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Koper je
prihodnost

OBČINSKI PRAZNIK V
SLIKI IN BESEDI
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Mestna občina Koper je 15. maja
praznovala svoj občinski praznik. Na slavnostni seji občinskega sveta so podelili občinske
nagrade in priznanja, v Marezigah pa so obeležili 90. obletnico
Marežganskega upora.

100 LET POKRAJINSKEGA
RAZCVET POTNIŠKEGA
22 MUZEJA
TURIZMA
32 V SLIKAH

Mestno občino Koper je obiskal
podpredsednik ene največjih ladijskih družb na svetu John Tercek,
ki je bil nad Koprom in županom
Borisom Popovičem več kot navdušen. Ta konec tedna pa k nam
prihaja največja ladja sezone.

Pokrajinski muzej Koper v letu
2011 obeležuje visok jubilej, in
sicer 100-letnico ustanovitve.
Ob tej priložnosti smo mu namenili prav posebno rubriko, v
kateri lahko spoznate muzej in
njegove dejavnosti.

47

Tudi letošnji maj je postregel s
kopico dogodkov za vse okuse.
Več o bogatem dogajanju zadnjega meseca si lahko pogledate v
galeriji pisanih fotografij v rubriki
V slikah«.
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AKTUALNO

Kaj menite o zadnjem glasovanju poslank in poslancev, ki
so z 48 glasovi proti in le 17 za ustavili še zadnji poskus
ustanavljanja občine Ankaran?

Èakajoè na volitve

Ne vem

19 %
Odločitev ni
bila pravilna

Odločitev
poslancev je
bila modra in
edina pravilna

67 %

14 %

www.koper.si MAJ 2011

Poslanke in poslanci so na seji državnega zbora sredi
tega meseca s 76 glasovi za in dvema proti sprejeli
zakon o razpisu lokalnih volitev v Kopru.
Zakon, ki ga je predlagala skupina poslancev s prvodpisanim Luko Jurijem (SD),
daje pravno podlago za razpis
volitev, ki jih dan po uveljavitvi
zakona razpiše predsednik DZ
Pavel Gantar. Do oddaje časopisa v tisk se to še ni zgodilo,
pričakovati pa je, da bo Gantar
volitve v Mestni občini Koper
razpisal prav v teh dneh.

Župan Mestne občine
Koper Boris Popovič pričakuje,
da bodo volitve 10. julija. »Moram pa povedati, da ne pričakujem več nobenih zapletov,
kajti zdaj je vsakemu jasno, da
je to privatna zgodba, in da so ti
pač posamezniki, ki si nekako
hočejo postlati zadeve po svoje, in jaz sem prepričan v to, da
to ustavni sodniki več ne bodo
odobravali«, pravi župan.

PROTI
Vprašanje naslednjega meseca:
Ali menite, da bo v primeru, da bodo volitve v Mestni občini
Koper poleti, udeležba nižja?
• Zagotovo da
• Ne, ker je skrajni čas za volitve
• Vseeno mi je

2 glasova

ZA

76 glasov

Glasujte na www.koper.si

Minilio jo natanko leto dni,
odkar občinski časopis KPMOK vsak mesec redno polni
nabiralnike v naši občini in
poroča o aktualnem dogajanju v njej. Veseli nas, da se je
naš medij utrdil do te mere,
da so ga bralci sprejeli za svojega in da vsakič znova nestrpno čakajo na izid nove številke. Še več. Številne pohvale
in prispevki, ki jih redno prejemamo v naše uredništvo, so
dokaz, da mislimo in delamo
prav. Pa čeprav se tu pa tam

še vedno najde in oglasi kdo,
ki mu pač aktualno občinsko
vodstvo ni po godu in posledično ne mara tudi vsega
tistega, kar ta občina dela
in ustvarja. Sporočilo in vodilo letošnjega, jubilejnega
občinskega praznika »Koper
je prihodnost« ni naključno.
Rezultati, ki jih občina dosega v zadnjih letih, vse številnejše naložbe, množica turistov, nasmejani in zadovoljni
obrazi ljudi, ki tukaj živijo
ali nas zgolj obiskujejo, so za
nas edino pravo in zanesljivo
merilo, kateremu prilagajamo naše delo. Nenazadnje pa
nas v prihajajočih mesecih,
kot vse kaže, vendarle čakajo
tudi težko pričakovane lokalne volitve, ki bodo prav gotovo najbolj merodajen dokaz
za učinkovitost in uspešnost
našega dela.
mag. Andreja Čmaj Fakin
Odgovorna urednica

Capovista bo
odslej Capovizija
Novo uradno poimenovanje za idejne rešitve ureditve
Kopra na obalnem območju bo odslej Capovizija.
Zatem, ko so se pojavile govorice nekaterih, da
naj bi Mestna občina Koper
s tem, ko je idejne projekte za
prihodnost poimenovala Capovista, ukradla ime, ki je nekoč že obstajalo, so se v Mestni
občini Koper odločili, da bodo
idejne rešitve za ureditev obalnega območja odslej imenovali
Capovizija. »Vse, ki jih skrbita
ime in vsebina naših idejnih
načrtov, naj pomirim, da bomo,
ko bo čas za to, izvedli mednarodni natečaj in vsakdo, ki ima
dobre ideje, voljo in znanje bo

lahko prisostvoval pri uresničitvi te naše t.i. Capovizije«,
pojasnjuje župan Boris Popovič in dodaja, da je to prav za
vse res prava priložnost. »Zato
vabljeni prav vsi. Pokažite, kaj
znate oz. kaj znamo tako Evropi, kot tudi svetu. Pričakujem,
da se bodo vsi zainteresirani v
kar največjem možnem številu
zglasili na našem naslovu, kjer
jim bomo z veseljem posredovali vse potrebne podatke in to
s ciljem, da bi res prišli do najboljših rešitev«, še pravi župan.
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»Nikdar nismo in nikoli ne bomo
kolaborirali s sovražnikom!«
Objavljamo slavnostni govor župana Mestne občine Koper Borisa Popoviča s slavnostne seje občinskega sveta, ki
je bila 14. maja v dvorani Koloseja Koper.
»15. maj je za občanke in občane Mestne občine
Koper prav poseben dan. Je
namreč dan, ko v spomin na
Marežganski upor 15. maja
leta 1921 že tradicionalno slavimo naš občinski praznik.
Upor marežganskih
kmetov, ki so se tako rekoč in
dobesedno z golimi rokami
uprli takratnemu do domačinov sovražnemu režimu in
tistim, ki so jih z dolgoletnim
zatiranjem in potujčevanjem
želeli povsem podjarmiti in kot
narod v celoti izbrisati s tega
območja, pa ni samo spomin na
neke davne, za nas skoraj pozabljene dogodke naše zgodovine.
Za nas, ki živimo na tem narodnostno mešanem območju,
kjer se na številnih področjih
stikajo kar tri zelo različne, a v
osnovi tesno povezane kulture,
je Marežganski upor zakoreninjen globoko v naši zavesti in v
naših spominih.
Upor naših prednikov
prihaja ponovno do izraza
Podobno, kot sta duh
uporništva in želja po korenitih, predvsem pa čimprejšnjih
premikih oziroma spremembah na prav vseh področjih
botrovala odločitvi večine Koprčank in Koprčanov, da so na
volitvah jeseni 2002 svoj glas
namenili spremembam in tako
dali prosto pot razvoju ter napredku koprske občine. In prav
ta napredna miselnost, osvobojena nazadnjaško usmerjene
preteklosti, v kateri je dolga
leta živela tudi naša občina, nas
je spremljala tudi v naslednjih
letih in z naskokom prevladala
tudi na lokalnih volitvah leta
2006, ko so nam prebivalke
in prebivalci vnovič namenili

»Postali smo občina, v kateri besede »tega se ne da narediti, to je nemogoče, to je prezakomplicirano, to je pretežko, to se bo
vleklo predolgo,« seveda, kot je vsakemu že na prvi pogled vidno, v našem repertoarju enostavno ne obstajajo več, kar smo s
popolnim razcvetom gospodarstva in turistične dejavnosti ter z velikim, skoraj nepredstavljivim infrastrukturnim napredkom
ter številnimi izboljšavami na domala vseh področjih še kako dokazali«, je dejal župan.

zmago in nedvoumno potrdili,
da je smer, v katero plujemo,
prava, in da moramo na njej
vztrajati tudi v prihodnje.
Mestna občina Koper
je danes najhitreje
razvijajoča se in ena
najnaprednejših občin v
državi
Mestna občina Koper
je danes nedvomno najhitreje
razvijajoča se in ena najnaprednejših občin v naši državi in
skoraj težko verjamemo, da so
še pred osmimi leti tu domovali zgolj industrijski obrati, da je
bil Koper mesto brez duše, da
je bila občina skupek spalnih
naselij in da o modernizaciji
prav na nobenem področju ni
bilo ne duha ne sluha.

In precej daleč je tudi spomin na sivo mesto z nerazvitim zaledjem, v katerem ljudje niso želeli živeti, in ki ga
z današnjim modernim, turistično privlačnim, gospodarsko razvitim in kulturno
vse bolj bogatim Koprom s
slikovito in iz dneva v dan
bolj razvito okolico preprosto ne moremo povezovati,
kaj šele primerjati. Danes se
nam zdijo vse številne izboljšave, vse novosti, ves infrastrukturni standard, skratka
vse, kar danes v Mestni občini Koper imamo, samo po
sebi umevno, in zdi se, kakor
da je vse to že od nekdaj. Pa
naj si bo to severna obvoznica, kjer smo umaknili luško
ograjo z bodečo žico, poru-

šili visok luški zid in severno
stran mesta spet odprli morju. Nov moderen mandrač ob
samem mestnem jedru s
komunalnimi privezi, prečudovita osnovna šola, ki je, kot
se spomnite, nastala šele
po uspešnem in lahko tudi
rečem prelomnem referendumu, nov gasilski dom, ki
slovi kot najboljši v naši državi pa tudi širše, nov zdravstveni dom, nov nogometni stadion, ki je že takoj po
otvoritvi postal ponos naše
občine, pa nov atletski stadion z modrim tartanom in
osmimi stezami, na katerem
se bodo že v kratkem odvijala pomembna tekmovanja,
ali pa številni novi zadružni
domovi, kilometri in kilome-

4
tri na novo asfaltiranih cest
z varnim eruptivnim asfaltom, pitna voda celo v naseljih Kraškega roba, serija
novih in prenovljenih vrtcev,
moderna igrala vsepovsod,
nove in prenovljene šole,
biološka čistilna naprava
in primarno kanalizacijsko
omrežje, sekundarno kanalizacijsko omrežje skoraj
že, tudi s pomočjo sredstev
evropske unije, v prav vseh
krajevnih skupnostih, novo
gledališče, katerega hvalijo
celo tuje zvezde gledaliških
odrov, nove gospodarske
dejavnosti, kot na primer
pomorski potniški turizem,
na novo urejen naravni park
Škocjanski zatok, preko dvesto novih neprofitnih najemniških stanovanj, 50 novih
stanovanj za mlade družine.

V gradnji je obrtniško-industrijska cona, zgrajena
je nova bertoška vpadnica z
mostom prek železnice in reke
Rižane, skoraj je dokončana
Južna Ankaranska vpadnica,
kjer je promet že veselo stekel,
cel kup varnih in lično urejenih
krožišč, ki so nam zagotovilo
za pretočnost in povečano varnost prometa in zaradi katerih
veljamo za logistično najbolj
razvito občino in seveda mesto, daleč, daleč, daleč naokrog.
Urejamo parke, ulice, trge, fasade, sprehajališča, kolesarske
steze in kot vsi dobro veste, smo
januarja letos otvorili tudi fascinantno in danes že izredno
priljubljeno promenado med
starim in novim delom mesta,
to je med Koprom in Semedelo in tudi plaža na tem delu bi v
teh dneh morala zaživeti, seveda, če ne bi bilo metanja polen
politično motiviranih okoljskih
inšpektorjev oziroma bolje,
okoljskega inšpektorja. Ampak,
kot vse do sedaj, bomo tudi to
oviro preskočili. V gradnji je
50-metrski pokriti olimpijski
bazen s 25-metrskim bazenom
za ogrevanje in s 15-metrskim
bazenom za otroke oziroma za
neplavalce, tu je seveda naša
Primorska univerza, na katero
smo vsi zelo ponosni in ki je v
tem kratkem obdobju delovanja
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»A naše poslanstvo se tu še ne bo končalo, s polnim zagonom in svežimi idejami bomo stremeli k še večji ureditvi naše močne,
velike, enotne in zavidanja vredne občine, Mestne občine Koper, v kateri bodo prebivalci živeli lepo, predvsem pa kakovostno in
kamor se bodo vračali tudi vse številčnejši turisti in obiskovalci«, je bil odločen župan.

postala prepoznavna tudi daleč
izven meja naše države. Veliko
dodano vrednost so našemu
mestu dali tako študenti kot
tudi profesorji, ki ravno tako
kot študentje, v vedno večjem
številu z veseljem prihajajo na
obalo, in prepričan sem, da se
bo ta trend še nadaljeval. In ne
samo, da se nam ne bo dogajal
beg možganov, ampak ravno
obratno, beležili bomo pritok
možganov, prepričan sem, še v
večjem obsegu kot ga beležimo
že do sedaj. To pa je podatek, ki
nam nedvomno in neprikrito
zagotavlja uspešno prihodnost.
Ogromno je bilo v zadnjih letih
vlaganj tudi na področju gospodarstva, tako v razvoj kot v
proizvodnjo in logistične storitve. Tu je seveda treba omeniti
v prvi vrsti Cimos Koper, ki
nam zagotavlja največ kvalitetnih delovnih mest in je izredno uspešno prebrodil krizo
brez nobenih odpuščanj, in kot
smo slišali, je vizija razvoja, tega
našega, danes paradnega konja
gospodarstva, za naslednja leta,
lahko rečem kar fascinantna.
Luki Koper se znatna vlaganja
v infrastrukturo v zadnjih nekaj
letih danes že izredno poznajo,
saj, kljub krizi, praktično vsakodnevno beleži rekordne pretovore. Izredno uspešno širom
celega sveta posluje Lama Dekani. Na našem območju ima-

mo tudi del izredno uspešnega
podjetja s sedežem v Idriji z
imenom Hidria, ki na območju Tomosa razvija in proizvaja
napredno avtomobilsko tehnologijo. Spisek uspešnih srednjih
in malih podjetij in obrtnikov je
že zelo velik in s skupnimi močmi se bo ta v prihodnjih letih
še bolj utrdil in upamo, seveda
tudi znatno podaljšal.
Mestna občina Koper z
jasno začrtano vizijo in z
do potankosti izdelanimi
načrti za prihodnost smelo
koraka naprej
Pred nami so že novi
izzivi, ker pa so nekateri od njih
za nekatere morda na papirju

preveč futuristično zasnovani,
že sprožajo polemike in dvome
v njihovo uresničljivost ali najmanj v harmoničnost z obstoječim. A neizpodbitno dejstvo je,
da je vse, kar smo v naši občini
ustvarili od leta 2002 pa do danes, plod trdega dela, složnosti,
zaupanja, predvsem pa uporabe
možganov. Dobršen del uspeha,
v to sem več kot prepričan, lahko mirne duše pripišemo prav
pravilnim odločitvam, zlasti pa
podpori vas svetnic in svetnikov. Ključen trenutek naše občine takoj ob pojavih svetovne
gospodarske krize je bila odločitev vodstva Mestne občine
Koper, da ne zmanjšuje svojega
naložbenega ciklusa in se ne

»Iz občine prihodnosti, v kateri se je desetletja trajajoča stagnacija na domala vseh
področjih družbe naposled končno prekinila in v kateri je napočil čas za nov, svež
veter razvoja, čas velikih načrtov za izboljšavo okrnjene in zastarele infrastrukture
ter pravilno zastavljenih strategij in znatnih vlaganj, smo tako v naslednjem
mandatu postali občina priložnosti za vse in vsakogar«, je dejal župan in požel
aplavz občinstva.
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da se ne sprejme niti enega
našega predloga, še ne pomeni uskladitve. Te težave
niso od danes, te težave smo
imeli tako s prejšnjo in jih
imamo tudi s sedanjo vlado.
Zato upam, da bo končno
prišla neka vlada, ki se bo
usklajevala na tak način, da
se bomo tudi uskladili, pa o
čemerkoli že.

»In še posebej sedaj, ko stojimo, tako kot v času pred devetdesetimi leti, pred resnično
pomembnimi prelomnicami, prihaja upor naših prednikov ponovno do izraza.«

odloči za varčevanje, ampak
ravno obratno, še poveča obseg
vseh vlaganj v infrastrukturo, ki
bi jo v prihodnjih letih itak morala zgraditi, z uporabo posojil,
za katera naj jasno povem, si jih
lahko privoščimo.
Kajti v teh letih smo izredno
povečali fiksen dotok denarnih sredstev, kar nam omogoča še dodatno zadolževanje
in zato nebuloze o prezadolženosti naše občine niti slučajno niso resnične, da o
natolcevanju okrog bankrota
naše občine s strani Viktorja
Markežiča, Barbare Verdnik
in podobnih, svetovno znanih
ekonomsko-gospodarskih
gurujev, niti ne izgubljam
besed. Poslovno sposobnost
Barbare Verdnik, sploh pa
Viktorja Markežiča, je v preteklosti občutilo kar nekaj naših družin. In spomin na tiste
uspešne čase bo trajal še dolgo, saj je bilo trpljenje družin,
ki so tedaj čez noč ostale brez
kakršnih koli prihodkov, nepopisno. Taki in njim podobni
pa žal ne sedijo samo tu pri
nas v opoziciji, ampak sedijo
tudi v Ljubljani na poziciji, kar
je še neprimerno bolj zaskrbljujoče. In glede na zgodovino določenih osebkov in na
poslovanje naše države, se
nam v prihodnosti, v kolikor
ne bo v zelo kratkem prišlo do
predčasnih volitev, ne obeta
prav nič dobrega.

Slovenija, namesto,
da bi plačevala delavce za delat in bi zgradila prepotrebno
infrastrukturo, ki bi jo v prihodnjih letih itak morala zgraditi,
danes plačuje te iste delavce za
to, da ne delajo, in sicer preko
socialnih transferjev. Skratka,
naša država si danes sposoja
denar za plačevat delavcem,
da ne delajo, namesto, da bi si
izposodila denar, da bi v času
krize plačevala te iste delavce,
da bi zgradili infrastrukturo,
ki jo država nujno potrebuje
in bi jo morala že davno imeti, kot na primer posodobitev
železnice, nove cestne odseke,
bolnišnice, srednje šole, fakultete, dijaške domove, neprofitna najemniška stanovanja
in še in še. Sposojen denar bo
treba prej ali slej vrniti, ampak
z izbranim načinom reševanja
krize, bo vrnitev tega denarja
praktično nemogoča.
Pred nami je sprejetje državnega prostorskega načrta za
Luko Koper in naj jasno povem, da takega DPN oziroma državnega prostorskega
načrta Luke Koper, ki je tik
pred sprejetjem, mi absolutno ne podpiramo in ni bil
nikoli usklajen z nami. Res
je, da smo se usklajevali,
kar pa niti slučajno ne pomeni, da smo se uskladili.
Usklajevanje na tak način,

In za konec naj pojasnim…
Tudi tistim, ki morda ne razumejo, zakaj se župan Boris Popovič tako vneto
in odprto bori za enotnost
Mestne občine Koper. Že od
leta 1994 oziroma 1997 visi
nad Mestno občino Koper
kot Damoklejev meč odločba
ustavnega sodišča o neustavni
občini in vedno so bile neke
politične sile, ki so hotele to
občino na silo, na vsak način
in za vsako ceno razbiti.
V ozadju je seveda ves čas bila
ena in ista oseba, ki sliši na
ime Danijel Starman. Razvpiti
koprski odvetnik seveda ni bil
zadovoljen s koprsko rdečo
trdnjavo in je delal vse, da bi
na kakršen koli način – seveda ne konvencionalen, ker
to ni v njegovi naravi – kot na
primer, da bi nastopil na volitvah v enotni Mestni občini
Koper, od nekdaj tako imenovano rdečo trdnjavo razbijal na pritlehen in potuhnjen
način z uporabo politične in
pravno-politične veje oblasti.
Z razbitjem Mestne občine
Koper na pet, šest ali na več
občin je hotel s svojo vsakokratno politično stranko
postopoma zavladati celotni
občini. V vseh teh letih do mojega županovanja mu to, hvala bogu, ni uspelo in ne vidim
prav nobenega razloga, zakaj
bi mu to uspelo danes.
Spretno je izrabljal in zlorabljal raznorazne slamnate
može, tako imenovane hujskače, danes pa celo uspel
prepričati ravno tiste, ki so
mu bili še včeraj največji politični sovražniki oziroma
nasprotniki, da so podprli
njegovega sina Janeza kot
kandidata za župana Mestne
občine Koper. Saj ni res, pa je.
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In kako vem, da je
Danijel Starman na čelu te organizacije? Sedanji kandidat za
župana, šefov sin Janez me je poklical v svojo pisarno, kjer sta na
sestanku prisostvovala še Gregor
Strmčnik in Danijel Starman in
kjer mi je Danijel Starman zelo
jasno in brez ovinkov predlagal,
da naj bom pameten in naj se jim
ne upiram. Mestno občino Koper naj razbijem, tako, da ustanovimo Zvezo občin Koper, ki bi jo
sestavljajo pet do šest novih malih občin. Danijel Starman mi je
to predstavil dobesedno tako: »Ti
bi bil velik šerif v Kopru, ostali
majhni župančki bodo naredili,
vse kar boš ti rekel. Tvoj Matoz,
v katerega si zaljubljen, bo delal
zate, vse ostale občine bomo pa
podelali mi.«
Seveda je bil moj odgovor jasen in nedvoumen. Vedno sem bil za enotno Mestno
občino Koper, udeležil sem se
vseh referendumov o enotnosti
Mestne občine Koper, moji starši
so bili vedno za enotnost Mestne
občine Koper, več kot 90 odstotkov prebivalcev je bilo za enotno
Mestno občino Koper in jaz sem
postal župan enotne Mestne
občine Koper. Zato je kake take
neumnosti pričakovati od mene
podcenjujoče tako do mene kot
tudi do vseh prebivalk in prebivalcev Mestne občine Koper.
Sam takega zahrbtnega dejanja
ne bi naredil za noben denar na
tem svetu. Vsi trije so bili vidno
užaljeni, nadaljevanje zgodbe pa
vsi zelo dobro poznamo.
Ta um, tu mislim na
Danijela Starmana, je Gregorja Strmčnika nato postavil za
vodjo pobude za odcepitev
Ankarana, in pretkano prepričal vse, njemu od nekdaj nenaklonjene koalicijske stranke,
da podprejo njegovega sina Janeza kot kandidata za župana
Mestne občine Koper, s tem, da
glej čudo, ta kandidat za župana Mestne občine Koper razlaga, da naj bi si želel, da ostane
Mestna občina Koper enotna,
ampak v isti sapi daje jasno
vedeti, da nima prav nič proti,
da se ustanovi nova občina Ankaran, in s seboj seveda mirno
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Prejmite mojo zahvalo vsi, ki ste in boste tudi
v bodoče pomagali pri uresničevanju vizije naše občine. Danes lahko z gotovostjo
zatrdim, da je naša močna,
velika, enotna in zavidanja
vredna občina, Mestna občina Koper, ki smo jo uspeli
ohraniti v obstoječih mejah,
že prihodnost. Naš poglavitni
cilj je, da bi bili na naše mesto
in na našo občino vsi še na»Boris Popovič, župan, Marijan Križman, poslanec, in Luka Juri, poslanec, so bili
izvoljeni na volitvah v enotni Mestni občini Koper, in to, da so se oziroma smo se
borili za enotno Mestno občino Koper je tisto, kar smo enostavno morali narediti
in kar so vse volilke in vsi volilci od nas tudi pričakovali. Vsaka druga odločitev bi
bila milo rečeno zgrešena in bi pomenila prevaro svojega lastnega volilnega telesa«,
je dejal župan.

odnese še pol Luke z argumentom, da se ustavne odločbe ne
sme niti komentirati, kaj šele
kritizirati. Zelo perfidno, ni kaj.
Ampak, v Mestni občini Koper
živimo ljudje, ki nismo tako
neumni kot si Danijel Starman
misli, in smo njegovemu umu
dokazali, da Marežganski upor
ni bil slučajnost.
Poslanec Državnega
zbora gospod Roberto Battelli: Hvala za vse, kar ste naredili
za našo občino, Mestno občino
Koper, za vse, kar ste naredil
za italijansko manjšino, katere
predstavnik ste. Lahko smo in
so ponosni na vas.
Poslanec Državnega
zbora, gospod Marijan Križman. Hvala, za poslušanje in
upoštevanje argumentov, za
vašo cenjeno odločitev in prispevek za enotno Mestno občino Koper.
Poslanec Državnega
zbora, gospod Luka Juri. Hvala,
da ste tudi vi prisluhnili argumentom in pravočasno uvideli nevarnost, ki je grozila naši
občini, in se odločili boriti za
enotnost le-te, kljub temu, da
ste doživeli napade tako znotraj
stranke kakor tudi od bližnjih.
Ob tej priložnosti se
zahvaljujem tudi vsem poslankam in poslancem Državnega
zbora, ki ste oziroma so dali
svoj cenjeni glas proti razbitju
Mestne občine Koper in to, ne
glede na strankino pripadnost,

saj so praktično poslanci iz vseh
strank, tako levih kot desnih, v
veliki večini preprečili razbitje
Mestne občine Koper in s tem
dokazali tisto, kar sam ves čas
zagovarjam, da se da pregovorno delitev Slovencev na leve in
desne, s pravimi argumenti in
za pravo stvar, preseči. In tukaj
vidim edino možnost svetle prihodnosti naše države.
Zahvaljujem se seveda
vsem svetnikom Državnega sveta, ki so z veliko večino izglasovali veto na zakon o Ankaranu,
ki je bil osnova, da so lahko poslanci še enkrat premislili in se
pravočasno odločili PROTI. Zahvaljujem se seveda tudi vsem
našim svetnicam in svetnikom,
ki ste ves čas neomajno stali na
strani enotne Mestne občine
Koper in za podporo vseh projektov, ki jih, roko na srce, ni
bilo malo, in ki so našim občankam in občanom znatno izboljšali kakovost življenja. Zahvaljujem se vsem svetom krajevnih
skupnosti in seveda njihovim
predsednikom, ki so nam tudi
ves čas stali ob strani in vsem
občankam in občanom, ki ste
dali svoj glas oziroma podpis,
ko smo v pičlih treh dneh zbrali
preko 11 tisoč podpisov za enotno občino. Hvala tudi mojim
sodelavcev v občinski upravi
Mestne občine Koper. In seveda
gredo iskrene čestitke in zahvala
ob letošnjem občinskem prazniku vsem letošnjim nagrajencem.

prej upravičeno ponosni.
Sporočilo letošnjega občinskega praznika in jubilejnega Marežganskega upora je
z Verdijeve 10 je zelo jasno:
Na tem prostoru nikdar nismo in nikoli ne bomo kolaborirali s sovražnikom.

Hvala vsem. Grazie a tutti.
Župan Mestne občine Koper
Boris Popovič
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»Parliamo di un bilancio positivo«
Il discorso del vicesindaco Alberto Scheriani.

»Già lo scorso anno avevamo rilevato
i molti risultati concreti conseguiti nel
mandato quadriennale del Consiglio del
Comune città di Capodistria. Possiamo
parlare senz’altro di un bilancio positivo,
pur nella difficile situazione economica
generale«, ha detto il vicesindaco Scheriani.

Autorità presenti, Gospe in gospodje, gentili Signore e Signori, dragi
prijateljI, graditi ospiti permettetemi innanzitutto di esprimere alle
cittadine e ai cittadini del Comune
città di Capodistria, anche a nome
della Comunità Autogestita della
Nazionalità italiana di Capodistria, le più sentite felicitazioni per
l’odierna ricorrenza.
Quest’anno è stato un
anno particolare sia per il nostro Comune che per la nostra
Comunità Nazionale in quanto
abbiamo dovuto affrontare la
difficile questione della divisione del nostro territorio.
Grazie alle varie sinergie
positive e al buon senso della maggioranza delle persone chiamate
ad esprimersi in merito, siamo riusciti a mantenere unito il nostro
Comune e per quanto riguarda la
Comunità Nazionale Italiana a far
si che venga rispettata la sua unitarietà amministrativa.
Qualsiasi alterazione può
provocare danni irreversibili
Vivendo in un area sensibile come la nostra ci rendiamo
conto che qualsiasi, anche minima
alterazione, a volte può provocare
danni irreversibili, pertanto dobbiamo essere sempre attenti quando si toccano certi equilibri.

Già lo scorso anno
avevamo rilevato i molti risultati concreti conseguiti nel
mandato quadriennale del
Consiglio del Comune città di
Capodistria. Possiamo parlare
senz’altro di un bilancio positivo, pur nella difficile situazione
economica generale.
Sentirsi parte integrante di un territorio è di
fondamentale importanza per
qualsiasi minoranza linguistica e culturale, tanto più per la
nostra componente nazionale
autoctona delle cui peculiarità,
a prescindere dalla consistenza
numerica, possiamo farci vanto.
Le molteplici attività che la Comunità Nazionale
Italiana svolge sono un arricchimento e un contributo
fondamentale per l’intera cittadinanza. Un grande numero di manifestazioni vengono
organizzate in collaborazione
con altre Istituzioni comunali
e assumono ancora maggiore
rilevanza potenziando i valori
della convivenza e dell’amicizia che oggi, più che mai, sono
merce rara e che noi riteniamo
indispensabili in un mondo che
ci trova disorientati e che ha bisogno di riappropriarsi di sentimenti genuini di solidarietà e di
rispetto dell’altro.
Per questo è bene che
quotidianamente e in particolar
modo nella giornata odierna,
quando festeggiamo la nostra
Municipalità, ci ricordiamo del
passato che ha visto tragico protagonista il nostro territorio e le
nostre genti soprattutto durante
il secolo appena terminato.
Pertanto è nostro compito trasmettere alle giovani generazioni i più alti valori del dialogo e della pace. Siamo convinti
che solamente con questi presupposti sarà possibile costruire
un futuro rispettoso della dignità della vita di tutti noi. Lo dobbiamo innanzitutto ai giovani.

Alberto Scheriani

Basta un po’ di buona volontà
Uno slogan di anni fa
recitava così »LʹEuropa si costruisce in casa« e noi cittadini di frontiera abbiamo tutte le condizioni
per poterlo dimostrare e dunque
realizzare. Nulla costa volersi
bene. Nulla costa rispettare. Basta
un po’ di buona volontà e il nostro
impegno darà i frutti desiderati.

Ancora una volta cari
amici, cittadine e cittadini di
Capodistria a tutti Voi i nostri
più sinceri auguri nonché le
più sentite felicitazioni a tutti i
premiati di oggi.
Grazie a tutti. Hvala lepa
Il Vicesindaco e Presidente
della CAN di Capodistria
Alberto Scheriani
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Slavnostna seja občinskega sveta v slikah

Slavnostne seje občinskega sveta ob občinskem prazniku se je udeležil tudi
prejemnik nagrade 15. maj iz leta 2009 Fabio Steffe in pred uradnim začetkom
slovesnosti poklepetal s predstojnikom Urada za gospodarske javne službe in promet Rafom Klinarjem ter vodjo Občinskega inšpektorata Jovanom Kmekičem.

Pred slovesnostjo si je še zadnji počitek privoščila tudi pevka Anika Horvat, ki je
kot del spremljevalnega programa zapela tri pesmi. Kavico si je morala privoščiti
na stopnišču Loggie, ker so njeno notranjost s teraso vred namenili pogostitvi, ki
je sledila slavnostni seji.

Kot se za najuglednejše goste spodobi, so se župan Boris Popovič, vodja
županovega kabineta Tomaž Gantar in minister za zdravje Dorijan Marušič
slavnostne seje udeležili kot zadnji.

Med uglednimi gosti v prvi vrsti sta sedela tudi občinska svetnika in poslanca
Marijan Križman in Luka Juri ter podžupan Mestne občine Koper Jani Bačić.

Mlajši od dveh županovih sinov Taj Popovič se je slovesnosti ob občinskem
prazniku udeležil s teto Lauro Ban in nono Solzo Popovič. Županove žene Eve
in hčerke Tie pa na slovesnosti ni bilo, saj sta pospremili starejšega sina Nika na
pomembno karting dirko v Italijo.

Občinski svetniki stranke Koper je naš: Kristina Radovčič, Valmi Ugrin in Karin
Felicijan pred vhodom v dvorano koprskega Koloseja.
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Na slavnostno sejo občinskega sveta so prišla seveda tudi dekleta iz službe za
občinski svet, Šalini Mozetič Goljevšček, Nives Kralj in Breda Bajec, ki pa tokrat
niso imele tako težkega dela kot ob običajnih sejah. Organizacija slavnostne seje
občinskega sveta je namreč pretežno v domeni županovega kabineta.

Ob občinskem prazniku so se v naš objektiv nasmehnili tudi vodja službe za
odnose z javnostjo Mojca Beljan ter David Presl in Magdalena Škrlj, ki so nestrpno čakali na večerno slavje.

Direktorja Komunale in občinskega svetnika Igorja Hrvatina smo ujeli v prijetni
ženski družbi direktorice občinske uprave Sabine Mozetič, predstojnice urada za
nepremičnine Maje Šviligoj Cernaz, svetovalke župana Jane Tolja in njene sestre,
občinske svetnice Barbare Strmole.

Tako je za brezhiben županov videz tik pred slavnostno sejo občinskega sveta
poskrbel občinski svetnik, sicer županov stric Slobodan Popovič, ki mu gre kot
kaže vezanje kravat odlično od rok.

Prvi mož Rižanskega vodovoda Koper Zdravko Hočevar in vedno nasmejani
občinski svetnik KJN Darij Novinec.

Kaj je nasmejalo podžupana Janija Bačića in občinskega svetnika KJN Danijela Cepa?

OBČINSKI PRAZNIK
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Predstavljamo letošnje občinske nagrajence
Na slavnostni seji občinskega sveta 14. maja so podelili občinske nagrade in priznanja.

Prof. dr. Dragan Marušič
Prof. dr. Dragan Marušič je prejel nagrado 15. maj za izjemen prispevek na področju znanstvenega in pedagoškega
dela ter pri razvoju mesta Koper kot univerzitetnega mesta.

Prof. dr. Dragan Marušič

Prof. dr. Dragan Marušič je po končani koprski
gimnaziji nadaljeval svojo izobraževalno pot na Fakulteti za
matematiko in fiziko Univerze
v Ljubljani. Po dodiplomskem
študiju je odšel v Anglijo, kjer
je bil leta 1981 promoviran v
doktorja znanosti na Univerzi
v Readingu. Tam je ostal še na
podoktorskem izobraževanju.
Po vrnitvi v Koper je eno leto
poučeval matematiko na Gimnaziji Koper. Leta 1984 je odšel
v ZDA, kjer je pet let kot univerzitetni profesor poučeval
na Univerzi v Kaliforniji, Santa
Cruz. Po povratku v Slovenijo
se je zaposlil na Univerzi v Ljubljani. Tako rekoč v istem času

je sprožil pobudo za ustanovitev Univerze na Primorskem v
Kopru. Za to in preostalo pionirsko delo ob ustanovitvi UP
mu je univerza leta 2007 podelila tudi zlato plaketo.
Pomembno prispeval k
razvoju znanstvenega in
pedagoškega dela v Kopru
Že pred nastankom
Univerze na Primorskem je
v okviru današnje Pedagoške
fakultete Univerze na Primorskem leta 2001 kot vodja
projektne skupine za pripravo
vloge za akreditacijo študijskega programa Matematika in
računalništvo zasnoval temelje
matematike in računalništva

Prof. dr. Dragan Marušič je v pedagoški proces na UP FAMNIT vključil odlične tuje
učitelje, s čimer se UP FAMNIT uspešno umešča v skupni evropski izobraževalni in
raziskovalni prostor.

ter poskrbel za nagel razvoj
teh znanstvenih disciplin. Dr.
Marušič je bil tudi član prvega
senata Univerze na Primorskem ob njeni ustanovitvi.
Leta 2005 je vodil postavitev
celotne univerzitetne izobraževalne piramide študijskih
programov s področja matematike ter s področja računalništva in informatike. V letu
2006 je bil imenovan za koordinatorja ustanovitve Fakultete
za matematiko, naravoslovje
in informacijske tehnologije
(FAMNIT) ter s tem poskrbel,
da je Univerza na Primorskem
dobila tudi formalno naravoslovno uravnoteženje. Bil
je prvi in je še trenutni dekan
najmlajše članice Univerze na
Primorskem – UP FAMNIT.
Fakulteta danes, le nekaj let po
ustanovitvi, ponuja že 8 dodiplomskih in več podiplomskih
študijskih programov in na njej
je doktorirala tudi že prva doktorica znanosti pod mentorstvom prav prof. dr. Marušiča.
Znanstvena in raziskovalna
dejavnost
Prof. dr. Marušič od
leta 2003 vodi programsko

raziskovalno skupino Algebra,
diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger.
Poleg tega je bil in je še nosilec
večjih nacionalnih raziskovalnih projektov in vrste projektov EU iz 7. okvirnega programa. Prisotnost programske
skupine in projektov na UP bogati delovno okolje na univerzi
in jo postavlja kot konkurenčno ob bok drugim univerzam v
Sloveniji in širše.
Izjemna
mednarodna znanstvena veljava prof.
dr. Dragana Marušiča je že v
prvem letu izvajanja študijskih
programov na UP FAMNIT
poleg domačih študentov privabila tudi študente iz tujine,
prvo leto tri, danes pa je na
UP FAMNIT vpisan že osmi
doktorski študent matematike
iz tujine. Študenti prihajajo z
vsega sveta, iz Mehike, Kitajske, ZDA, Ukrajine, Nemčije,
Srbije, Bosne in Hercegovine
… Za študij na Univerzi na
Primorskem se je večina današnjih doktorskih študentov
matematike na UP FAMNIT
odločila prav zaradi raziskovanja z vrhunskim strokovnjakom profesorjem Marušičem.

Prof. dr. Dragan Marušič je skozi leta delovanja na Univerzi na Primorskem
poskrbel za veliko mednarodno prepoznavnost naše univerze, Koper pa postavil
na zemljevid kot enega izmed štirih vodilnih svetovalnih raziskovalnih središč
algebrajske teorije grafov. Druga tri središča so v Pekingu na Kitajskem, v Perthu v
Avstraliji in v Pohangu v Južni Koreji.
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Ludvik Hrvatin
Ludvik Hrvatin je prejel nagrado 15. maj za dolgoletno delo in izjemen prispevek k razvoju športa, predvsem
tenisa, v Mestni občini Koper.
Ludvik Hrvatin je v
športu aktiven že več kot 50
let. V mladosti je bil aktiven
rokometaš, po končani aktivni
karieri pa se je posvetil delu na
področju športa in je tako opravljal vrsto pomembnih funkcij:
bil je predsednik samoupravne
interesne skupnosti za telesno
kulturo občine Koper, predse-

dnik Obalne skupnosti za šport
in predsednik Športne zveze
Koper. Največ prostovoljnega
dela pa je posvetil razvoju tenisa v Kopru, saj je bil pobudnik
ustanovitve teniškega kluba v
Kopru, ki ga je dolgo let tudi
vodil. Bil je pobudnik izgradnje
teniških igrišč v Kopru ter član
predsedstva Teniške zveze Slo-

Ludvik Hrvatin

venije. Še danes je aktiven kot
mednarodni sodnik v tenisu.
Od leta 2005 do 2010 je tudi
sodeloval pri organizaciji WTA
v Portorožu kot pobudnik in
organizator tega prestižnega
tekmovanja, prav tako je v letu
2011 veliko prispeval, da je Teniški klub Koper dobil v organizacijo tekmo za pokal federacij

v ženski kategoriji med Slovenijo in Kanado. S tem tekmovanjem se je Koper promoviral
tudi v svetovnem merilu. Kot
dolgoletni uspešen gospodarstvenik je tudi finančno veliko
pomagal Teniškemu klubu in
drugim športnim klubom v
Mestni občini Koper.

Ludvik Hrvatin je več funkcij opravljal prostovoljno in z izrednim posluhom do športa, zato
je njegov prispevek k razvoju športa v Mestni občini Koper neprecenljiv. V letu 2010 mu je
Športna zveza Koper podelila častno listino kot najvišje priznanje v športu.

AKCIJA!!!
SendviË s šunko in
ekološka energijska pijaËa My E
za samo

2,60 

Ludviku Hrvatinu je nagrado podelil župan Boris Popovič.

+
tno
.. slas
mmm.
Trgovina Koper, Šmarska c. 5b, Koper
Tel.: 05/62 50 340, www.pekarna-pecjak.si
Ludvik Hrvatin je pomembno ime na področju športa v Mestni občini Koper.
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Isabella Flego
A Isabella Flego hanno assegnato il premio 15. maggio per il suo lavoro pluriennale nell'ambito del sociale, della
cultura, dell'arte e di altri settori, e per la sua speciale apertura ai nuovi stimoli di democrazia civile e di convivenza.

Isabella Flego

Isabella Flego, insegnante, scrittrice, attivista,
fortemente creativa ed animata
da una spiccata sensibilità per
il »diverso« ma anche da un
chiaro senso di appartenenza nazionale. È nata ad Arsia
(Istria) e dopo gli studi a Ro-

vigno e a Fiume, nel 1959 si è
trasferita a Capodistria dove
ha insegnato presso la Scuola
elementare »Pier Paolo Vergerio il Vecchio«, della quale è
stata anche preside. È stata anche presidente della Comunità
Autogestita della Nazionalità
Italiana di Capodistria e vice
sindaco del Comune di Capodistria. Attualmente è responsabile dell'Associazione POEM
la quale si è sempre distinta
nella sollecitazione del rispetto
dei diritti delle donne e il conseguente raggiungimento delle
pari opportunità. È anche vicepresidente dell'Associazione
Donne d'Europa il cui fine è
innanzitutto quello di rafforzare la società civile.
Figura poliedrica e di
primo piano non solo all’interno del panorama cultura-

le della Comunità Nazionale
Italiana bensì protagonista in
svariati campi della vita sociale e culturale.
Isabella
Flego
è
senz'altro nota per il suo prestigioso percorso didattico e
culturale e per il suo costante
impegno sociale e civile. Con i
suoi scritti in prosa e in versi ed
il suo accurato lavoro di ricerca
storiografica ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti
sia in Slovenia che in Italia.
Dopo il pensionamento si è dedicata alla ricerca
e alla scrittura. Ha pubblicato
il saggio »Girolamo Gravisi
sparso in dotte carte« primo
classificato alla V edizione del
»Premio Internazionale Frontiera« – Roma 2000; il racconto
»Tonina« terzo classificato alla
seconda edizione del »Premio

nazionale di Narrativa Città
di Cadeo«, »// primo giorno«,
racconto e poesie primo premio al Concorso Internazionale
di Narrativa »II Giunco – Città
di Brugherio, Milano, la raccolta di poesie »Oltre le pupille«
che ha ottenuto il premio della
giuria »Targa artistica personalizzata« al Concorso Internazionale di Poesia e Narrativa Città
di Salò 2005, con il »// monopattino di pezza« ha ricevuto il
»Premio Michelangelo« al Concorso Internazionale di Prosa
e di Poesia di Silvano d' Orba,
Alessandria 2000.
Inoltre ha pubblicato
vari racconti sul mensile per
ragazzi Arcobaleno (EDIT Fiume). Al suo attivo conta numerosi altri riconoscimenti, segnalazioni e menzioni di merito sia
per la prosa sia per la poesia.

Isabella Flego è senz'altro nota per il suo prestigioso percorso didattico e culturale e
per il suo costante impegno sociale e civile.

Con la sua esperienza, la sua instancabile attività, Isabella Flego è un esempio di
cittadina europea, aperta a nuovi stimoli di democrazia civile e convivenza.
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Marijan Mikolič
Marijan Mikolič je prejel priznanje z veliko plaketo za pomembno delo na področju družbenih in gospodarskih
dejavnosti, s poudarkom na njegovem podjetniškem prispevku na območju Krajevne skupnosti Gradin.

Marijan Mikolič

Marijan Mikolič se je
še kot mladenič rad ukvarjal z
glasbo. Leta 1965 je bil eden
od soustanoviteljev prvega
zabavnega ansambla po imenu »VISINTRI«, v katerem je
igral klaviature oziroma harmoniko. Večina njegovega
življenja je tesno povezana z

delovanjem v rojstnem kraju
in njegovi okolici.
Prve aktivnosti segajo v leto 1978, ko je postal
član sveta KS Gradin, kasneje pa celo njegov predsednik.
Pripomogel je k temu, da je
KS Gradin pridobila nove telefonske priključke, sodeloval je
pri prizadevanjih za izgradnjo
višinskega vodovoda od Reparca do Hrvojev, sodeloval je
pri ureditvi spomenika NOB v
Brezovici, bil je vodja delegacij za Samoupravne interesne
skupnosti, poleg tega pa je deloval v raznih delovnih skupinah in odborih.
Je soustanovitelj športnega društva Gradin in eden
izmed velikih pobudnikov za
ustanovitev ter soustanovitelj
Prostovoljnega gasilskega društva v Gradinu. Deset let je

bil tajnik društva, potem član
upravnega odbora, kasneje pa
predsednik nadzornega odbora društva.
Leta 1984 se je zaposlil na Adriacommerceu Koper, kjer je bil izbran za vodjo
projekta izgradnje proizvodnega obrata v Gradinu, ki naj bi
se ukvarjal s predelavo plastičnih mas. Kasneje je postal
vodja tega obrata in leta 1990

tudi njegov lastnik. Glede na
povečano proizvodnjo se je
leta 2007 odločil za izgradnjo
novega poslovnega objekta v
Brezovici pri Gradinu, s čimer
je domačinom omogočil nova
delovna mesta raznih profilov.
Konec leta 2008 se je celotna
proizvodnja iz obrata Gradin
preselila v novopridobljene
prostore v Brezovici.

Marijan Mikolič je soustanovitelj športnega društva Gradin in eden izmed velikih
pobudnikov za ustanovitev ter soustanovitelj Prostovoljnega gasilskega društva v Gradinu.

Oglašujte tudi vi!
kontaktirajte nas na
andreja.cmaj@koper.si
Pomembno delo na področju družbenih in gospodarskih dejavnosti je Marijanu
Mikoliču prineslo občinsko priznanje.
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Športno društvo Boxe Koper
Športno društvo Boxe Koper je prejelo priznanje z veliko plaketo za krepitev športne
dejavnosti in prispevek k promociji in vadbi amaterskega boksa na obalnem območju.
Športno
društvo
Boxe Koper že 10 let uspešno
izvaja program amaterskega
boksa na Primorskem. Kot
prvo registrirano boksarsko
športno društvo v Mestni občini Koper izvaja program

amaterskega boksa za vse starostne skupine in je v desetih
letih omogočilo vadbo te športne panoge številnim mladim
z obalnega območja. Je član
Boksarske zveze Slovenije, ki
je tudi članica Olimpijskega

Športno društvo Boxe Koper se je na Primorskem prvo začelo ukvarjati z amaterskim
boksom. To športno disciplino je približalo številnim prebivalcem naše občine.

komiteja Slovenije. Organiziralo je različna tekmovanja
ter prispevalo k promociji in
vadbi amaterskega boksa na
obalnem območju in zato si
tudi zasluži vse pohvale.
Milan Đukić

V imenu športnega društva Boxe Koper je priznanje prevzel predsednik društva
Milan Đukić.

Medtem ko smo se s predsednikom športnega društva Boxe Koper Milanom Đukićem pogovarjali že v prejšnji številki našega časopisa, bomo preostale nagrajence pobliže
predstavili v naslednjih izdajah.

Vabljeni na

Podeželje v mestu Koper
Na Pristaniški ulici v Kopru bo v nedeljo, 26. junija 2011,
potekala prireditev Podeželje v mestu Koper, ki jo v
sodelovanju z Mestno občino Koper organizira Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije. Slogan prireditve je Kupujte,
kuhajte in jejte lokalno, sezonsko, domačo in tradicionalno pridelano hrano. Na
njej se bo med 8. in 15. uro s svojimi pridelki in izdelki dopolnilnih dejavnosti
predstavljalo 30 slovenskih kmetij.
Kulturni program, ki se prične ob 10. uri, bodo obogatili ljudski pevci in godci.
Pridite, okusite in doživite slovensko podeželje!

www.kupujmodomace.si

v sodelovanju z
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»Če je bil Koper svojčas satelit, je danes planet«
Objavljamo prispevek častnega občana Mestne občine Koper Mira Kocjana ob občinskem prazniku.

»Če je bil Koper svojčas satelit, je danes
planet,« pravi častni občan Mestne
občine Koper Miro Kocjan.

Zdravstvene razmere
mi delajo težave, starostne nekoliko manj, pa vendar tako,
da dogajanj ne morem več tako
aktivno spremljati, kakor je
bilo svojčas. Si pač prizadevam!
Optimizem me sicer navdaja in
ga svetujem vsem, saj je temelj
nadaljnjih uspehov.
Torej: Koper nekdaj
in Koper danes. Iz zgodovine
vemo, kakšen je bil pred stoletji, še bolj pred nekaj leti, ki smo
jih tudi sami doživeli. Napredo-

kar odlikuje obmorsko in pomorsko mesto. Opazno se je izkazal tudi v stiku s podeželjem,
vendar bi ga kazalo še utrditi
s kako stalnejšo manifestacijo.
Resno pa bi bilo treba pohiteti
z nekaterimi infrastrukturnimi
objekti, ki so nuja. Na primer
predori na obalni cesti. Razmah pa je dejansko nepopisen.
Najnovejšega beležimo pri čudovitem nastajanju športnih
objektov. Pa še in še.
S pogovori in dogovori nam bo prihodnost še
zanimivejša. Koper pa je že
pojem ne le v Sloveniji, marveč
tudi širše v tem delu Evrope.
Do take mere, da bi že kazalo
spremeniti nekatere izraze, ki
se nas še tiščijo, segajo pa stoletja nazaj. Čas je denimo, da se
odpovemo »bonifiki« in da se
usmerimo v sodobnejše ustreznejše izraze. Nekoliko pozornejši pa naj bi le bili tudi pri
spoštovanju nekdanjega koprskega zgodovinskega bogastva.
Glede sodobnega Kopra pa kar
smelo naprej.

Tudi letošnje slavnostne seje so se poleg predstavnikov Mestne občine Koper,
občinskih svetnikov in nagrajencev udeležili tudi predstavniki sosednjih občin,
številni gospodarstveniki, novinarji in druga znana imena.

val je, na nekaterih področjih
kar vidno, s sedanjostjo pa so
globoke razlike. Geografsko
vzeto, če je bil Koper svojčas
satelit, je danes planet. Kulturno in gospodarsko. Mesto se je
razvilo skokovito v prostoru, ki
si je to zaslužil, začenši s semedelsko promenado in z vsem,

»Konec, ki ga je doživela
ankaranska pobuda, je bil
že spočetka na dlani«
Bil sem v dilemi, pa sem
se vendar odločil še za problem
Ankarana. Razumljivo je, da imajo Ankarančani vso pravico obelodanjati svoje poglede in zahteve,
da ima ta slikovit turistični kraj

Svečano sejo občinskega sveta je popestrilo petje Anike Horvat, ki se je pohvalila, da
je tudi sama po novem ponosna Koprčanka.

Svečano sejo občinskega sveta je odprl mladi harmonikar Manuel Šavron.

Predstavitev doseženih rezultatov in vizije za naprej v 3D-tehnologiji je občinstvo v
koprskem Koloseju več kot navdušila.

svoje prerogative, toda konec, ki
ga je doživela ankaranska pobuda,
je bil že spočetka na dlani. Dejstvo
je, da ima naša država pretirano
veliko število manjših občin, kar
je že nepopisno moteče za njen
razvoj, in da se je bilo treba tej
zahtevi domala rezko odpovedati.
Pravica kajpak ostane, toda širše

okoliščine so bile tokrat negativne.
Veliko uspehov želim
naši občini tudi v prihodnje, saj
si jih je vsestransko zaslužila, in
ponavljam, ne le v svojo, marveč v
korist vsega prostora in vseh prebivalk in prebivalcev.
Miro Kocjan
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Praznovanja so se začela v družbi najmlajših
Praznovanja ob občinskem prazniku je Mestna občina Koper tudi letos pričela s sedaj že tradicionalno prireditvijo
za otroke iz koprskih vrtcev Koper praznuje z otroki na trgu«.
Kot običajno je Mestna občina Koper za svoje najmlajše občane pripravila prazniku primerno vzdušje. Tako
je tudi letos več kot petsto
otrok iz vrtcev Mestne občine
Koper, ki jim je občina podarila bele in modre majčke, na-

polnilo Taverno in se zabavalo
ob predstavi Tomaža Klepača
in njegove Mojce Pokrajculje.
Prireditve sta se udeležila tudi
župan Mestne občine Koper
Boris Popovič in podžupan
Jani Bačić.

MAJ 2011 www.koper.si
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Devetdeseta obletnica Marežganskega upora
Petnajstega maja 1921 se je v Marezigah zgodil prvi slovenski protifašistični upor. Prav zaradi tega dogodka je v
Mestni občini Koper na ta dan občinski praznik.
Tako so v nedeljo, 15.
maja, občinski praznik obeležili tudi v Marezigah, in sicer s prireditvijo v spomin na
90. obletnico Marežganskega
upora. Program so oblikovali
Pihalni orkester Marezige in
združeni pevski zbori z di-

rigentom Borisom Babičem.
Kot se za tako komemoracijo
spodobi, sta podžupan Mestne
občine Koper Jani Bačić in
predsednik Krajevne skupnosti Marezige Alen Babič pred
spomenik v spomin na upor
položila vence.

18
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Občinski praznik kot še nikoli
Mestna občina Koper se je odločila, da letošnji
občinski praznik nameni vsem
občankam in občanom. Tako
je 14. maja organizirala veliko

praznovanje, kjer je uspehe in
načrte za prihodnost obeležila z
odlično glasbo, dobro hrano in
pijačo. Promenado in koprski
mandrač je tako preplavilo več

Branko Đurić – Đuro se je odzval povabilu in prišel na občinski praznik v Koper.

kot 24 tisoč obiskovalcev, ki so
vse do 23. ure uživali v družbi
Magnifica, Branka Đurića –
Đura, Neishe in Robert Vatovec
Big Banda ter domiselnih vodi-

Župan Boris Popovič in pevec Magnifico.

teljev Tomaža Klepača in Iztoka
Gustinčiča, uro pred polnočjo
pa je nebo nad Koprom razsvetlil veličasten ognjemet, kakršnega v Sloveniji še ni bilo.
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Občina sledi povečanim potrebam na področju vrtcev
V Mestni občini Koper si želijo, da bi organizirano obliko predšolske vzgoje lahko obiskovalo čim večje število
otrok, zato vsako leto odpirajo nove oddelke.
vpis otrok v vrtce za šolsko leto
2011/2012 še ni zaključen, tako
da natančnih želja staršev še ne
poznajo. »Sicer pa imamo na
Mestni občini Koper že pridobljeno gradbeno dovoljenje za
štirioddelčno dozidavo vrtca
na Škofijah. Izvedba te naložbe
je pogojena z uvrstitvijo investicije v proračun,« še pravi.
V Mestni občini Koper so v letošnjem letu pristopili k enotnemu vpisu otrok v vrtce
na območju koprske občine, pri čemer so poenotili kriterije in sistem vpisa.

V zadnjih letih so povsem nov vrtec dobili v Pobegih (na fotografiji) in v Ankaranu,
številne objekte drugih vrtcev pa so obnovili. Mestna občina Koper je že pridobila
gradbeno dovoljenje za štirioddelčno dozidavo vrtca na Škofijah.

Tako so v zadnjem
času povsod, kjer je bil izkazan interes staršev po vključitvi
otrok v vrtec in so za to imeli
prostorske možnosti, tudi odobrili vzpostavitev dodatnih oddelkov. Število oddelkov so od
leta 2004 do danes povečali za
37, torej skupaj na 125 oddelkov
predšolske vzgoje. V to število
pa nista vključena dva dodatna
popoldanska oddelka v Vrtcu
Koper – enota Kekec in en razvojni oddelek vrtca. »Tako nam
je uspelo vključiti v vrtce v Mestni občini Koper veliko število
otrok in dosegli smo odstotek
vključenosti 86 (podatek za september 2010), kar je v povprečju
10 odstotnih točk več, kakor je
slovensko povprečje. Prav tako
namenjamo znatna investicijska in investicijsko-vzdrževalna
sredstva za zagotovitev kakovostnih objektov ter sredstva za
izvedbo dodatnih programov,«

pojasnjuje predstojnik urada za
družbene dejavnosti in razvoj
Timotej Pirjevec.
Sledijo željam občanov in
iščejo rešitve
Mestna občina Koper
si želi, da bi čim večjemu številu otrok, ki si želijo v vrtec,
to tudi omogočili. Zato bodo
tudi letos uvedli še nekaj novih
oddelkov.
»Že sedaj lahko rečemo, da bomo dodatne oddelke zagotovili v objektu starega
vrtca v Ankaranu, ki ga bomo
za ta namen delno sanirali. Dodatni oddelek bomo vzpostavili tudi v objektu na Vojkovem
nabrežju 4, kjer smo v lanskem
letu zagotovili dva dodatna oddelka. Za letošnje leto načrtujemo odprtje še nekaj oddelkov
vrtca, lokacijsko čim bližje potrebam in interesom staršev,«
pravi Pirjevec in dodaja, da

Poenotili kriterije in
sistem vpisa
Na Mestni občini
Koper so v letošnjem letu pristopili k enotnemu vpisu otrok
v vrtce na območju koprske
občine, pri čemer so poenotili
kriterije in sistem vpisa. »Prejeli smo 678 vlog, pri čemer
tako imenovane dvojne ali trojne vloge niso bile mogoče. Lani
smo prejeli 1062 vlog, od katerih je bilo dobrih 23 % dvojnih
vlog, to je vloga za istega otroka
v dve enoti vrtca ali več. Skupaj
v letu 2010 torej 812 vlog,« še
pojasnjuje Pirjevec.
Število otrok se povečuje
V Mestni občini Koper se podobno kot v drugih predelih
Slovenije v zadnjih letih srečujejo s povečano stopnjo rodnosti in posledično naravnim
prirastom, ki je sicer višji od
slovenskega povprečja. Poleg
večje rodnosti je za Mestno
občino Koper značilen tudi
izrazit pozitiven selitveni prirast med občinami in s tujino.
Vse to se izraža v višjem številu prebivalstva, predvsem
otrok od letnika rojstva 2007
dalje. Medtem ko je bilo v
prejšnjih letih na leto rojenih
približno 400 otrok s stalnim
prebivališčem v Mestni občini
Koper, se je to število v letu
2009 povečalo na 550.

Timotej Pirjevec:
Želimo si, da bi na območju
Mestne občine Koper zaživele tudi zasebne oblike vrtcev
z različnimi programi (Montessori, Waldorf ...). S tem
bi lahko staršem ponudili
pestrejšo izbiro programov
predšolske vzgoje. Žal je interes zasebnega sektorja
po vzpostavitvi takšnih oblik
relativno majhen, šele v zadnjem času dobivamo informacije o konkretnih možnosti, da bi takšne oblike v naši
občini tudi zaživele. Prav tako
v Mestni občini Koper žal ni
interesa za pridobitev tako
imenovanega statusa varuha
predšolskih otrok na domu
(varuh lahko na svojem domu
varuje do šest oseb). Tak status ima v naši občini registrirana le ena oseba, v celotni
Sloveniji pa 108 oseb.«
Najvišjo ceno, ki jo starši plačajo za svojega otroka vključenega v vrtce MOK, je:
1. starostno obdobje 381,28 €
2. starostno obdobje 274,40 €

Velja omeniti, da je staršev,
ki so oddali vlogo za znižano
plačilo vrtca in plačajo najvišjo
ceno, le 3,7 %.

Veljavne cene za dnevni program vrtcev v Mestni občini
Koper od januarja 2009:

Sicer pa je povprečna cena,
ki jo plačajo starši za vrtec v
MOK:

1. starostno obdobje 476,60 €

1. starostno obdobje 167,86 €

2. starostno obdobje 343,00 €

2. starostno obdobje 120,81 €

MAJ 2011 www.koper.si
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Bodi prostovoljec – spreminjaj svet
V okviru Območnega združenja Rdečega križa Koper zelo uspešno deluje Komisija za mlade člane, ki je ob
tednu Rdečega križa v Osnovni šoli Koper pripravila prireditev z naslovom Rdeči križ in mladi.
Tako se je 12. maja
v telovadnici Osnovne šole
Koper zbralo kar 360 otrok iz
četrtih razredov vseh osnovnih
šol koprske občine. Te so sesta-

vile 17 ekip, ki so se pomerile
v kvizu »kaj veš o Rdečem križu«, nato pa so se poveselili v
družbi pevke Lee Sirk in plesne
skupine Elite.

Kot je povedala vodja
projekta iz Komisije za mlade
člane Marija Jereb, so za učence
pripravili gradivo in po odgovorih tekmovalcev sodeč, so ga v

šolah izjemno dobro predelali.
Sicer pa je letošnja
prireditev s poudarkom na prostovoljstvu v Rdečem križu potekala že petič.

Medtem ko so učenci – predstavniki osnovnih šol tekmovali v kvizu, so jih
sošolke in sošolci ter učitelji v občinstvu glasno spodbujali. Zmagala je ekipa
OŠ Ankaran.

Program je povezoval Tomaž Klepač, popestrila pa sta ga nastopa plesne skupine
Elite in pevke Lee Sirk. Pohvalno je, da so se nastopajoči v duhu prostovoljstva
odpovedali honorarju.

Učenci so spremljali tudi praktično vajo reševanja ponesrečenca pod vodstvom
strokovne sodelavke Beise Žabkar.

Blanka, OŠ Ankaran:
»Prostovoljci pomagajo ljudem po vsem
svetu, ki potrebujejo pomoč. Tudi sama
zelo rada pomagam ljudem.«

Mark, OŠ Antona Ukmarja:
»Pomagal bi vsem ljudem, ki so v stiski,
in za to ne bi zahteval plačila.«

Veronika, OŠ Antona Ukmarja:
»Rdeči križ je ustanova, ki pomaga
ljudem v stiski. Tudi sama bi se vključila
v Rdeči križ, saj rada pomagam ljudem.«

Ilaria, OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio:
»La croce rossa aiuta le persone in
difficolta´. La giornata di oggi mi
e`piaciuta molto, perche´ ci siamo
divertiti e abbiamo imparato cose nuove.«

Prireditve so se udeležile vse osnovne šole v Mestni občini Koper oz. kar 360 otrok
in trideset spremljevalcev. Izvedbo prireditve so poleg Območnega združenja
Rdečega križa Koper in Komisije za mlade člane omogočili še Mestna občina Koper, ki je za otroke priskrbela majčke, in drugi pokrovitelji.

NAŠA OBČINA
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V Koper prihaja potniška ladja velikanka
Medtem ko je pred dnevi Koper obiskal podpredsednik ene največjih svetovnih korporacij na področju
pomorskega potniškega prometa Royal Caribbean John Tercek, ta konec tedna k nam prihaja potniška ladja
s 3650 potniki – Voyager of the seas, ki je v lasti prav te družbe.
na morska velikanka bo v naše
mesto priplula kar 20 nedelj in
tako k nam pripeljala več kot
70 tisoč gostov.

Obisk Tercka je bil povezan tudi s
prihodom prve potniške ladje v lasti
Royal Caribbean Voyager of the seas.

Več kot pohvalno
je, da je na povabilo župana
Mestne občine Koper Borisa
Popoviča sredi meseca naše
mesto obiskal (in to ne prvič!)
podpredsednik ene največjih
svetovnih korporacij na področju pomorskega potniškega
prometa Royal Caribbean John
Tercek.
Odlično sodelovanje s
to družbo je namreč v zadnjih
letih obrodilo bogate sadove
oz. skokovit porast pomorskih
potniških turistov. Samo to
nedeljo jih bo v Koper z ladjo
Voyager of the seas, ki je v lasti Royal Caribbeana, prispelo 3650. Med njimi bo največ
Američanov, veliko pa tudi
Angležev in Nemcev. Omenje-

Na turiste so v Kopru
odlično pripravljeni
V Mestni občini Koper so se na obisk velikega števila pomorskih potniških turistov zelo dobro pripravili, tako
bodo lahko denimo potniki to
nedeljo med drugim uživali ob
predstavitvi ponudbe vseh koprskih krajevnih skupnosti.
Da je Koper potnikom prijazno postajališče, je
pohvalil tudi Tercek. Ne nazadnje si je prav Koper na zadnjem sejmu v Miamiju prislužil posebno priznanje kot
potnikom najbolj gostoljubno
pristanišče.

John Tercek je bil nad obiskom v Kopru zelo navdušen. Dan po obisku v našem mestu
je županu poslal elektronsko pošto, v kateri ni skrival zadovoljstva in ni skoparil s
pohvalami. Še več, županu je dejal, da bi moral biti za zgled drugim županom glede
tega, kako se upravlja mesto.

jekte Royal Caribbean, nato
pa nadaljevanje pogovorov
o morebitnem skupnem so-

delovanju pri uresničevanju
razvojnih projektov v Mestni
občini Koper.

Župan Boris Popovič, John
Tercek in Bojan Babič so si
ogledali tudi dela ob potniškem terminalu, nato pa so
se sprehodili po mestnih
ulicah vse do nastajajočega bazenskega kompleksa.
Gost je bil izredno presenečen nad izredno dinamičnim
razvojem mesta.
Prihodnji mesec v Kopru pričakujejo arhitekta, ki je zadolžen za vse naložbene pro-

Župan je s sodelavci ter predstavnikom Luke Koper Bojanom Babičem ameriškemu
gostu predstavil vizijo razvoja občine do leta 2020, pri čemer so posebno pozornost
namenili načrtom ureditve območja severne obvoznice oziroma potniškega
terminala.

Število ladijskih turistov v Kopru
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Ladja Voyager of the seas bo k nam iz Benetk priplula to nedeljo zjutraj. V Kopru
bodo 3650 potnikom pripravili prav posebno dobrodošlico. V večernih urah bo ladja
velikanka odplula proti Raveni.
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Festival della Comunità Premio per Emil Zonta
Lo scorso 10 maggio, al Palazzo Gravisi, la Comunità
Nazionale Italiana
autogestita dalla nazionalità italiana di Capodistria
Lunedì scorso presso la Taverna si è svolto il festival
della Comunità Nazionale Italiana.

Con il Festival hanno
presentato al vasto pubblico la
Comunità Nazionale Italiana
della Slovenia, le sue Istituzioni ed Enti e i connazionali
produttori di prodotti tipici.
In mattinata sono stati organizzati anche dei laboratori per

ragazzi per la presentazione
degli antichi mestieri. Al tardo pomeriggio invece è stato
previsto un ricco programma
culturale con l’esibizione di diversi gruppi artistico-culturali
operanti presso le Comunità
degli Italiani.

L'evento è stato organizzato dal Centro Italiano Carlo Combi in collaborazione con
il Comune città di Capodistria e con il supporto finanziario del Ministero per la
cultura della Repubblica di Slovenia.

ha conferito il premio per l'attività del 2010

Il presidente della CAN,
Alberto Scheriani, ha consegnato la targa di benemerenza per
l'anno 2010 all'etnomusicologo
Emil Zonta per la sua sensibilità
nel promuovere i canti popolari
della tradizione veneto istriana quale ritaglio interculturale
dell'identità dell' Istria.
Emil Zonta era redattore musicale a Radio Capodistria,
assieme a Marino Kranjc diede

vita al duo »Piščaci«, quindi con
i compianti Pietro Monaro e Luciano Kleva formò i »Musicanti
istriani«. Con gli stessi due collaboratori fondò il gruppo »Lazonta«. Si impegnò col gruppo
musicale »Kantadori« di Gradin
presso Capodistria. Il repertorio
comprendeva sempre canzoni istriane. Il suo ultimo ruolo è quello di coordinatore del gruppo di
canto »La Porporella«.

Il presidente della CAN, Alberto Scheriani, ha consegnato la targa di benemerenza
per l'anno 2010 all'etnomusicologo Emil Zonta.
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Ustanovili Ekonomsko-socialni
Podpisali pogodbo o
svet Obalno-kraške regije
čezmejnem sodelovanju
meseca je 12 partnerjev ustanovilo regijski
»Friends for emergencies« Sredi
ekonomsko-socialni svet.
Projekt med Slovenijo in Italijo želi izboljšati ravnanje
v sili na področju civilne zaščite.
Pogodbo za čezmejno
sodelovanje pri projektu »Friends for emergencies« med
Slovenijo in Italijo, ki bo obogatila sodelovanje na področju
civilne zaščite, so sredi meseca
v Trstu podpisali tržaški prefekt
Alessandro Giacchetti, prefekt
Carlo Boffi, vodja kabineta župana Mestne občine Koper Tomaž Gantar in direktor in poveljnik Gasilske brigade Koper
Vilij Bržan. Pogodba temelji na
izboljšanju komunikacije med
obema državama ter želi zgraditi skupno bazo podatkov za
primer reševanja tega območja

pri gašenju požarov.
Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije v
sklopu javnega razpisa »Call for
proposals 2010 for project on
Preparedness and Prevention«.
Sicer pa sodijo med
poglavitne cilje projekta: izdelava spletne strani s kartografijo in bazo podatkov za olajšanje gašenje požarov na tem
območju, priprava postopka za
gašenje požarov na morju, tečaj
slovenskega jezika za italijanske gasilce in tečaj italijanskega
jezika za slovenske gasilce ter
njihovo dodatno usposabljanje.

Župan Mestne občine
Koper Boris Popovič in župani
oziroma predstavniki občin Piran, Izola, Divača, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Komen in
Sežana ter predstavniki Območne obrtno-podjetniške zbornice
Sežana, Primorske gospodarske
zbornice, Območne organizacije
ZSSS Primorska in Notranjska
ter predsednik Obalne sindikalne organizacije KS 90 Slovenije
Peter Majcen so sredi meseca
podpisali ustanovni akt regijskega ekonomsko-socialnega sveta.

Kot je povedal predsednik Obalne sindikalne organizacije KS 90 Slovenije Peter
Majcen, gre za uresničitev ideje,
ki je nastajala več let. »Naš cilj
je na socialno-partnerski način
spodbujati gospodarski razvoj
regije, izboljšati socialne položaje
zaposlenih, odpirati nova delovna mesta in zmanjševati brezposelnost,« je med drugim dejal
Majcen, ob tem pa napovedal, da
bodo nadaljnje konkretne korake glede operacionalizacije zadeve v praksi sprejeli v kratkem.

S podpisom sporazuma so formalno ustanovili regijsko združenje, ki bo dopolnilo
podobno združenje, ki že deluje na državni ravni.

Kot je ob podpisu pogodbe povedal vodja kabineta župana Mestne občine Koper
Tomaž Gantar, bo pogodba prav gotovo še dodatno obogatila in nadgradila že tako
dobro sodelovanje med državama na področju gasilstva in civilne zaščite.

V regijski svet sta vstopili organizaciji, ki predstavljata delodajalce, dve sindikalni
organizaciji in osem občin.

Z igro do prvih turističnih korakov
V Vrtcu Koper, enota Zajček v Pobegih, so sodelovali
v projektu Turizem in vrtec«.
Združeni narodi so leto
2011 razglasili za mednarodno
leto gozdov, zato so letošnje vsebine tega projekta povezane prav
z gozdom. Tudi v Vrtcu Koper –
enoti Zajček iz Pobegov – so se
odločili za sodelovanje in tako
prispevali k ekološki ozaveščenosti ter širjenju gostoljubne tu-

ristične zavesti med najmlajšimi.
Raziskovali so gozd in drevesa v
domačem kraju. Da bi ohranili
čim več zelenih dreves, skupaj s
krajani KS Pobegi – Čežarji vse
leto zbirajo odpadni papir. Na
dvorišču vrtca so posadili mlad
oreh, za katerega pridno skrbijo
in opazujejo njegovo rast.

Kaj vse so na temo »Gozdovi za ljudi« še počeli v tem šolskem letu, bodo staršem in
širši javnosti predstavili junija na zaključni prireditvi in razstavi.
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KAKO JE ODDAJO VIDELA
NAKLJUČNA GLEDALKA – KI
NI NOVINAR IN NE KOPRSKA
OBČANKA
ODDAJA IZOSTRITEV
(TV Koper – Capodistria,
torek, 17. 05. 2011 ob 18.00)
Gost oddaje: g. Boris Popovič, župan Mestne občine Koper
V torek, 11. maja 2011, je bila na programu Regionalnega TV programa KC oddaja Izostritev. Tokratni gost je bil g. Boris
Popovič, koprski župan, voditelj oddaje
g. Edi Mavsar. Običajno teh oddaj ne gledam, tokrat pa sem predvidevala, da bo
oddaja kar dobro popoprana, zato sem
oddajo spremljala, čeprav nisem koprska
občanka. Torej sem lahko nepristranska,
saj tudi g. Popoviča poznam le iz medijev
in pripovedovanja občanov koprske občine. Nekaj časa sem gledala, nekje na polovici pa sem bila že skoraj odločena, da
preklopim, ker se mi je zdelo vodenje tako
pristransko, da bi gluhi in slepi lahko ugotovili, da tako vodenje ni ravno v čast novinarju, ki to počne. Rada imam novinarje,
ki si upajo »stopiti mački na rep«, vendar
pri tem ne smejo izgubiti kompasa, torej,
ohraniti morajo objektivnost, paziti, da
iz njihovega dela ne zadiši po kakršni koli
strankarski pripadnosti. V določenih trenutkih sem imela asociacijo, da je župan
povabljen k novinarju na dom, kjer po več
kozarcih razčiščujeta, kaj novinarju pri
županu ni všeč (in všeč mu ni bilo nič). Če
je sam pripravil vsa vprašanja (?), ga pri
sebi lahko opravičim le z neizkušenostjo
vodenja tovrstnih oddaj. Ponavljanje istih
izjavnikov, za katere vemo, kam spadajo,
je tudi malo duhomorno, če ne kaj več (pa

ODGOVOR NA PISMO
Spoštovana Bernarda Pušler!
V pismu časopisa KP-MOK št. 12 ste zapisali, da Vam kot odvetnik nisem hotel
prisluhniti in pomagati, saj za mene niste
bila dovolj premožna. Pišete, da ste ostala
brez strehe nad glavo in brez osnovnih življenjskih potrebščin.
V arhivu naše pisarne je dopis z dne 12.
02. 2001 poslan na Vaše ime, na naslov
Gallusova 9, Koper sledeče vsebine:
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ta oseba, vsaj kar je meni poznano, ni ravno
blestela (ne pri vodenju občine, ampak novinarske hiše, sicer pa to g. Mavsar ve bolje od
mene, saj je tam delal, mislim, da prav pod
njenim vodenjem?!). Ko sem to gledala, mi
je prišel v spomin g. Franjo Mavrič, nekdanji
voditelj podobnih oddaj (Halo, izzvani ste
…), ki je v svojih oddajah gostil pomembne
politike in javne osebe Republike Slovenije.
Ni zanikal, kateri politični opciji pripada,
vendar se tega v njegovih oddajah ni čutilo nikdar. Še več, večkrat je poudaril, da se
mora pri nasprotni stranki še bolj potruditi,
da si ne prisluži očitka pristranskosti. Za vse
je znal poiskati tako pozitivne kot negativne točke delovanja. Prav tako je pri anketah
pokazal pozitivne kot negativne odgovore
(kajti odgovorov je vedno več, kot jih vidimo
v prispevku, in novinar se sam odloči, kaj bo
pokazal). Seveda je za tak nivo vodenja potreboval doga leta izpopolnjevanja.
Zanimiva se mi je zdela tudi primerjava
tega, kar sem slišala na TV, in tega, kar sem
več let poslušala na avtobusih, v pogovoru z
ljudmi. Seveda, ni ga človeka (še Boga ne),
ki bi ustregel vsem (in to velja tudi za koprskega župana), da pa se lahko daje vse v
nič, pa se mi zdi početje »pava«, ki zakoplje
glavo v pesek in misli, da ga nihče ne vidi.
Ljudje, ki živijo v Kopru in ob Kopru dlje,
kot znese celo življenje g. Mavsarja, mislijo
malce ali pa zelo drugače. Se pa spomnijo
s cmokom v grlu prejšnjih županov. Nekatere je močno razočaral g. Juri in s tem povezan stečaj avtobusnega podjetja Slavnik,
ko so ljudje izgubili službe, svoje delnice …
Drugi niso bili prav nič zadovoljni s prejšnjim, g. Pucerjem … Pa jih niso (vsaj jaz
se ne spomnim) ravno križali, ampak so
lepo zaobšli, kar je bilo negativnega. Če mi
spomin še prav služi, je bil o aktualnem g.
županu le enkrat objavljen prispevek, ki je

pokazal tudi, kaj vse je narejeno v Kopru
in okolici, skratka, bil je za razliko od vseh
ostalih, pozitiven. In nekateri novinarji so
ga označili zelo negativno, ker ni vseboval
»standardnih« elementov.
Ob vsem napisanem mi ostane le še: Čestitam g. Popoviču, da je ob vsem ohranil
mirno kri, na vsa provokativna vprašanja
odgovoril z argumenti in ne z »rekla – kazala«. Kdo ve, morda pa se je ob vsem tem
zavedal, da mu tak način vodenja oddaje
ne more škodovati, ampak je to zanj boljša
reklama, kot če bi ga javno hvalili. In to bi
rekla po taki oddaji vsakomur, ne glede na
to, iz kakšnega političnega testa je.
Za konec pa še moje videnje Kopra. Več let
sem prihajala v Koper v službo. Čez teden
je bilo v Kopru še čutiti nekaj življenja, ker
so tam pač uradi, šole. V soboto popoldne
pa na koprskih ulicah ni bilo človeka, ki bi
ti rekel »dober dan« (kakšen izgubljen pes
je taval po mestu). Kje ste se, dragi Koprčani, v preteklosti lahko sprehajali? Edina pot, kjer ste si lahko pretegnili spodnje
okončine, je bila pot do Žusterne. Danes
je Koper urejeno turistično mesto z nešteto
možnostmi za sprehode, za srečevanja, klepet, šport, nakup … (morda ne po okusu
vseh, vendar pa ni primerjave s tistim od
ljudi in Boga pozabljenim mestom). Kaj se
je pa dogajalo v preteklosti v Kopru? Nič
in še neštetokrat nič – edino, česar se spomnim, je bila »koprska noč« in en zloglasni
hotel s specifičnimi gosti. Koliko turistov je
videl v preteklosti Koper? Po moji oceni
dandanes v eni poletni sezoni obišče Koper
več turistov, kot jih je Koper videl 50 let. Še
sreča, da so vsake toliko časa ustoličevali
kakega škofa in so verniki napolnili mesto.

»Spoštovani!
V zadevi v zvezi z gostinskim lokalom Caffe
alle Porte v Izoli smo večkrat posredovali v Vašem sporu z lastnikom gostinske opreme, g. Debeljak Borutom, zato tudi nas zanima kakšno
je sedanje stanje v tej zadevi, oz. ali ste medsebojne spore že rešili.
Zaradi navedenega Vas vljudno naprošamo,
da se v času uradnih ur, ob torkih in petkih od
16. do 18. ure, oglasite v naši pisarni, nazadnje
tudi zato, da se bomo dogovoril glede stroškov
posredovanja.«
Ne spominjam se več, ali ste se na ta dopis odzvala. Prepričan sem, da nisem reševal Vaših
usodnih življenjskih problemov, saj mi take

stranke ostanejo v spominu. Mislim celo, da
mi za moje posredovanje v sporu z g. Debeljak
Borutom, niste plačala opravljene storitve.
Ker je Vaše pismo napisano z namenom
hvaliti aktualnega koprskega župana Borisa Popoviča in neupravičeno poseči v
mojo poklicno etiko in dostojanstvo, bi
pričakoval opravičilo.
Bralci časopisa KP-MOK bodo lahko
ugotovili, da od Vas ni bila pričakovana
nobena nesorazmerna nagrada za opravljene odvetniške storitve, ampak le vabilo na razgovor.

Amalija W. M. iz Izole

Danijel Starman
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skupščina
Narava znova Slavnostna
koprskih obrtnikov in
pokazala zobe podjetnikov
S stene Kraškega roba nad vasjo Podpeč se je po Prejšnji teden so na slavnostni skupščini Območne
deževju odkrušila večja skala, zaradi nadaljnje obrtno-podjetniške zbornice Koper obrtnikom in
potencialne nevarnosti v času sanacijskih del je podjetnikom podelili priznanja za okrogle jubileje.
občina ogroženo štiričlansko družino nastanila na
Za deset let delovanja zadele velika podjetja, ki so bila
varno lokacijo.
Po deževni nedelji je
s stene zgrmela nekaj ton težka
skala, ki je padla na vaški trg in
poškodovala štiri avtomobile
in delovni stroj. Prizorišče nesreče so si nemudoma ogledali
pristojni, med njimi tudi vodja
občinske službe za zaščito in
reševanje Igor Rakar in občinski poveljnik civilne zaščite Vilij Bržan.
V zahvalo hitri intervenciji nesreča ni dosegla večjih razsežnosti.

Pod steno so sprva
uredili varovalni nasip, ki bi
amortiziral padec morebitnih
novih skal, idrijski alpinisti
pa so se lotili čiščenja labilnih
skal. Ugotovili so, da se na robu
stene nahajajo trije labilni skalni bloki, ki jih ni varno spustiti
z brežine, saj bi lahko poškodovali stanovanjske objekte.
Skladno z mnenjem geologa
so odločili, da bodo nevarne
skalne gmote utrdili z žičnim
prepletom oz. sidranjem.

je priznanja prejelo 28 obrtnikov oziroma podjetnikov, za 20.
obletnico dela so podelili kar 65
priznanj, za 40 let vztrajanja v
obrtništvu je priznanje prejela
Modra Gorela, priznanje za 50
let dela pa je šlo v roke CPK.
Kot sleherno leto se je slovesnosti udeležil tudi koprski župan
Boris Popovič, ki je v pozdravnem nagovoru poudaril, da je
položaj obrtništva in podjetništva v naši državi danes zaradi
svetovne gospodarske krize vse
prej kot zavidljiv. »Kriza in napačne odločitve so najbolj pri-

za časa nekdanje skupne države
prepoznavna tudi onkraj naših
meja. Resnici na ljubo pa se, še
posebej zadnja leta, nič kaj rožnato ne piše niti vam podjetnikom in obrtnikom, ki se zaradi
okrnjenih pogojev za svoje delovanje in visokih dajatev, ki jih
je uzakonila naša ljuba država,
dušite v lastnih dolgovih. Davki
so tako visoki, da je preživetje
malih ljudi dobesedno onemogočeno, da bi govorili o kakršnem koli zaslužku, pa je zaradi
situacije, v kateri ste se znašli,
naravnost nemogoče.«

Župan Boris Popovič je čestital novemu predsedniku koprskih obrtnikov Slavku
Vižintinu, ta pa je v nagovoru posebej izpostavil priprave na nov obrtni zakon, po
katerem bi bilo med drugim članstvo v zbornici obvezno.

Družinska tradicija obdelave
naravnega kamna od leta 1917

V času sanacijskih del so morali preventivno izseliti družino, ki je živela v ogroženi hiši
pod skalo. Mestna občina Koper jim je začasno uredila bivanje v hotelu.
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Pri Mušićevih je znova posijalo sonce
Družina Mušić iz Dekanov, ki so ji septembrske vodne ujme uničile dobesedno vse, je znova doma. Nov dom
jim je pomagalo urediti gradbeno podjetje Grafist, ki se je odreklo novoletnim čestitkam in sredstva namenilo
prenovi hiše Mušićevih.

Zejna Mušić kaže, do kod je segala voda
ob septembrski povodnji.

September 2010 je bil
za petčlansko družino Mušić iz
Dekanov prav gotovo mesec, ki
jim bo ostal za vedno v spominu. Zejna Mušić je v začetku
meseca sprva ostala brez službe, nato pa se je 18. septembra
zgodila usodna povodenj, ki je
petčlanski družini vzela praktično vse. »Uničilo nam je hišo,
pohištvo, računalnik, oblačila, avtomobil in kombi. Ostali smo praktično brez vsega.
Voda, ki je v hišo vdrla skozi
okna, je odnesla celo še popolnoma novo pohištvo za hčerkino spalnico. Od vsega, kar smo
imeli, nam je ostala le še peč na
drva. Vse drugo je šlo,« spomin
na žalostni dogodek obuja Zejna Mušić, sicer mati treh otrok,

ki pa ima danes spet razlog za
veselje. Danes ima službo, po
dveh mesecih bivanja v hotelu
in nato pol leta v garsonjeri, ki
jim ga je zagotovila Mestna občina Koper, pa je družina znova doma. Na pomoč pri obnovi
hiše jim je namreč priskočilo
gradbeno podjetje Grafist, ki se
je – tako kot že večkrat doslej
– odreklo novoletnim voščilnicam in denar raje namenilo
v humanitarne namene. »Povsem po naključju sem spoznal
družino Mušić in njihovo žalostno zgodbo, povezano s septembrskimi poplavami. Odločili smo se, da namesto da bi za
novo leto kupovali voščilnice
in steklenice, denar raje namenimo obnovi hiše Mušićevih,«
pravi Ante Guberac iz podjetja
Grafist, ki je v preteklosti že
večkrat na podoben način pomagalo ljudem v stiski.
Zahvala vsem znancem in
neznancem
Zakonca Aladina in
Zejno Mušić je ganila nesebična pomoč, ki so jim jo po poplavah namenili številni znanci
in neznanci. »Radi bi se zahvalili gospodu, ki nam je povsem
nepričakovano podaril avto,
in gospodu, ki se je po nesreči ustavil pri nas in nam pustil

UPOKOJENCI
POZOR!

Zejna in Aladin se zahvaljujeta vsem, ki so družini po nesreči priskočili na pomoč.
V prvi vrsti gre zahvala Rdečemu križu, Mestni občini Koper, gasilcem, policiji in
seveda podjetju Grafist, ki jim je omogočilo vrnitev domov. Zahvaljujeta pa se tudi
vsem tistim, ki so jim pomagali, čeprav povsem nepričakovano.

nekaj testenin in zaboj paradižnika,« pravita zakonca Mušić,
ki jih je takoj po nesreči obiskal
tudi župan Mestne občine Ko-

per Boris Popovič. »Zahvala
gre seveda tudi županu in občini, ki nam je ves ta čas nudila
streho nad glavo,« še pravita.

Družina Mušić je predstavniku podjetja Grafist Anteju Gubercu v znak zahvale
podarila sliko Zorana Tokoviča »Pot sreče«. »Gospod Ante ima tak čut do sočloveka,
kakršnega ima danes zelo malo ljudi,« pravi Aladin Mušić.

POSEBNE UGODNOSTI
NAŠEGA SERVISA ZA VSA VOZILA

Nudimo vam 15% popust na delo in 10% na material ob predložitvi
odrezka pokojnine in osebnega dokumenta za servis vašega vozila.
Akcija velja od 3. maja do 30. junija 2011 pri Novi Olimpiji v Kopru za servis vozil.
Za informacije in naročila pokličite ali se zglasite osebno na našem servisu v Kopru.

POOBLAŠČENI PRODAJALEC IN SERVISER VOZIL PEUGEOT
DISTRIBUTER REZERVNIH DELOV

Nova Olimpija d.o.o
Obrtniška 28, 6000 Koper
05/611 61 10

INTERVJU
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»Boris Popovič je oseba, ki misli na vse,
in je zelo prisoten na vseh področjih«
Intervjuvali smo Ano Maljević, srbsko igralko in balerino, ki se je konec aprila mudila v Kopru. Mlado srbsko
starleto je naše majhno, a urejeno in razvito mesto povsem navdušilo, najbolj pa jo je očaral prav prvi mož
koprske občine Boris Popovič.
vse izpite opravila v roku in
kmalu zatem diplomirala, leto
kasneje pa se je vpisala na Univerzo umetnosti v Beogradu,
smer muzikal, ki jo je prav tako
izredno uspešno končala.

Po končani osnovni šoli je šele štirinajstletna Ana šolanje nadaljevala na gimnaziji
»Saint Marie« v Cannesu v Franciji, kjer je obiskovala tudi srednjo in višjo baletno
šolo »Rossella Hightower« (1993–1997), eno od petih najbolj prestižnih šol v Evropi,
in ju tudi uspešno zaključila.

Ana Maljević. Balerina in znana srbska igralka, ki
se je še za časa študija uveljavila na tujem filmskem trgu, je
veliko zanimanje za umetnost,
predvsem za ples in igro, pokazala že v rani mladosti. A to
sploh ne preseneča. Kot hčerki
znanega srbskega filmskega in
televizijskega producenta Bojana Maljevića, ustanovitelja
produkcijske hiše Monte Royal
Pictures, in mlajši sestri znane
igralke, danes tudi producentke, Bojane Maljević ji je bila
slava tako rekoč položena v zibelko.
Na gledališke odre
je stopila kaj kmalu po začetku študija in že s svojo prvo

predstavo Čevlji iz kengurujeve
kože, v kateri je odigrala glavno vlogo, lik narkomanke, občinstvo Dramskega gledališča
v Beogradu povsem navdušila.
Sledil je izredno uspešen preboj
na veliko filmsko in televizijsko
tržišče. Z glavno vlogo Sonje in
odlično igro, kjer je do izraza
prišla tudi njena nadarjenost
za tuje jezike, je mlada in nadobudna igralka debitirala v filmu
srbsko-avstrijske koprodukcije
z naslovom Yu.
Ana, ki jo odlikujejo lastnosti, kot so upornost,
vzdržnost, svojeglavost, pripravljenost, radovednost, je prav
zaradi svoje temeljitosti, vztrajnosti in analitičnega karakterja

Ob kateri priložnosti ste obiskali Koper?
Koper sem v prvi vrsti
obiskala zato, da se sestanem z
vašim županom Borisom Popovičem, ki me je k vam tudi
povabil, hkrati pa sem to priložnost izkoristila tudi v poslovne namene. Koper je čudovito
mesto z odlično geografsko
lego v neposredni bližini Italije
in bi bil kot tak izredno primeren za snemanje raznih reklam
in filmov. In ker trenutno delam pri novem filmu z naslovom Arleta, za katerim stoji
produkcijska hiša Monte Royal Pictures, me je zanimalo,
kakšne so možnosti, da bi ta
projekt deloma posneli prav tu
pri vas.
Torej vas je Koper kot mesto
navdušil. Kaj pa njegov župan,
Boris Popovič, kakšen vtis je
pustil na vas?
Nad vašim mestom
sem seveda zelo navdušena,
a moram reči, da me je še posebej očaral nočni Koper. O
županu pa samo najboljše. Res
je izjemen človek, izredno gostoljuben, prijateljski, topel,
kar pa je najpomembneje in se
tudi vidi, je to, da je za Koper
naredil res veliko. In prav to
je name naredilo največji vtis,
ko sem prvič prišla v Koper.
Ta vtis Evrope, ki k nam kar
noče in noče priti. Prav zaradi
vsega tega je vaš župan na nas
naredil velik vtis in nam pustil
občutek, da je oseba, ki posluje

zelo dobro, ki misli na vse in je
zelo prisotna na vseh področjih. Tudi na področju kulture,
saj smo slišali, da je prav tako
kot vaše mesto zelo znano in
uspešno tudi vaše gledališče,
v katerem je v maju gostovalo eno najbolj znanih srbskih
gledališč in s katerim bi želela
sodelovati tudi sama. V veliko
veselje mi je bilo spoznati nekoga, kot je Boris Popovič.
Ste izredno mladi, pa vendar je
vaš repertoar filmov, oglasov in
televizijskih serij kar zajeten.
Ali nam lahko zaupate, koliko
filmov ste posneli?
Še kot študentka sem
debitirala v srbskem filmu
avstrijske koprodukcije z naslovom Yu, kjer sem odigrala
glavno vlogo. Temu so sledile
mnoge serije, pa filmi, kot so
Kazenski prostor, Mile proti
tranziciji, Ilka, Ivkova slava,

Leta 1997 se je takrat 19-letna Ana
vrnila v Beograd, kjer se je na veliko
veselje svoje družine vpisala na
Fakulteto dramskih umetnosti, in začela
se je njena igralska pot.
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Charleston za Ognjenko v režiji
Uroša Stojanoviča, film Na lepi
modri Donavi, ki je neke vrste
muzikal, film Šest dni mraka, ki
smo ga posneli v sodelovanju s
Kanadčani, zadnji, ki sem ga
posnela, pa je bil film Sestre.
Z Davidom Bradlyjem, igralcem, ki ga vsi poznajo po vlogi
ameriškega nindže, smo posneli tudi trailer za film Dagger,
ki ga bo režiral Ben Perry. Naj
skrajšam. Doslej sem posnela
vsega skupaj približno 10 filmov, tu pa so še številne televizijske serije, oglasi, in kar
največ delam, pa vedno nekako
pozabim omeniti, je, da likom
risanih filmov posojam glas.
Za seboj imam tako že 500 ur
sinhronizacije v studiu, kar
je resnično veliko, če pa se še
malo pohvalim, naj povem,
da posojam glas tudi do petim
likom v enem samem filmu.
Posneli ste približno 10 filmov,
verjetno pa je med njimi kakšen, ki vam je ostal še posebej
v spominu?
Meni je vedno najljubši film tisti, ki ga snemam
nazadnje, in to je sedaj torej
film Sestre, ki pa mi je še posebej pri srcu tudi zato, ker sem
imela končno priložnost sodelovati s svojo sestro, sicer znano in uspešno filmsko igralko,
Bojano Maljević, ki je film tudi
producirala. Snemanje je bilo
tudi enkratna izkušnja, saj je šlo
v bistvu za moje prvo sodelovanje z, kako naj rečem, našo ali
bolje družinsko produkcijsko
hišo, saj je produkcijsko hišo
Monte Royal Pictures zasnoval
prav moj oče, Bojan Maljević.
Pomembna, prelomna izkušnja
v moji filmski karieri pa je seveda tudi prvi film, ki sem ga
snemala, to je film z naslovom
Yu B-produkcije, kjer so me
naučili, kako naj delam, kako
naj bi bila sploh videti film in
snemanje. V spominu pa mi bo
ostal tudi zato, ker so me obravnavali kot pravo igralko, imela
sem svojega maskerja, garderoberja in osebo, ki je bila vedno
na voljo za pogovor – kar je danes prava redkost.

INTERVJU
Povejte našim bralcem nekaj
več o svojem zadnjem filmu
Sestre, ki je pri vas požel velik
uspeh in sprožil velik val pozitivnih kritik.
Film Sestre, ki ga je
v sklopu programa Medijski
fond v okviru evropskih integracij podprla tudi Evropska
unija, pri njegovi realizaciji pa
sodeluje BBC World Service
Trust, je film, ki govori o trgovini z belim blagom in nasilju.
Torej o temi, ki ima izredno izobraževalno noto. No, naj čisto
na kratko povem, o čem govori. To je film o dveh sestrah, ki
se želita zaposliti v tujini in si
tako zagotoviti boljše življenje.
Oglašata se na telefonske klice
menedžerja, ki jima je obljubil, da ju bo zaposlil v svojem
lokalu v Italiji. Zgodba se nato
seveda popolnoma obrne, namesto obljubljenega dela dekleti končata v javni hiši in se
vrh vsega zapleteta v verigo
trgovine z ljudmi. V zgodbo
se v nekem trenutku vključijo
tudi vladne in nevladne organizacije ter psihologi, ki žrtve
spremljajo ves čas dogajanja –
te so preveč ranljive in se niso
sposobne same soočati s celotno situacijo oziroma jo nadzorovati. Konec zgodbe je tak,
da se ena od sester reši te verige
in zaživi na novo, drugi pa zaradi stockholmskega sindroma
(ko se žrtev čustveno naveže na
agresorja, op. a.) to žal ne uspe.
Po premiernih uprizoritvah v
beograjskih kinematografih, ki
so sedaj v teku, si želimo film
pripeljati tudi na slovenski
filmski trg.
Želimo si, da bi si film ogledali tudi mlajši od 18 let (od
13 dalje), saj je zelo poučen.
Prepričani smo, da je danes
v vsaki državi veliko mladih,
tudi nepolnoletnih, ki si želijo boljšega življenja in hitrega zaslužka, a se žal ne
zavedajo, da lahko samo en
kratek klic za sezonsko delo
v tujini njihovo življenje spremeni v pravi pekel.«

Marina Jelen
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Do danes je tako Ana Maljević igrala na skoraj vseh beograjskih gledaliških odrih,
pretežno v glavnih vlogah, vidne uspehe pa je nizala tudi na filmskih platnih in
televizijskih ekranih, kar lahko potrdi tudi precej bogat repertoar posnetih filmov,
televizijskih serij in TV-oglasov.
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Kulturni dogodek sezone
Gospoda Glembajevi, predstava v režiji Jagoša
Markovića, ki je bila v času gostovanja v Kopru oba
dneva dobesedno razprodana, je prepričala tudi
najbolj zahtevno občinstvo.
V začetku maja je
Gledališče Koper gostilo eno
najbolj znanih in največkrat
uprizorjenih dramskih del
velikana moderne hrvaške
književnosti Miroslava Krleže
Gospoda Glembajevi. Predstava, v kateri poleg najvidnejših
srbskih igralcev beograjskega
gledališča Atelje 212 v glavnih
vlogah nastopata še eden najboljših makedonskih igralcev
vseh časov Nikola Ristanovski
in Boris Cavazza, je tako na
premieri kot tudi dan kasneje
požela bučen aplavz občinstva,
prehvaliti pa je niso mogli niti
gledališki kritiki. Vsi bi nedvomno pritrdili, da je bila igralska
zasedba vhunska, igra in dialogi izpiljeni, kostumografija ter

scenografija pa do potankosti
dodelani in nadvse domiselni.
Gospoda Glembajevi je drama o propadu bogate meščanske družine, ki je svojo
moč in bogastvo zgradila na
umorih, izkoriščanju, kraji,
goljufijah in se z denarnimi
manipulacijami
povzpela
do meščanskega plemstva.
Usodna poletna noč, v kateri se soočita oče in mogočni
tajkun« Ignacij Glembay ter
njegov sin Leon, dekadentni« umetnik, ki se po enajstih letih klatenja po evropskih mestih vrača na svoj
dom, razkrije svet, prepoln
intrig, laži, licemerja, vohunstva in prikritih zločinov.

Predstavo si je ogledalo veliko znanih slovenskih obrazov, med njimi tudi prvi mož
Mestne občine Koper Boris Popovič, ki jo po predstavi spoznal izjemno igralsko
zasedbo.

Igralka Anica Dobra, ki je v predstavi odigrala baronico Castelli Glembay v družbi
direktorja beograjskega gledališča Atelje 212 in župana Borisa Popoviča.

Kokan Mladenović, direktor beograjskega gledališča Atelje 212 in igralec Branislav
Trifunović, ki je odigral sina Glembajevih in pravnega svetovalca, v pogovoru s
prvim možem koprske občine.

Občinstvo sta prepričala predvsem zelo dobro uigran ansambel in vrhunska igra.
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Gledališče za otroke
Konec minulega meseca se je uradno končal projekt Oživljanje mestnega jedra, s katerim so v koprski občini
s pomočjo Norveškega finančnega mehanizma obnovili koprsko gledališče, slednje pa je za svoje obiskovalce,
zlasti najmlajše in za ljudi s posebnimi potrebami, ponudilo dodaten, nadstandarden program.
Kljub temu, da denarja iz Kraljevine Norveške
ni več, bo Gledališče Koper s
pomočjo Mestne občine Koper
poleg rednega programa tudi
v prihodnje ponujalo nadstandardne otroške delavnice za
učenje tujih jezikov s pomočjo
lutk, delavnice Igram se s starši,
Skok v pravljico, gledališke učne
ure za osnovnošolce, gledališko
šolo Mavrična ribica, nedeljska
gledališka srečanja za odrasle,
predstave in otroški časopis Svetilnik, ki je edinstven v Sloveniji.
Pred dvema letoma je koprska občina ob naložbi v obnovo koprskega gledališča,
ki je stala 3,3 milijona evrov,
prek razpisa Norveškega finančnega mehanizma prejela 499 tisoč evrov. Od tega
je 82 tisoč evrov namenila
projektu otroško-mladinske
gledališke dejavnosti.

Direktorica koprskega
gledališča Katja Pegan pravi, da

je bila delegacija z Norveške, ki je
Koper v času sofinanciranja obiskala kar trikrat, nad programom
navdušena. »Posebno pozornost
je pri njih vzbudila publikacija
Svetilnik, ki jo na dva meseca
skupaj z muzejem, arhivom, knjižnico, galerijo, Librisom, italijansko skupnostjo Giuseppe Tartini
in osnovnimi šolami izdajamo
peto leto«, pojasnjuje. Dramaturginja in gledališka mentorica ter
tudi urednica Svetilnika Samanta
Kobal pa dodaja: »Po strokovnem mnenju kolegov s kulturne
prireditve Kulturni bazar je Svetilnik edini tovrstni strokovni
časopis za mlade v Sloveniji.«
Brezplačno ga razdelijo otrokom
prve triade istrskih osnovnih šol
in nekaterim slovenskim šolam
v sosednji Italiji. Poleg časopisa
je program obsegal še gledališko
šolo Mavrična ribica za osnovnošolce, učenje tujih jezikov s
pomočjo lutk, delavnice Igram se
s starši, gledališki trening, namenjen dijakom in študentom, ki bi

se radi posvetili gledališki igri,
gledališko skupino za odrasle,
raznovrstne gledališke delavnice,
učne ure o gledališču in igranju
na odru, abonmaja za otroke
(Mavrična ribica in Sinji kit). V
dejavnost so vključili tudi otroke
s centra za korekcijo sluha. Mirjam Lemut iz urada za družbene
dejavnosti in razvoj pravi, da se je
občina obvezala, da bo program,
ki je prepričal Norvežane, financirala tudi v prihodnje.

Sicer pa Mestna občina Koper gledališču krije režijske
stroške objekta in plače za 15
zaposlenih, za plačilo 10 zunanjih sodelavcev pa poskrbi
gledališče samo. Po besedah
Katje Pegan namenja ministrstvo za kulturo gledališču 150
tisoč evrov letno: Ta denar
naj bi jih porabili za produkcijo
dveh domačih predstav, mi pa
jih iz tega denarja in z vstopninami naredimo pet.«

Učinke norveškega denarja so ob koncu projekta predstavile direktorica Katja Pegan,
mentorica Samanta Kobal in Mirjam Lemut iz urada za družbene dejavnosti in
razvoj Mestne občine Koper.

Festival stare glasbe Seviqc Brežice tudi
letos v Kopru
Letos bo v okviru festivala Seviqc Brežice od 22. junija do 4. septembra v 
19 občinah po Sloveniji 30 koncertov.
Med njimi dva v Kopru.

Festival Seviqc Brežice podpira in sofinancira tudi
Mestna občina Koper. Prvi
koncert v naši občini bo že konec prihodnjega meseca, in sicer v torek, 28. junija, ob 20.30

v koprski cerkvi sv. Marte. Divna Ljubojević & Ensemble Melodi (Srbija) bodo predstavili
bizantinsko ortodoksno glasbo, vstop na koncert bo prost.
Sicer pa so festivalski




PROAVTO d.o.o.KOPER
PE TRGOVINA
Ulica 15 maja 12G, 6000 KOPER

Tel: 05 90 71830 mobilni: 041 431984
Email: robi@proavto.si

koncerti izključno PROAVTO
v prostorih d.o.o.KOPER
cerkvi sv. Trojice v Hrastovljah.
PE
TRGOVINA
slovenske kulturne dediščine,
Več informacij o feUlica 15 maja 12G, 6000 KOPER
na zgodovinsko
pomembnih
stivalu
Seviqc
Brežice najdete
Tel: 05 90 71830 mobilni: 041 431984
lokacijah, in za obiskovalce
še
na
njihovi
spletni
strani: http://
Email: robi@proavto.si
posebej zanimivih. Avgusta bo www.seviqc-brezice.si/.
denimo eden od koncertov v

PROAVTO d.o.o.KOPER
Kleparska in liarska popravila vozil vseh znamk
Pooblašeni serviser zavarovalnic
ADRIATIC – SLOVENICA, TILIA, TRIGLAV
TEL: 05 630 4660, 056304665
Email: info@proavto.si
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100 let Pokrajinskega muzeja Koper v slikah
Pokrajinski muzej Koper v letu 2011 praznuje 100-letnico ustanovitve.
Pokrajinski muzej Koper v letu 2011 obeležuje 100. obletnico ustanovitve, katere neposredni povod je bila Prva istrska deželna
razstava (Prima Esposizione Provinciale Istriana), ki se je odvijala v Kopru leta 1910.

Na treh priložnostnih razglednicah so vidni: slavnostni vhod v obliki slavoloka
(zgoraj), razstavni paviljon, posvečen pomorstvu (v sredini), in razstava stare
umetnosti (spodaj), postavljena ob tej priliki v samostanu sv. Klare, ki predstavlja
zametek prve muzejske zbirke. Na sliki desno je izvesek ob 100-letnici Pokrajinskega muzeja Koper.
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Koprski muzej se je leta 1919 iz nekdanjega samostana sv. Klare v Goriški ulici,
kjer je bil njegov prvi sedež, preselil v prenovljeno palačo Belgramoni – Tacco v
Kidričevi ulici, kjer domuje še danes.

V njej so na ogled umetnostnozgodovinska, kulturnozgodovinska in arheološka
zbirka.
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Domenico Tintoretto, Veduta Kopra iz leta 1589 za časa župana Pietra Loredana.
Najpomembnejše mesto v Istri je v stoletjih Serenissime nosilo ime Caput Histriae (Capodistria, Koper) – »na čelu Istre«. Zgrajeno je bilo na otoku »varno pred
vsakršno nevarnostjo« INTER UTRUMQUE TUTA na severu Jadrana. Pred rimsko kolonizacijo so pristanišče poimenovali Aegida: poznano kot skrajno izhodišče
pomorskih poti, ki se zajedajo v srce srednje Evrope.

Celopostavni portret nekega rimskega pisarja iz 1. stoletja n. š. je bil odkrit ob
gradnji škofijske palače za časa koprskega škofa Giovannija Ingeneria (1576–
1600) v neposredni bližini Mestnega trga. Manjkajočo glavo so nadomestili z
ženskim obrazom. Koprski akademiki so končno dobili »dokaz« o mitološkem izvoru mesta, ki naj bi ga ustanovila sama boginja Atena! Soho so opremili z mečem
in tehtnico in jo prelevili v simbolično PRAVIČNOST Beneške republike ter jo
postavili na sredino Pretorske palače.

Oddelek za novejšo zgodovino se je leta 1989 preselil na vrt Slovenica v prostore
nekdanjega hotela Galeb.

V letih 1995–1998 je bila postavljena stalna razstava novejše zgodovine »Od
Avstro-Ogrske do Jugoslavije (1867–1954)«.
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V beneško-gotski hiši iz 14. stoletja na Gramscijevem trgu, nekdanjem trgu sv.
Petra, ki je imel v preteklosti pomembno vlogo v življenju koprskih ribičev in
solinarjev, domuje danes etnološka zbirka Pokrajinskega muzeja Koper.

V stavbi je predstavljena materialna in duhovna kultura Slovenske Istre, Brkinov in
Čičarije ter gornjega Krasa, in sicer: oblikovanje naselij in posebnosti v stavbarstvu
ter kamnoseški izdelki; meščanska kuhinja, zbirka Stkana preteklost, ki prikazuje
tekstilno kulturo kmečkega in mestnega okolja ter kovaško-kolarska delavnica.

V letu 2008 je občina Ilirska Bistrica s prenovo gradu Prem in s postavitvijo stalnih razstav o prazgodovinskih gradiščih in o gradovih v porečju Reke in Brkinov
realizirala pogoje za ustanovitev dislocirane enote Ilirska Bistrica v sklopu Pokrajinskega muzeja Koper, ki je bila uradno ustanovljena v oktobru 2009.

Zelo odmevna turistična prireditev na slikovitem premskem gradu je vsakoletna
srednjeveška tržnica, ki poteka v maju. Na sliki prikaz mečevanja.

Najreprezentativnejši prostor v palači Belgramoni – Tacco je velika dvorana v
prvem nadstropju, v kateri je galerija slik beneških mojstrov od 15. do 18. stoletja.
Zaradi dobre akustike gosti tudi številne koncerte predvsem klasične glasbe (slika
zgoraj).
Številni predmeti, ki jih hrani Pokrajinski muzej Koper, so bili restavrirani v lastni
restavratorski delavnici. Na sliki desno končni posegi ob restavraciji dolija – velike
antične glinene posode iz 1.–3. stoletja n. š., ki je služila za shranjevanje vina ali
olja. Najdena je bila leta 2002 na Školaricah (Bivje) ob gradnji avtoceste Klanec –
Ankaran (slika desno).
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V muzeju imamo še posebej radi najmlajše obiskovalce: mali umetniki ustvarjajo mozaike, iščejo zaklade v arheopeskovniku, preoblačijo punčke v kmečko in
meščansko nošo ali pa – kakor kaže fotografija – s pomočjo pravljice »Kdo je
napravil Vidku srajčico« spoznavajo stara opravila: predenje, tkanje, navijanje v
štrene in klobčiče …

Za izobraževanje mladih nadebudnežev ob posebnih priložnostih skrbimo tudi
kustosi. Na delavnici z naslovom »Spoznajmo delo arheologa v muzeju« so se
otroci srečali s pravimi arheološkimi muzejskimi predmeti, ki so jih skušali »strokovno« dokumentirati. Tako so se neposredno seznanili z muzejskim delom in z
delom z muzealijami. Ob tem so spoznali tudi davno zgodovino svojega kraja in
predmete, ki so jih ljudje nekoč izdelovali in uporabljali.

Če obiskovalci ne morejo v muzej, pride muzej k obiskovalcem! Muzejski kovček
z zanimivimi muzejskimi predmeti že vrsto let potuje po primorskih vrtcih in
šolah; zgodbi o pošvedranem otroškem čeveljcu so z zanimanjem prisluhnili tudi
tretješolci OŠ Livade iz Izole.

Že tradicionalna Poletna muzejska noč, ki jo Pokrajinski muzej Koper organizira
tretjo soboto v juniju že od leta 2005, privabi veliko obiskovalcev. Na sliki zgoraj
streljanje z lokom na vrtu Slovenica leta 2008.
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OSEBNA IZKAZNICA MUZEJA
Leto ustanovitve:
Lokacije muzeja:

Z otvoritvijo občasne razstave »Keramika pripoveduje« v muzejski galeriji se je
začelo obeleževanje častitljive obletnice Pokrajinskega muzeja Koper. Levo Breda
Krašna, v.d. direktorice muzeja, desno avtorica razstave Tina Novak Pucer.

1911
v Kopru v Kidričevi ulici (palača Belgramoni – Tacco z lapidarijem in vrtom Slovenica
ter Muzejsko galerijo), na Gramscijevem
trgu (gotska hiša); v občini Ilirska Bistrica
je dislocirana enota na gradu Prem
Območje delovanja: od Pirana do Ilirske Bistrice (Mestna občina Koper, občine Izola, Piran, Hrpelje –
Kozina, Divača in Ilirska Bistrica)
Organiziranost:
oddelki za arheologijo, umetnostno zgodovino, etnologijo, starejšo in novejšo
zgodovino, za dokumentacijo in informatiko; pedagoški in restavratorski oddelek,
uprava, tehnično osebje
Število zaposlenih: 17 + 1 preko javnih del
Tel.:
+ 386 (0) 5 66 33 570
Fax:
+ 386 (0) 5 66 33 571
Spletna stran:
http://pokrajinskimuzejkoper-kp.si
Facebook:
Pokrajinski muzej Koper / Museo regionale di Capodistria

Sobota / Sabato
11. 06. 2011
Cel dan / Tutto il giorno 40 let Tv
Koper in dan odprtih vrat /
40° anniversario della Tv Capodistria
e giorno delle porte aperte
Sedež Tv Koper /
La sede della Tv Capodistria
Regionalni RTV center Koper /
RTV regionale centro Capodistria

01. 05. 2011 – 30. 06. 2011
Cel dan / Tutto il giorno
Teden vseživljenjskega učenja 2011/
Settimana dello studio per la vita 2011
Koper, Capodistria
Andragoški center Slovenije in Ljudska univerza
Koper / Centro andragogico della Slovenia e
Università popolare Capodistria

Sreda / Mercoledì
01. 06. 2011
20:30 Modna revija starega mestnega
jedra / Sfilata di moda nella città vecchia
Taverna, Koper / Capodistria
Trgovina / Negozio Gekon

02. 06. 2011 – 05. 06. 2011
09:30 18. mednarodno obrtno
podjetniški Primorski sejem / 18° fiera
internazionale dell`artiganato e della
piccola impresa del Litorale
Športni center Bonifika, Koper /
Centro sportivo Bonifika, Capodistria
Primorski sejem d.o.o.

02. 06. 2011 – 05. 06. 2011
Cel dan / Tutto il giorno
Festival Anabdi
Središče Rotunda, Taverna in Ukmarjev
trg, Koper / Centro Rotunda, Taverna,
Piazza Anton Ukmar
Središče Rotunda / Centro Rotunda

03. 06. 2011 – 5. 06. 2011
09:00 Sončkov festival / Festival del sole
Športni center Bonifika, Koper /
Centro sportivo Bonifika, Capodistria
Sončkov festival s.p.

Vsako nedeljo / Ogni domenica
07:00 Boljši sejem / Mercatino delle pulci
Tržnica Koper / Mercato Capodistria
Primorski sejem d.o.o.

ZKD MOK, MOK / UAC CCC, CCC

Nedelja / Domenica
05. 06. 2011
09:00 Istrska tržica / Mercato istriano
Ukmarjev trg, Koper /
Piazza Anton Ukmar, Capodistria
Društvo / Associazione Boškarin

12:00 Festival bosanske kulinarike in
kulture / Festival della cucina e della
cultura bosniaca
Taverna, Koper / Capodistria
Žensko združenje Bedem /
Associazione delle donne Bedem

20:30 S pesmijo v poletje /
Con la cazone verso l'estate
Pokrajinski muzej Koper /
Museo regionale di Capodistria

Plesni klub Soy Cubano / Club di danza Soy Cubano

MePZ Obal'ca Koper / Coro misto Obal'ca Koper

Nedelja / Domenica
12. 06. 2011
10:00 Čarobni dan /
La giornata magica
Carpacciov trg, Prešernov trg, Titov trg in
Pristaniška ulica, Koper / Piazzale Vittore Carpaccio, Piazza Tito e Via del Porto, Capodistria

Sreda / Mercoledì
22. 06. 2011
09:30 Majske rožice / I fiori di maggio
Lopar

Netvizija d.o.o.

Četrtek / Giovedì
23. 06. 2011
20:30 Polfinalni izbor Miss Slovenije
za Miss Alpe Adria International 2011 /
Semifinale del concorso Miss Slovenia
per Miss Alpe Adria International 2011
Taverna, Koper / Capodistria

Sreda / Mercoledì
15. 06. 2011
20:00 7. Letni koncert APZ UP /
7o concerto annuale del Coro accademico dell'Università del Litorale
Pokrajinski muzej Koper /
Museo regionale di Capodistria
Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem /
Coro accademico dell'Università del Litorale

15. 06. 2011 – 22. 06. 2011
Cel dan / Tutto il giorno
Istra in rožce Sv. Ivana /
L`Istria e i fiori di S.Giovanni
Lopar
VITA, Zavod za kulturo in izobraževanje /
VITA, Istituto per la cultura e l`istruzione

17. 06. 2011 – 19. 06. 2011
Cel dan / Tutto il giorno
Praznik Sv. Nazarija /
Festa di S. Nazario
Koper / Capodistria
ZKD MOK / UAC CCC

18. 06. 2011
Sobota / Sabato
07:00 Sejem antikvitet /
Fiera dell' antiquariato
Pristaniška ulica Koper /
Via del Porto, Capodistria

Sobota / Sabato
04. 06. 2011
07:00 Sejem antikvitet /
Fiera dell'antiquariato
Pristaniška ulica Koper /
Via del Porto, Capodistria

Društvo Istra / Associazione Istria

Društvo Istra / Associazione Istria

Društvo ljubiteljev starodobnih vozil in plovil-ADRIA
Classic Koper / Società degli appassionati di veicoli e
navi d`epoca-ADRIA Classic Capodistria

Ponedeljek / Lunedì
06. 06. 2011
20:30 Poletni koncert Obalnega
komornega orkestra / Concerto estivo
dell`Orchestra da camera del Litorale
Križni hodnik v samostanu Sv.Ane, Koper / Il chiostro del monastero di S. Anna
Vsako nedeljo / Ogni domenica
10:30 Homo na plac
Prešernov trg, Koper /
Piazza France Prešeren, Capodistria

20:00 Produkcija / Produzione Soy
Cubano
Taverna, Koper / Capodistria

Glasbeno društvo »Obalni komorni orkester«
/ Società musicale »Orchestra da camera del
Litorale«

Četrtek / Giovedì
09. 06. 2011
21:00 Koncert skupine Zmakustikoow /
Concerto dell gruppo Zmakustikoow
Lapidarij Pokrajinskega muzeja, Koper
/ Lapidario del Museo Regionale,
Capodistria
KUD / ACA Rumeni zaliv

Četrtek / Giovedì
10. 06. 2011
21:00 Predstavitev albuma izvajalca
Yan Baray / Promozione del nuovo
album di Yan Baray
Taverna Koper/Capodistria
Yan Baray

11:00 15.Adria Classic 2011,
madnarodno srečanje starodobnih
vozil / 15° Adria Classic 2011, incontro
internazionale d'auto d`epoca
Koper / Capodistria

18:00 Poletna muzejska noč /
La notte estiva dei musei
Pokrajinski muzej Koper /
Museo regionale di Capodistria
Pokrajinski muzej Koper /
Museo regionale di Capodistria

18:00 Praznik Sv. Lazarja Boršt /
Festa di S. Lazaro Boršt
Boršt
Društvo Kosir v sodelovanju s Krajevno skupnostjo
Boršt / Associazione Kosir in collaborazione con la
Comunità locale Boršt

Nedelja / Domenica
19. 06. 2011
09:00 Istrska tržica / Mercato istriano
Ukmarjev trg, Koper / Piazza Anton
Ukmar, Capodistria
Društvo / Associazione Boškarin

Torek / Martedì
21. 06. 2011
09:00 Pandamonium
Ukmarjev trg, Koper / Piazza Anton
Ukmar, Capodistria
DPZN / AAPM

Študijski krožek etno botanika, Društvo zdrav
podjetnik / Circolo di studio etnobotanika, Società
degli imprenditori sani

Misson studio

Petek / Venerdì
24. 06. 2011
11:00 Podzdrav poletju /
Saluto all'estate
Mestno kopališče Koper /
Spiaggia pubblica di Capodistria
KŠOK / CSCC

Sobota / Sabato
25. 06. 2011
09:00 Pesek v laseh /
La sabbia nei capelli
Sv. Katarina, Ancaran / Ancarano
Društvo / Associazione Mozaik

12:00 Od vinarja do oljkarja / Dal
viticoltore all' olivicoltore
Slovenska Istra / Istria Slovena
Društvo vinogradnikov Slovenske Istre in Društvo
oljkarjev Slovenske Istre / Società dei viticoltori
dell`Istria Slovena e la Società degli olivicoltori
dell`Istria Slovena

Popoldan / Pomeriggio
Šagra Bertoki 2011 / Sagra a Bertocchi 2011
Bertoki / Bertocchi
Kulturno športno društvo »SAMO« Bertoki /
ACS »Samo« Bertocchi

Nedelja / Domenica
26. 06. 2011
08:00 Podeželje v mestu /
La campagna in città
Pristaniška ulica Koper /
Via del Porto, Capodistria
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, MOK /
Camera di agricoltura e di foreste di Slovenia, CCC

Ponedeljek / Lunedì
27. 06. 2011
20:00 Tarsine-koncerti baročne glasbe
/ Tarsine-concerto di musica barocca
Pretorska palača / Palazzo Pretorio
Društvo ljubiteljev stare glasbe Tarsia consort / Associazione degli amanti di musica antica Tarsia Consort

Torek / Martedì
28. 06. 2011
20:30 Festival Seviqc Brežice
Cerkev Sv. Marte, Koper /
Chiesa di S. Marta, Capodistria
ARS Ramovš

29. 06. 2011 – 30. 06. 2011
08:00 Primorski poletni festival /
Festival estivo del Litorale
Titov trg, Taverna, Koper /
Piazza Tito, Taverne, Capodistria
Društvo Primorski poletni festival /
Società del festival estivo del Litorale
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Za nagrado Sejalec se potegujejo tudi koprski projekti
Sladka Istra, Gastronomski zakladi Istre in Sredozemski zeliščni vrt se potegujejo za nagrado Sejalec.
Mestna občina Koper se je na
razpis za pridobitev nagrade
sejalec prijavila z dvema projektoma, in sicer s prireditvijo
Sladka Istra ter projektom
Gastronomski zakladi Istre. Z
območja Mestne občine Koper
pa se za nagrado poteguje tudi
Sredozemski zeliščni vrt, ki ga
je prijavila Domačija Butul iz
Manžana. Projekt je Mestna
občina Koper v lanskem letu
sofinancirala z 9.000 evri preko

razpisa za sofinanciranje novih
turističnih produktov.
Vsi, ki bi želeli glasovati zanje,
lahko to storite preko spletne
strani:
http://www.btps.si/infopage.
aspx?info=sejalec.
MOK LETOS PRVIČ TUDI
PARTNER SNOVALCA
Snovalec je objavljen kot
energijski polog BTPS s
predvidenim
denarnim

skladom 40.000 evrov bruto,
ki jih prispevata Slovenska
turistična organizacija in
ministrstvo za gospodarstvo – direktorat za turizem.
Letošnja novost je možnost
dodatnega
sofinanciranja
najboljših zamisli, ki jo nudijo sinergetiki, s čimer
je skupna višina denarnega sklada za letošnje leto
109.000 evrov bruto (finančna sredstva in storitve v

protivrednosti). Eden izmed
sinergetikov je tudi Mestna
občina Koper, ki bo dodatno
podpirala inovativne projekte, ki se odvijajo na območju
občine. Gre za nadgradnjo
razpisa, ki ga je občina objavila v preteklih letih, in sicer
za sofinanciranje turističnih
novosti v Mestni občini Koper, in preko katerega bo
sofinancirala nove izdelke v
višini do 20.000 EUR.
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Kulinarični večeri se nadaljujejo
Do konca junija imate čas obiskati izbrane restavracije slovenske Istre, ki so vključene v projekt Gastronomskih
zakladov Istre, in preizkusiti njihovo edinstveno kulinarično ponudbo. Prav tako se do konca junija nadaljuje tudi
niz vse bolj priljubljenih četrtkovih vodenih kulinaričnih večerov, ki bodo ta mesec v znamenju istrske pravljice«.

V restavraciji Mediteran v Portorožu so 21. aprila družbo vinarjem in oljkarjem
slovenske Istre delale izvrstno pripravljene jedi iz okusnih špargljev. Piko na i
pa so četrtkovemu kulinaričnemu večeru dala izbrana vina vinske kleti Mahnič,
Vina Steras in Vina Klabjan ter njegova oljčna olja in olja Vanje Dujca.

Vodeni tematski večer so pripravili tudi v Restavraciji Carnevale na Škofijah.
Konec aprila so na četrtkovem večeru poleg druženja s šparglji ponudili vina
Kmetije Bordon, Montemoro in Vinske kleti Marino & Simon Juriševič ter oljčna
olja s Kmetije Hlaj in Bordon.

Tako so 5. maja v restavraciji Hotela Marina v Izoli pripravili pravo gastronomsko
razvajanje z izvrstno pripravljenimi dobrotami iz istrskih špargljev. Za pravo gastronomsko vzdušje so poskrbela izbrana vina kleti Korenika & Moškon in Vinske
kleti Mahnič ter Vina Štule ter odlična oljčna olja Forešto in Abrami.

Po izvrstnih istrskih špargljih je zadišalo tudi iz kuhinje Gostilne s prenočišči Pod
Slavnikom, kjer so okusno kulinarično ponudbo spremljala izbrana vina vinske
kleti Brič, Vina Jerman Trsek in Vina Valenčak ter oljčna olja Domačije Munda
in Oleum Nostrum. Kulinaričnega večera se je udeležil tudi podjetnik Marinko
Hrvatin (na fotografiji).

OKUSI ISTRO VSAK DAN
Odkrite gastronomske zaklade Istre, združene v pravljične kulinarične menije. Med 23. majem in 26. junijem je na voljo posebna ponudba tematskih menijev z naslovom Istrska pravljica.

19. maja so vsi ljubitelji pristne istrske kulinarike na svoj račun prišli v Istrski kleti
na Pomjanu. Vodeni tematski večer so zaokrožila okusna vina s Kmetije Martisa,
iz vinske kleti Korenika & Moškon in Vinakoper ter olja Špacapan in Oltra.
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Naj špargljev krožnik
Z velikim uspehom se je končalo tudi četrto tekmovanje Naj špargljev krožnik 2011.

Letošnjega tekmovanja, ki je bilo v Srednji gostinski in turistični šoli v Izoli, se je
udeležilo 12 gostinskih ponudnikov slovenske Istre. Svoje kuharske mojstrovine
so letos predstavili: Villa Andor, Istrska hiša kulinarike, Gostilna Pri Emilu, Restavracija Carnevale (Casino Hotel Carnevale Welleness & Spa), Restavracija Hotela
Marina, Restavracija Mediteran (LifeClass Hotels & Spa), Gostilna s prenočišči
pod Slavnikom, Istrska klet Pomjan, restavracija Skipper, Domačija Ražman,
Okrepčevalnica Tripar Aleksander, s. p., in Adria turistično podjetje, d. o. o.

Ocenjevanje predstavljenih krožnikov je potekalo na dveh ravneh. Strokovna
komisija, ki so jo sestavljali člani dr. Tamara Vatovec Poklar, višja predavateljica
Visoke šole za zdravstvo Izola; Ada Špacapan, Špacapanova hiša s prenočišči,
Komen; Ana Roš, Hiša Franko, Kobarid; Tomi Kavčič, Gostilna pri Lojzetu,
Dvorec Zemono, in Marjan Starc, Društvo Planta – Istra, je letos ob koncu tekmovanja vsem sodelujočim podelila priznanja za sodelovanje, zlato, srebrno in
bronasto odličje.

Zlato odličje je prejela Istrska klet Pomjan, ki je predstavila krožnik »Kaj će bit
danes za kalicjon?«. Srebrno odličje so prejeli restavracija Villa Andor iz Ankarana
s krožnikom »Raviol z nežnim srcem«, Restavracija Hotela Marina s krožnikom
»Spomladanski špargljev gurnet«, Restavracija Skipper s krožnikom »Neptunov
tris šparglji« in Istrska hiša kulinarike s »Šparglji v cvetju«. Gostinski ponudnik,
ki je letos prejel najprestižnejši naziv Naj špargljev krožnik slovenske Istre za leto
2011, je bila restavracija Mediteran (LifeClass Hotels & Spa) iz Portoroža, ki je
predstavila krožnik »Slavospev slovenski Istri«. Krožnik je prepričal tudi posebno
novinarsko komisijo, ki je »Slavospevu slovenski Istri« podelila tudi naziv »Najbolj všečni špargljev krožnik 2011«.

Tekmovanje je poteklo pod organizacijo in pokroviteljstvom Mestne občine
Koper, Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper, Turističnega združenja
Portorož ter Turistično gospodarskega združenja Izola. Prejemniku zlatega
odličja Miru Tomšiču je med prvimi čestital novi predsednik obrtne zbornice
Slavko Vižintin.
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ŠPORTNI SPORED junij '11
28. 05. 2011 – 04. 06. 2011
09:00 4. Luka Koper Junior Open
12&u-mednarodno
prvenstvo
Slovenije v Tenisu / 4° Porto di
Capodistria Junior Open 12&U –
campionato internazionale sloveno di tennis
Teniški klub Športni center Bonifika,
Koper / Centro sportivo Bonifika,
Capodistria
Koper / Tennis club di Capodistria

Četrtek / Giovedi
09. 06. 2011
16:00 Športno humanitarni projekt: 10 krogov za 10 nasmehov /
Progetto sportivo umanitario: 10
giri per 10 sorrisi
Koper / Capodistria
Športno društvo 3Šport / Società sportiva 3Šport

Sobota / Sabato
11. 06. 2011

Cel dan / Tutto il giorno
14. 06. 2011 – 19. 06. 2011		

Sobota / Sabato
25. 06. 2011		

08:00 Dnevnikov triatlon za pokal
Istre 2011 / Il triathlon di Dnevnik
per la coppa Istriana 2011
Ukmarjev trg, Koper / Piazza Anton
Ukmar, Capodistria

Slovenia match race cup 2011
Taverna, Koper / Capodistria

09:00 Olimpijski tek ob počastitvi mednarodnega olimpijskega
komiteja in dneva državnosti Republike Slovenije / Corsa olimpica
per celebrare il comitato olimpico
internazionale e la giornata nazionale della Repubblica di Slovenia

Cleanport d.o.o.

Športno društvo 3Šport / Società sportiva 3Šport

Cel dan / Tutto il giorno
24. 06. 2011 – 27. 06. 2011

Ponedeljek/Lunedi
13. 06. 2011		

AC Milan Kamp / AC Milan Camp
Športni center Bonifika, Koper / Centro sportivo Bonifika, Capodistria

17:00 Dobrodelni ngometni turnir »gol za Edija« / Torneo di beneficenza »il gol per Edi«
ŠRC Bonifika
Bellavita bar

Banka Koper, MOK / CCC

Koper-novi atletski stadion / Capodistria- il nuovo stadio di atletica
Športna zveza Koper / Assocazione sportiva Capodistria

25. 06. 2011 – 26. 06. 2011
15:00 Državno atletsko prvenstvo
do 23 let / Campionato nazionale
di atletica fino a 23 anni
Koper-novi atletski stadion / Capodistria-il nuovo stadio di atletica
Atletski klub Koper / Club di atletica leggera di Capodistria

Bonifika ostaja nepremagljiva ovira za Olimpijo
Z zmago proti zmajem na koprski Bonifiki so nogometaši FC Kopra pridobili tri
pomembne točke, zmagali pa so
tudi zadnjo tekmo tekoče sezone
na domačem terenu proti Celju.
To nedeljo rumeno-modre nogometaše Kopra čaka še tekma
zadnjega kroga proti Nafti.
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Dobrodelni nogometni turnir »gol za Edija«
V ponedeljek, 13. junija, bo na stadionu ŠRC Bonifika dobrodelni nogometni turnir, katerega izkupiček bodo
namenili nekdanjemu nogometnemu trenerju in velikemu ljubitelju nogometa Ediju Pobegi.
STARS«, za katero bodo igrala
nekatera znana imena s sveta
športa, gospodarstva, politike
in druge znane osebnosti, ki
se jim bo morda pridružil tudi
kateri od aktualnih slovenskih
nogometnih reprezentantov.
Manjkali ne bodo niti legendarni sodniki, na sodniško piščal pa bo zapiskal tudi vse bolj
mednarodno uveljavljeni sodnik iz Kopra Damir Skomina.

Zaigrala bo tudi legendarna ekipa FK Crvene Zvezde.

O Ediju Pobegi in nesreči, ki ga je doletela in priklenila na invalidski voziček, smo
na straneh našega časopisa že
pisali. Tokrat se je Edijevim
prijateljem, natančneje njegovemu nekdanjemu nogometnemu učencu Tilnu Avbelju
in prijatelju ter nekdanjemu
soigralcu Valterju Matkoviču
porodila ideja, da bi za Edija
organizirala nogometni turnir,
z izkupičkom katerega bi mu
pomagali na operativni poseg
v Nemčijo.
Nastopile bodo tudi prave
nogometne legende
Na dobrodelni turnir, ki se bo zgodil 13. junija,
sta povabila ekipe, v katerih je
Edi aktivno sodeloval ali pa jih

kasneje tudi treniral. Udeležbo
na turnirju so že potrdili veterani nekdanjega nogometnega velikana FK Crvena Zveza
(Šestić, Ačimović, Miletović,
Negić, Blagojević...) pogovarjajo pa se tudi z nogometaši
»zlate generacije« reprezentance Slovenije, povabili bodo tudi
nekdanje nogometaše NK Koper, ki so igrali z Edijem (med
njimi bodo denimo Badžim,
Viler, Vrkič, Košpenda, Vitulič, Studen, Kariž, Kleva, Matkovič, Čosič, Finkšt) in mlajše
veterane Kopra (Poljšak, Zulič,
Okčič, Bečaj, Ribarič, Jermaniš), ekipo NK Koper kadeti iz
leta 1997 ter FC Bonifika, kjer
je bil Edi prisoten v trenerski
vlogi. Poleg tega bodo sestavili posebno ekipo »EDI ALL

Edija Pobego pozna marsikdo, zato upamo, da bo koprski stadion 13. junija poln.

Dobrodelni nogometni turnir
gol za Edija« bo v ponedeljek, 13. 06. 2011, s pričetkom ob 17. uri na stadionu
ŠRC Bonifika. Odigrane bodo
3 tekme, vsaka 2 x 30 minut.
Nato se bo dogajanje preselilo na parkirišče ob stadionu,
kjer bo manjša pogostitev za

vse udeležence turnirja, za
gledalce bo pa bodo organizirali tudi manjši koncert.

Vstop na stadion Bonifika bo možen z nakupom
vstopnice v vrednosti 5 EUR,
ves izkupiček od prodaje pa
bodo nakazali na Edijev račun.
V kolikor pa želi
kdorkoli nakazati prostovoljni
prispevek v času do turnirja, je
na Volksbank d.d. odprt transakcijski račun na Edijevo ime,
št. računa : 30000-0003109177.
Soorganizator prireditve je
Bellavita bar, prireditev pa
sta podprli tudi Mestna občina Koper in nogometni klub
FC Koper.

Obiskovalci dobrodelnega turnirja bodo lahko gledali tudi nekatere nekdanje člane
članske ekipe nogometnega kluba Koper iz leta 1986.
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Pokal Challenge ima Kadetinje OK Luka
Koper državne prvakinje
nov dom v Kopru
Rumeno-modri rokometaši Cimosa so na povratni Minulo soboto je v Kopru potekal finalni turnir DP v
tekmi finala Pokala Challenge pred polno Bonifiko odbojki za kadetinje. Koprčanke so zasluženo osvojile
ugnali Benfico in si priigrali prvo evropsko lovoriko.
zmago in naslov državnih prvakinj v sezoni 2010/2011.
Velik praznik rokometa v Bonifiki se je končal na
najlepši možen način – z veliko zmago Cimosa nad Benfico
z 31 : 27 (17 : 11), s katero so
si priigrali Pokal Challenge.
Cimos Koper je kot druga slovenska moška ekipa osvojil katerega od evropskih pokalov.
Doslej največji uspeh
v zgodovini kluba je s huron-

skim navijanjem pozdravila
nabito polna Bonifika.
Sledilo je slavje v
dvorani, še posebej, ko je generalni sekretar EHF Wiederer izročil Pokal Challenge
kapetanu Rapotcu, in v šotoru,
kjer je množica nazdravljala
rokometašem in slavila drugi
letošnji vrhunec sezone dolgo
v noč.

V prvi tekmi sta se
pomerili ekipa OK Luka Koper in kadetinje Prevalj. Koprčanke so kljub številnim
zgrešenim začetnim udarcem
kmalu prevzele vodstvo in si
z zanesljivo zmago 2:0 (25:19,
25:16) zagotovile veliki finale, v
katerem so se pomerile z ekipo
Mladi Jesenice.

Z odličnimi servisi, bloki in izjemno igro vseh
igralk so Koprčanke povsem
razorožile nasprotnice z Jesenic.
Tako so pod vodstvom trenerja
Zdravka Joviča z rezultatom 3:2
(23:25, 25:23, 25:21, 29:31, 15:4)
zasluženo osvojile zmago in naslov državnih prvakinj v sezoni
2010/2011. Čestitamo!

Na sliki stojijo z leve: Dajana Lucas (najboljša napadalka), Tina Korošec (najboljša
podajalka), Karin Rodman, Sara Hodžič, Arijana Lucas, Tia Cesar (najboljša
prosta igralka); Na sliki klečijo z leve: Zdravko Jovič (trener), Leja Mehmedovič,
Gaja Črnac, Ana Pišot, Tjaša Jančar.
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Ljubitelje športa bo razveselila
nova večnamenska dvorana
Sredi maja so se na prvem sestanku srečali vodilni iz Košarkarske zveze Slovenije, podjetja EP 2013, d. o. o., in
župani vseh občin, ki bodo organizatorji prvega dela evropskega prvenstva 2013, ki bo od 4. do 22. septembra
2013 v Sloveniji.
Na skupnem sestanku
so se župani mest in vodstvo
KSZ zbrali prvič in se pogovarjali o organizaciji dogodka,
ki Slovenijo čaka v letu 2013,
ter usklajevali operativne ekipe, ki bodo bdele nad izvedbo.
Ob tem so dorekli začetek aktivne promocije projekta in se
dogovorili za datum podpisa
svečane listine o sodelovanju
pri projektu EuroBasket 2013,
ki bo v sredo, 24. avgusta 2011,
torej na dan, ko bo slovenska
moška članska reprezentanca
odigrala zadnje pripravljalno
srečanje pred EP 2011 (v dvorani Stožice proti Litvancem).
Na sestanku so bili prisotni predsednik Košarkarske zveze Slovenije Roman
Volčič, generalni sekretar
KZS Iztok Rems, namestnik
generalnega sekretarja ter
direktor članskih reprezentanc in marketinga Matej
Avanzo, direktor EuroBasketa 2013 Aleš Križnar, ge-

neralna sekretarka Eurobasketa 2013 Alenka Škreblin,
župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, župan
Mestne občine Koper Boris
Popovič, župan Mestne občine Novo mesto Alojzij Muhič,
župan Mestne občine Ptuj
dr. Štefan Čelan, direktorica občinske uprave Koper
Sabina Mozetič, direktor občinske uprave Ptuj Stanko
Glažar in vodja organizacijskega odbora na Jesenicah
Silvo Poljanšek.

Župani vseh občin so
vodilnim možem KZS in podjetja
EP 2013, d. o. o., predstavili novosti pri poteku izgradenj ali prenov
dvoran, za katere so se dogovorili,
da bodo zanesljivo dokončane
najkasneje med 31. decembrom
2012 in 31. marcem 2013. Eden
izmed takih objektov bo tudi v
Kopru in župan Boris Popovič je
oznanil, da so se dokončno odločili za izgradnjo povsem nove
večnamenske dvorane, v kateri

bo prostora za 8.000 ljubiteljev
košarke. In ta bo – blizu sedanje
dvorane Bonifika – prav tako stala najkasneje do 31. marca 2013.

Kot povsod drugje tudi v
Kopru vse poteka, kot smo
si želeli in zastavili, najprej
bomo preuredili obstoječo
dvorano, poleg katere je tudi
ogrevalna, do konca maja
2011 bo dokončan hotel za
ekipe, zdaj pa je dokončno tudi to, da bomo gradili
povsem novo večnamensko dvorano, ki bo imela

8.000 sedežev in bo več kot
primerna za evropsko prvenstvo v košarki. Ta je bila
sicer v načrtu za prihodnja
leta, a bomo malce pohiteli z njeno izgradnjo, tako da
bo končana do konca leta
2012 ali najkasneje v začetku
leta 2013. Zadovoljen sem,
da smo se na enem mestu
zbrali vsi župani in KZS, saj
so pogovori do zdaj potekali
večinoma ena na ena, ter da
smo se dogovorili o mnogih
zadevah, povezanih z evropskim prvenstvom, ki ga lahko izkoristimo za sodelovanje med občinami in regijami
na splošno ter v sklopu tega
največjega dogodka v zgodovini Slovenije pripravimo še
marsikaj dobrega za slovenski turizem in gospodarstvo.
Škoda bi bilo namreč, da ne
bi izkoristili priložnosti, ki je
pred nami in za katero bodo
na vsaki občini ter KZS ljudje
delali več kot dve leti,« je ob
sestanku dejal prvi mož koprske občine Boris Popovič.

Koper obiskala komisija
FIBA Europe
Komisija mednarodne košarkarske organizacije si je
minuli teden ogledala športno infrastrukturo v Kopru,
nastanitvene zmožnosti na Obali in druge pomembnosti,
potrebne za organizacijo EuroBasketa 2013.
Predstavnika mednarodne košarkarske organizacije FIBA Europe Richard
Stokes in Valts Miltovics sta si
skupaj z delegacijo Košarkarske zveze Slovenije in podjetja
EP 2013 d.o.o. ter predstavniki Mestne občine Koper ogle-

dala dvorano Osnovne šole
Koper in dvorano Bonifika,
predstavili pa so jim tudi idejni projekt za novo večnamensko dvorano, ki jo v Kopru
nameravajo zgraditi do konca
leta 2012 oz. najkasneje do začetka leta 2013.

Komisija mednarodne košarkarske organizacije FIBA Europe, je obiskala Jesenice in
Koper, dve izmed štirih mest, ki bosta v septembru 2013 gostili prvi del EuroBasketa.

ZDRAVJE
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Integrirano pridelana zelenjava in sadje iz slovenske
Istre je prijaznejša do okolja in potrošnika

Ste se kdaj vprašali
kako zdravo zelenjavo in sadje
uživamo? Ni vsa zelenjava enako zdrava, nima vsa zelenjava
enako hranilno vrednost. Zakaj ne bi posegali po zelenjavi,
ki je domača, sveža, pridelana
pod strogim nadzorom v bogati istrski zemlji. In takšno
zelenjavo najdete v prodajnem
centru KZ Agraria v Kopru.

Kaj dejansko pomeni integrirana pridelava?
Integrirana pridelava je posebna
shema kakovosti zelenjave in
sadja, ki predstavlja ravnovesje z
naravo. »Z njo se manj obremenjuje okolje, ob strogem nadzoru
kontrolnih institucij omejeno
in nadzorovano uporabljamo
gnojila in zaščitna sredstva. Pri
integrirani pridelavi predvsem
skrbimo za zdravje potrošnikov,
saj so takšni pridelki bolj zdravi
in okusni.« pojasnjuje vodja
proizvodnje KZ Agraria Patricija Pirnat.
Slovenska samooskrba z zelenjavo in sadjem danes dosega
le 36 %, vse ostalo se uvozi.
Slovenska domača zelenjava in
sadje pridelana na integriran
način se žal enači z blagom,
ki prihaja iz tujine. Raziskave
kažejo, da se hranilna vrednost

v zelenjavi in sadju drastično
zmanjšuje s časom skladiščenja
in dolgo logistično potjo. Do
takrat, ko pristane na krožniku
slovenskih potrošnikov uvožena
zelenjava in sadje izgubi večino
vitaminov in mineralov. Uvozniki pa konkurirajo z nizkimi
cenami in velikimi količinami, ki
jih skupina pridelovalcev težko
dosega.

integrirano pridelana sveža slovenska zelenjava in sadje na policah posebej označi in posledično
tudi drugače obravnava bi bila to
zmaga tako za slovenskega kmeta, kot tudi potrošnika.
Torej, če želite uživati resnično
hranilno bogato, zdravo in svežo
zelenjavo, kupujte slovensko in
integrirano!

Želimo si zdrave slovenske zelenjave in sadja
Poznavanje zaščitnega znaka integrirana pridelava, kot sheme
kakovosti, je v Sloveniji na zelo
nizkem nivoju. Kljub temu pa izvedene analize trga v okviru projekta informiranja o integrirani
pridelavi, ki ga izvaja KZ Agraria,
kažejo, da bi bilo kar 63 % Slovencev pripravljeno plačati več
za zelenjavo in sadje višje kakovosti. Če bi trgovci dovolili, da se

Integrirano pridelana
zelenjava in sadje

Sveže
Okusno
Naravno
www.okusi-istre.si

Izbrani okusi slovenske Istre

KZ Agraria Koper
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje.

Bogastvo zemlje

KZ Agraria z.o.o., Ul. 15 maja 17, Koper
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Veliki traven – veliko zelenjave
Zgodovinar in odličen poznavalec istrske kuhinje Alberto Pucer razkriva nekaj receptov za majske dni.

Maj ali veliki traven
velja za pomladanski mesec, ki
je poln posebnih življenjskih
sil, življenjske rasti. V katoliški cerkvi je posvečen življenju Marije. Slovensko ime za

maj srečamo že pri Martinu
iz Loke leta 1466 kot weliky
trawen – veliki traven. Prevzel
ga je Primož Trubar in za njim
še drugi. Med meseci ima največ domačih imen. Ta so poleg
velikega travna še majnik, cvetnar, cvetnik, rožni cvet, rožni
mesec … Pomensko gre pri
velikem travnu za isto vsebino
kot pri malem travnu – aprilu,
trava zeleni, raste. Pa ne samo
trava, narava nas že začne obdarjati z zgodnjo zelenjavo,
raznimi vrtninami, prvimi
češnjami, samoraslim rastlinjem itd. Vse to pa prinaša
številne vitamine in minerale,
ki so nam še kako potrebni za
premagovanje spomladanske
utrujenosti.

PANIRANI
ŽAJBLJEVI LISTIČI

KOROMAČ, BLITVA IN GRAH
S SVINJINO IN POLENTO

Potrebujemo:
sveže žajbljeve liste, jajca, moko,
mleko, sol, oljčno olje za cvrtje.

Potrebujemo:
svinjsko meso po želji (prekajena rebrca, pršutovo kost, svinjski jezik …), vodo, sol, poper,
taco (sesekljan svinjski špeh
s česnom in peteršiljem), dve
pesti blitve, eno pest koromača
in pribl. 1 kg oluščenega graha.

Alberto Pucer

Priprava:
1. Žajbljeve liste operemo in
odcedimo.
2. V skledi iz jajc, moke in mleka ter ščepca soli pripravimo
primerno gosto maso, v njej
povaljamo lističe in jih ocvremo
v olju z obeh strani, da lepo porumenijo.
Ponudimo kot prilogo ali kot
samostojno jed z majonezo.
Alberto Pucer

Priprava:
V lonec damo svinjsko meso,
vodo in taco ter kuhamo, da se
meso na pol zmehča (skuha),
nato dodamo oprano in narezano blitvo, prav tako koromač
in grah, solimo, popramo in na
zmernem ognju kuhamo, dokler se vse ne skuha.
Ponudimo s polento.

ZELENJAVNA
MINEŠTRICA

Potrebujemo:
Oljčno olje, čebulo, česen, sol,
poper in različno, na kose narezano zelenjavo.
Priprava:
V loncu na olju popražimo narezano čebulo, sesekljan česen in
peteršilj, dodamo zelenjavo, prelijemo z vodo, solimo, popramo
in na zmernem ognju kuhamo,
dokler ni vsa zelenjava kuhana.
Po želji jo lahko pasiramo, da dobimo kremno mineštro.

RIŽOTA Z BLITVO
Potrebujemo:
pribl. 1 kg blitve, oljčno olje,
eno večjo čebulo, šop svežega
peteršilja, riž (eno peščico na
osebo), sol, poper in vodo.
Priprava:
Na oljčnem olju najprej
popražimo narezano čebulo,
nato še sesekljan peteršilj. Dodamo oprano in narezano blitvo
ter malce pokuhamo, da se
blitva zmehča. Dodamo še riž
(eno skodelico po osebi), posolimo in popopramo (malce več
kot običajno), dolijemo vodo,
premešamo ter na zmernem ognju kuhamo z občasnim mešanjem
in dolivanjem vode po potrebi.
Ko je riž kuhan, ponudimo toplo, rižota pa je dobra tudi hladna
(naslednji dan).

V SLIKAH
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SDS obiskala tudi Mestno občino Koper
V začetku meseca je delegacija poslancev iz poslanske skupine SDS s predsednikom Janezom Janšo na čelu
v okviru obiska Krasa in Obale obiskala tudi Mestno občino Koper.
Župan Boris Popovič
je poslance sprejel v prostorih
občinske uprave. Pogovarjali
so se o aktualnih temah, kot so
DPN Luke Koper, težko pričako-

vane volitve v Mestni občini Koper in drugo. Župan je gostom
s 3D-projekcijo predstavil tudi
projekt Capovizija 2020, nad
katerim so bili člani SDS več kot

navdušeni. Župan se je poslanski
skupini SDS zahvalil, da je prispevala k ohranitvi enotne Mestne občine Koper, saj je zavrnila
predloga zakona, ki bi omogočil

ustanovitev občine Ankaran.
V povsem prenovljeni
dvorani zadružnega doma na
Škofijah pa so člani SDS pripravili javno tribuno.
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Dogajanje zadnjega meseca v slikah

V začetku meseca je 17 študentov medicine na Titovem trgu uprizorilo pravo
zdravniško ordinacijo za skoraj dvesto otrok, ki so s seboj prinesli »bolne« plišaste
igračke. Gre za projekt Medimedo, s katerim želijo otroke osvoboditi strahu pred
zdravniki in medicinskimi pripomočki.

Na prireditvi Evropska vas so devetošolci Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il
Vecchio predstavljali državo Italijo, zato so si ob tej priložnosti nadeli kostume
beneških mask in obiskali župana Borisa Popoviča. V poskušino so mu prinesli
nekaj domačih slaščic, ki so jih spekli sami.

Ob prelepem sončnem majskem dopoldnevu so se na Carpacciovem trgu zbrali
učenci devetnajstih osnovnih šol Slovenske Istre, Krasa in Notranjske regije
ter tako že šestič priredili Evropsko vas. Učenke in učenci so skozi ves projekt
spoznavali države članice Evropske unije, njihove državne simbole, se seznanili z
njihovo kulturo in jezikom ter preučili njihov način življenja, zgodovino, kulturo,
glasbo in kulinariko ter običaje. V imenu Mestne občine Koper je vse prisotne
pozdravil predstojnik Urada za družbene dejavnosti in razvoj Timotej Pirjevec, ki
je bil vesel velikega števila udeležencev in obiskovalcev.

V začetku meseca se je Prostovoljno Gasilsko Društvo Pobegi – Čežarji, kot edino
gasilko društvo iz Slovenije, na podlagi povabila zveze vojaških častnikov iz Švice,
udeležilo 13. vojaškega patruljnega teka (Military Cross) v mestu Bellinzona. Dogodka se je udeležilo 38 ekip iz držav Švice, Italije, Nemčije in Slovenije. Samo
tekmovanje je bilo razdeljeno v več kategorij. V kategoriji Policije, Carine, Civilne
zaščite in Gasilcev, je nastopilo kar 20 ekip in med njimi tudi Prostovoljno Gasilsko Društvo Pobegi – Čežarji, ki je na koncu zasedlo odlično 7. mesto.

Na sejmu plovil Internautica v Portorožu smo v objektiv ujeli pisano delegacijo
(z leve proti desni): vodja kabineta župana Mestne občine Koper Tomaž Gantar,
Ante Guberac iz podjetja Grafist, svetovalka župana MOK Jana Tolja, direktorica
občinske uprave Sabina Mozetič in župan Mestne občine Koper Boris Popovič.

Vodja kabineta župana Tomaž Gantar je sprejel delegacijo iz Clevelanda, ki je v
okviru obiska v Sloveniji obiskala tudi Mestno občino Koper. Slednji jim je med
drugim razkazal Pretorsko palačo, nad katero so bili ameriški gostje več kot
navdušeni.
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Konec aprila je Prostovoljno Gasilsko Društvo Pobegi-Čežarji v sodelovanju z
Obalno gasilsko zvezo Koper in mladinsko komisijo obalno-kraške regije izvedlo
3. Regijsko tekmovanje v orientaciji za mlade. Nastopilo je kar 120 otrok, ki so se
pomerili v gasilskih veščinah.

Pihalni orkester Marezige pod vodstvom dirigenta Borisa Babiča je aprila v italijanskem mestu Riva del Garda sodeloval na 13. tekmovanju Flicorno d'oro. Med
46 orkestri je zasedel sedmo mesto (od desetih) v svoji kategoriji.

Na predstavi Glembajevi, ki je kar dva dni zapored navdušila številno občinstvo
v koprskem gledališču, smo srečali direktorico občinske uprave Mestne občine
Koper Sabino Mozetič in svetovalko župana Jano Tolja.

Predstava Glembajevi v izvedbi beograjskega gledališča Atelje 212 je navdušila
tudi župana Borisa Popoviča, ki je po predstavi čestital legendarnemu igralcu
Borisu Cavazzi, ki je odlično odigral Ignjata Glembaya.

Zadnjega aprila je rojstni dan praznovala sodelavka iz občinske uprave Emina Korenika. Sodelavci so ji poklonili rožico in manjšo pozornost, ona pa jih je pogostila
z dobrotami iz svoje kuhinje, saj je Emina med vsemi sodelavci dobro znana po
odličnih sladicah in izvirnih tortah.

Z majem je Koper, slovenska prestolnica namiznega nogometa, bogatejši za trening center 5ka express namenjen vsem, ki se želijo preizkusiti v tem športu. Člani
Športnega društva Bela tema, ki so v nekdanjem PRESS baru uredili društvene
prostore, bodo tako vsak torkov in četrtkov večer z veseljem sprejeli nove talente
in jim pokazali svoje spretnosti.
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Ankaransko in hrvatinsko borčevsko združenje sta ob dnevu upora proti okupatorju in v počastitev 70 let OF pripravila pohod po Beblerjevi poti v spomin na
dr. Aleša Beblerja – Primoža. Ob tej priložnosti so v kulturnem domu v Hrvatinih
pripravili tudi koncert borbenih pesmi loparskega pevskega zbora.

Tudi letos so na Pomjanu – in to že osmo leto zapovrstjo – zadnjega aprila
pripravili velikansko frtaljo iz šparg, v katero so vmešali kar 2011 jajc in približno
25 kilogramov špargljev. Pravo istrsko fešto je popestril tudi pisan kulturno-zabavni program.

Minuli mesec so v portoroški restavraciji Mediteran pripravili enega v nizu
vodenih tematskih kulinaričnih večerov v okviru prireditve Gastronomski zakladi Istre. V družbi turističnih delavcev in hotelirjev ter piranskega podžupana
Gašparja Gašparja Mišiča smo opazili tudi vodjo Turistične organizacije Koper
Tamaro Kozlovič.

Velikonočni konec tedna je v Ankaranu minil v znamenju že 20. Praznika cvetja,
vina in oljčnega olja. Sončno in toplo vreme je v hotel Adria Convent privabilo
številne obiskovalce, med njimi tudi župana Borisa Popoviča, ki si je ogledal pisano ponudbo na več desetih stojnicah.

S špargljevim kuharskim dvobojem so na Manžanu zaključili niz aktivnosti, ki so
jih združili pod skupnim imenom April – mesec šparge. Ptujčan Leon Furman in
Mariborčanka Stanka Ramšak sta ob asistenci Tatjane Butul blestela.

V Potoku so 27. aprila proslavili Dan upora proti okupatorju in obeležili 70. obletnico ustanovitve Osvobodilne fronte ter spomnili na 20. obletnico samostojne
Slovenije. Proslave sta se poleg predstavnikov Združenja Sever in borčevskih organizacij ter številnih pomembnih imen udeležila tudi prvi mož Mestne občine
Koper Boris Popovič in vodja kabineta župana MOK Tomaž Gantar.
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V začetku meseca je Območna služba Zavoda RS za zaposlovanje Koper kot
partnerica čezmejnega partnerstva Euradria v Taverni organizirala čezmejni zaposlitveni sejem »Izzivi obmejnega zaposlovanja«. Prisotne je v imenu Mestne
občine Koper pozdravil podžupan Jani Bačić, ki je poudaril, da so tovrstni sejmi, ki so nekakšno stičišče zaposlitvenih tokov in nedvomno predstavljajo
odlično priložnost za spoznavanje in tkanje novih poslovnih, pa tudi prijateljskih
sodelovanj tudi onkraj državnih meja, v Mestni občini Koper zelo dobrodošli.

Združenje bibliotekarjev Slovenije je letos v Kopru prvič organiziralo srečanje na
temo ''Promocija pis(a)ne kulturne dediščine'', ki so se ga med drugimi udeležili
tudi predstojnik Urada za družbene dejavnosti in razvoj MOK Timotej Pirjevec,
direktorica NUK-a iz Ljubljane Mateja Komel Snoj in prof. Tihomir Maštrović iz
Nacionalne i sveučilišne knjižnice iz Zagreba. Osrednja knjižnica Srečka Vilharja
je namreč v lanskem letu uredila posebno domoznansko sobo, v kateri je na ogled
postavila pomembno knjižno dediščino, ki jo hrani.

Prav na dan, ko Mestna občina Koper praznuje svoj občinski praznik, torej 15.
maja, v spomin na Marežganski upor, ki je letos praznoval okroglo 90. obletnico,
je svojih okroglih 30 let praznoval tudi sodelavec iz Turistične organizacije MOK
Peter Žudič. Sodelavke in sodelavci so ga presenetili z odlično torto, Peter pa je
poskrbel za okroglim letom primerno pogostitev.

Radijska voditelja Tomaž Klepač in Iztok Gustinčič sta 18. maja v jutranji oddaji
Kikiriki na radiu Capris gostila župana Mestne občine Koper Borisa Popoviča.
Med vklopi v eter so si privoščili tudi razvedrilo z namiznim nogometom, kjer sta
župan Boris Popovič in David Presl iz županovega kabineta voditeljema z radia
Capris pokazala, kako se igra namizni nogomet. Rezultat je bil 8 : 3!

Med majskimi slavljenci je tudi vodja občinskega protokola Maria Luisa Maier
Sponza (na fotografiji z direktorico občinske uprave Sabino Mozetič). Ker je do
svojih sodelavcev vselej zelo pozorna, nanje ni pozabila niti ob rojstnem dnevu.
Še več, letos jih je pogostila s slastnimi jagodami in sladoledom, manjkala pa ni
niti čokolada.

Na tržaški prefekturi smo pred podpisom pogodbe o čezmejnem sodelovanju v
objektiv ujeli vedno nasmejano generalno konzulko Republike Italije v Kopru Marino Simeoni in vodjo kabineta župana Mestne občine Koper Tomaža Gantarja.
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Župan Boris Popovič večerni gost
Slavko Ivančič je na večeru z gostom, ki jih sicer že tretje leto zapored prireja v kavarni Rezidence park v
Luciji, za gostoma Markom Pavliho in piranskim županom Petrom Bossmanom v začetku meseca gostil tudi
župana Mestne občine Koper Borisa Popoviča.
Številne obiskovalce,
ki so se 12. maja zbrali v lucijski
kavarni, je voditelj večera, priljubljeni glasbenik Slavko Ivančič, najprej pozdravil z glasbo,
legendarno uspešnico Portorož
1905, ki jo je s svojim prepo-

znavnim glasom zapel ob spremljavi klavirja.
Med občinstvom smo
poleg nekaterih domačinov
in številnih prebivalcev koprske občine opazili tudi nekaj
novinarjev in številne gospo-

darstvenike ter druge znane
obraze, kot je denimo piranski
župan Peter Bossman.
Večer je minil v znamenju sproščenega kramljanja,
v katerem se je prvi mož Mestne
občine Koper izkazal kot izje-

mno zanimiv sogovornik. V pogovoru sta se namreč dotaknila
številnih področij, od relija pa
do začetkov županovanja, do hišnih preiskav in prihajajočih volitev, govorila pa sta tudi o novih
naložbah in viziji za naprej.

Na začetku sta spregovorila o dirkanju, hitrosti, usodni nesreči. Župan Popovič je
občinstvu zaupal, da mu je oče prepovedal profesionalno dirkati, »zato sem dirkal
po cestah. Prav zato skušam svoja sinova navdušiti nad tem, da dirkata po pistah.«

Piranski župan Peter Bossman, ki je pravkar dopolnil 6 mesecev županovanja,
je koprskega kolega vprašal, kako se je počutil po prvih šestih mesecih na
županskem stolčku. »Po šestih je bilo še O. K., po osmih, ko so me priprli, pa
malo manj,« je dejal župan Popovič in nasmejal navzoče.

V spomin na nepozaben večer je slikar Zoran Toković županu podaril sliko.

Vzdušje je še dodatno popestril nastop Ivančičeve klape Solinar.

V lucijski kavarni so se zbrali številni domačini, pa tudi številni prebivalci koprske
občine, ki so bili nad videnim in slišanim več kot navdušeni.

Med občinstvom so bili tudi nekateri županovi najbližji sodelavci: svetovalka Jana
Tolja, vodja kabineta Tomaž Gantar, svetovalka za odnose z javnostmi Mojca Beljan in urednica časopisa KP-MOK Andreja Čmaj Fakin.
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Praznik refoška 39. uspešno
Tridnevni program tradicionalnega Praznika refoška je tudi letos v Marezige privabil številne ljubiteljice in
ljubitelje žlahtne kapljice.
Minuli petek je župan
Mestne občine Koper Boris
Popovič s predsednikom organizacijskega odbora praznika
Vilijem Bržanom in Vinsko
kraljico Slovenske Istre Deboro
Sosič odprl 39. fešto refoška,
ki je že v petek gostila številne
obiskovalce. V soboto in nedeljo je bila v parku sredi vasi
kmetijska tržnica, kjer so bili

naprodaj sadje in zelenjava,
oljčno olje, salame in še mnogo
drugega. V soboto so Marezige
obiskali tudi člani slovenskega
reda vitezov vina, v nedeljo pa
so tudi letošnji praznik končali
s podelitvijo priznanj najboljšim vinom in s povorko devetih kmečkih voz in štirih pihalnih orkestrov.

Med 113 vzorci refoška in
malvazije je komisija nagradila, za refošk:
--Vinales iz Šmarij je prejel diplomo odličnosti in zlato medaljo,
--Ekološko vinogradništvo Rodica iz Trušk srebrno medaljo,
--Zdenko, Boris in Nevenka
Gregorič iz Gažona pa bronasto medaljo,
--za malvazijo:

--Vinakoper je prejela zlato
medaljo,
--Klet Robija Ratoše iz Prad je
prejela srebrno medaljo,
--Igor Kramester iz Dragonje
pa bronasto.

Šampion 39. praznika
refoška je Vinakoprov refošk Capris 2009, med malvazijami pa
malvazija 2008 iz kleti Vinales.

Maturantje so ponovno plesali
Tradicionalno ulično četvorko so letos na Titovem trgu v Kopru odplesali maturantje vseh obalnih srednjih šol.

V Kopru je maturante tudi letos pozdravil župan Mestne občine Koper Boris Popovič.

Po navedbah Plesne zveze Slovenije se je v 51 mestih po osmih državah v
poskočnih ritmih odvrtelo vsaj 30 tisoč mladih. Maturantska parada je v desetih
letih povezala v sinhroni ples 161.680 maturantk in maturantov v 100 evropskih
mestih iz 10 držav, priplesala pa je šest Guinnessovih rekordov.

Ste naglušni? Ne skrbite, niste sami
V večini držav ima več kot
10% ljudi okvaro sluha. Nekateri ljudje so nenaklonjeni
slušnim aparatom zaradi predsodkov in sčasoma postanejo
družbeno izolirani.
Naj navedem nekaj primerov:
• Vedel bi, če bi imel problem
s sluhom.
• Slušni aparati ne delujejo.
• Ne želim slušnega aparata,
ker se očitno vidi, če ga nosiš.
• Slušni problemi so redki.
Vsa ta mišljenja so
napačna! Resničnost je naslednja:
Vedel/a bi, če bi imel/a
težave s sluhom!
Izguba sluha se razvija počasi,
leto za letom. Ljudje s slabšim
sluhom težavo sprejmejo zelo
različno. Dostikrat je za slabšo
slišnost kriv sogovornik, ki pač

po njihovem ne govori
razločno ali pa govori pretiho,
vzrok je lahko tudi hrup in ropot, ki ga je res povsod preveč,
vendar z zdravim sluhom razumevanje ni takšen problem. Ko
domači ali sodelavci to opazijo,
je zelo pomembno, da tistemu,
ki se mu takšna okvara pojavi,
na primeren način svetujejo obisk pri zdravniku. Torej
večina ljudi se ne zaveda svoje
okvare sluha, dokler tega ne
omeni njihova družina ali prijatelji. Prav tako si nekateri ljudje
nočejo priznati izgube sluha.
Slušni aparati so veliki in
nerodni, njihova namestitev
pa težavna. To dandanes ni
več res!
V preteklosti so bili slušni aparati veliki, takratna tehnologija pa ni omogočala selektivne
ojačitve. Zato je bilo razumevanje govora v hrupnem okolju

zelo težavno, kar je pripeljalo k
manjši učinkovitosti uporabe
slušnih aparatov. Danes je z
digitalno tehnologijo mogoče
slušni aparat prilagoditi
slušni okvari neprimerno bolj
natančno kot včasih. Slušni
aparati so postali veliko manjši
in so skriti v slušnem kanalu ali
pa za ušesom. Kljub majhnosti
pa zagotavljajo izjemno dober
sluh. Zlahka lahko živite s
težavami sluha. Študije kažejo,
da se brez pomoči slušnega
aparata naglušna oseba zapre
vase, se osami in tvega izgubo
večine družbenih stikov, kar
lahko vodi v depresijo. Poleg
tega je bolje slišati, kar ljudje rečejo, kot pa jih prositi da
rečeno ponovijo.
To je težava, ki pride v poštev
le pri ostarelih ljudeh.
Več kot 10% prebivalstva trpi
za izgubo sluha. Naglušnost se

pojavlja povsod in zadeva vse
starostne skupine in oba spola.
Vsi ti predsodki vplivajo na
kvaliteto življenja. Zato je tako
pomembno, da pravočasno
poiščemo pomoč. In še nekaj
znamenj, ki kažejo na težave
s sluhom: občutek, da drugi
ljudje okoli nas momljajo oziroma ne govorijo razločno,
slabo slišimo zvoke z visokimi
toni, slabo razlikujemo med
besedami, ki vsebujejo soglasnike c, č, f, h, s, š; občutimo
zvonjenje ali piskanje v ušesih
takoj po izpostavljenosti hrupu; se ne smejimo šalam, ker
jih ne slišimo, sogovornika
moramo gledati v usta, da ga
razumemo, v prostoru pa proti
volji drugih povečujemo glasnost radia ali televizorja.

www.neuroth.si

Neuroth slušni aparati
nudijo celovito uslugo:

KOPER
Pristaniška ulica 12, Tel 05/639 60 50
pon. - pet.

8.00 - 16.00 ure
www.neuroth.si



Kaj je nekaj karatov
proti dobremu sluhu?

> Brezplačni preizkus novih
Neurothovih slušnih aparatov.
> Individualno svetovanje.
> Velika izbira, tudi za plitev žep.

> Akcijska ponudba baterij:
2 kompleta Neurothovih baterij za slušni
aparat za ceno enega.
Na osebo je mogoče unovčiti samo en kupon. Menjava kupona za gotovino ni
mogoča. S tem kuponom nas obiščite do 30. junija 2011 v naših slušnih centrih.

Horoskop pripravlja
Ivana Scotto di Minico
20. MAJ–20. JUNIJ 2011
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DVOJČKA

RAK

Boljši
zaslužek

Več energije
za vse!

Zadeve, ki jih lahko
izpolnite na podlagi občutka

Srečanja in
druženja

Zadržanost
v ljubezni

Zadrževanje ob tistih,
ki vas ne razumejo

Napori
glede učenja

Počasnejše
okrevanje

Dogaja se nekaj, kar zagotovo ni značilno za vašo strastno in ognjevito naravo: postajate vedno bolj premišljeni
in preudarni, v ospredje postavljate
delovne interese in možnost za napredovanje, v zaodrju pa so ljubezenski
načrti, ki morajo očitno počakati na
boljše čase. Možno je celo, da boste
marsikatero srečanje preložili ali pa
se celo začasno odpovedali potovanju.
Poskusite se nekako uravnovesiti!

LEV

Vztrajnost je lepa reč, vendar pa ne
vedno in za vsako ceno – posebno ko
gre za urejanje medsebojnih odnosov. Marsikdo morda ne bo razumel
vaše prebujene energije in načrtov, ki
so zelo obsežni. Ne ustavljajte se ob
tistih, ki tega ne odobravajo, temveč
se poskusite znajti sami. Kar vam ne
bo pretežko, saj tisto, kar imate v mislih, obvladate in potrebujete le malo
zagona za popolne spremembe.

DEVICA

Tokrat vključite predvsem šesti čut,
ki vam bo pravilno svetoval v mnogih kočljivih situacijah. Nahajate se v
okoliščinah, ko zgovornost in pogum
nista dovolj, posebno ko se vam ponuja več različnih stvari. Med njimi
bo tudi nekaj, kar počnete prvič ali
pa se k temu vračate po daljšem obdobju in niste še povsem prepričani,
kako bo. Ljubezen prinaša več stabilnosti, nekaj, kar ste začeli pogrešati.

TEHTNICA

Minilo je komaj nekaj tednov, odkar
ste se v ljubezni nekako ustalili, toda
že vas vleče na drugo stran, prebudili
so se prvi pomisleki in zato obstaja velika verjetnost, da se boste ob
koncu maja še enkrat premislili. Več
energije namenite druženjem, saj
vam bodo pomagala napolniti baterije
in na zadeve gledati v drugačni luči.
Za pridobivanje novih fizičnih moči
potrebujete več časa.

ŠKORPIJON

Dolgoročnejši
delovni načrti

Selitev ali
daljše potovanje

Prepustite se uživaškem
delu svoje narave

Nova sodelovanja
in izpopolnjevanje

Večja ljubezenska
prelomnica

Obveznosti,
ki vam presedajo

Delovni načrti
so obtičali

Prevelika ljubezenska
pričakovanja

Le na vas je, da ugotovite, kaj si v
zasebnih odnosih želite, in, kar je
pomembneje, česa bi se radi otresli!
Ko boste povsem iskreni sami s seboj, se bodo stvari zasukale drugače.
Posebno ob prehodu v novi mesec, ko
se boste morali dokončno odločiti in
postaviti piko. Več energije namenite
delovnim projektom, nečemu, kar bo
aktualno proti izteku pomladi.

STRELEC

Poskusite razložiti, da niste sami za vse;
ko boste slišali lasten glas, se boste še
sami zavedli, da ste si morda zastavili preveč in pustili drugim, da se ob vas sprostijo. Že do izteka maja si omislite kako potovanje, oddih od vsakdanjosti. Mnogi boste
ob takem nasvetu kar odmahnili z roko,
vendar pa je to najboljša poteza v trenutku, ko potrebujete nekaj novega zagona in
kisika. Ljubezen vas bo spet ogrela.

KOZOROG

Marsikaj boste opravili na najboljši
možen način le takrat, ko se boste
pustili tudi nekoliko razvajati. Ne bodite strogi s seboj, temveč pravilno
razporedite obveznosti in konjičke.
Mnogi doživljate pravi razcvet v ljubezenskih odnosih in novi zgodbi lahko
prikimate, vezani pa ugotovite, da so
se strasti prenovile. Nekatere zgodbe
se bodo začele v nenavadnem okolju!

VODNAR

Priznati si morate, da ste tudi vi občasno zasanjani, pričakujete zelo veliko
in potem vam ni jasno, zakaj se je spet
zasukalo drugače. Ta občutek bo posebno izrazit ob izteku maja, zato dobro
premislite, kdaj in s kom. Osredotočite
se na nekaj, za kar imate dokaze črno na
belem, vsi drugi ustvarjalni načrti pa naj
počakajo. V stikih s tistimi, ki so značajsko drugačni, lahko izveste veliko več.

RIBI

Novi
projekti

Izboljšanje zdravja
in kondicije

Potrkali boste na
neka nova vrata

Polno srce –
vse dobro!

Občutek, da
vas ne razumejo

Nekaj sitnosti glede
izpitov in ob pogajanjih

Ni igrivosti,
lahkotnosti

Preložena selitev ali
večja sprememba navad

Pogosto se boste znašli v družbi tistih,
ki imajo povsem drugačno pot in prepričanja, in preveč časa boste zapravili v tuhtanju, zakaj je tako. Namesto
da bi se posvetili nečemu, kar ste
dolgo zapostavljali, to je možnosti za
učenje in napredovanje, morda v drugačni okolici in z drugimi sogovorniki.
Ljubezen pride in gre, nekako ste neodločni, čeprav imate še nekaj adutov.

Zamisel je praktično na mizi in najprej se vam bo zdelo, da vam nič več
ne stoji na poti. Morda se motite,
kajti treba bo vložiti še nekaj napora
in morda prejeti še kako zavrnitev,
preden se bodo stvari končno uredile.
To pa vas bo k sreči le še bolj utrdilo!
Prvi junijski teden bo vsekakor najzanimivejši, prihaja potrditev za nekaj,
kar vam je najbolj pri srcu.

Vse, kar je ustaljeno in del vsakdanje
rutine, se vam bo tokrat zdelo kot nevzdržno breme. Le na vas je, da kaj
tudi spremenite, posebno kar zadeva
usklajevanje domačih obveznosti in
partnerjevih pričakovanj z vašimi zamislimi. Ne odlašajte glede začetka
nove dejavnosti ali konjička, ki vam
lahko pomaga prenoviti misli.

Nadaljujte na podlagi občutka, uspelo
vam bo, tako z drago osebo kot glede učenja in priprav na nove delovne
podvige. Posebno ob začetku junija, v
obdobju, ki ponavadi ni eno najsrečnejših za vaše znamenje, tokrat pa bo
drugače, saj vas ščiti ugoden Jupiter.
S partnerjem se dogovorite nekoliko
drugače in vse bo pozitivno, saj sta
podobno naravnana.
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Pravilno izpolnjeno geslo križanke nam na dopisnici pošljite do 6.
junija 2011 na MESTNA OBČINA KOPER, VERDIJEVA 10, 6000 KOPER
s pripisom za nagradno križanko«. Med vsemi prispelimi in pravilno
izpolnjenimi gesli bomo izžrebali 3 nagrajence, ki jih bomo objavili v
prihodnji številki in obvestili po pošti.
Geslo iz prejšnje številke: ŽUSTERNA
Nagrajenci minule številke:
1. Vesna Brankovič, Cesta na Markovec 3, 6000 Koper
prejme steklenico županovega vina.
2. Matej Beškovnik, Pomjan 18 b, 6274 Šmarje
prejme knjigo Emilije Pavlič Mamica, nauči me kuhati.
3. Jolanda Pahor, Vrtine 3, 6276 Pobegi
prejme majico Mestne občine Koper.

13

BORIS POPOVIČ
»Našli smo priložnost, kako še dodatno obogatiti našo turistično ponudbo in enormno povečati
prepoznavnost Kopra in Slovenije kot turistične destinacije. Radi bi namreč imeli tisti dve kameli, ki ju
je naš premier dobil v dar od libijskega predsednika Moamerja Gadafija, o katerih sedaj noče nihče
več niti slišati, kaj šele se z njimi postavljati, pa tudi
prav tistega lipicanca, ki je bil namenjen kot darilo
Boruta Pahorja predsedniku Gadafiju, bi radi imeli. Naselili bi jih v našem na novo urejenem naravnem rezervatu Škocjanski zatok in pri nas bi se v
bližnji prihodnosti tudi zato oziroma, mirno lahko
rečem, predvsem zato kar trlo obiskovalcev.«

Pregovor meseca
Če ne vzameš, ko ti ponujajo, boš moral pozneje
prositi. Lakški

Karikatura meseca

PREBIVALEC
ŠKOTSKE

PISATELJICA
NJATIN

NEKD. SL.
ALPSKA
SMUČARKA
(MAJDA)
STARO
IME ZA
KONTRABAS
ZASTAREL
ASTR.
DALJNOGLED

7
STRUPENA
KAČA

RADIJ
ISTA
ŠTEVILKA
POMENI
ISTO ČRKO

PREBIVALKA
KRAJA
OPALE

OBOLE- ROMULOV AM. REŽIBRAT V SER (REX)
LOST
RIM. MI- DNEVI PRI
ZA GRIŽO TOLOGIJI RIMLJANIH

PODALJ- STOTINKA
ŠANJE
METRA

8

PRIŠLEK

Izjavi meseca
GREGOR STRMČNIK
Vodja pobude za ustanovitev občine Ankaran
»V kolikor bomo vpisani v volilni imenik Mestne
občine Koper, menimo, da bo tak razpis volitev neskladen z ustavo in odločbo ustavnega sodišča«

SL. SKLA- OGOVARDATELJ IN
JANJE
ZBOROZ ONI
VODJA

GUSTAV
IPAVEC
RAJKO
LOŽAR

3
10

MAJHNO
OGRINJALO
JED PRED
JUHO ALI
GLAVNO
JEDJO

1

FR. FILM.
IGRALKA
(ANOUK)

IT. POPEVKAR

5

ČLAN SANAFTNO
MOSTAN.
PODJETJE
REDA, OČE

LILI
ŽAGAR
REŽISER
VESNE
(FRANTIŠEK)

9

KEMIČNA
PRVINA
(ZNAK CL)
ZMANJŠ.
UPORABNOSTI
..., DVE, TRI

AMERIŠKA
IGRALKA
GARDNER

MUZIKALIJE

KELTSKI KANADSKI
PESNIK POPEVKAR
IN PEVEC (PAUL)

TUR. POLIT.
MENDERES
OLIVER
TWIST

6

4

ŽLAHTNI
PLIN (XE)

2

TRČENJE,
KARAMBOL
SLAVILNA
LIRSKA
PESEM

REKA V
KOLUMBIJI

1

DEL VOZA
AM. FILM.
IGRALEC
(GLENN)

IZTOK TORY
LUKA V
JUŽNI
ITALIJI

2

3

4

5

6

7

3

8

9

10

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,
Miha Crnič in arhiv MOK, Lektorica: Petra Jordan, Tiskarna: Tiskarna
SET, Brezplačen izvod prejmejo vsa gospodinjstva in pravne osebe v
MOK, Oddaja oglasov: andreja.cmaj@koper.si

Oglašujte
tudi vi!
kontaktirajte nas na
andreja.cmaj@koper.si
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