeljeni oziroma 
neupravičeni očitki, kot je bil oči-
tek, da je v Kopru sprehajališč več 
kot dovolj in da novih pravzaprav 
sploh ne potrebujemo. 

Promenado so osvetlili in jo opremili z modernimi lesenimi klopmi ter s koši za 
smeti, postavili pa so tudi viseče nerjaveče, inox stopnice za dostop v morje.

Županov govor je marsikoga navdušil.

»Danes se pred nami bohoti prava lepotica, 13 metrov široka in z istrskim 
peščenjakom tlakovana sprehajalna promenada, ki je zaradi visokega plimovanja 
morja in s tem povezanega pogostega poplavljanja privzdignjena in tako višja v 
povprečju za kar 60 centimetrov,« je poudaril župan. 

www.koper.si     JANUAR 2011



21NALOŽBE 

To je naravnost sme-
šno, saj se vsi zelo dobro zave-
damo, da je Koper, staro me-
stno jedro, prav zaradi številnih 
sprehajalnih površin veliko bolj 
odprt, privlačen in topel kot ne-
koč, in kar je najpomembneje, 
bližje ljudem, ki lahko danes 
končno v mesto pridejo tudi 
peš in se po njem na vse strani 
veselo sprehajajo.« 

To je prava pot!
Župan je spomnil, da so 

»očitki in neodobravanja seveda 
spremljali tudi obnovo Taverne, 
danes kulturnega in zabavnega 
stičišča mlajših kot tudi starejših 
generacij občank in občanov, pa 
tudi gradnjo severne obvoznice 
z urejenim enosmernim prome-
tom, s katero so se mestnemu 
jedru odprla povsem nova ob-
zorja, predvsem pa nove prilo-
žnosti za razvoj in napredek. Ta 
je postal varnejši in zrak je danes 
neprimerno čistejši, kar je tako za 
sprehajalce kot tudi za stanovalce 
zelo pomembno dejstvo. Na tem 
območju igrata namreč danes 
pomembno, v prihodnosti pa, 

�Mestni park, kjer smo 
na novo zasadili zelenice 
z namakalnim sistemom, 
uredili sprehajalne poti in jih 

Mestna občina Koper je ob tej priložnosti slavnostno odprla tudi povsem obnovljen 
Hlavatyjev park, ki je s prenovo, moderno opremo in nadvse zanimivim vodometom 
v slogu Dekanske šole mojstra Iva Kisovca zasijal v popolnoma novi luči. 

Ne bodo se ustavili
V okviru te naložbe so 
počistili in poglobili tudi 25 
metrov širok pas morskega 
dna ob celotni Semedelski 
cesti in na kopno potegnili 
kar 20 tisoč kubikov mulja, 
ki je neškodljiv, predvsem 
pa nekontaminiran – kar 
preprosto pomeni, da ne 
vsebuje škodljivih snovi in 
da v njem ni škodljivih kovin. 

�A tu se ne bomo ustavili, 
kajti do poletja bomo po vsej 
dolžini promenade nasuli 
tudi beli prodec in s tem 
tudi usposobili del plaže – 
česar zaradi obilice dežja in 
morskih tokov doslej nismo 
mogli storiti. Ob tem bomo že 
takoj v naslednjih dneh tudi 
asfaltirali kolesarsko stezo 
od mesta do Semedele in 
nazaj,« je napovedal župan.

načrtujemo, celo najpomemb-
nejšo turistično vlogo prav po-
tniški terminal in z njim povezan 
potniški ladijski turizem.

Ta se razvija izredno 
hitro in v pravo smer, kar po-
trjuje tudi dejstvo, da se število 
potnikov, ki se k nam pripeljejo 
s turističnimi ladjami, iz leta v 
leto drastično povečuje, temu 
primerno pa se odziva tudi naše 
mesto, ki nenehno bogati svo-
jo ponudbo in jo prilagaja tako 
potrebam turistov kot tudi po-
trebam prebivalcev, gostincev, 
trgovcev in turističnih ponudni-
kov. Prihodnje leto naj bi tako v 
Koper z morskimi velikankami, 
ki še zdaleč niso pomembne 
samo za razvoj turizma v kopr-
ski občini oziroma v vseh treh 
obalnih občinah, ampak po-
membno prispevajo, in bodo v 
bodoče še neprimerno bolj, tudi 
k razvoju turizma in gospodar-
stva v celotni državi, priplulo 
preko 140 tisoč turistov, kar je 
štirikrat več kot letos, ko smo 
bili z obiskom že zelo zadovolj-
ni. To je, gospe in gospodje, pra-
va pot,« je poudaril župan.

tlakovali s kamnitimi tlakov-
ci, uredili javno razsvetljavo, 
postavili nove in moderne 
lesene klopi ter varna in 
moderna otroška igrala, 
je sedaj, v to sem seveda 
več kot prepričan, vsem 
prebivalkam in prebivalcem 
naše občine lahko resnično 
v ponos. Vanj smo z veliko 
oblikovalno spretnostjo, 
sposobnostjo in občutkom 
za lepoto, skratka umetel-
no, umestili tudi natančno 
dodelan vodomet z bazensko 
tehniko, ki po besedah na-
šega priznanega umetnika 
spominja na nežno in lepo 
nevesto,« je dejal župan.

»Istrski hrasti bodo čez čas, ko se bodo krošnje razrasle, v vročih poletnih dneh 
nudili prijetno senco, zavetje in hlad, v večernem oziroma nočnem času pa tudi 
romantično vrednost,« pravi župan.

Koper bo po njej znan širom 
po vsem svetu

»Prve, delne obnove je 
bila Semedelska cesta deležna takoj 
po nastopu mojega prvega man-
data, kasneje smo jo uredili v prvi 
fazi, danes pa lahko ugotovim, da 
se je umik investitorja načrtovane 
marine pravzaprav izkazal za več 
kot pozitivno dejstvo. Kajti z reše-
vanjem nastalih težav se je rodila 
krasna zamisel o ureditvi širokega 

modernega sprehajališča z urejeno, 
sodobno in ogromno plažo, ki bo 
naši občini nedvomno pomenila 
veliko dodano vrednost, predvsem 
pa izvrsten prostor za srečevanja 
in sprehode tik ob morju. Ta plaža 
in nastala infrastruktura ter objekti 
ob njej bodo zasnovani tako, da bo 
Koper tudi po njej, mogoče pa celo 
predvsem po njej, znan širom po 
vsem svetu,« je ambiciozno napo-
vedal župan.

»Nova pridobitev je zelo dobro protipoplavno zavarovana, in to celo za 50- oziroma 
100-letne vode, poleg tega pa smo za primer, da bi reke ponovno prestopile bregove 
in bi morje poplavilo tudi Semedelsko promenado, zgradili še varnostno potko, 
obrobljeno s skalami, ki bodo služile tudi kot privlačne sedalne površine od Kopra 
pa vse do Semedele,« je povedal župan. 
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Semedelska cesta nekoč …
Semedelska cesta je od svojega nastanka (v 19. stoletju) do danes bistveno spremenila svojo podobo.

V začetku 20. stoletja je bila Semedelska cesta pogost motiv na razglednicah Ko-
pra. Kot piše Slobodan Simič Sime v knjigi Koper na robovih stoletij, je Seme-
delska cesta nastala leta 1827 na solinskem nasipu, gradili pa so jo kaznjenci iz 
koprskih zaporov.

Semedelska cesta je bila – ob starejši cesti iz Kopra, speljani skozi Levji grad, kasne-
je poimenovani Poštna – ena od zgolj dveh povezav s celino po suhem. Semedelske 
soline so delovale vse do leta 1912, Koper pa je otoško podobo ohranjal vse do 
konca druge svetovne vojne (vir Slobodan Simič Sime, Koper na robovih stoletij).

Razglednica s panoramo Kopra s Semedelske ceste, ki je bila poslana leta 1912. Ta 
pogled na Koper je bil v tistem obdobju med najbolj priljubljenimi. Semedelska 
cesta je peljala v mesto skozi pozneje zgrajena vrata v mestnem obzidju (vir Slo-
bodan Simič Sime, Koper na robovih stoletij).

Takšna je bila videti Semedelska promenada pred obnovo. Sicer priljubljeno me-
stno sprehajališče ni bilo prav nič privlačno, zato so se v Mestni občini Koper 
odločili za njegovo temeljito prenovo.

Semedelska cesta je bila tudi pred obnovo priljubljeno zbirališče sprehajalcev, 
rekreativcev in turistov. Prav gotovo pa bo njen prenovljen videz odslej pritegnil 
še veliko več ljudi.

Prve, delne obnove je bila Semedelska cesta deležna že v začetku prvega mandata 
župana Borisa Popoviča. 
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ki je Mestno občino Koper stala 
7,2 milijona evrov, zgolj četrtina 
vrednosti celotne naložbe, torej 
ne drži, da je "borih" 530  me-
trov  dolga in 13 metrov  široka 
sprehajalna pot iz Semedele v 
mestno jedro stala skoraj 1000 
evrov na meter,  kot so nekateri 
zapisali v sredstvih javnega obve-

Semedelska promenada danes …
Po mesecih gradnje je Semedelska promenada zasijala v vsej svoji luči.

Kmalu po svečanem 
odprtju so se v javnosti pojavila 
namigovanja, češ da je občina 
novo Semedelsko promenado 
preplačala, da je kvadratni me-
ter promenade stal 1000 evrov 
in celo da naj bi promenado 
zgradili na lizing, kar naj bi 
vrednost celo podvojilo, kar je 
seveda laž. Natolcevanja in želje 
po medijskem linču so seveda 
razumljivi – ker so tudi naspro-
tniki aktualnega župana ob od-
prtju ostali brez besed oziroma 
so morali tako slovesno dogaja-
nje kot samo izvedbo promena-
de le pohvaliti, jim ne preostane 
drugega, kot da širijo laži.

Kot pravi vodja samo-
stojne investicijske službe Viljan 
Tončič, je vrednost promenade, 

ščanja. Vsi, ki to zlohotno pona-
vljajo, pri tem – najbrž namerno 
– ne upoštevajo razsežnosti inve-
sticije, saj je v navedeno vrednost 
vključena poleg 13 metrov široke 
sprehajalne poti tudi izgradnja 
novega obalnega zidu, dodatne 
poti ob promenadi, ki omogoča 
prehod med Semedelo in  me-
stnim jedrom tudi v primeru 
visokih vod in poplavljenosti 
promenade, ter izgradnja breži-
ne ob promenadi z vso potrebno 
komunalno infrastrukturo. Ve-
deti je namreč treba, da je stara 
Semedelska cesta grozila, da se 
bo zrušila. Vsi, ki občini očitajo 
razsipnost, ne upoštevajo  niti 
dejstva, da sta  območje ob Se-
medelski promenadi in celo-
tno območje Bonifike poplavno 
ogroženi in kot taki že dlje časa 
predmet preučevanja in iskanja 
ustrezne rešitve.

Tako je morala Mestna 
občina Koper sistematično pri-

stopiti k reševanju tega proble-
ma, in to skladno  z izdelanima 
študijama, PUP Mestno jedro 
Koper z vplivnim območjem 
– karte poplavne nevarnosti 
in erozijske nevarnosti (580-
H/2010)  ter  Presoja poplavne 
nevarnosti območja zaradi mor-
ja – strokovne podlage (572-
H/2010), in pogoji Agencije RS 
za okolje. Projektna rešitev, ki je 
za zagotavljanje poplavne var-
nosti predvidela postopen dvig 
terena ob Semedelski promenadi 
na predpisano koto +2,80 metra 
(ozelenjena brežina ob Semedel-
ski promenadi)  je bila izbrana 
tudi zaradi možnosti, da se tako 
pripravljeno zemljišče lahko 
uporabi večplastno (kot spreha-
jališče, za počitek v senci, za tu-
ristično ponudbo …). Da je bila 
izvedena varianta ureditve tega 
območja, ki ni samo funkcional-
na, temveč je tudi estetska in lju-
dem prijazna, je samo pozitivno. 

Pa še nekaj konkretnih številk
 − Za utrditev terena v času gradnje so zabili 12.400 m2 zagatnic.
 − Morsko dno so počistili in izčrpali 20.000 m3 mulja.
 − Pod temelji obalnega zidu so zabili 1.169 deset me-
trov dolgih borovih pilotov.  

 − V obalni zid so vgradili 1.900 m3 betona in 105.000 kg ar-
mature, potrebnih je bilo 4.750 m2 opažnih elementov.

 − Za utrditev in stabilizacijo obstoječega terena pod 
promenado so vgradili 2.400 m3 tamponskega mate-
riala in peska.

 − Kot podlaga za izvedbo tlaka promenade je bila izve-
dena betonska plošča s posebnimi dodatki in mikro-
armaturo – vgrajenih 1.220 m3 betona po predpisani 
recepturi in 31.000 kg armature.

 − Kamnita obloga obalnega zidu: 510 m2.
 − Tlakovanje promenade s sivim peščenjakom: 6.110 m2.
 − Postavitev kamnitih masivnih blokov ob promenadi: 450 m.
 − Postavili so 31 svetilk višine 6 m. 
 − Brežina ob promenadi: 5.300 m3 skalnega nasipa in 
12.300 m3 zemeljskega materiala.
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Mestna občina Koper je vsako leto lepša
Občanke in občani Mestne občine Koper smo bili v zadnjih letih priče korenitim spremembam našega kraja. Tako 
Koper kot kraji v zaledju so bili deležni mnogih, pogosto težko pričakovanih investicij, ki so kraj polepšale, obenem 
pa naredile naše življenje kakovostnejše. Tudi leto 2010 je minilo v znamenju pomembnih naložb. Naj spomnimo le 
na nekatere od teh.

Že v začetku lanskega januarja je podjetje Primorje d.d. pričelo s pripravljalni-
mi deli za gradnjo bazenskega kompleksa v Kopru. Mogočen bazensko-poslovni 
objekt je v zadnjih mesecih pospešeno zrasel in tako dobiva vse bolj dokončno 
podobo, v kratkem pa bo tudi pod streho. Pohvalno!

Športno rekreacijski center Bonifika je s slavnostnim odprtjem obnovljenega in 
modernega nogometnega ter na novo zgrajenega atletskega stadiona, 29. oktobra 
2010, dobil povsem novo podobo. Še več, nova športna pridobitev se uvršča med 
največje zaklade naše občine. 

Ob koncu lanskega poletja je nekdanja utrdba nad se-
verno obvoznico – t.i. Bastion po dolgih letih in skrb-
no zasnovani obnovi spet zasijal v vsej svoji veličini 
in tako postal priljubljena točka za vse številčnejše 
turiste, ki vse pogosteje prihajajo v naše mesto.

Veličastno fontano sredi turbokrožišča je Mestna ob-
čina Koper sicer zgradila že leta 2009, a so njen videz 
dokončali prav v minulem letu, ko ji je znani deko-
rativni umetnik Ivo Kisovec vdahnil zadnje lepotne 
detajle. V Turistični zvezi Slovenije so zapisali, da je 
Koper obeležen s prekrasno novo fontano, ki postaja 
nova mestna znamenitost. 

Krajanke in krajani Škofij so se ob svojem krajevnem prazniku, 1. decembra 2010, 
veselili povsem prenovljenega in moderno opremljenega Zadružnega doma. Ob-
novljeni kulturni hram je za razliko od zastarelega doma vasi v velik ponos.

Zadnji investiciji minulega leta sta prvi dan novega leta popolnoma prenovlje-
ni zasijali v vsej svoji lepoti. Ob tej priložnosti so poleg Semedelske promenade 
namreč namenu predali tudi obnovljen Hlavatyjev park, ki ga krasi vodomet, 
imenovan Nevesta, ob njem pa so poleg klopi in igral postavili tudi t.i. osvežilni 
sistem, ki bo prijetna osvežitev zlasti ob vročih poletnih dneh.

Na zadnji avgustovski dan minulega leta je svoja 
vrata odprl nov, težko pričakovan in nadstandardno 
opremljen vrtec v Ankaranu. 116 nadebudnežev je 
tako prav na prvi šolski dan veselo zakorakalo v veli-
ke, moderne in pisane prostore tik pod - pred nekaj 
leti prav tako - na novo zgrajeno osnovno šolo.
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V začetku meseca so 
na objektu mogočnega bazen-
skega kompleksa montirali no-
silce za strešno konstrukcijo. 
Montažo zadnjih dveh od štiri-
najstih 44-metrskih nosilcev so 

si ogledali tudi prvi mož Me-
stne občine Koper, župan Boris 
Popovič, in prva moža družb 
Primorje in Stavbenik, Dušan 
Črnigoj in Peter Fabiani. Zah-
tevna montaža 11-tonskih in 

najdaljših v Sloveniji izdelanih 
in vgrajenih nosilcev, ki so jih iz-
delali v podjetju HOJA, je bila za 
navzoče prava paša za oči.

Pri ogledu gradbišča se 
je župan Boris Popovič, ki sicer ves 

čas bdi nad gradnjo in potekom 
del na trenutno največjem gradbi-
šču v mestu, na lastne oči prepri-
čal, da so bile vse pomanjkljivosti 
odpravljene in da dela potekajo 
nemoteno ter po načrtih. 

Olimpijski bazen kmalu pod streho
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Brezobrestno kreditiranje
nakupa kuhinj

kuhinja CAMPO po cenovnem primeru

Kuhinjo popolnoma prilagodimo vašemu prostoru, kar
nam omogoča več kot sto različnih kuhinjskih elementov.
Prav tako zadovoljimo vašemu popolnemu okusu, saj
lahko izbirate med več kot 90 različnimi barvnimi odtenki
vrat in več kot 45 različnimi delovnimi površinami.

Cenovni primer
Cene označene s cenovnim primerom

se nanašajo prikazano skico (levo).
Cena je brez gospodinjskih aparatov,

korita, armature in dekoracije!

--- dostava in montaža---

Samo do konca januarja!
PE Lesnina Koper, Ljubljanska cesta 5a www.lesnina.si
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€€ 11..554466
€ 1.933

na vse kuhinje

pri nakupu treh gospodinjskih
aparatov iz asortimana:
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Župani, med nji-
mi tudi koprski župan Boris 
Popovič, so se strinjali, da bi 
najkasneje do leta 2015 zgra-
dili skupni center za ravnanje 
z odpadki v Logatcu. Zamisel 
je podprl tudi okoljski mini-
ster Roko Žarnič: »Lokacija je 
pri Lomu, tik ob avtocesti in 
to je pol ure iz Kopra,« našte-
va minister.

Pripravili so že osnu-
tek medobčinske pogodbe, s 
katero se bodo občine zaveza-
le, da se bodo podale na pot 
za skupni projekt centra za 
ravnanje z odpadki Notranj-
ske, Istre in Krasa (CERO 
NIK), ki bi ga zgradili v Lo-
gatcu. Župan občine Logatec 
Berto Menard je ob tem izra-

Odpadki z Istre in Krasa v Logatec

S centrom bi dolgoročno, vsaj za 30 let, rešili problematiko odlaganja odpadkov 17 
občin (med primorskimi so Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Koper, Ilirska Bistrica, 
Izola, Piran, Pivka, Postojna in Sežana). 

Župani in predstavniki 17 občin Istre, Krasa in Notranjske so se na srečanju minuli teden odločili o sodelovanju pri 
pripravi projekta za skupni center za ravnanje z odpadki v Logatcu. 

zil zadovoljstvo, da bodo tako 
sistemsko rešili težave z depo-
niranjem odpadkov: »Obmo-
čje naše občine je primerno 
za tak center, ki bo opremljen 
s sodobno tehnologijo za me-
hansko obdelavo odpadkov. 
Četudi bo blizu ljubljanskega, 
je to vseeno primerno, saj si 
tako lahko pomagamo v pri-
meru okvar.«

Center bi se raztezal 
na treh hektarjih občinske ze-
mlje, tja bi letno zvozili pribli-
žno 70.000 ton smeti iz vseh 
občin partneric. Te bi izdatke 
plačevale glede na število pre-
bivalcev in količino odpadkov. 
Obdelava tone odpadkov s 
prevozom vred bi okvirno stala 
približno 90 evrov. 
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Razrešitev Kokla je stopila v veljavo v začetku januarja, od tedaj pa trmasto zaseda svoj 
udobni stolček in se ne ozira na sklepe študentov. Še huje, študentom je celo zaklenil 
vrata in pred njimi postavil varnostnika.

teče določbe o prevladi študentskega 
telesa pri vodenju in upravljanju štu-
dentske organizacije.

Moteči nadzor
Načrt plenjenja nad štu-

dentskimi sredstvi je predvideval 
ukinitev vseh oblik zunanjega ali 
notranjega nadzora. Zaščito pred 
zunanjimi oblikami nadzora, tudi 
policijskimi in sodnimi, si je Kokl 
zagotovil s povzpetjem na vrh vlada-
joče stranke Socialnih demokratov. 
Račun za to dnevno izstavlja stranki, 
ki je od njegovega prevzema predse-
dniške funkcije strmo padla na lestvi-
cah priljubljenosti, volilno telo pa se v 
javnosti identificira s početjem njiho-
vega predsednika, kar očitno nikogar 
ne zmoti. Če ocenimo pasivnost, ki jo 
imajo represivni organi do dogajanja 
v ŠOUP v zadnjih letih, lahko trdimo, 
da je v primeru Kokla pravna država 
padla na izpitu. Še več, pravna država 
je v tem primeru v posmeh eni najbolj 
ranljivih družbenih skupin, mladih in 
študentov in z njeno pasivnostjo ak-
tivno pripomore k izčrpavanju njiho-
vih težko prigaranih sredstev.

Kdo je po preoblikovanju 
organiziranosti ŠOUP, ki je temeljila 
na poneverbi statuta, zasedel ključno 
funkcijo predsednika nadzornega 
sveta? Sam Goran Sambt o katerem 
smo v medijih že veliko slišali in bra-
li. Nekdanji predsednik nadzornega 
sveta je solastnik dveh podjetij, Gar-
mond d.o.o. in Duval d.o.o., ki sta 
ključna poslovna partnerja ŠOUP in 

Študentje Kokla končno razrešili!
Z vladavino Sebastjana Kokla na čelu Študentske organizacije Univerze na Primorskem se je vrsto let ukvarjala celotna 
slovenska študentska javnost. Kokl, predsednik koprskih Socialnih demokratov, je bil prepoznan kot značilen negativen 
primer študentskega organiziranja, ki temelji izključno na pridobitni naravi. 

Če se je Koklova pot v ko-
prskem študentskem organiziranju 
začela dokaj običajno, se je zato nje-
no nadaljevanje razplamtelo v orgijo 
avtoritarnosti, sumljivega poslovanja, 
domnevnih a na očeh javnosti očitnih 
klientelističnih povezav, domnevnega 
ponarejanja listin in volitev, če omeni-
mo le nekaj v zadnjih letih razkritih 
dogodivščin.

Tajna sprememba statuta kot 
podlaga za razlastitev ŠOUP

Pri analiziranju dejavni-
kov, ki so koprsko študentsko or-
ganizacijo dokončno oddaljile od 
študentov in jo položile v roke enega 
posameznika, Sebastjana Kokla, je 
odgovor enoten: spremembe statuta, 
ki so jih neznani študentski predstav-
niki pred leti sprejeli na strogo tajni 
dopisni seji, so bile strogo načrto-
vane in namenjene prisvojitvi javne 
študentske organizacije. Spremembe 
statuta študentske organizacije so 
načrtno kršile vsa pravila študent-
skega organiziranja, Kokl pa je tudi 
dejansko dosegel, da se v študentski 
javnosti ŠOUP smatra kot njegova 
zasebna lastnina. Do nekdanjega, 
starega statuta je zelo težko priti, saj 
je namreč vseboval za Kokla neprije-
tne določbe, ki bi zaustavile njegovo 
skrbno načrtovano pot v politično 
elito. Brisati je bilo potrebno določ-
be, ki so prepovedovale sočasno so-
delovanje v študentskih organih in 
politično funkcionarstvo, določbe o 
konfliktu interesov in še najbolj mo-

prek katerih odteka večina študent-
skih sredstev in to za vrsto dejav-
nosti, od gostinstva, do knjigarne, 
tiskanja, grafičnega oblikovanja, vse 
tja do posredovanja pri dragih naje-
mniških eskapadah Kokla. Neura-
dni viri so nam sicer potrdili, da naj 
bi bil dejanski lastnik podjetij, ki pre-
težno poslujejo s ŠOUP prav Kokl. 
Lani je celo krožil dokument, ki bi to 
tudi dokazal. Videli so ga praktično 
vsi, razen policije ali drugih organov, 
ki bi morali skrbeti za spoštovanje 
zakonov.  Za razne najemnine naj bi 
v zadnjih letih Kokl namenil več kot 
milijon evrov! O ugibanjih, da naj bi 
si Kokl preko najemnin pridobival 
zasebne koristi v obliki nepremičnin, 
ne moremo povedati veliko, saj gre 
za ugibanja. Sambt je zaradi »preo-
bremenjenosti« čudežno odstopil 
in ga je zamenjala povsem neznana 
Marjetka Kosovac, za katero ni niti 
najbolj jasno, kako je sploh prevze-
la funkcijo, kdo jo je izvolil in koga 
zastopa.. V statutu je namreč zapi-
sano, da nadzorni svet sestavlja en 
študentski poslanec, en predstavnik 
študentske zainteresirane javnosti, ki 
je izvoljen z žrebom!, en predstavnik 
delavcev ŠOUP in dva predstavnika 
samostojnih organizacijskih enot. 
Neposredno izvoljen v nadzorni 
svet je torej le en študent, drugega pa 
žrebajo. Večino v nadzornem svetu 
tvorijo predstavnik delavcev, torej 
redno zaposleni in dva predstavnika 
samostojnih organizacijskih enot, 
za katera pa ni predpisan noben 
pogoj, niti ni jasno, kaj samostojne 
organizacijske enote so, kdo sestavlja 
njihovo volilno bazo in kako poteka-
jo volitve. Dejansko gre za to, da je 
članstvo povsem nedefinirano glede 
organizacijskih enot, saj te člane iz-
bira sam Kokl po ključu osebne lo-
jalnosti. Kar je pa še bolj nenavadno, 
in za kar gredo zasluge posameznim 
študentom, ki so pred leti Koklu po-
darili del študentske suverenosti s 
sprejetjem »zločinskega« statuta, je 
dejstvo, da so temeljne študentske 
pravice, ki izhajajo iz višjih aktov in 
zakonov, ki urejajo študentsko orga-
niziranje v Sloveniji, prepustili nedo-
rečenosti in zunanji ureditvi.

Kokl Študentske ustave ne 
priznava, še manj študentov

Ob razrešitvi s položaja 
direktorja Študentske organizacije 
Univerze na Primorskem je Kokl 
dejal, da temelji na nekem internem 
aktu, ki ima po njegovem mnenju 
marginalen pomen. Dejansko pa gre 
za golo sprenevedanje, saj je Koklu 
ta akt dodeljeval približno 1.000.000 
evrov študentskih koncesijskih daja-
tev na leto in se mu v tem primeru ni 
zdel sporen. Zaničevanje Študentske 
ustave pa je tudi pljunek na celotno 
študentsko organiziranost in suvere-
nost v Sloveniji.

Študentski poslanci, člani 
študentskega zbora, so Kokla razrešili, 
saj več kot pol leta ni razkril osnovnih 
dokumentov, ki bi razkrili poslo-
vanje organizacije. Resnici na ljubo 
Kokl poslovanja ne razkriva že celih 
osem let, vendar je lani stopila v ve-
ljavo nova določba Študentske ustave, 
krovnega dokumenta študentskega 
organiziranja, ki določa, da v prime-
ru, ko odgovorna oseba na zahtevo 
poslanca ne izroči zahtevanih doku-
mentov, je študentski zbor tako osebo 
dolžan razrešiti. In to so študenti tudi 
storili. Kokl študentov ne priznava, 
zato pa zelo rad nemoteno uporablja 
njihova denarna sredstva.

Predsednica Nadzor-
nega sveta Marjetka Kosovac, ki je 
zamenjala zloglasnega Sambta, je 
tik za tem, ko so po nekajdnevni seji 
študentje izbrali začasnega name-
stnika Kokla, Aleša Bržana, sklicala 
nenavadno dopisno sejo, ki je trajala 
od trenutka sklica, to je od 21. ure, 
do 23. ure istega večera. Ni potrebno 
niti ugibati, da naj bi trije od petih 
nadzornikov ugotovili, da Kokl ni 
razrešen, čeprav ugotovitve o sklepih 
drugih organov, sploh študentskih, ki 
so v naravi organizacije tudi vrhov-
ni organi, ne spadajo med njihove 
pristojnosti. Da bi bila mera še bolj 
polna, je Marjetka Kosovac sejo skli-
cala na pobudo odstavljenega Kokla 
in dala na glasovanje sklepe, ki jih je 
sam pripravil svojim nadzornikom. 
Za zahteve študentov po preglednosti 
poslovanja pa si Kosovčeva v skoraj 
letu dni ni našla časa.
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Osebnost Primorske je Peter Ventin, 
gasilec Gasilske brigade Koper
Da Mestna občina Koper postopoma pridobiva veljavo v celotni primorski regiji, dokazuje tudi letošnji finalni 
izbor, kjer je sodelovala vrsta kandidatov, ki so posredno ali neposredno povezani s koprsko občino.

Finalisti natečaja Oseb-
nost Primorske, ki ga tradicional-
no prirejata Radio Koper in časnik 
Primorske Novice, so že z osvoji-
tvijo mesečnih kandidatur doka-
zali, da so prav vsi zmagovalci na 
lastnem področju. Običajno so to 
področja, ki predstavljajo višje cilje 
in širše družbene vrednote, kot so 
dobrodelnost, humanost, pogum, 
požrtvovalnost, radodarnost.

Prejemnik zlatega ja-
bolka in Osebnost Primorske za 
leto 2010 je gasilec koprske Gasil-
ske brigade    Peter Ventin. Bralci 
in poslušalci Primorskih novic 
in Radia Koper so nagradili po-
gum, požrtvovalnost in človeko-
ljubnost Petra Ventina, ki je ob 

lanskih poplavah v Sečovljah rešil 
tri življenja. Iz drevesa je pred ne-
gotovo usodo rešil dva italijanska 
državljana, ki jima je Dragonja 
odnesla avtomobil in gospo, ki jo 
je neurje ujelo v vinogradu.    »To 
priznanje mi pomeni ogromno. 
Rad bi se zahvalil vsem skupaj in 
vsakemu, ki mi je namenil glas na 
takšen ali drugačen način. S tem 
ste dokazali oziroma sporočili, da 
vsi, prostovoljni in poklicni gasilci 
zaslužimo vaš aplavz. V čast mi je, 
da lahko nocoj stojim na tem odru 
in držim v rokah ta sadež. Je za vse 
slovenske gasilce, ki so pomagali v 
teh poplavah in neurjih,« je Peter 
Ventin dejal po razglasitvi Oseb-
nosti Primorske 2010.  

Osebnosti maja sta 
bili Gaia  in Alan Asta, pobudni-
ka ustanovitve prvega slovenske-
ga centra za otroke in mladino z 
Downovim sindromom v Košta-
boni. Maja lani sta zakonca Asta v 
zaselku Hrbatini pri Koštaboni na-
menu predala prvo hišo, ki je hkra-
ti tudi osrednji objekt nastanitve-
nega in specializiranega centra za 
Downov sindrom – Planeta 47. Pri 
projektu je aktivno sodelovala tudi 
Mestna občina Koper, ki je podeli-
la stavbno pravico na občinskem 
zemljišču in uredila tudi cesto 
med Koštabono in zaselkom Hr-
batini.  Projekt deluje na povsem 
neprofitni in človekoljubni osnovi, 
zato potrebuje za njegovo dokonč-
no realizacijo še vrsto sredstev.

Osebnost februarja, ki so jo 
izglasovali bralci in poslu-
šalci Primorskih novic in 
Radia Koper, je bila Tamara 
Kozlovič, vodja Turistične 
organizacije Koper. Tamara 
Kozlovič je v zadnjih letih 
motor prireditvenega doga-
janja v koprski občini. Kot 
je sama dejala na svečani 
podelitvi v portoroškem 
Avditoriju, je prireditev v 
celotni Mestni občini Koper 
približno 500 na leto. Njiho-
va realizacija pa je možna 
predvsem zaradi ugodnih 
pogojev dela, zelo marljive 
ekipe mladih sodelavcev 
in pozitivno vlogo občinske 
uprave, ki z veseljem pod-
pre vse dobre zamisli.

Prejemnik zlatega jabolka in Osebnost Primorske za leto 2010 je gasilec koprske Gasilske 
brigade Peter Ventin.

Tamara Kozlovič, vodja Turistične organizacije Koper se je kot osebnost meseca februarja 
uvrstila v finalni izbor.
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Salotto del libro italiano
Nel mese di dicembre al Palazzo Gravisi si é svolta la presentazione del progetto “Jezik-Lingua”. All'inaugurazione  
del “Salotto del libro italiano” il saluto é stato porto dal presidente della Comunità Autogestita della Nazionalità 
Italiana di Capodistria e vicesindaco Alberto Scherani.

“La giornata odier-
na rappresenta per la nostra 
Comunità Nazionale un im-
portante momento di affer-
mazione culturale e linguistica 
in quanto, grazie al progetto 
europeo denominato “Jezik 
– Lingua”, inaugureremo uno 

spazio interamente dedicato 
alla divulgazione della pro-
duzione letteraria in lingua 
italiana che abbiamo voluto 
chiamare “Il salotto del libro 
italiano”. Salotto proprio per-
ché si tratta di uno spazio ri-
dotto ma pensato con gusto, 
arredato e attrezzato per svol-
gere attività similari e per dare 
il giusto rilievo al libro italiano. 
Sarà un vero e proprio punto 
informativo di presentazione 
e promozione, aperto al pub-
blico interessato, delle pubbli-
cazioni edite dalla Comunità 
Nazionale Italiana e di tutto 
il materiale promozionale re-
alizzato nell’ambito del pro-
getto JEZIK LINGUA. Come 
anche sottolineato nella fase 
progettuale ricordiamo che nei 
primi tre anni del progetto e 
parzialmente nel quarto anno, 
in questo spazio verrà allestito 
un “Info-libro”, dove sarà pos-
sibile acquisire tutte le infor-
mazioni necessarie sull’attività 
e la produzione letteraria della 
nostra Comunità Nazionale e 
non solo. Inoltre si realizzerà 
un sito web di presentazione 
dell’”Info-libro” e del progetto 

 Il presidente della CAN di Capodistria 
e vicesindaco  Alberto Scheriani ha 
sottolineato che l'iniziativa avrà il 
compito informativo sulle pubblicazioni 
librarie della CNI in Slovenia e Croazia. 
A lungo termine, invece, il salotto 
dovrebbe trasformarsi in una vera e 
propria libreria italiana.

Il progetto “Jezik-Lingua” è finanziato nell'ambito del Programma per la 
cooperazione transfrontaliera Italia ‒ Slovenia 2007-2013. 

in generale, il quale diventerà 
successivamente sito della Li-
breria. Nel corso dell’ultimo 
anno invece, sulla base di uno 
studio di fattibilità e tenendo 
conto delle indicazioni che ne 
scaturiranno si inaugurerà la 
prima Libreria italiana in Slo-
venia che offrirà pubblicazio-
ni di diverso genere in lingua 
italiana. La Libreria disporrà 
di volumi di autori italiani e di 
traduzioni in lingua italiana di 
autori stranieri oltre che pub-
blicazioni edite da varie Istitu-
zioni della Comunità Naziona-

le Italiana. In questa Libreria 
si svolgeranno pure serate 
letterarie volte alla promozio-
ne della produzione libraria 
in lingua italiana in Slovenia. 
Questa struttura costituirà 
anche un valido supporto per 
la popolazione del territorio 
in genere e soprattutto per gli 
studenti, ogni anno più nume-
rosi, che frequentano il Corso 
di Italianistica presso l’Univer-
sità del Litorale”.

Alberto Scherani
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Praznično decembrsko vzdušje v naši občini
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VRTCI

Veseli december v vrtcu Žogica
December je mesec veselja in praznovanj. Tudi v vrtcu Žogica na Bonifiki so otrokom pričarali prav posebne praznične dni.

Za to priložnost so pripravi-
li glasilo Decembrske iskrice, 
s katerim so starše obvestili o 
dogajanju v vrtcu, glasilu pa so 
dodali tudi nekatere koristne 
nasvete za ustvarjalno preživlja-
nje prostega časa in seveda lepe 
želje za novo leto.
Dejavnosti, ki so popestrile 

V oddelku Žogica, ki deluje v prostorih na Bonifiki, so pričarali pravo 
praznično vzdušje.

njihove dneve, je bilo kar ne-
kaj: okrasili so vrtec, iz slane-
ga testa so izdelali okraske za 
novoletno drevo, iz papirja so 
izdelovali snežne kepe, s kate-
rimi so se tudi kepali, na uri 
pravljic so prisluhnili pravljici 
o dobrem snežaku, imeli so 
plesno delavnico, izdelovali 

Otroci in kolektiv Vrtca 
Koper, enota Ribica, 
oddelek Žogica
Zanje: Alenka Rušt, dipl. vzg. 
predšolskih otrok

voščilnice, skupaj rajali in pre-
pevali ter si ogledali lutkovno 
predstavo Grad, gradiček. 
Obiskalo jih je tudi nekaj prav 
posebnih gostov: otroci pevske-
ga zbora Vrtca Ribica so jim pri-
redili pravi mali koncert. S ču-
dovito igrico pa so jih obdarile 
študentke Pedagoške fakultete 
Koper, s katerimi jih je obiskal 
tudi Dedek mraz, ki jim je pri-
nesel nove igrače, žoge in veli-
ko glasbil. 
Prav posebno doživetje je bil 
skupni nočni pohod z lučkami, 
ki ga je pospremilo posebno 
presenečenje – igrica, ki so jo 
pripravili in odigrali starši otrok. 
Vsem, ki so jim popestrili te 
praznične dni, se iskreno za-
hvaljujemo in voščimo srečno v 
novem letu!

 

Oglašujte 
tudi vi!
kontaktirajte 

nas na
andreja.cmaj@

koper.si
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15 let koprske Fakultete 
za management 
V letu 2010 je minilo 15 let, odkar je Fakulteta za management 
Univerze na Primorskem v Kopru prvič odprla svoja vrata.

Od tega dne visoko-
šolska inštitucija učinkovito 
soustvarja in oblikuje slovenski 
in mednarodni visokošolski iz-
obraževalni prostor, hkrati pa se 
uspešno spopada z izzivi, ki jih 
v izobraževalno sfero prinaša 
sodobno gospodarstvo. Decem-
brska slavnostna akademija ob 
15. obletnici v Grand hotelu Ber-
nardin v Portorožu je skupaj s 
slavnostno podelitvijo diplom in 
priznanj zaključila letošnje tradi-
cionalne Dneve FM.

Z ustanovitvijo Fa-
kultete za management pred 15 
leti in kasneje Univerze na Pri-
morskem so se uresničile sanje 
številnih gospodarstvenikov, vi-
sokošolskih učiteljev in razisko-
valcev s področja managementa, 
ekonomije, poslovnih ved s tega 
in tudi širšega slovenskega pro-
stora. Danes je poleg Kopra pri-
sotna tudi v Celju in Škofji Loki, 
kjer so prav tako mogoči redni 
in izredni, dodiplomski in podi-
plomski študij. 

Prednost je v kakovostnih 
študijskih programih

V minulem študijskem 
letu je študij uspešno zaključilo 
skupno 386 študentk in študen-
tov, od tega skoraj polovica v 
podiplomskih študijskih pro-
gramih Fakultete za manage-
ment Univerze na Primorskem. 

Po mnenju rektorja primorske 
univerze prof. dr. Rada Bohinca 
imajo pri izbiri za študij na ko-
prski fakulteti odločilno vlogo 
in vpliv kakovostni študijski pro-
grami, ki ponujajo širok spekter 
izbirnih predmetov in so usmer-
jeni v učinkovito povezovanje 
teoretičnih in praktičnih znanj. 

Podelitev diplom in 
številnih priznanj

Na slavnostnem do-
godku sta rektor Univerze na Pri-
morskem prof. dr. Rado Bohinc 
in dekanja Fakultete za manage-
ment Koper izr. prof. dr. Anita 
Trnavčevič podelila diplome Fa-
kultete za management Koper in 
številna priznanja. Priznanje FM 
za najboljšega učitelja po mnenju 
študentov sta dobila izr. prof. dr. 
Drago Dubrovski (dodiplomski 
študij) in prof. dr. Cene Bavec 
(podiplomski študij), ki sta v štu-
dentskih anketah o pedagoškem 
delu v letu 2009/2010 prejela naj-
višje povprečne ocene. Priznanje 
za izjemen prispevek k razvoju 
fakultete pa je ob 15. obletnici 
zasluženo šlo v roke prvemu de-
kanu fakultete in do nedavnega 
predsedniku akademskega zbora 
Fakultete za management Koper 
izr. prof. dr. Mitji I. Tavčarju. Pri-
znanje zunanjim sodelavcem pa 
je prevzel direktor podjetja Plan 
e, g. Peter Mesec.  

Na slavnostnem dogodku sta rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Rado Bohinc 
in dekanja Fakultete za management Koper izr. prof. dr. Anita Trnavčevič podelila 
diplome Fakultete za management.

Shaun Marrinan je drugi semester v študijskem letu 2009/2010 
preživel na Fakulteti za management Koper, ki je priljubljena 
izbira tujih študentov. Letno jih na koprski fakulteti gostijo več 
kot 100, z različnih koncev sveta. Imajo namreč podpisane 
bilateralne sporazume z več kot 70 partnerskimi inštitucijami 
po vsej Evropi, kamor lahko gre študirat prav vsak študent 
Fakultete za management. Ta v decembru praznuje tudi 15. 
obletnico delovanja in je kot ena izmed prvih visokošolskih 
inštitucij znanja v Obalnem prostoru pridala velik prispevek k 
razvoju univerzitetnega mesta Koper.

Koper navdušil 
britanskega študenta

Britanski študent 
Shaun Marrinan je z esejem o 
študiju na Fakulteti za mana-
gement Koper Univerze na Pri-
morskem in vtisih o Kopru ter 
Sloveniji osvojil prvo nagrado 
na letošnjem tekmovanju bri-
tanskih Erasmus študentov 
– ErasMust po izboru Briti-
sh Councila. Ta kot vodilna 
mednarodna organizacija s se-
dežem v Veliki Britaniji spod-
buja sodelovanje na področju 
izobraževanja in kulture ter je 
prisotna v več kot 110 državah 
po vsem svetu.

  »Stojim na robu od-
skočne deske …« S tem zanimi-
vim in nenavadnim stavkom se 
začne letošnji  zmagovalni esej 

Britanski študent je z esejem o študiju v univerzitetnem 
mestu Koper osvojil prvo nagrado v Veliki Britaniji.

Vsakemu od slovenskih ali tujih študentov, ki oklevajo glede študija zunaj svoje 
domovine, priporočajo v branje zmagovalni esej, ki je dostopen na spletni strani 
britishcouncil.org.

tekmovanja ErasMust, katerega 
avtor je britanski študent Shaun 
Marrinan z Univerze Glasgow 
Caledonian v Veliki Britaniji. 

 Zgodbo, ki na slikovit 
in precej intimen način opiše 
doživljanje Kopra in Sloveni-
je skozi oči tujega študenta, je 
kot zmagovalno razglasil Briti-
sh Council, ki britanskim štu-
dentom, ki so del študija preko 
programa Erasmus opravljali 
v tujini, že nekaj let podeljuje 
nagrade za najboljši članek ali 
fotografijo. Od študentov se je 
tudi letos pričakovalo, da na 
podlagi lastne izkušnje o študi-
ju v tujini podajo svoje razloge, 
zakaj je tovrstna odločitev vse-
stransko koristna in dobra.
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bertoškega župnišča v Mar-
kovi ulici in je usklajeval dela 
pri prenovi. Tako mu je uspelo 
v dveh stavbah pripraviti kar 
500 m2 uporabne površine za 

Otroci in njihovi star-
ši so se v nedeljo, 9. januarja, 
zbrali na tradicionalni božič-
nici otroških pevskih zborov.

Glasbeni odbor istr-
skih župnij vsako leto določi 
kraj, kjer se zberejo otroški 
pevski zbori in zapojejo v čast 
novorojenemu Detetu. Letos 
se je pri sv. Marku v Kopru 
zbralo sedem zborčkov. Po 

pozdravu domačega župni-
ka Jožefa Korena je župnija 
Predloka s senčnimi lutka-
mi pokazala, kako je nastala 
svetovno znana pesem Sveta 
noč, nato je vsak zbor zapel 
po dve pesmi. Ob koncu so 
vsi zapeli še Hej, pastirci in 
Sveta noč. Domača župnija 
pa je vse pogostila.

Milan Stepan

Božo Rustja

Duša tega projekta je 
duhovnik msgr. Franc Prelc, 
sicer župnik v Svetem Antonu 
in pomočnik v Bertokih. Bil je 
pobudnik adaptacije starega 

V cerkvi na Markovcu so v začetku januarja zapeli otroški pevski zbori. 

Duša tega projekta je priljubljeni duhovnik msgr. Franc Prelc, sicer dolgoletni 
župnik v Portorožu, zadnja leta pa v Svetem Antonu in pomočnik v Bertokih.

Z domom Karitas, v katerem bodo po besedah Franca Prelca ljudje znova dobivali 
človeško dostojanstvo, se kaže tudi skrb Cerkve in vernih za pomoči potrebne. 

NAŠA OBČINA

Otroška božičnica pri Svetem Marku v Kopru

Dom, ki bo vračal človeško dostojanstvo
Koprski pomožni škof dr. Jurij Bizjak je v začetku januarja blagoslovil dom Karitas v Bertokih. 

razširjeno izvajanje progra-
mov pomoči ljudem v stiski. 
V njem bodo našli pomoč za-
svojenci in brezdomci, zaživeli 
pa bodo tudi drugi programi 

za pomoč ljudem. V adapti-
ranem domu bo tudi sedež 
istrske Karitas. 

www.koper.si     JANUAR 2011



Naldinija (1632–1713) prinaša 
najpopolnejšo kronologijo stavb-
ne zgodovine. Naldini nam tako 
poroča o prvem koprskem škofu 
sv. Nazariju, ki ga je imenoval 
papež Janez leta 524, kot tudi o 
posvetitvi cerkve leta 1445, ko 
so atrij obnovili in končali širitev 
proti zvoniku.

Pročelje koprske stol-
nice se uvršča med najpomemb-
nejše spomenike stavbarstva 
15. stoletja na naših tleh. Tako 
spodnji kot zgornji del pročelja 
kažeta jasen naslon na sočasno 
ustvarjanje v bližnjih Benetkah. 
Pritličje iz druge četrtine 15. 
stoletja, delo mojstra Tomasa da 
Venezie, je oblikovano v slogu 
beneške cvetoče gotike (t. i. go-
tico fiorito), steno členijo šila-
sti loki in baldahini s kipi štirih 
evangelistov. Nadstropje z rene-
sančnimi kaneliranimi pilastri 
in okroglim oknom je po vsej 
verjetnosti nastalo v letih 1491 
in 1498. Pročelje je nenavadno 
ravno zaključeno in deluje skoraj 
kot profana palača (npr. Doževa 
palača v Benetkah). Na pročelju 
sta vzidana tudi pomembna grba 
kapitana Francesca Cappella 
(1497–1498) in koprskega škofa 
Giacoma Valaressa (1482–1503), 
ki je verjetno zaslužen za gradnjo 
nadstropnega renesančnega dela 
fasade. 

Baročna prenova v 
treh fazah

Današnja stavba stol-
nice je rezultat temeljite prenove 
iz prve polovice 18. stoletja, ki jo 
je skoraj v celoti izvedel beneški 
arhitekt Giorgio Massari (1687–
1766). Massarijeva dela v Benet-
kah so palača Grassi ter cerkvi 
Gesuati in Pietà, kjer je sodeloval 
s takratnimi najboljšimi beneški-
mi umetniki, slikarjem Giambat-
tistom Tiepolom (1696–1770) 
in kiparjem Giovannijem Mario 
Morlaiterjem (1699–1781). Ba-
ročno prenovo cerkve so izvedli 
v treh fazah, odločilen pa je bil 
prav prispevek Massarija, ki je 
svoj načrt predložil leta 1738, 

leto zatem, ko je prejel naroči-
lo. Kot nam poroča ohranjen 
zapis v stolnični računski knji-
gi, so o sami prenovi Koprčani 
razmišljali že nekaj let prej, saj 
je bil načrt za povečanje cerkve 
naročen že leta 1690. Z gradnjo 
novega kora in prečne ladje, ki jo 
je predvideval načrt iz leta 1690, 
so odlašali vse do leta 1715, ko je 
bila sprejeta odločitev o gradnji 
zaradi podrtega vzhodnega dela 
južne stranske ladje. Ker so se 

pri gradnji prezbiterija in prečne 
ladje ponovno soočili s statični-
mi težavami starega dela cerkve, 
so Massariju zaupali nov ladijski 
del cerkve. Triladijska dvorana z 
vrisano prečno ladjo in nekoliko 
dvignjenim kasnejšim prezbite-
rijem krožnega tlorisa je precej 
stroga in skoraj brez okrasja. 
Stene in slopi, ki delijo prostor, 
so členjeni s pilastri ter obdani 
z bogato profiliranim dorskim 
venčnim zidcem. V notranjščini 
sta torej kombinirana skoraj že 
klasicistično oblikovanje arhi-
tekturnih elementov in še vedno 
baročni ritem arkad. Massari je 
imel poleg notranjščine namen 
preurediti tudi stolnično fasado, 
ki pa je zaradi njegovih radikal-
nih sprememb (podrtje stare fa-
sade in zvonika) ostala na videz 
nedotaknjena. Kot kažejo zadnje 
raziskave, bi lahko pri nadstro-
pnem delu v osnovi renesančno 

zasnovane fasade imeli opravka s 
predelavo po Massarijevi prenovi 
ladijskega dela v prvi polovici 18. 
stoletja. 

Dodatno branje:
Stane Bernik, Organizem slovenskih 
obmorskih mest: Koper – Izola – Piran, 
Ljubljana, 1968.
Gotika v Sloveniji (ur. Janez Höfler), Lju-
bljana, Narodna galerija, 1995.
Dioecesis Justinopolitana. Spomeniki 
gotske umetnosti na območju koprske 
škofije (ur. Samo Štefanac), Koper, Pokra-
jinski muzej, 2000 (s starejšo literaturo).
Pavel Naldini, Cerkveni krajepis ali Opis 
mesta in škofije Justinopolis ljudsko Ko-
per (ur. Darko Darovec), Knjižnica An-
nales Majora, Koper, 2001. 
Helena Seražin, Massarijeva prenova ko-
prske stolnice, Zbornik za umetnostno 
zgodovino, n. v. XL (2004): 178–220.
Helena Seražin, Arhitekt Giorgio Massa-
ri (1687–1766): sakralna arhitektura na 
Goriškem, v Furlaniji, Istri in Dalmaciji. 
Ljubljana, 2007.

asist. Vesna Kamin Kajfež
Znanstveno-raziskovalno 
središče Koper
Univerza na Primorskem

Poznosrednjeveška 
stavbna zgodovina koprske stol-
nice Marijinega vnebovzetja je 
tesno povezana z gradbeno de-
javnostjo v samem mestu, ki v 
drugi polovici 15. stoletja v za-
nosu ustvari povsem nov Mestni 
trg (Platea Communis). Stolnica 
Marijinega vnebovzetja stoji na 
vzhodni strani današnjega Ti-
tovega trga. Novejša arheološka 
izkopavanja so pokazala, da je 
bilo območje današnje stolnice 
poseljeno že v pozni antiki. Od 
prvotne, še romanske cerkve, 
ki je bila v obdobju gotike in 
renesanse večkrat prenovljena 
in razširjena, so se ohranili pro-
čelje, južna stena in zvonik. Po-
drobni opisi cerkve pred veliko 
prezidavo v začetku 18. stoletja 
govorijo o romanski triladijski 
stebrni baziliki s kripto in atri-
jem, ki je gledal na trg. Atrij, ki 
je stal pred cerkvijo, je prizadel 
požar v vojni z Genovčani leta 
1380. Kmalu zatem so ga začeli 
obnavljati; delo so zaupali bene-
ški kamnoseški delavnici.

Najpomembnejši spomenik 
Leta 1700 izdana Coro-

grafia Ecclesiastica o sia Descrit-
tione della Città e della Diocesi di 
Giustinopoli detto volgarmente 
Capo d'Istria (Cerkveni krajepis 
ali Opis mesta in škofije Justi-
nopolis, ljudsko Koper) izpod 
peresa koprskega škofa Paola 

Od prvotne, še romanske cerkve, ki 
je bila v obdobju gotike in renesanse 
večkrat prenovljena in razširjena, so se 
ohranili pročelje, južna stena in zvonik.

Današnja stavba stolnice je rezultat temeljite prenove iz prve polovice 18. stoletja, ki 
jo je skoraj v celoti izvedel beneški arhitekt Giorgio Massari.

Koprska stolnica skozi čas I: 

Stavbna zgodovina cerkve
Pročelje koprske stolnice se uvršča med najpomembnejše spomenike stavbarstva 15. stoletja na naših tleh.

Rubrika nastaja v sodelovanju z 
Univerzo na Primorskem oziro-
ma Znanstveno-raziskovalnim 
središčem Koper in Fakulteto 
za humanistične študije Koper, 
ki se jim zahvaljujemo za 
sodelovanje.
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»Zmaga na domačih tleh je zmeraj najslajša«

INTERVJU

Zmagali ste na natečaju Župa-
novo vino 2011. Kaj vam pome-
ni ta naslov?

Kljub mnogim medna-
rodnim priznanjem in medaljam, 
ki jih je vinska klet Santomas pre-
jela od pričetka razvoja blagovne 
znamke, je zmaga na domačem 
terenu zagotovo zmeraj tista naj-
lepša in najslajša. Ta naslov za 
nas pomeni potrditev kvalitete 
Santomas vin in nam daje nov 
zagon za vlaganje v kvaliteto tudi 
v bodočnosti.

Koliko vinogradov imate, koli-
ko litrov vina pridelate in kate-
re sorte vin pridelujete?

Trenutno obdelujemo 
24 ha vinogradov, od katerih jih 
je v optimalni rodnosti približno 
18 ha. Zaradi osnovne filozofije 

Santomas vin, ki stremi k boljši in 
boljši kvaliteti, pa na teh površi-
nah letno zaradi izjemno nizkih 
donosov pridelamo le med 500 
in 700 hl vina. Ker spoštujemo 
tradicijo in verjamemo vanjo, so 
naši vinogradi posajeni v glav-
nem s sortama refošk in malva-
zija ter z manjšim številom trsov 
sort merlot in cabernet sauvi-
gnon.

Menite, da lahko osvojitev ome-
njenega naslova vpliva na pro-
dajo vašega vina?

Prav gotovo. Naslov žu-
panovo vino namreč ni le dokaz 
za kvaliteto, temveč promovira 
celotno regijo in njene lokalne 
posebnosti, kar daje naslovu pre-
cej večjo težo. Gre za promocijo 
na lokalni, državni in internaci-

onalni ravni. Gre za promocijo 
celotne Mestne občine Koper, 
slovenske Istre in Slovenije skozi 
zgodbo vrhunskega vina, pri-
delanega iz lokalne sorte refošk. 
Tako kompleksna promocija je 
zagotovilo za uspeh – tako v pre-
poznavnosti kot tudi pri prodaji 
Santomas vin. 

Konkurenca je iz leta v leto 
močnejša, kaj po vaše naredi 
vino boljše, izstopajoče in tudi 
bolj priljubljeno?

Predvsem veliko truda, 
trdega dela in učenja znova in 
znova. Nikoli ne smeš počivati 
na že podeljenih lovorikah. Zme-
raj moraš iskati boljše in boljše 
metode in rešitve, kako bi lahko 
vino z minimalnimi posegi še 
izboljšal in dodal še kak procent 
ali morda samo promil h končni 
kvaliteti. Pomembno je, da imaš 
na voljo potrebno tehnologijo in 
da za teboj stoji najboljša ekipa 
sodelavcev. Treba je slediti tržnim 
trendom (se veliko izobraževati 
v tujini), se učiti novih in novih 
marketinških prijemov in se tru-
diti vino pravilno in predvsem 
pošteno predstaviti končnim 
potrošnikom. Glavna faktorja sta 
tako zagotovo kvaliteta in pošten 
odnos do pivcev tvojih vin. 

Kakšno je vaše mnenje o sa-
mem natečaju?

Natečaj je dobro zasta-
vljen in organiziran. Ocenjevanja 
vin potekajo na visokem strokov-
nem nivoju in zmaga res pripade 
najboljšemu. Promocija MOK 
skozi vino iz lokalne sorte refošk 
(ali malvazije) pa je odlična ideja, 
saj na tak način, kot sem že ome-
nila, promoviramo svoje lokalno 
okolje in Slovenijo, svoje znanje, 
tradicijo, podnebje, lokalne nava-
de, kulturo …  Mislim, da je malo 
promocijskih artiklov, ki bi lahko 
tako obširno, globoko in poetič-
no opisali neko regijo, kot jo lah-
ko opiše vrhunsko vino.

Ali lahko tovrstni natečaji 
spodbudijo pridelovalce k pri-
delovanju bolj kakovostnih vin?

Tovrstni natečaji za-
gotovo spodbudijo neko »zdra-
vo« konkurenco med lokalnimi 

vinarji. Vprašanje pa je, ali je 
sama želja pridelovalca po bolj-
ši kvaliteti ali pa uspehu samem 
po sebi dovolj, da bodo vina res 
kvalitetnejša. Glede na opažanja 
strokovne komisije za ocenjeva-
nje vin se kvaliteta prijavljenih 
vzorcev v povprečju zares iz leta 
v leto povišuje, kar očitno daje 
vedeti, da natečaj na neki način 
spodbuja pridelovalce, da bodisi 
na ocenjevanja prijavljajo boljša 
vina ali pa se pridelovalci zaradi 
takih lokalnih izzivov dejansko 
trudijo pridelovati boljša vina. V 
vsakem primeru je bilanca nate-
čaja dobra, saj natečaj očitno iz 
leta v leto pridobiva na teži ter 
daje priložnost tudi manjšim in 
neznanim pridelovalcem, da so 
objektivno ocenjeni in morda za 
to celo nagrajeni. 

Kako sicer ocenjujete vinogra-
dništvo v Mestni občini Koper?

Menim, da je vino-
gradništvo in z njim vinarstvo v 
zadnjih 15 letih v MOK izredno 
napredovalo. O tem pričajo števil-
ni novi ali obnovljeni vinogradi, v 
katerih prevladujejo vzgojne oblike 
trt, ki so namenjene pridelovanju 
vrhunskih vin, ter pojav številnih 
novih, butičnih, privatnih vino-
gradniških posestev, ki se osredo-
točajo na pridelavo vrhunskih vin 
in trženje t. i. vinskega turizma. 
Gospodarska kriza, ki se je pri-
delovalcev močno lotila, je sicer 
v nekaterih pogledih ta razvoj in 
napredek začasno zamrznila, ven-
dar verjamem, da je taka situacija 
le začasna. Zagon mlajših generacij 
pridelovalcev je dovolj močan, da 
lahko tej kmetijski panogi v MOK 
napovemo svetlo prihodnost in še 
večji napredek. 

Ali nameravate tudi prihodnje 
leto sodelovati na natečaju Žu-
panovo vino?

Seveda. Kakor sem de-
jala na začetku: zmaga »doma« je 
zmeraj najslajša. Počutiti se priso-
ten ob vseh županovih poslovnih, 
protokolarnih, promocijskih in 
drugih dogodkih pa je poleg vsega, 
kar sem že omenila, za vinsko klet 
Santomas tudi velika čast. Važno 
je sodelovati; zmaga pa naj zmeraj 
pripade najboljšemu! 

Pogovarjali smo se z dobitnico laskavega naslova županovo vino, Tamaro Glavina iz kleti Santomas.

Z nami se je pogovarjala Tamara Glavina, »predstavnica« pete generacije, ki se pri 
Glavinovih, v vinski kleti Santomas, ukvarja z vinogradništvom in vinarstvom. Je 
glavna enologinja in "ustvarjalka" Santomasovih vin.
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Na novi lokaciji v centru Kopra
na Pristaniški ul.7 (nasproti tržnice)

S tem oglasom nudimo
10% popust na izdelke iz naravnega kamna

tel.: 05 63 00 325, www.kamnosestvo.com - (popust velja za nakup nad 60 eur)
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razlago posebnih simboličnih 
znakov na primorskih vezeni-
nah narodnih noš smo sklenili 
uspešno razstavo o tržaški na-
rodni noši in njeni rekonstruk-
ciji »Nosile so se ko cesarica«, 
ki je vzbudila veliko zanima-
nje tako pri obiskovalcih kot 
v medijih. Avtorica razstave je 
Marta Košuta, proučevalka in 
izvedenka za rekonstrukcijo 
tržaških narodnih noš. 

Narodna noša je zgo-
dovinsko oblačilo, povezano z 
mnogimi socialnimi in čustve-
nimi vrednotami določenega 
prostora in tam živečih ljudi. 
Morala je biti krojena po stro-
gih tradicionalnih pravilih, ki 
se niso ozirala na videz posa-

Vlasta Beltram,   Muzejska 
svetovalka

Z leti se je pobuda 
preoblikovala v Ta veseli dan 
kulture in prerasla v množi-
čen kulturni dogodek in vese-
lo praznovanje Prešernovega 
rojstnega dne. Takrat odprejo 
vrata številne slovenske kultur-
ne ustanove, obiskovalci pa so 
deležni brezplačnih predstav, 
koncertov, predavanj, delav-
nic, ogledov in vodenja po 
razstavah.

Simbologija na primorski 
etnični vezenini

V Pokrajinskem mu-
zeju Koper smo dogodek obele-
žili dan prej, in sicer v četrtek, 
2. decembra, s predavanjem 
Marte Košuta »Simbologija na 
primorski etnični vezenini«. Z 

Ministrstvo za kulturo je v Prešernovem letu 2000 začelo s pobudo dneva odprtih vrat slovenskih kulturnih ustanov.

Ta veseli dan kulture v Pokrajinskem muzeju Koper
Ta veseli dan kulture so obeležili tudi v Kopru.

meznika, na njegove težnje in 
želje, vendar je bila vedno tudi 
osebno oblačilo, ki je izražalo 
okus in značaj lastnika ter sku-
pnosti, ki ji je pripadal. Zelo 
zanimivi in ves čas nespreme-
njeni del tržaške noše sta na-
ramna ruta in peča, okrašeni z 
vezenino in čipko. Po tradiciji 
naj bi jih dekleta izdelala sama, 
predvsem pa naj bi sama obli-
kovala tradicionalno vezenino, 
ki je s svojimi motivi in simboli 
sporočala okolju čustveno hre-
penenje lastnice in njene tihe 
upe za življenje. Rute so bile 
ponos dekletom in bistvo noše.

Primorske rute se po 
stilu in razporeditvi vezeni-
ne ločujejo od preostalih slo-

venskih rut in peč. Vezenin-
ski okras je strnjen ob robu, 
pristno ljudski in spontano 
ustvarjalen, v njem so se ohra-
nile vse vrednote staroslovan-
skega motiva indoevropskega 
izvora. Vezenina pripoveduje 
o starih ljudskih mitih, ki so se 
izražali z vezenimi motivi in so 
se naslanjali na osnovno praz-
godovinsko zgodbo drevesa 
življenja. V celotnem obmor-
skem prostoru, kjer smo doma 
Slovenci, se je razpredel ta ne-
precenljivi ljudski element, ki 
nam ga je, tudi po ugotovitvah 
tujih preučevalcev slovanske 
mitologije in tradicije, ohranil 
skromni ženski svet.

Predavateljica Marta 
Košuta je tako v besedi in sli-
ki popeljala poslušalce v svet 
simbolov kot so drevo življe-
nja, praprot – moška in ženska, 
seme, rast, hudičevo oko, sim-
bol ljubezni idr., predavanje pa 
je sklenila z mislijo, da je od-
krivanje teh izrednih vezenin-
skih zapisov nadvse očarljivo, 
saj nam izpričujejo vrednote 
in upe naših prednic. Svet se 
je temeljito spremenil, a člo-
vekove potrebe so ostale enake 
in v mnogih družinskih rutah 
je odkrila, da so nam bile naše 
none zelo podobne. 
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Kulturna dediščina Osrednje knjižnice 
Srečka Vilharja Koper

Rojena je primorska gledališka nagrada tantadruj 

Knjižnice hranijo ne-
izmerne količine gradiva, nje-
ne prave vrednosti pa pogosto 
očem javnosti ostajajo skrite. V 
Osrednji knjižnici Srečka Vil-
harja Koper smo se odločili, da 
odslej ne bo več tako, saj bomo 
svoje dragocenosti ustrezno 

Prvič jo bodo po-
delili maja letos na odru Slo-
venskega stalnega gledališča 

V začetku decembra so v okviru prireditve "Ta veseli dan kulture" v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper odprli t. i. 
Spominsko sobo, v kateri so predstavljene posebne knjižne dragocenosti naše knjižnice.

Slovensko stalno gledališče Trst, Slovensko narodno gledališče Nova Gorica in Gledališče Koper, tri poklicna gledališča in 
središča kulturnega življenja Primorcev v Sloveniji in Italiji, so ustanovila primorsko gledališko nagrado tantadruj. 

obdelali in jih prikazali najšir-
šemu krogu uporabnikov.

Osrednja knjižnica 
Srečka Vilharja Koper, Bibli-
oteca centrale Srečko Vilhar 
Capodistria, je v poletnih me-
secih bogato opremila in uredi-
la nekatere svoje prostore, kjer 

v Trstu, ko bosta neodvisni 
žiriji razglasili nagrajenca za 
življenjsko delo ter igralca in 

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Biblioteca centrale Srečko Vilhar 
Capodistria, je v poletnih mesecih bogato opremila in uredila nekatere svoje prostore.

Primož Bebler, umetniški vodja SSG Trst, Katja Pegan, direktorica in umetniška 
vodja Gledališča Koper, in Ira Ratej, umetniška vodja SNG Nova Gorica, so javnosti 
predstavili primorsko gledališko nagrado tantadruj.

bodo bibliotekarji postavili in 
uredili najbolj dragoceno knji-
žno dediščino našega mesta. V 
okviru mednarodnega projekta 
JEZIKLINGUA smo v knjižnici 
nabavili posebne knjižne oma-
re, ki so namenjene hranjenju 
in varovanju antikvarnega knji-
žnega gradiva Osrednje knjižni-
ce Srečka Vilharja Koper. 

Cilj projekta je na-
mreč ustrezno hraniti, varovati 
ter ustrezno prikazati in ovre-
dnotiti izjemen knjižni fond 
knjižnice, predvsem pa tiste 
posebne zbirke, ki imajo status 
kulturnega spomenika. Projekt 
bo izveden po fazah, in sicer je 
v prvi fazi (2010) predvidena 
nabava ustrezne opreme – knji-
žnih omar –, v katerih bo posta-
vljeno in hranjeno dragoceno 
knjižno gradivo. V drugi fazi 
(2011) bomo gradivo digitalizi-
rali, v tretji fazi (2012) pa bomo 
digitalizirano gradivo opremili z 

gledališki dosežek sezone. 
Pobudo za gledališko 

nagrado Primorske tantadruj 
so umetniški vodje treh gleda-
lišč Primož Bebler v SSG Trst, 
Ira Ratej v SNG Nova Gorica 
in Katja Pegan, direktorica in 
umetniška vodja Gledališča 
Koper, sprožili ob koncu lan-
skega leta. Rojena v Kosma-
čevem letu, nosi ime junaka 
njegove istoimenske novele, 
ki razpira vprašanja o svobodi 
in sreči. Z nagrado tantadruj 
želijo primorska gledališča 
počastiti ustvarjalce sodobne-
ga primorskega gledališča in 
njihove dosežke.

O treh strokovnih 
nagradah tantadruj, nagradi 

metapodatki ter ga postavili na 
svetovni splet. 

 − V sklopu projekta bo tako 
koprska knjižnica uredila in jav-
nosti predstavila tiste svoje dra-
gocene fonde, ki so tudi s slo-
venskimi zakoni opredeljeni kot 
nacionalni spomenik, in sicer:

 − fond Grisoni, 
 − fond knjižnih raritet (Rara, 

Antiphonaria, Manuscripta), 
 − fond samostanskih knjižnic in 
 − fond nekdanje mestne knji-

žnice (Biblioteca civica).

V okviru projekta smo 
tako že uredili tudi posebno 
spominsko sobo knjižničnih 
fondov, kjer bomo na vodenih 
ogledih (po predhodnem tele-
fonskem dogovoru) predstavili 
naše izjemne knjižne zbirke.

za življenjsko delo ter nagra-
dah za najboljšo igralsko stva-
ritev in najboljšo uprizoritev 
iztekle sezone, bosta odločali 
dve neodvisni tričlanski žiriji.

Umetniški vodje Ira 
Ratej, Primož Bebler in Katja 
Pegan poudarjajo, da gleda-
lišče na Primorskem ohranja 
in krepi svoj pomen. Povezo-
vanje ob nagradi tantadruj si 
bodo tri primorske gledališke 
hiše prizadevale nadaljevati 
z novimi pobudami in pri-
spevki k oblikovanju skupne-
ga primorskega gledališkega 
prostora, v katerem bodo na-
govarjale skupno občinstvo in 
obenem ohranjale svoj indivi-
dualni značaj.

Ivan Marković, direktor 
Osrednje knjižnice Srečka 
Vilharja Koper

www.koper.si     JANUAR 2011



39TURIZEM

Jubilejna degustacija vina in oljčnega olja

Vanj je vključenih 50 
članov, ki delujejo na področju 
razvoja turizma, vinogradni-
štva, vinarstva in oljkarstva, 
bodisi kot predelovalci, pride-
lovalci ali zgolj ljubitelji, in si s 
skupnimi močmi prizadevajo 
krepiti prepoznavnost svojih 
krajev, najbolj ponosni pa so na 
domače prireditve. »Dejstvo je, 
da se morata danes vinar in olj-
kar predstavljati širši javnosti, 
saj brez promocije navzven ne 
gre, zato se je pred desetimi leti 
porodila ideja o razstavi, na ka-
teri bi predstavili svoje produk-
te. Prvo leto smo jo izvedli v 
gasilskem domu v Pobegih, ker 
pa je že prva izvedba doživela 
velik uspeh in množičen obisk, 
smo jo preselili v večjo dvorano 
v Sv. Anton,« pojasnjuje dolgo-
letni predsednik društva Val-
ter Kodarin. Tako sedaj prav 
vsako pomlad pripravljajo že 
tradicionalno pokušino vina in 
oljčnega olja, v jesenskem času 
pa v znak začetka sezone trga-
tve organizirajo tudi Bendimo. 
»Tradicionalno trgatev pope-
strimo s povorko vozov, stari-
mi prešami, tekmovanjem za 
najtežji grozd, pevskimi zbori, 
pokušino prvega mošta in dru-
gega sezonskega sadja, kot so 
fige in slive, ter z izborom kra-

Društvo vinogradnikov in pridelovalcev oljčnega olja Bertokov, Pobegov – Čežarjev in Sv. Antona (društvo Vinol) vse od svoje 
ustanovitve leta 2001 skrbno goji dolgoletno tradicijo vinogradništva in oljkarstva v slovenski Istri.

ljice bendime,« našteva Koda-
rin in obenem pove, da se člani 
društva družno odpravljajo na 
sejme in predstavitve po Slove-
niji in v tujini, za svoja izvrstna 
vina in kakovostna oljčna olja 
pa so prejeli tudi številna od-

mevna priznanja. Na prav po-
sebnem mestu v društvenem 
delovanju je tudi oživljanje na-
sadov cipra, skoraj pozabljene 
avtohtone sorte vinske trte, iz 
katere lahko pridelajo močno 
in aromatično rdečkasto vino z 
vonjem po vrtnicah.

Vina, olja in druge dobrote
Kot je pojasnil Koda-

rin, se degustacije vina in oljč-
nega olja vsako leto udeleži 
veliko domačinov, zadnja leta 
pa tudi vse več obiskovalcev 
iz drugih regij. Vsak obisko-
valec ob vstopu kupi kozarec 
za simboličnih pet evrov, s 
katerim lahko praktično ne-
omejeno okuša vina in oljčna 
olja približno 25 razstavljav-
cev. Vsako leto pa vse skupaj 
obogatijo še s kakšnim kuli-
naričnim dodatkom, kot so 

»Društvo je neprofitno, financira se s 
pomočjo donacij in s finančno podporo 
Mestne občine Koper, ki nam je že od 
vsega začetka šla izjemno na roko, zato 
se ji iskreno zahvaljujemo za pomoč.«

na primer pršut, sir in tartufi. 
»Tudi letos bomo obiskoval-
cem v degustacijo poleg vina 
in olja ponudili tartufe, doma-
či mesar bo ponujal pršut, do-
mači sirar doma pridelan sir, 
obiskovalci pa bodo imeli mo-

žnost poskusiti tudi brancine 
Fonda,« napoveduje Kodarin. 
Zaključuje, da so pokušine 
vina in olja odlična priložnost 
za vzpostavljanje stikov in pri-
jetno druženje, zato vabi vse 
ljubitelje okusnih domačih 

dobrot, da se jim pridružijo na 
letošnji jubilejni degustaciji, ki 
bo 12. februarja v dvorani v Sv. 
Antonu od 16. do 21. ure.

re re 

Letošnja, že 10. degustacija vina in oljčnega olja bo 12. februarja v dvorani v Sv. 
Antonu od 16. do 21. ure. 

V društvo Vinol je vključenih 50 članov, ki delujejo na področju razvoja turizma, 
vinogradništva, vinarstva in oljkarstva.

Članom društva Vinol se 
bodo v tem letu izpolnile 
tudi dolgoletne sanje po 
večnamenskem prostoru. 
V sodelovanju z Mestno 
občino Koper se bo na-
mreč v kletnih prostorih 
zadružnega doma v Sv. 
Antonu v okviru projekta 
Revitas uredil večnamen-
ski prostor za potrebe 
turistično-degustacijskega 
in informativnega centra. 
Prostor bo namenjen 
potrebam tako turistov kot 
tudi krajanov in društev, 
med katerimi je tudi Vinol. 
V ta namen je Mestna 
občina Koper s prijavo na 
OP IPA Slovenija-Hrvaška 
2007–2013 pridobila 180 ti-
soč evrov za gradbena dela 
in še dodatna sredstva za 
opremo prostora. Naložba 
bo končana še v tem letu. 
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Naj Dnevni center za otroke in 
mladostnike Koper zaživi na polno!
V kriznem centru pravijo, da so neke vrste blažilo za težave v družini.

Mestna občina Koper, 
s tem pa tudi celotna južno-
primorska regija, je svoj prvi 
Krizni center za otroke in mla-
dostnike dobila septembra lani. 
Da je bila ta naložba, na katero 
smo čakali kar dobro desetletje, 
več kot potrebna, se je izkazalo 
že v naslednjih mesecih in se 
kaže tudi danes. V koprskem 
kriznem centru namreč skoraj 
ne mine dan, da ne bi toplega 
zavetja in spodbudne besede 
poiskalo vsaj eno mlado bitje.

Nudijo prvo socialno in 
osebno pomoč

»Potrebe po kriznem 
centru so bile in še vedno so 
velike, številčno pa jih nikakor 
nismo mogli opredeliti, saj do 
lanske jeseni, ko je Krizni center 
v Kopru odprl svoja vrata, neke 
okvirne ocene niti ni moglo 
biti,« nas je z dejstvi seznanila 
Doroteja Rogelja Majerič, vodja 
koprskega kriznega centra. Kot 
pravi, so odzivi stroke izredno 
pozitivni, kar seveda pomeni, 
da svoje delo opravljajo dobro 
in da je smisel v tem, kar poč-
nejo. Naloga kriznega centra je, 
da otrokom in mladostnikom 
nudi prvo socialno in osebno 

Krizni center deluje na Kolarski ulici v Kopru, Mestna občina Koper je za obnovo 
stavbe odštela 380 tisoč evrov. 

pomoč, ko se znajdejo v stiski, 
da jim zagotovi varen pristan, 
zatočišče, in da olajša težave, s 
katerimi se vsakodnevno sreču-
jejo, in to seveda tudi v prime-
rih, ko ne gre za dejanja nasilja. 
V kriznem centru tako zase pra-
vijo, da so neke vrste blažilo za 
težave v družini, za težave, ki se 
pojavijo v odraščanju, in za pre-
hodne težave, ki se postavijo na 
svoje mesto, ko se mladostnik in 
njegovi straši za nekaj časa od-
maknejo drug od drugega.

Dnevni center za otroke in 
mladostnike

Sočasno s Kriznim 
centrom naj bi svoja vrata odprl 
tudi Dnevni center za otroke in 
mladostnike Koper, katerega 
primarna naloga je zmanjše-
vanje in preprečevanje socialne 
izključenosti ter aktivno in ka-
kovostno preživljanje prostega 
časa, ki pa za zdaj, v praksi, še 
ni dobro zaživel. Do težav na-
mreč prihaja predvsem takrat, 
ko so v kriznem centru name-
ščeni otroci. Strokovni delavci 
se jim morajo povsem posveti-
ti in tako ne ostane časa, da bi 
opravljali še dejavnosti dnevne-
ga centra, ki po besedah vodje 

kriznega centra od zaposlenih 
zahtevajo še nekaj več vložka, 
zahtevajo stoodstotno aktiv-
nost in predanost, a so po drugi 
strani vsekakor v veliko pomoč 
ter neka dodana vrednost kri-
znemu centru. »S prihodom 
sodelavke Tine Mojškerc, sicer 
tudi koprske občinske svetnice, 
sedaj koordinatorice aktivnosti 
v Dnevnem centru, ki je vložila 
resnično veliko truda in žrtvo-
vala ure in ure prostega časa, 
so se stvari začele premikati na 
bolje,« nam je zaupala Doroteja 
Rogelja Majerič, pa vendar bi 
za to, da bi dnevni center re-
snično zaživel na polno, potre-
bovali dodatna finančna sred-
stva. Zanje so tako že zaprosili 
na ministrstvu za delo, družino 
in socialne zadeve, pri katerem 
so se v začetku leta tudi prija-
vili na javni razpis za sofinan-
ciranje programov socialnega 
varstva v letu 2011, finančno 
pomoč pa jim je ponudila tudi 
Mestna občina Koper.

Močna želja po vzpostavitvi 
Dnevnega centra 

A v koprskem Dnev-
nem centru ne sedijo križem 
rok. Skupaj z desetimi prosto-

voljci pripravljajo programe in 
aktivnosti, jih med seboj koor-
dinirajo ter si močno prizade-
vajo, da bi dejavnosti končno 
zaživele, da bi bili ljudje z njimi 
seznanjeni in da bi konec kon-
cev postale nekakšna stalnica. 
Tako v centru že od samega 
začetka poleg različnih oblik 
socialne in učne pomoči orga-
nizirajo tudi kreativne delavni-
ce, kot so kuharska, plesna in 
likovna delavnica, pripravljajo 
urice, namenjene pogovorom, 
izražanju stisk, lastnih misli 
in idej, ter računalniške urice. 
Organizirajo tudi tako imeno-
vane »klepetalnice«, kjer gre 
za pogovore o zanimivih in za 
srednješolce aktualnih temah, 
gre za iskanje odgovorov na 
vprašanja glede odraščanja in 
tudi za pogovore o tematikah, s 
katerimi se mladostniki doma 
ne morejo oziroma ne upajo 
soočati. Poleg tega potekajo še 
brezplačen tečaj portugalščine 
in obiskovanje gledališča ter 
kinopredstav, nad katerimi so 
navdušeni predvsem najmlajši 
obiskovalci Dnevnega centra, 
in pa skupina Murenčki za 
otroke od 5 do 10 leta starosti. 
Dnevni center že mesec dni 

V centru ne sedijo križem rok, prav nasprotno, s prostovoljci pripravljajo številne 
programe in aktivnosti.
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tnih objektov ter prometne 
infrastrukture in podpirala 
različne ustanove, društva ter 
posameznike. In kar je najpo-
membneje, časopis je ne na-
zadnje pisal o zaposlenih, ki 
so dosegli, da je Koper danes 
označen na zemljevidih vseh 
svetovnih ladjarjev.

Luški glasnik – 
kronologija razvoja 
pristaniškega 
mesta Koper
Luka Koper je v sodelovanju z domoznanskim oddelkom 
Osrednje knjižnice Srečka Vilharja v Kopru pripravila 
razstavo, posvečeno 40-letnemu izhajanju internega 
časopisa Luški glasnik. 

Luški glasnik je eden 
redkih internih časopisov v 
širšem lokalnem okolju, ki 
že štiri desetletja izhaja re-
dno, vsak mesec. V njem so 
zabeležene vse spremembe 
v podjetju, vse investicije v 
pristanišču, predvsem pa je 
časopis ogledalo razvoja Ko-
pra kot pristaniškega mesta. 
Prav slednje je glavno sporo-
čilo razstave, saj Koper oziro-
ma celotna regija verjetno ne 
bi doživela takega razvoja, če 
ne bi bilo pristanišča, ki je še 
vedno eden glavnih motor-
jev gospodarske rasti. Mno-
go drugih podjetij je nastalo 
prav zaradi pristanišča, še več 
pa jih je s pristaniščem tesno 
povezanih. Luka Koper je na-
mreč vse od svojega nastanka 
prispevala h gradnji zdra-
vstvenih, kulturnih in špor-

Razstavo si lahko še do konca januarja ogledate v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja 
v Kopru vsak delovni dan od 9. do 19. ure ter ob sobotah do 13. ure in ob istem času 
tudi v oddelku za mlade bralce na Verdijevi 2, kjer so razstavljene karikature, ki so 
spremljale Luški glasnik vse od prve številke. 

Uredniki časopisa so bili: 
Bogomil Lilija, Moj-
ca Volk, Tomaž Dimic, 
Zoran Vlajić, Lojze Peric, 
Suzana Zornada - Vrabec, 
Tatjana Jazbec in danes 
Sebastjan Šik. Zadnji dve 
desetletji so pri pripravi 
in izdaji časopisa sodelo-
vale Primorske novice.

S pomočjo prostovoljcev in 
prostovoljk nudijo pomoč 
in podporo pri socialnem 
vključevanju otrok, ki 
so zaradi objektivnih in 
subjektivnih okoliščin, v 
katerih živijo, ogroženi, jim 
nudijo pomoč in podporo 
pri učenju ter poskrbijo 
za varen in miren pro-
stor, kjer lahko napišejo 
domačo nalogo. Prav tako 
jim omogočajo, da poiščejo 
potrebne informacije v lite-
raturi ali na spletu, spod-
bujajo pridobivanje osnov 
računalniške pismenosti in 
skrbijo tudi za krepitev so-
cialne mreže in sprostitev. 
S svojimi aktivnostmi želijo 
izboljšati pogoje za otrokov 
razvoj v družini, pomagati 
pri vključevanju v social-
no okolje in preprečevati 
odklonska vedenja.

Dnevni center je v prvi vrsti 
namenjen socialno ogrože-
nim otrokom in mladostni-
kom Mestne občine Koper, 
ki imajo težave z vključe-
vanjem v družbo, težave 
v odraščanju oziroma so 
prikrajšani za normalno 
družinsko življenje ter 
potrebujejo pomoč in pod-
poro pri reševanju svojih 
stisk, dobrodošli pa so 
vsekakor tudi vsi preostali 
otroci in mladostniki. 

Marina Jelen

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

Koprska občinska svetnica Tina Mojškerc 
je v Dnevnem centru koordinatorica 
aktivnosti.

pridno izkoriščajo tudi mlade 
mamice, ki se srečujejo redno 
vsak drugi četrtek , se pogovar-
jajo in delijo svoje izkušnje. 

Ko se bo Dnevni cen-
ter resnično postavil na noge, 
pričakujejo, da se bo v tednu 
dni v njem zvrstilo tudi do 65 
otrok, odvisno od aktivnosti, ki 
jih bodo izvajali. A je pot do tja 
še dolga. Za zdaj so namreč vse 
dejavnosti, z izjemo Murenčk-
ov in tečaja portugalščine, žal 
neredne, zanje se dogovarjajo 
sproti, sproti spreminjajo tudi 
urnike. Kot pravi koordina-
torica aktivnosti, je njihova 
največja želja, da bi dejavnosti 
centra končno povsem zažive-
le in postale redne. »Želimo si, 
da bi bila vrata dnevnega cen-
tra odprta vsak dan, od pone-
deljka do petka, med 12. in 19. 
uro, v času poletnih počitnic 
pa bi bile dejavnosti, ki jih iz-
vajamo, v dopoldanskem času. 
Prav tako si prizadevamo, da 
bi v Dnevnem centru prav 
vsak našel nekaj zase, da bi v 

aktivnosti zajeli tako osnov-
no- kot tudi srednješolce ter 
da bi lahko nekaj ponudili tudi 
predšolskim otrokom.«
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Prireditve Manifestazioni
Vsak četrtek / Ogni giovedì 
3. 2.,10. 2., 17. 2., 24. 2. 2011
19:00-20:00 Joga smeha / Yoga della risata 
OŠ / SE Dušana Bordona Koper / Capodistria
Kari Karmen Božič, s.p.

20:00 Filmski večer / Serata del film
E-kavarna Pina Koper / 
Internet Café Pina Capodistria
KŠOK / CSCC 

Vsako soboto / Ogni sabato
5. 02., 19. 02., 26. 02. 2011
20:00 Kultura ga žura / La cultura festeggia 
E-kavarna Pina Koper / 
Internet Café Pina Capodistria
KŠOK / CSCC

Vsako nedeljo / Ogni domenica 
07:00-13:00 Bolšji sejem / 
Mercatino delle pulci
Tržnica Koper / Mercato Capodistria
Primorski sejem d.o.o. / Primorski sejem S.r.l. 

01. 02. 2011 Torek / Martedì
20:00 Družbeno kritični filmski večeri / 
Serate del film sulle critiche sociali
E-kavarna Pina Koper / 
Internet Café Pina Capodistria
KUD Pina / ACA Pina

04. 02. 2011 Petek / Venerdì
18:00-21:00 Talijin gledališki večer / 
Serate teatrali di associazione Talia
Kulturni dom / Casa della cultura Dekani
Društvo Talia - gledališki kalejdoskop

05. 02. 2011 Sobota / Sabato
15:00 Slovenski kulturni praznik v Loparju 
/ Festa culturale slovena a Lopar
Hiša od Bardinca, Lopar / 
Casa di Bardinec, Lopar
Društvo krajevno etnološke in domoznanske zbirke 
»Hiša od Bardinca« Lopar

07. 02. 2011 Ponedeljek / Lunedì
Potopisno predavanje: Sardinija / 
Diario di viaggio: Sardegna
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (od-
delek za italijanistiko) Koper /
Biblioteca centrale Srečko Vilhar 
(il reparto italiano) Capodistria
KŠOK / CSCC

08. 02. 2011 Torek / Martedì
10:00, 11:00, 12:00 Kulturni praznik – 
brezplačno vodstvo po muzejskih zbirkah 
/ Festa culturale – visita gratuita di tutte le 
collezioni del museo
Pokrajinski muzej Koper in Etnološka zbirka 
Pokrajinskega muzeja Koper / Museo regio-
nale Capodistria e Collezione etnologica del 
Museo regionale di Capodistria
Pokrajinski muzej Koper / Museo regionale Capodistria

DAN POEZIJE
GIORNATA DELLA POESIA
Branje poezije na dan slovenskega kul-
turnega praznika v Kopru / Lettura della 
poesia per la giornata della cultura slo-
vena a Capodistria 

12:00 Branje Prešernove poezije / 
Lettura della poesia di France Prešeren
Prešernov trg Koper / 
Piazza France Prešeren Capodistria
ZKD MOK / UAC CCC

14:00 Branje svoje poezije (ljubiteljska poe-
zija) / Lettura della poesia (poesie amatoriali)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper/ 
Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria
ZKD MOK / UAC CCC

16:00 Branje poezije priznanih slovenskih 
pesnikov / Lettura della poesia dei poeti 
sloveni riconosciuti 
Gledališče Koper / Teatro Capodistria 
ZKD MOK / UAC CCC

18:00 Branje svoje poezije: otrok, dijakov 
in študentov / Lettura della poesia: di bam-
bini, alunni e studenti
Kavarna Loža Koper/ Café Loggia Capodistria
ZKD MOK / UAC CCC

20:00 3P (Pesniška Prihodnost v Pini) / 
3P (Futuro poetico presso Pina): Veronika
Dintinjana, Andrej Hočevar, Marko Matičetov
E-kavarna Pina Koper / 
Internet Café Pina Capodistria
KŠOK, KUD Pina / CSCC, ACA Pina

09. 02. 2011 Sreda / Mercoledì
20:00 3P (Pesniška Prihodnost v Pini) / 
3P (Futuro poetico presso Pina): 
Gregor Podlogar, Katja Perat, Blaž Božič
E-kavarna Pina Koper / 
Internet Café Pina Capodistria
KŠOK, KUD Pina / CSCC, ACA Pina

11. 02. 2011 Petek / Venerdì
20:00 3P (Pesniška Prihodnost v Pini) / 
3P (Futuro poetico presso Pina): 
Kristina Hočevar, Jure Vuga, Uroš Prah
E-kavarna Pina Koper / 
Internet Café Pina Capodistria
KŠOK, KUD Pina / CSCC, ACA Pina

21:30 Romantic Soy Cubano weekend
Plesni klub Soy Cubano – Cocktail Bar Ku-
banec »Casa de la Music«
Plesni klub Soy Cubano / Club di ballo Soy Cubano

12. 02. 2011 Sobota / Sabato
10:30 Romantic Soy Cubano weekend
Plesni klub Soy Cubano – Cocktail Bar Ku-
banec »Casa de la Music«
Plesni klub Soy Cubano / Club di ballo Soy Cubano

16:00-20:00 10. Pokušina vina in oljč-
nega olja / 10a degustazione del vino e 
dell'olio d'oliva
Kulturni dom / Casa della cultura Sveti Anton
Društvo Vinol / Associazone Vinol

16:00 Valentinovo – dan zaljubljenih / 
San Valentino – la festa degli innamorati
Hiša od Bardinca, Lopar / 
Casa di Bardinec, Lopar
Društvo krajevno etnološke in domoznanske zbirke 
»Hiša od Bardinca«Lopar

19:00 Valentinov koncert narodnoza-
bavne glasbe / Concerto della musica 
popolare per San Valentino: Mladi Do-
lenjci, Nace Junkar, Primorski fantje, 
Orkester harmonikarjev Aleša Segulina
Dvorana / Sala Škofije 
ŠKTL / ASCTA smeh je pol zdravja in glasba še pol

Razstave 
Mostre

04. 02. 2011 Petek / Venerdì 
19:00 Otvoritev razstave / Inaugura-
zione della mostra: Marko Jakše
Galerija Loža Koper / 
Galleria Loggia Capodistria
Obalne galerije Piran / Gallerie costiere Pirano

08. 02. 2011 Torek / Martedì
19:00 Otvoritev razstave / Inaugura-
zione della mostra: Lorella Fermo
Galerija Pokrajinskega muzeja Koper 
/ Galleria del Museo Regionale Capo-
distria
Skupnost italijanov Santorio Santorio Koper / 
Comunità degli italiani »Santorio Santorio« Ca-
podistria

10. 02. 2011 Četrtek / Giovedì 
19:00 Otvoritev razstave / Inaugura-
zione della mostra: Gigo de Brea
Galerija Meduza Koper / 
Galleria Medusa Capodistria
Obalne galerije Piran / Gallerie costiere Pirano

01. 02. - 28. 02. 2011 
Razstava / Mostra: Lara Marconi
Pretorska palača Koper / 
Palazzo Pretorio Capodistria
JSKD OI Koper / Capodistria

20:00 3P (Pesniška Prihodnost v Pini) / 
3P (Futuro poetico presso Pina): Dejan 
Koban, Michael Thomas Taren, Tibor Hrs 
Pandur, Katja Plut
E-kavarna Pina Koper / 
Internet Café Pina Capodistria
KŠOK, KUD Pina / CSCC, ACA Pina 

13. 02. 2011 Nedelja / Domenica
11:00 Predavanje: Razkošje je sladek strup  
– življenje v rimski vili v Simonovem zalivu / 
Conferenza: Il lusso è dolce veleno – la vita 
nella villa romana della Baia di San Simone
Pokrajinski muzej Koper / Museo regionale 
Capodistria 
Pokrajinski muzej Koper / Museo regionale Capodistria

14. 02. 2011 Ponedeljek / Lunedì
20:00 Potopisno predavanje: Vzhod in za-
hod ZDA / Diario di viaggio: USA da oriente 
a occidente
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (oddelek 
za italijanistiko) Koper/ Biblioteca centrale 
Srečko Vilhar (il reparto italiano) Capodistria 
KŠOK / CSCC 

18. 02. 2011 Petek / Venerdì
19:00 Koncert cikla Vivace / Concerto del 
ciclo Vivace
Glasbena šola Koper / 
Scuola di musica di Capodistria 
Društvo prijateljev glasbe / Associazione amici della musica

19:00 Svečanost ob slovenskem kultur-
nem prazniku in slavnostna podelitev 
priznanj ZKD MO Koper: ugledališčena 
poezija Alojza Kocjančiča BRUMBOLE v 
režije Edite Frančeškin / Cerimonia solenne 
per la giornata della cultura slovena ed il 
conferimento solenne dei riconoscimenti 
UAC CCC:  rappresentazione teatrale della 
poesia di Alojz Kocjančič BRUMBOLE, regia 
Edita Frančeškin
Gledališče Koper / Teatro Capodistria
ZKD MOK / UAC CCC

19:00 Predstavitev pesniške zbirke Emila 
Pribaca / Presentazione della collana di po-
esie di Emil Pribac: Senca v halji mesečine
Koštabona
KD Beseda Slovenske Istre in / e KD Alojz Kocjančič

19. 02. 2011 Sobota / Sabato
18:00-20:00 Slovenski kulturni praznik / 
Festa culturale slovena
Zadružni dom / Casa cooperativa 
Pobegi – Čežarji
KD Pobegi – Čežarji 

21. 02. 2011 Ponedeljek / Lunedì
20:00 Potopisno predavanje: Kolumbija / 
Diario di viaggio: Colombia
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (oddelek 
za italijanistiko) Koper/ Biblioteca centrale 
Srečko Vilhar (il reparto italiano) Capodistria
KŠOK / CSCC

28. 02. 2011 Ponedeljek / Lunedì
20:00 Potopisno predavanje: Šrilanka / 
Diario di viaggio: Sri Lanka
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (oddelek 
za italijanistiko) Koper/ Biblioteca centrale 
Srečko Vilhar (il reparto italiano) Capodistria
KŠOK / CSCC
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Izjemni uspehi koprskih 
vaterpolistov, ki jih 
spremljajo številni 
navijači, so le del 
razvoja vodnih športov 
v Mestni občini Koper 
v zadnjih letih in še 
kako opravičujejo 
prepotrebno investicijo 
olimpijskega bazena in 
spremljajočih objektov.

Dobra popotnica za povratno tekmo
Povsem izenačen za-

četek dvoboja med koprsko 
Rokavo in grškim Panioniosom 
v prvi tekmi četrtfinala pokala 
Evropske plavalne zveze LEN 
je razgrel navijače v balonu žu-
sternskega bazena. 

Državni prvaki v va-
terpolu so prvo četrtino igre 
povedli z golom prednosti, nato 
so kljub srčni igri klonili pre-
moči Panioniosa iz Aten. Konč-

ni rezultat 8:12 je kljub vsemu 
dobra popotnica za povratno 
tekmo, ki bo 2. februarja v Ate-
nah. Koprski trener  Veselin 
Đuho je ob robu tekme dejal, da 
bo štiri gole težko nadoknaditi 
v Atenah in da so Grki odigrali 
odlično tekmo.

Tekmo je spremljalo 
tudi veliko število t.i. VIP go-
stov iz vrst gospodarstva, špor-
ta in politike. Med njimi je bilo 

opaziti številne koprske občin-
ske svetnike in koprskega župa-
na Borisa Popoviča ter podžu-
pana  Janija Bačića. Popovič je 
vaterpolistom obljubil pomoč 
pri iskanju večjih sponzorjev, 
ki uspehe koprskega državnega 
prvaka spremljajo dokaj pa-
sivno. Prvaki Rokave se v svoji 
športni panogi namreč uve-
ljavljajo predvsem s pomočjo 
manjših lokalnih sponzorjev.
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Sredi novembra je v 
dvorani Osnovne šole Koper 
Koprčan Duško Madžarovič 
organiziral svetovno prvenstvo 
v bodybuildingu in fitnesu 2010 
(International bodybuilding & 
fitness federation IBFF). Zma-
govalca najvišje kategorije sta 
postala Madžarka Brigita Grof 
in Črnogorec Velibor Obrado-
vić. Ponovno se je izkazal Petar 
Čelik, začetnik bodybuildin-
ga v nekdanji Jugoslaviji. Med 
približno stotimi tekmovalci 
iz 16 držav sta bila odlična 
tudi Primorca Natalia Dovč 
(zmagovalka miss fitness) ter 
Goran Simič (podprvak v ka-
tegoriji athletic tall).

Kdaj si se začel ukvarjati z bo-
dybuildingom?

Prvič sem se soočil s tem 
športom pred desetimi leti. Pri 17-
ih sem se še iskal, malo sem treni-
ral borilne veščine in se učil body-
buldinga. Ker pa me je ta fasciniral, 
sem se usmeril v to zvrst. Takrat 
zgolj ljubiteljsko. Pred tremi leti pa 
me je na plaži in na bazenu, kjer 
sem delal kot reševalec iz vode, 
opazil Miha Zajelšnik, osebni 
trener bodybuildinga, in me vzel 
pod svoje okrilje. Od takrat je to 
postalo moje življenje.

Kaj moraš delati, da tako obli-
kuješ telo?

Trdo delo, treningi in 
sprememba prehrane. Ta discipli-
na zahteva ogromno odrekanja. 
Čez vse leto treniram šestkrat te-
densko, vsak dan se osredotočim 
na eno mišico. Pred tekmo pa tudi 
dvakrat na dan – zjutraj, takoj ko 
vstanem, in zvečer. Vozim sobno 
kolo ter veliko hodim. Za ohrani-
tev tako oblikovanega telesa igra 
veliko vlogo prehrana. Jem samo 
riž, kosmiče, ribe ter piščanca. Pi-
jem samo vodo. Ko se pripravljam 
na tekmo, pogrešam hrano, saj jem 
samo osliča, 100 gramov na obrok, 
v usta ne smem dati niti žvečilnega 
gumija. Vsaka dodatna hrana, kot 
na primer čokolada in gazirane pi-
jače, lahko uničijo ves moj trud. Ko 
sem s tem začel, sem imel zvečer v 
trebuhu od lakote krče. 

Kaj bi bilo, če bi prenehal trenirati?
Če bi prenehal trenirati 

za teden dni, se ne bi zgodilo či-
sto nič. Običajno mi kar trener da 
teden dni »dopusta«, da se spoči-
jem. Po enem mesecu ali dveh pa 
bi verjetno mišica izgubila svojo 
velikost, saj med treningi miši-
ce rastejo. Po kakšnem letu pa 
bi verjetno izgubil vso mišično 
maso. Če bi začel spet trenirati, bi 
zelo hitro začel pridobivati miši-
ce, seveda pa bi bilo drugače, kot 

če nekdo začne z ničle. Res pa je, 
da si nedelje vzamem zase.

Kako se pripravljaš na tekme?
Imeti moraš veliko vo-

lje, saj se treningi pred vsako tek-
mo podvojijo. Takrat prepolovim 
vnos hrane. Včasih je pred tekmo 
moja telesna teža previsoka in v 
takem primeru se moram odpo-
vedati vodi, tako moje telo izgu-
bi tudi po štiri kilograme. Naj za 
primerjavo povem, da znaša moja 
telesna teža čez leto okoli 90 kilo-
gramov, medtem ko jih moram 
na tekmi imeti 80.

Koliko moraš biti pripravljen, 
da se lahko udeležiš tekmovanj? 
Kdaj si šel na prvo tekmo?

Vsak se sam oziroma 
skupaj s trenerjem odloči, kdaj 
je pravi čas za se izpostaviti. Sam 
sem šel na prvo tekmo lansko leto, 
na svetovno prvenstvo federacije 
IFBA v Rim, kjer sem zasedel 4. 
mesto v kategoriji atletik. Sledi-
li so sami dobri rezultati. Istega 
leta sem postal svetovni prvak v 
Nemčiji na tekmi federacije WFF. 
Letos pa sem kar dvakrat zasedel 
drugo mesto, najprej v Grčiji, nato 
pa še v Kopru na letošnjem sve-
tovnem prvenstvu IBFF federaci-
je. Na vseh tekmah se potegujem 
za naslov mister atletik, ker je gle-
de na težo to moja kategorija, res 
pa je, da sem na Hrvaškem moral 
nastopiti v najvišji kategoriji, ime-
novani bodybuilding, ker sem bil 
težji kot običajno.

Kako bi opisal tekmo v Kopru?
Tekme se je udeležilo ve-

liko ljudi. Žal si gledalci niso mogli 
ogledati najboljšega slovenskega 
bodybilderja Mihe Zupana, saj je 
bil odsoten, ker je teden pred tem 
nastopil na zelo pomembni tekmi 
in tudi zmagal. Je pa res trikrat ve-
čji od tistega, kar so lahko gledalci 
videli. Rad bi dodal, da je bilo tudi 
tukaj nekaj »kuhinje«, saj bi lahko 

Goran Simič je 27-letni 
Izolan, ki uživa v tem, 
kar počne. Je nosilec 
več naslovov. Dneve 
preživlja v telovadnici 
v Luciji pod vodstvom 
osebnega trenerja Miha 
Zajelšnika in lastnika 
telovadnice MST d.o.o. 
MUČI ME MIHA. Fant, ki 
je lahko mnogim za vzor, 
saj v življenju ni poskusil 
kave, alkohola, niti ni 
prižgal cigarete.

Goran z izklesanim telesom pravi: »Ne hodim na plažo. Malo me je sram.«

Goran živi za bodybuilding
Pogovarjali smo se Goranom Simičem iz Izole, ki se je na nedavnem svetovnem prvenstvu v bodybuildingu in fitnessu, ki je 
sredi novembra potekalo v Kopru, uvrstil med najboljše. 
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imela kot tekma, organizirana v 
Sloveniji, več slovenskih sodnikov. 
Glede na to, da so bili sodniki veči-
noma Italijani, so seveda vsa boljša 
mesta pobrali prav italijanski tek-

Goran Simič se je na nedavnem svetovnem prvenstvu v bodybuildingu in fitnesu, ki je sredi novembra potekalo v Kopru, 
uvrstil med najboljše.

movalci. Res pa je tudi, da so malo 
pomešali kategorije in nekateri 
malo močnejši so se potegovali za 
naslov v nižji kategoriji. Življenje je 
pač včasih malo krivično.

Po vsem odrekanju pred tekmo, 
kaj narediš po njej, ko stopiš z 
odra?

Že na odru mislim samo 
na to, kako bo vsega konec. Zaže- Magdalena Škrlj
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lim si sladkega, slanega, vsega po 
malo. A telo mi ne dopusti vnosa 
velike količine hrane, saj se moj 
želodec skrči. Vase vnesem malo 
in sem tako že po pol ure lačen, 
saj je metabolizem toliko hitrej-
ši kot običajno. Paziti je treba, 
da ne preobremenimo srca. Po 
tekmi v Kopru sem v štirih dneh 
pridobil težo in sem z 80 kilogra-
mov prišel kar na 94 kilogramov. 
Telo pač potrebuje.

S takim telesom verjetno s po-
nosom hodiš na plažo?

Če mi verjamete, že 
dosti časa nisem šel na plažo. 
Malo me je sram. Vsi se obračajo 
za mano, komentirajo. Sem pre-
več na udaru. Slovenija je majh-
na država, naša obala pa še bolj. 
Če kaj narediš, poveš, če uspeš, 
vsi komentirajo na lep ali pa na 
grd način. Nekateri ljudje imajo 
pač dolge jezike. Meni največ po-
meni, da me moja družina pod-
pira in da moji prijatelji spoštuje-
jo moje delo, saj vidijo, koliko mi 
to pomeni. Za to namreč živim.

Popust ne velja v času akcij!
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»Je več dnevu ku klubas«
Zgodovinar in odličen poznavalec istrske kuhinje Alberto Pucer razkriva recepte za mrzle januarske dni.

Od konca decembra 
pa do konca januarja, odvi-
sno od polne lune, je bil nekoč 
tudi v Istri čas zakola prašičev. 
To je bil za vsako družino po-
seben dan, neke vrste domač 
praznik. Pri tem opravilu so 
sodelovali vsi člani družine.

Ko je bila torej luna 
ugodna, so zgodaj zjutraj za-
klali prašiča. Gospodinje so v 
posodo ulovile kri in jo me-
šale, da se ne bi strdila. Kri 
so potrebovale za pripravo 
krvavic, črne polente in črne-
ga žgvaceta oziroma golaža. 
Moški so nato s prašiča najprej 

odstranili ščetine, nato so ga 
razparali, očistili in razrezali 
na manjše kose, posebej re-
bra, svinjsko ribico, pršute in 
plečeta, bržole, jetra, glavo … 
Od prašiča so izkoristili prav 
vse. Gospodinje so oprale de-
bela (za krvavice) in tanka (za 
klobase) čreva. Medtem ko so 
moški rezali prašičje meso na 
dele za različno uporabo, so se 
ženske lotile pripravljati ko-
silo, ki je bilo vedno iz svežih 
svinjskih jeter s polento.

Še isti dan so zvečer 
naredili klobase in jih obesili 
ob ognjišču, da so se dimile in 
sušile. Da so bile nekoč kloba-
se cenjeno živilo oziroma jed, 
zna povedati tudi star istrski 
pregovor, ki pravi, »da je več 
dnevu ku klubas« (več je dni 
kot klobas).

Plečeta in pršute so 
nasolili, popoprali in obte-
žili, da se je iz njih odcedila 
voda, nato so jih sušili z bur-
jo v dobro prepihanem pro-
storu. Prav tako tudi druge 
dele prašičjega mesa. 

Pa si poglejmo nekaj 
»prašičjih« receptov.

Svinjska jetra s 
polento

Potrebujemo:
pr. 1/2 kg svežih svinjskih je-
ter (odvisno od števila oseb), 
1–2 srednje veliki čebuli, pr. 

1 dl oljčnega olja, 1/8 belega 
vina (malvazije), sol, poper in 
po želji žličko drobtin;

Priprava:
Na oljčnem olju popražimo se-
sekljano čebulo, da porumeni. 
Medtem narežemo svinjska 
jetra. Ponekod dajo zraven še 
na kose narezane ledvice. Ko je 
čebula dobro prepražena, do-
damo narezana jetra in meša-
mo. Ko jetra spremenijo barvo, 
dolijemo vino in kuhamo, da 
izhlapi. Na koncu dodamo sol 
in poper ter še malo pokuha-
mo. Po želji lahko jed zgostimo 
z žličko drobtin. Tako pripra-
vljena jetra ponudimo še topla 
s polento.

Alberto Pucer

Fritaja s klobaso

Potrebujemo:
Domače svinjske klobase, jajca, 
olje, sol in poper.

Priprava:
Klobase zrežemo na koščke in 
jih damo v večjo ponev z malo 
olja. V globokem krožniku ste-
pemo jajca, ki smo jim dodali 
malce soli in popra. Ko so klo-

Svinjski žgvacet 
po starem

Potrebujemo:
Svinjska rebrca, po želji svežo 
klobaso, čebulo, paradižnikovo 
mezgo (šalšo), oljčno olje, lovo-
rov list, rožmarin, sol in poper.

Priprava:
V kozici na oljčnem olju pre-
pražimo sesekljano čebulo, da 

porumeni, nato dodamo na 
kose nasekana rebrca in pusti-
mo, da se dušijo. Ko se rebrca 
zmehčajo, dodamo paradižni-
kovo mezgo, lovor, rožmarin, 
nato še kose sveže klobase, so-
limo, popramo in kuhamo še 
četrt ure. Ponudimo s polento, 
njoki ali fuži.

base popečene, prelijemo čez 
stepena jajca, premešamo in 
pustimo, da zakrknejo. Jed je 
tako pripravljena. Ponudimo 
jo s kruhom ali polento. Zraven 
se prileže malvazija ali refošk.

Pečene klobase v 
vinu (refošku ali 
malvaziji)

 

Potrebujemo:
Domače sveže klobase, malce 
oljčnega olja, lovorov list ter 
refošk ali malvazijo.

Priprava:
Domače klobase zložimo v 
rahlo naoljeno ponev ter spe-
čemo z obeh strani. Med pe-
čenjem jih zbadamo, da se iz 
njih izcedi maščoba. Tik pre-
den so pečene, jih polijemo 
z refoškom ali malvazijo, po 
želji dodamo lovorov list in še 
nekoliko pustimo v ponvi, ki 
jo pokrijemo s pokrovko. Po-
nudimo s polento ali kruhom 
oziroma kako prilogo, kot npr. 
vrzotami, krompirjem, kislim 
zeljem … 

Alberto Pucer
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Prejeli smo
V rubriki Prejeli smo objavljamo prispevke naših bralcev.

Spoštovani g. župan!

V teh dneh delavci iz Rižanskega vodovoda opravljajo za-
ključna dela s hišnimi priklopi na novozgrajenem odseku 
vodovoda ''Padovani–Vanganel'', ki bo tukajšnjim stanoval-
cem omogočil brezskrbnejše in lagodnejše življenje. 

Dovolite mi, da se vam v imenu prebivalcev zaselka Hliban 
nad Vanganelom iskreno zahvalim za izgradnjo omenjene-
ga vodovoda, ki pomeni še en korak v razvoju in napredku 
občine Koper. Prav tako se vam zahvaljujemo za vaše po-
sredovanje pri ponovnem asfaltiranju ceste. Ob tem lahko 
pohvalimo ne le vas in vašo pripravljenost na sodelovanje 
ter vašo težnjo po celostnem zaključku projekta, marveč tudi 
vaše sodelavce iz občine, podjetja Grafist in Rižanskega vo-
dovoda, ki so si vsi po vrsti prizadevali, da bodo dela pravo-
časno zaključena v zadovoljstvo vseh. 
Izkoristil pa bi dano priložnost in se vam, g. župan, zahva-
lil tudi za to, da ste po dolgih letih stagnacije uspeli oživiti 
mesto Koper, ki se je pod vašim vodstvom razvilo v eno naj-
imenitnejših mest v tem delu Evrope. Koprčani s ponosom 
spremljamo uresničitev vaših zamisli, obiskovalci pa osupli 
opazujejo razliko in napredek, vsakokrat ko se vrnejo v me-
sto. Dejstvo je, da ste vi osebno nekaj najboljšega, kar se je 
zgodilo mestu Koper, in le čestitamo vam lahko, da ste s svojo 
ambicioznostjo, vztrajnostjo in težnjo po popolnosti ustvari-
li ta neverjeten podvig.

Koprčani vas podpiramo na vsakem koraku in se že vnaprej 
veselimo uresničitve novih projektov in uspehov v vašem na-
slednjem mandatu! 

Vse dobro v novem letu!
Simon Šutalo

Na božično noč v Kopru

Obljuba dela dolg! Vabilu, da božični večer preživimo s prijatelji 
v Marezigah, smo se odzvali.

Okrog 15. ure nas je trojica sedla v avto in odpeljala proti Lju-
bljani. Od Trojan naprej pa vse do Razdrtega nas je pošteno 
tuširalo. Po Ljubljanskem barju je dež topil še zadnje bele lise 
snega. Vožnja za volanom vse prej kot prijetna. Zapustili smo 
Črni Kal in se spustili proti Kopru, kjer so se že prižigale luči, 
ki so osvetljevale mesto med božičnimi in novoletnimi prazniki.

Iz obvoznice smo zavili proti centru, mimo obnovljenega stadi-
ona, nadaljevali pot po Pristaniški ulici, ki jo krasi palmov dre-
vored. Debla palmovih dreves, ovita z mrežami drobnih lučk, pa 
tudi vsa ostala razsvetljava mesta s spreminjajočimi se barvami 
svetlobe so mestu pričarali božični večer še bolj čaroben. Kapo 
dol zamisli in izvajalcu osvetlitve mesta.
Na parkirišču ob morju smo parkirali. Iz kavarne je dišalo po 
kavi. Vstopili smo in ob mizi s časopisom v roki zagledali znani 
obraz, župana Mestne občine Koper. Povedali smo, od kod pri-
hajamo. »Poznam Dobrno,« nam je odgovoril. »Ne veste, kaj 
imate,« je nadaljeval. Čestitali smo mu k hitremu napredku me-
sta, voščili prijetne praznike in vso srečo v novem letu.
Medtem je bila kava že na mizi. Popili smo jo z užitkom, sedli 
nazaj v avto in se mimo luke odpeljali proti Marezigam, ki jim 
pravijo tudi Dežela refoška.

Pri g. Nadi in g. Davidu nas je že čakala pogrnjena miza, v ka-
minu pa je prasketalo. Prijetna toplota je napolnila prostor, kar 
se je nam iz hladne Štajerske še kako prileglo. Pred leti sta prišla 
iz Kanade in si v Marezigah ustvarila topel dom, od koder je 
tako čudovit pogled na Koper in naprej proti Trstu.
Pogovor je tekel o spremembah na bolje, ki so v letih prinesla 
Kopru veliko novega in sprememb, ki se jih splača ogledati.

Obisk smo zaključili z božičnim kosilom. Še stiski rok in, 
obogateni z nekaj litri refoška v prtljažniku, smo se odpeljali 
nazaj proti Dobrni.

Anton Mogu, Dobrna 28/a

Koper jih je več kot navdušil

Po večletnem odlašanju smo se letos odločili, da z družino 
in prijatelji obiščemo novoletno slavje v Kopru pri Taverni. 
Izredno presenečeni smo nad urejenostjo mesta, vizualno 
podobo ulic – tlakovanjem, nasaditvijo drevesnih vrst ter 
palm, svetlobno opremljenostjo  poti, svetlobnimi poudar-
ki drevesnih krošenj, izredno zanimivimi in raznovrstnimi 
krožišči, zavarovanji zasebnih dostopov do stanovanj s ste-
brički na diode LED.

Tudi  parkovne LED-luči na izmenično menjavanje barv so 
na nas pustile nepozaben vtis. Taverna, stolnica, obala, an-
sambel Big Foot Mama – vsaka beseda je odveč.

Želimo vam sporočiti, da imate (imamo) res lepo mesto, v 
katerem bi si želeli bivati, da smo ponosni na tako priobalno 
mesto tudi drugod po Sloveniji. 

Uspešno in zadovoljno novo leto vam želi 
skupina iz Ajdovščine

Naše mesto in občina so med prazniki navdušili številne obiskovalce in turiste.
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Obvestilo
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., kot izvajalec obvezne 
lokalne gospodarske službe upravljanje pristanišč 
v Mestni občini Koper, sprejema Načrt prevzema 
ladijskih odpadkov in ostankov tovora za občinska 
pristanišča. Uporabnike pristanišč in ostale občane 
vabimo k ogledu in oddaji pripomb na vsebino načrta. 
Pisne pripombe sprejemamo (štirinajst dni od objave) 
v pisarni upravitelja pristanišč na mestni tržnici Koper, 
1. nadstropje ali na upravi podjetja Komunala Koper, 
d.o.o.-s.r.l., Ul. 15. maja 4 pri tajnici Brigiti Žmitek.
Vsebino načrta si lahko ogledate v prostorih občinske 
uprave ter na spletnih straneh Mestne občine Koper in 
podjetja Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l..

Avviso
La Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l. in quanto erogatore del servizio pubblico economico obbligatorio di gestione dei 
porti nel Comune città di Capodistria, adotta il Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico 
nei porti comunali. Gli utenti dei porti e gli altri cittadini sono invitati a prendere visione del piano e ad avanzare 
eventuali osservazioni in merito al suo contenuto. Le osservazioni scritte vanno presentate (quattordici giorni dalla 
pubblicazione) all’ufficio del dirigente dei porti sotuato al primo piano del mercato cittadino di Capodistria, oppure 
alla sede dell’azienda Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., Via 15 maggio 4, presso la segretaria Brigata Žmitek. 
Il piano può essere visualizzato presso la sede dell'amministrazione comunale, sul sito web del Comune di 
Capodistria e sul sito web dell’impresa Komunala Koper, d.o.o. – S.r.l..

Vodnik po 
Škocjanskem zatoku

Prijave za prodajna 
mesta do 1. februarja

Publikacija je na-
menjena vsem, ki želijo bolje 
spoznati zeleno oazo, ki leži 
tik ob starem mestnem jedru, 
obkrožena z gričem Srmin, 
koprskim pristaniščem, avto-
cesto in železniško progo.

Informativna in nad-
vse priročna knjižica, ki je iz-
šla v kar 5.000 izvodih, vsebu-
je veliko zanimivih, predvsem 
pa uporabnih informacij o 
naravnem rezervatu, o vrstah, 
živečih tako v polslanih kot 
v sladkovodnih življenjskih 
okoljih, vsebuje pa tudi in-
formacije o številnih vrstah 
ptic, ki v zatoku gnezdijo ali 
pa zgolj prezimujejo. Opre-
mljena je z barvitimi fotogra-
fijami živali in pokrajine ter 
uporabnimi nasveti, kako in 
kdaj opazovati ptice ter kdaj 
se je dobro odpraviti na iz-
let. Vsebuje tudi podatke o 
društvu za opazovanje ptic 
in zemljevid Škocjanskega 
zatoka z legendo.

Na javni poziv za 
prodajna mesta se lahko prija-
vijo vse pravne in fizične ose-
be, ki so registrirane za opra-
vljanje dejavnosti v Sloveniji, 
vsak prijavitelj pa lahko za-
prosi za izključno eno prodaj-
no mesto na vsaki od razpisa-
nih lokacij. Prodajna mesta na 
Potniškem terminalu morajo 
obratovati od 1. aprila do 14. 
decembra, prodajna mesta na 
Semedelski cesti oziroma Uk-
marjevem trgu pa v obdobju 
med 1. aprilom in 4. marcem 
2012. Zainteresirani ponu-

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je 
izdalo priročno publikacijo Zeleno srce Kopra: vodnik po 
naravnem rezervatu Škocjanski zatok.

Na javni poziv za uporabo sedmih prodajnih mest 
na Potniškem terminalu, osmih prodajnih mest na 
Ukmarjevem trgu in treh prodajnih mest na Semedelski 
cesti v Kopru, ki ga je Mestna občina Koper objavila 
začetek meseca novembra, se lahko prijavite do torka, 
1. februarja.

V kratkem naj bi lično urejena publikacija 
izšla tudi v italijanskem jeziku.

Razpisna dokumentacija za prodajna mesta je na voljo na spletni strani Mestne občine 
Koper, zainteresirani pa jo lahko prevzamejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, v času uradnih ur.

dniki morajo upoštevati vsaj 
eno od navedenih ponudb v 
razpisni dokumentaciji in na 
prodajnih mestih nuditi bodi-
si tipične slovenske spominke 
in izdelke domače obrti, bo-
disi umetnine, promocijski 
material, kot so kape, majice, 
torbice in obeske za ključe, ali 
pa storitve turističnih agencij. 
Na Ukmarjevem trgu in Se-
medelski cesti pa se lahko od-
ločijo tudi za prodajo sladkor-
ne pene, pokovke, palačink, 
kostanjev, koruze in drugih 
sezonskih izdelkov.
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Kako nazaj do svojega denarja?
V odvetnikovem kotičku priznani odvetniki odgovarjajo na vprašanja naših bralcev. V tokratni številki na vprašanje 
bralke odgovarja odvetnik Gorazd Gabrič.

Upnik, ki svoje terjatve v ste-
čajnem postopku ni pravočasno 
prijavil, ne pride niti do soraz-
mernega poplačila iz stečajne 
mase. Njegova terjatev do dol-
žnika ugasne, kar pomeni, da 
ne bo nikoli poplačana.

Edina možnost, da 
pridete do poplačila vsaj dela 
vaše terjatve, je, da to pravoča-
sno prijavite v stečajno maso. 
Zadnji rok za prijavo terjatve je 
3. 2. 2011.

Vprašanje: Pred nekaj leti sem 
bil v dermatološki ambulanti za-
radi številnih bradavičk po koži 
vratu, ki mi jih je dermatologinja 
odstranila. Imel sem le napo-

Vprašanje: Do nedavnega sem 
bila naročnik spletne videoteke 

tnico osebnega zdravnika. Pred 
kakšnim tednom pa sem klical v 
dermatološko ambulanto, da bi 
se naročil, in so mi povedali, da se 
takih bradavic ne odstranjuje na 
napotnico in da je treba storitev 
plačati. 

Odgovor: Po 1. točki 
25. člena Pravil obveznega zdra-
vstvenega zavarovanja storitve 
estetskih operacij ne sodijo med 
pravice iz obveznega zdravstve-
nega zavarovanja. Tako odstra-
njevanja benignih kožnih spre-
memb, odstranjevanja brazgotin 
in odstranjevanja pretirane po-
raščenosti ne plača ZZZS. Kar 
praktično pomeni, da z napotni-
co osebnega zdravnika opravite 

ITIVI, kjer sem v skladu z na-
ročniškimi pogoji imela vplača-
no varščino in vnaprej plačano 
predplačilo naročnine. Družba 
ITIVI, d. o. o., pa me je neke-
ga dne  kot strela z jasnega po 
elektronski pošti obvestila, da 
so prenehali s poslovanjem, o 
kakršnem koli vračilu denarja 
pa ni ne duha ne sluha. Poslala 
sem jim pisni dopis, s katerim 
zahtevam vračilo neizkoriščene 
varščine in vnaprej plačane na-
ročnine, vendar mi na to niso 
odgovorili, saj pošte niso niti 
prevzeli. Zanima me, kaj lahko 
storim v tem primeru in kako 

Specialistka dermatovenerologije dr. med. Nastja Lazar, ki ima svojo dermatološko ambulanto v zdravstvenem 
domu na Bonifiki, odgovarja na vprašanje bralca.

Dr. med. Nastja Lazar, 
specialistka  
dermatovenerologije

Odvetniška družba 
GABRIČ, o. p., d. o. o
Partizanska 66, Sežana.

brezplačen pregled, dermatolog 
ugotovi, ali gre za potencialno 
nevarno kožno vzbrst ali ne, in 
to tudi evidentira v izvidu. Izvid 
je vaš dokument, ki ste ga dolžni 
vedno pokazati tudi osebnemu 
zdravniku, ki vas je napotil. V sa-
moplačniški ambulanti pa lahko 
opravite poseg odstranjevanja. 
Pri nas vas praviloma naroči-
mo za poseg in ga obračunamo 
po ceniku glede na obsežnost in 
zahtevnost dela in ne računamo 
pregleda. Glede na vrsto kožnih 
vzbrsti se tudi določi primeren 
način odstranjevanja, saj je za ne-
katere obvezno kirurško izrezati 
tudi v okolico, za druge pa je mo-
žno opraviti enostavnejše posege 
z lokalno anestezijo ali brez nje. 

naj pridem nazaj do svojega de-
narja. Najbrž nisem edina ...
Hvala in lep pozdrav.

Odgovor: Nad družbo 
ITIVI, interaktivna televizija, d. 
o. o., Ljubljana, je bil s sklepom 
Okrožnega sodišča v Ljubljani, 
opr. št. St 1586/2010, dne 3. 11. 
2010 začet stečajni postopek.

V stečajnem postopku 
mora upnik prijaviti svojo terja-
tev do insolventnega dolžnika v 
treh mesecih od objave oklica o 
začetku stečajnega postopka na 
spletnih straneh AJPES. Prija-
va terjatve je za upnika nujna. 

Ali je treba storitev plačati?

Pišite nam
Svoja vprašanja s področja 
medicine nam lahko po-
šljete 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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Dogajanje minulega meseca v slikah

Župan Mestne občine Koper Boris Popovič je na prvi dan novega leta obiskal no-
vorojenčke v izolski porodnišnici. Zadnja v letu 2010 se je na Silvestrovo ob 14.03 
rodila Anabell iz Mestne občine Koper, prvi pa je v novem letu ob 3.04 zjutraj 
zavekal Ožbej iz Izole. Oba sta prejela umetniško sliko Ljerke Kovač.

Ob iztekanju starega leta so občinsko upravo Mestne občine Koper obiskali nek-
danji bližnji sosedje – dijaki Srednje tehniške šole in tamkajšnjim zaposlenim po-
pestrili delovni dopoldan.

Decembra je pridne otroke obiskal dedek Mraz. Srečanja z dobrim možem v ko-
prskem gledališču sta se razveselila tudi županova hčerka Tia in starejši sin Nik 
Popovič (na fotografiji)

Konec decembra je osebni jubilej praznovala vsestranska Beti Reisman iz župa-
novega kabineta, ki zadnje čase pridno opravlja tudi delo županove tajnice. Sode-
lavci z direktorico občinske uprave Sabino Mozetič na čelu so ji ob tej priložnosti 
poklonili majhno pozornost. 

Obalni dom upokojencev v Kopru je sredi decembra obeležil 30. obletnico ob-
stoja in delovanja. Občinski svetnik Mestne občine Koper Slobodan Popovič je 
ob tej priložnosti direktorici doma upokojencev Nevi Tomažič podelil posebno 
priznanje za prizadevno in uspešno delovanje doma.

Minuli mesec je župan Boris Popovič gostil ministra za šolstvo in šport Igorja 
Lukšiča. Župan in minister sta se pogovarjala o različnih aktualnih tematikah, 
med katerimi seveda nista mogla mimo vprašanj, ki bi jih odprla osamosvojitev 
krajevne skupnosti Ankaran.

www.koper.si     JANUAR 2011



51V SLIKAH

Ob koncu minulega leta je župan Boris Popovič gostil njeno ekscelenco gospo Dé-
boro Vainer Barenboim, veleposlanico Federativne republike Brazilije, in gospo-
da Ivana Kneževiča, častnega konzula Federativne republike Brazilije. Srečanje je 
minilo v znamenju sproščenega in prijetnega pogovora.

Ta posnetek je nastal zadnje dni starega leta, ko so v prostorih občinske upra-
ve Mestne občine Koper na Verdijevi 10 zadnje delovne dni v letu »proslavili« s 
panetonom in drugimi sladkimi dobrotami. Ob tej priložnosti je ekipo Mestne 
občine Koper z županom Borisom Popovičem na čelu obiskala tudi županova 
hčerka, dveinpolletna Tija.

V začetku januarja je častitljivi 90. jubilej praznoval Emil Zlatič, borec 3. preko-
morske brigade, ki se je leta 1943 uprl italijanskemu okupatorju in se hrabro ter 
neumorno boril za svoj narod. Veliko zdravja in še mnogo srečnih trenutkov mu 
je ob 90. obletnici zaželel tudi župan Mestne občine Koper Boris Popovič, ki mu 
je ob priložnosti izročil darilo.

V veselem prazničnem vzdušju smo na koprskih ulicah v objektiv ujeli prvega 
moža koprske Komunale in občinskega svetnika Igorja Hrvatina v objemu druži-
ne: žene Jasmine in sinov Reneja in Tineja.

Konec decembra se je v koprski dvorani Bonifika odvil že tradicionalni božično-
-novoletni koncert Pihalnega orkestra Koper pod taktirko legendarnega dirigenta 
Darija Pobege in mladega sposobnega glasbenika in dirigenta Nejca Sukljana. 
Mladi glasbeniki so tudi tokrat navdušili številčno občinstvo.

Nekdanja sodelavca: Iztok Presl, legendarni dopisnik POP TV z Obale, in Andre-
ja Čmaj Fakin, urednica časopisa KP-MOK, sta se srečala na gradbišču bazenske-
ga kompleksa v Kopru. 
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Županov tradicionalni prednovoletni sprejem
Na tradicionalnem predno-
voletnem sprejemu v Pre-
torski palači je 23. decem-
bra župan Mestne občine 
Koper Boris Popovič gostil 

gospodarstvenike in pred-
stavnike medijev.
Ob tej priložnosti se je vsem 
gostom zahvalil za sodelova-
nje in dosežene uspehe v pre-

teklem letu, ki je bilo po nje-
govih besedah zelo težko in 
polno razno raznih izzivov in 
preprek, vendar ga je občina 
prebrodila zelo uspešno.

Župan Boris Popovič je ob 
koncu vsem prisotnim in nji-
hovim najbližjim zaželel vesel 
božič in veliko sreče ter oseb-
nega zadovoljstva v letu 2011. 

Petek / Venerdì  04. 03. 2011
16:00 OTROŠKI PUSTNI PREVZEM OBLASTI ISTRE / 

ASSUNZIONE DEL POTERE IN ISTRIA DA PARTE DEI 
BAMBINI NEL PERIODO CARNEVALESCO
Park P. Coppo, Izola / Isola
(org.: DPM Izola / AADI Isola, Občina Izola / Comune di Isola, TGZ Izola g.i.z.)

Sobota / Sabato  05. 03. 2011
10:00

15.00

PUSTNO RAJANJE ZA OTROKE / 
FESTEGGIAMENTO CARNEVALESCO PER BAMBINI 
Koper, Izola / Capodistria, Isola
(org.: DPM Koper & Izola / AADI Capodistria & Isola; Plesna šola FDC / 
Scuola di ballo FDC)

PUSTNO RAJANJE ZA OTROKE Z EKIPO MADAGASCAR / 
FESTEGGIAMENTO CARNEVALESCO PER BAMBINI CON 
IL GRUPPO MADAGASCAR
Portorož / Portorose 
(org.: Avditorij Portorož – Portorose)

16:00 3. ISTRSKA PUSTNA POVORKA / 
3° CORTEO DEL CARNEVALE ISTRIANO 
Koper / Capodistria
(org.: MO Koper, ZKD MO Koper, JSKD OI Koper / 
CCC, UAC CCC, FPAC Capodistria)

20:30 IX. VELIKI PUSTNI PLES / IX  GRAN BALLO DI CARNEVALE 
Gledališče Tartini, Piran / Teatro Tartini, Pirano
(org.: Skupnost Italijanov Giuseppe Tartini Piran / Comunita’ degli Italiani 
Giuseppe Tartini di Pirano)

Nedelja / Domenica 06. 03. 2011  
10:00 VELIKO OTROŠKO ISTRSKO PUSTNO RAJANJE / 

IL GRANDE FESTEGGIAMENTO CARNEVALESCO 
PER BAMBINI 
Manziolijev trg, Izola / Piazza Manzioli, Isola
(org.: DPM Izola / AADI Isola, Občina Izola / Comune di Isola, 
TGZ Izola g.i.z.)

14:00 2. PORTOROŠKA PUSTNA POVORKA / 
2° CORTEO DEL CARNEVALE DI PORTOROSE  
Portorož / Portorose
(org.: Avditorij Portorož – Portorose, Občina Piran / 
Comune di Pirano, TZ Portorož / ET Portorose) 
 

Torek / Martedì  08. 03. 2011
10:00
&
11:00

OTROŠKA PUSTNA POVORKA / 
SFILATA DI CARNEVALE DEI BAMBINI 
Koper, Izola / Capodistria, Isola
(org.: DPM Koper & Izola / AADI Capodistria & Isola)

Sreda / Mercoledì 09. 03. 2011 

16:00

16:00

17:00

SIMBOLIČNI POKOP PUSTA / 
FUNERALE DEL CARNEVALE 
Beli Križ, Portorož / Croce Bianca, Portorose 
(Org.: Belokriške maškare)
Igrišče Pred Zadružnim Domom, Pobegi Čežarji 
(Org.: KD / AC Pobegi Čežarji)
Zadružni Dom Dekani (Org.: TD / AT Dekani)
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Horoskop pripravlja 
Ivana Scotto di Minico

DEVICA
kariera 
v vzponu

zmeda v medsebojnih odnosih

Merkur je �krivec« za to, da se bo-
ste v poslovni okolici odločno izpo-
stavili in dosegli nekaj več, tako ob 
vsakdanjem delu kot ob izpitih. Ne 
bo več neupravičenega strahu! Po 
drugi strani pa se boste večkrat zna-
šli v čudni situaciji, z občutkom, da 
je okoli vas veliko ljudi, ki na stvari 
gledajo povsem drugače. Motila vas 
bo predvsem nepoštenost, občutek, 
da ne morete zaupati. 

TEHTNICA
ljubezen vas sredi 
zime ogreva!

preglavice okoli uradnih zadev

Nečesa ne morete urediti tako 
hitro, kot ste upali: potrebujete 
pravno pomoč ali nasvet, vsaj kak 
namig, da se zadeve lahko rešijo 
tudi po drugačni poti. Posebno 
pozor v službi, okoli stvari, ki jih še 
ne obvladate. Ljubezen pa bo spet 
vaš motor in ugaja vam pozornost 
temperamentnih oboževalcev, ki so 
vam pripravljeni pokazati nekaj več!

ŠKORPIJON
posli 
v vzponu

negotovost ob srčnih stikih

Nečesa se boste le bežno dotaknili, 
izkazalo pa se bo, da gre za pomem-
ben element delovnega mozaika. 
Sprožilo se bo marsikaj zanimivega 
in kot v verižni reakciji se boste zave-
dali, kaj bi morali še postoriti. Otresli 
se boste skrbi glede pomembnega iz-
pita ali preizkusa. Ostanejo pa dvomi 
in nezaupanje v ljubezenskih ali dru-
žinskih odnosih. Nekaj boste prehitro 
zavrnili, pozor, premislite!

OVEN
urejanje odnosov 
z mlajšimi, potovanje

minus na računih! 

Z zanimivimi Marsovimi vplivi boste 
v drugi del meseca zakorakali pol-
ni optimizma, saj se končno lahko 
otresete vplivov vseh, ki so vas na 
kakršen koli način zavirali. Več do-
bre družbe se vam obeta ter vsaj ena 
možnost za potovanje, po katerem 
boste svoje načrte le še prenovili. Le 
popazite z denarjem, saj ga je že za-
čelo primanjkovati, vi pa z glavnimi 
nakupi niste še niti začeli!

LEV
ljubezenske želje 
se izpolnjujejo

popazite na zdravje

V mislih je moč, in če ste dolgo 
tuhtali o neki osebi ali projektu, je 
sedaj dejansko napočil trenutek, da 
naredite odločilen korak. Najbolje 
sami ali pa priredite presenečenje 
osebi, ki je najpogosteje v vaših mislih. 
Pomembno je le, da si zastavite 
cilj in se nikar ne sprenevedate tik 
pred zdajci. Kaj takega se vam ne 
bi podalo! Odpornost še vedno pod 
vprašajem, ne izčrpajte se!

STRELEC
ljubezenskih 
ognjemet

psihofizična preobremenitev

Znani ste po tem, da nekaj časa mi-
rujete, potem pa si želite vse naen-
krat in si zastavite toliko, da se vaša 
psiha in telo kar upogneta pod tež-
kim bremenom! Pazite na zdravje, 
glede preostalega pa ste ljubljenčki 
zvezd: dobili boste podporo, tako v 
službi kot od oseb, ki vam največ 
pomenijo. Konec meseca bo zazna-
movala velika sreča v ljubezni!

BIK
nova poklicna usmeritev

zmeda v ljubezenskih in 
domačih odnosih

Znani ste po nepopustljivosti, ki pa 
bo tokrat še bolj izrazita. Nečesa 
preprosto nočete sprejeti, čeprav 
morda še niste analizirali vseh 
možnih vidikov. Vseeno se vam zdi, da 
le vi držite resnico v rokah! V karieri 
boste našli izhod, v ljubezenskih 
odnosih bo drugače, zato pazljivo, 
posebno če se delovni in zasebni 
interesi na neki način prepletajo. 
Pazite s partnerjevo družino!

KOZOROG
poslovni uspeh 
na dlani!

neodločnost v ljubezni

V zasebnih odnosih se boste pogosto 
znašli med dvema ognjema, kar vam 
bo kar nekajkrat povzročalo sitnosti in 
zamude, saj niste vajeni reševati pre-
več zadev hkrati. Po drugi strani pa 
posli cvetijo, končno se boste znašli v 
okolici, ker bo ozračje čistejše in bo-
ste lahko nadaljevali s pomembnimi 
zamislimi. Nekdo bo odločno na vaši 
strani, gre sicer za osebo, ki se zna-
čajsko precej razlikuje od vas.

DVOJČKA
pomembna 
življenjska prelomnica

zapravljivost!

Znašli se boste na krilih domišljije 
in dobre volje, ki vas od 16. janu-
arja vodijo visoko! To, prevedeno iz 
astrološkega jezika, pomeni, da vam 
bo Mars dal zagon, ki ga že od prej-
šnjega poletja niste čutili, vsaj ne v 
takem obsegu! Ljubezen obeta pre-
mike naprej, tako za vezane kot za 
tiste, ki še iščete sorodno dušo. Ob 
koncu meseca: prelomni dogodek!

VODNAR
več energije 
na vseh področjih!

nekaj pomislekov v karieri

Napoved je izredno ugodna, saj se 
Mars po skoraj dveh letih vrača v 
vaše ozvezdje in vam poklanja kar 
veliko energije! Otresli se boste 
dvomov glede selitve ali pomemb-
ne spremembe na čustvenem po-
dročju. Samski boste privlačili z 
izredno odločnostjo, ki jo boste iz-
žarevali tudi nekako nevede. Le pri 
poslih previdno, ravnajte na podlagi 
prvega občutka!

RAK
nova 
druženja

ljubezenski dvomi

Zavedati se morate, da vsi dvomi, k 
jih imate na zasebnem področju, de-
lujejo kot neka vrsta anestezije, ki vas 
zavira takrat, ko bi se morali odzvati! 
Omrtvičijo vaša čustva ravno takrat, 
ko ni pravih razlogov za to. Zato po-
gumno naprej, posebno ob zgodbi, ki 
se je začela nedavno, ali pa ob novih 
srečanjih in v domačih odnosih. Ve-
liko se boste naučili od onih, ki živijo 
drugače.

RIBI
urejanje 
denarne situacije

nesporazumi!

Nikakor se ne morete kar umakniti, 
posebno zatem, ko ste sprožili ne-
kaj pomembnih dogodkov in seveda 
naleteli na močan odziv. Le izbrati 
bi si morali tisto, kar je za vas naj-
pomembnejše, in se morda posloviti 
od oseb ali načrtov, ki vam nikakor 
niso pisani na kožo. Ob koncu me-
seca plavate nekako negotovo, zato 
previdno, posebno v ljubezenskih in 
domačih odnosih.
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ISKANO GESLO

KOPER, KO JE BIL ŠE OTOK.

Capodistria, quando era ancora un’isola.

Koper, when it was an island.

NAVODILA
S pomočjo barvic spoznaj zanimivosti naše 
občine. 
Naloga je del pobarvanke Spoznaj Koper.

FRANCO JURI (vodja poslancev Zares za STA v zvezi z 
zavrnitvijo predloga za ustanovitev občine Ankaran): 

»V ozadju je intenzivno lobiranje, šlo je za puč do ustavnega 
sodišča in večine poslancev«. Juri računa, da bo prišlo do »stre-
znitve« članov odbora DZ. »Če do tega ne pride, pa se morajo 
zavedati, da blokirajo ustavno pravico Koprčanov do volitev«.

Stranka OLJKA
»Tokrat so to doživeli krajani Ankarana, v prihodnosti 

pa po tem vzorcu lahko vsi državljani in državljanke Repu-
blike Slovenije postanejo žrtve političnega terorizma, ki se 
požvižga na osnovne elemente demokratične ureditve«.

OLGA FRANCA (SLS v Odmevih o tem, da sta poslanca 
SLS »spregledala« glasovanje na odboru DZ):

»V tistem trenutku je prišlo do da rečem neke zmede, neke 
manjše pozornosti in je v hipu bilo konec glasovanja«.

Če zgrešiš pot, se da vrniti, če zgrešiš besede, ni kaj storiti.
Kitajski

Za najmlajše

Izjave meseca Pregovor meseca

Pravilno izpolnjeno geslo križanke nam na dopisnici pošljite do 
10. februarja 2011 na MESTNA OBČINA KOPER, VERDIJEVA 10, 
6000 KOPER s pripisom �za nagradno križanko«. Med vsemi 
prispelimi in pravilno izpolnjenimi gesli bomo izžrebali 3 nagra-
jence, ki jih bomo objavili v prihodnji številki in obvestili po pošti. 
Geslo iz prejšnje številke: VESELI DECEMBER
Nagrajenci minule številke: 
1. Alenka Škrlj, Ravne 22, Sv. Anton, 6276 Pobegi, prejme knjigo 

Emilije Pavlič Mamica, nauči me kuhati.
2. Bruna Alibabič, Vena Pilona 18, 6103 Koper, prejme dežnik.
3. Ana Šilec, Boršt 3d, 6273 Marezige, prejme majico Mestne 

občine Koper.

Karikatura meseca
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