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Končno
na volitve,
tudi v
Ankaranu

KONČNO SMO
DOČAKALI VOLITVE

2

Ustavno sodišče je prižgalo zeleno luč v nedeljo, 10. julija, bodo
občanke in občani Mestne občine Koper končno odšli na volišča. Koprskega župana in občinske svetnike bodo volili tudi v
krajevni skupnosti Ankaran.

INTERVJU ŽUPANA
BORISA POPOVIČA

6

Z županom Mestne občine Koper Borisom Popovičem smo
se pogovarjali o najnovejši
odločbi ustavnega sodišča in
drugih aktualnih temah.

KOPER NAVDUŠUJE
PESTRO NA ŠPORTNEM
42
POMORSKE TURISTE 14 PODROČJU

Koper je v zadnjih letih postal
pravi magnet za potniške ladje.
Ladja velikanka Voyager of the
Seas je pri nas stalna nedeljska gostja, poleg nje pa naše
mesto redno obiskujejo tudi
druge potniške ladje.

V zadnjem mesecu so se v naši
občini odvili številni športni dogodki, med njimi velja izpostaviti dobrodelni nogometni turnir
Gol za Edija, koprski vaterpolisti
pa so postali državni prvaki.

AKTUALNO

2
Rezultati ankete minulega meseca:
Ali menite, da bo v primeru, da bodo volitve v MOK poleti,
udeležba nižja?
Vseeno mi je

19 %

Ne, ker je
skrajni čas za
volitve

Zagotovo da

21 %

60 %
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Mestna občina
Koper končno
ustavna
13. junija je Ustavno sodišče javno razglasilo svojo
odločitev glede pobude za oceno ustavnosti zakona in
odloka o razpisu rednih lokalnih volitev v Kopru.

Vprašanje naslednjega meseca:
Kako ocenjujete zadnjo odločbo Ustavnega sodišča?
• Volk sit in koza cela
• Zgodilo se ni nič
• Končno je Mestna občina Koper ustavna
• Vseeno mi je
Glasujte na www.koper.si

Pa smo jih dočakali. Volitve namreč. Dejstvo je, da je Ustavno
sodišče s svojo zadnjo odločitvijo sredi tega meseca marsikoga
predvsem presenetilo.
Ustavni sodniki so v svoje roke
vzeli škarje in platno in občankam in občanom naše občine
prižgali zeleno luč, da gredo
lahko 10. julija na težko pričakovane demokratične volitve,
v istem mahu pa naj bi ustanovili neke vrste novo občino.
A ta nepričakovana odločitev,
hvala bogu, ni tako črna, kot
se morda zdi na prvi pogled.
Nova občina naj bi namreč zares zaživela šele leta 2014 in vsi
vemo, da se v dobrih treh letih
zna še marsikaj zgoditi. Župan

Boris Popovič napoveduje, da
bodo v tem času storili vse, da
bi tudi v naprej ohranili enotnost Mestne občine Koper,
zato se odločitve ustavnih sodnikov po svoje veseli in pravi,
da gre za zmago, čeprav delno,
ampak vendarle za zmago.
Zato ob tej priložnosti odpira
šampanjce, nekaj pa jih je gotovo pospravil na hladno, kjer
bodo počakali do razglasitve
rezultatov volitev. Ker se z odločitvijo ustavnih sodnikov, da
gredo prebivalke in prebivalci
končno in dokončno ustavne
Mestne občine Koper na volitve, zaokroža tudi županovo
drugo mandatno obdobje, smo
občinske svetnike, predsednike krajevnih skupnosti, vidne
osebnosti z različnih področij
življenja in dela ter občanke in
občane povprašali, kako vidijo
in dojemajo minulo obdobje in
kako si predstavljajo razvoj v
prihodnje. Iz izjav je razbrati,
da se župan Boris Popovič ne
moti v prepričanju, da bo njegov tudi tretji mandat.
mag. Andreja Čmaj Fakin
Odgovorna urednica

Zakon o razpisu rednih lokalnih volitev v Mestni
občini Koper in akt o razpisu
volitev nista v neskladju z ustavo, je odločilo ustavno sodišče.
Ustanovila naj bi se občina
Ankaran, ki bi obsegala naselje
Ankaran, prve volitve pa naj bi
se izvedle v okviru rednih volitev leta 2014. Torej bodo Ankarančani pravico do lokalne
samouprave vsaj do takrat uresničevali v Mestni občini Koper,
je odločilo sodišče.
Ustavni sodniki so javno razglašeno odločitev, da zakon o
razpisu rednih lokalnih volitev v Kopru ter akt o razpisu
rednih volitev v občinski svet
in koprskega župana nista v
neskladju z ustavo, sprejeli
soglasno. S sedmimi glasovi

za in enim proti pa so odločili,
da se ustanovi občina Ankaran, da se prve volitve v občino izvedejo leta 2014 in da
imajo pripadniki italijanske
narodne skupnosti manjšinske pravice.Proti je glasovala
sodnica Jadranka Sovdat, ki
je prav tako nasprotovala že
odločbi, izdani lani. V delno
odklonilnem in delno pritrdilnem ločenem mnenju je
zapisala, da se še toliko manj
strinja s spremenjenim načinom izvrševanja omenjene
odločbe. Z njo je bil, kot piše
sodnica, nedopusten poseg v
volilno pravico, zato po njenem mnenju zakon in odlok o
razpisu volitev v Kopru nista
v neskladju z ustavo.Predsednik ustavnega sodišča Ernest Petrič je podal pritrdilno
ločeno mnenje.

Župan Mestne občine Koper pravi, da je z odločitvijo Ustavnega sodišča zadovoljen,
zato je odločbo simbolično proslavil s penino.
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Luka Juri,
poslanec
»Objava odločitve Ustavnega
sodišča pritrjuje predlagateljema
Zakona o razpisu rednih lokalnih
volitev v Mestni občini Koper Marijanu Križmanu in meni ter ugotavlja, da je v skladu z Ustavo. Zato
sem zadovoljen, da volitve bodo,
kot določeno, 10. julija letos. Hkrati
pa si je Ustavno sodišče dovolilo
dodatno odločitev, s katero je kršilo
načelo delitve oblasti in s tem 3.
člen Ustave, ne da bi bilo glede tega
sploh povprašano je samovoljno in
preko vseh svojih ustavnih pristojnosti ustanovilo Občino Ankaran.
Za takšno odločitev Ustavno
sodišče nima pristojnosti in če bo
to uveljavljeno, si je s tem vrhovna
ustavno-sodna oblast uzurpirala
tudi zakonodajno in izvršno oblast.
Po tej odločitvi lahko zaključimo,
da po interpretaciji ustavnih sodnikov ni Ustava, ampak le nebo
meja, do katere lahko sežejo, saj
lahko po novem ustavni sodniki
očitno samovoljno sprejemajo
tudi katerikoli drug zakon ali
morda celo imenujejo ali razrešijo
predsednika vlade. V bistvu so
se ustavni sodniki priložnostno
samoizvolili v poslanke in poslance in sprejeli odločitev, ki
ima elemente ustavno-sodnega
državnega udara, zato je nesprejemljivo in neupravičeno. Vsi tisti,
ki nam je pri srcu Ustava in pravna država, imamo ne le pravico,
ampak dolžnost, da mu preko
vseh zakonskih in sodnih poti
oporekamo. Kako naprej? Glavno
je, da imamo v mislih javni interes
Slovenije in seveda vseh občank in
občanov Mestne občine Koper. Da
izvedemo volitve, nato pa imamo
še dovolj časa, da preko državnega
zbora in evropskih sodišč zagotovimo spoštovanje Ustave. Kar
pa se mene tiče, dokler bo večina
občank in občanov Mestne občine
Koper zahtevala enotno občino,
bo to tudi moje jasno stališče!«

AKTUALNO

Zmago Jelinčič,
poslanec in predsednik SNS
»Ustavno sodišče je preseglo svoje zakonske pristojnosti.
Prepričan sem, da je treba resno
razmisliti o tem, kako omejiti
pristojnosti ustavnega sodišča«.

Stane Vlaj,
Strokovnjak za
lokalno samoupravo
»Odločitev sodišča ocenjujem
kot zlorabo lokalne samouprave. V Sloveniji je čas za zelo
poglobljeno razpravo o lokalni
samoupravi, saj je to, kar se je
zgodilo z njo, katastrofa. To
pomeni, da je oblast ustavnega
sodišča nad vsemi ostalimi. Gre
za nestrokovno in spolitizirano
odločitev ustavnih sodnikov, z
izjemo sodnice Jadranke Sovdat, ki je podala ločeno mnenje.
To je tipičen primer, ki bi ga
kazalo spraviti pred sodišče
za človekove pravice v Strasbourgu. Nezaslišano je, da
ustavno sodišče daje potuho
nepremišljenim dejanjem. Argumentov proti občini Ankaran
je nič koliko, prevladali pa so
politični apetiti in ne strokovni
argumenti. Ankarančani so bili
zavedeni. Slovenija je razdrobljena na preveč majhnih občin,
ki niso sposobne izpolnjevati
svojih nalog. Mnoge majhne
občine so nastale na pobudo
nekih krajevnih veljakov, ki so
morda zdaj celo župani in si
razlagajo lokalno samoupravo
čisto po svoje. V Sloveniji je čas
za zelo poglobljeno razpravo, saj
je to, kar se je zgodilo z lokalno
samoupravo, katastrofa«.
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Pavel Gantar,
Predsednik DZ
»Predvsem sem zadovoljen, ker je
Ustavno sodišče dopustilo volitve
v MOK, odlaganje teh volitev bi
pomenilo resno kršitev ustavnih
pravic do volitev in vsem, ki nam
je kaj za demokracijo vemo, da je
to zelo pomembno. Kar pa zadeva
ustanovitev Občine Ankaran, je
pa ta odločitev zelo nenavadna,
je unicom v slovenski ustavno
sodni praksi in o njej bo teklo še
veliko, veliko razprave, predvsem
kakšna je funkcija Ustavnega
sodišča in lahko samo negativni
zakonodajalec ali lahko zavzema
tudi pozitivno vlogo pri zakonodajnem procesu. Lahko si predstavljamo, kaj bi se zgodilo, če bi

Ustavno sodišče recimo na tak
način sprejelo kakšen drugi zakon in ustanovilo kakšno drugo
inštitucijo. Torej, tisti, ki so glasovali proti Občini Ankaran, niso
imeli sploh enotnih pogledov ali
pa enotnih motivov za takšno
glasovanje, čeprav so potem glasovali, recimo, proti. To da je bilo v
preteklosti ustanovljeno več občin,
za katere sem trdno prepričan, da
ne bi smele biti ustanovljene, po
mojem mnenju ne more biti razlog, da bi potem ustanovili še eno
takšno občino. Če smo nekoč delali napake, nisem prepričan, da je
dobro delati nove napake. Ključno
vprašanje je dejansko ustavno
pravno in ustavno sodno in o tem,
po mojem mnenju, bo res še veliko besed. Ustavno sodišče ima
nadzor nad zakonodajno funkcijo,
ni pa sam zakonodajalec. Občina
se ustanovi z zakonom. Vsekakor
pa mislim, da ima ta odločba, če
se državni zbor pri tem ne bo
angažiral, daljnosežne ustavnopravne posledice za demokratično
konstitucijo te države«.

AKTUALNO
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Aleksij Mužina,
strokovnjak za upravno pravo
»Vsakršna razprava o tem, kako
bodo sprožena pravna sredstva,
mislim da je odveč. Obstaja sicer
možnost, vendar ta možnost je podana v okviru ustave, torej Državni
zbor bi lahko z ustavnim zakonom
nadomestil odločitev ustavnega
sodišča, ali s spremembo ustave«.

Dr. Ernest Petrič,
predsednik Ustavnega sodišča
»Če bi Ustavno sodišče ne storilo nič, kakšen položaj bi bil?
Položaj bi bil ta, da bi pravzaprav trpela verjetno volilna
pravica Koprčanov ali pa bi bili
organi, ki bi bili tam izvoljeni
pod velikim vprašajem ali so
sploh legitimni organi. Prob-

Uslužbenci občinske
uprave pomagali
družini Šavle
Prav na prvi poletni dan, 21. junija, je župan Mestne
občine Koper Boris Popovič z direktorico občinske
uprave Sabino Mozetič, vodjo kabineta Tomažem
Gantarjem, direktorjem Komunale Koper Igorjem
Hrvatinom, vodjo Civilne zaščite Igorjem Rakarjem
in predsednikom Krajevne skupnosti Gradin Mirom
Kocjančičem obiskal družino Šavle, ki jim je 5. junija
požar zaradi strele uničil hišo.
Župan je prizadeti
družini izročil pismo s prostovoljnimi prispevki, ki jih je
skupaj s sodelavkami in sodelavci občinske uprave zbral za
družino. Komunala Koper pa

je k hiši pripeljala tovornjak
lesa, ki ga bo družina potrebovala za novo strešno kritino. Do popolne obnove hiše je
družina začasno nameščena v
prostorih krajevne skupnosti.

Družina Šavle je bila obiska in pomoči izredno vesela ter, kot so tudi sami dejali,
sedaj veliko bolj pomirjena, saj jim županov prihod dokazuje, da lahko v stiski res
računajo na pomoč Mestne občine Koper.

lem bi ostal odprt, tako kot je
ostal navsezadnje odprt vse od
leta 1997, ko je prav o problematiki Občine Koper Ustavno
sodišče prvič odločalo. Zelo zanimivo je bilo poslušat pred par
minutami gospode iz Ankarana. Tudi to smo imeli v mislih.
Do leta 2014, do volitev je še
daleč. Želeli bi, da bi se temperatura spustila. Rečeno je bilo,
se bomo dogovarjali, se bomo
pogovarjali, bomo skušali videti
na kak način bi zagotovili prav-
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zaprav uresničevanje pravic in
sožitje na tem območju.
Hkrati pa osebno mislim, da
je občin pri nas zelo veliko,
da ne rečem kaj več. In v tem
položaju, kot tudi pravimo bo
treba živeti varčno, racionalno,
ima Državni zbor vso možnost,
da če poslanci menijo, da je
občin preveč, da razmislijo o
stvari, predlagajo ustrezen zakon. Ustavno sodišče nikoli ne
bo poseglo v to, ali je preveč ali
premalo občin«.
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MNENJA
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Kaj menite vi?
Številne ljudi, ki so tako ali drugače povezani z našo občino, smo vprašali, kaj menijo o razvoju Mestne občine
Koper v zadnjih letih in delu župana Borisa Popoviča.

Aleksandra Lazarevič,
študentka in občanka MOK
»Pred osmimi leti se nisem
zavedala, kolikšnega pomena ima
razvoj mesta na nas občanke in
občane Mestne občine Koper.
Sedaj, ko sem starejša in vidim koliko so zadnje naložbe pripomogle k boljšemu počutju v mestu,
se zavedam, kako pomembno je,
da imamo za župana nekoga, ki se
trudi in vlaga v infrastrukturo, ki
nam mladim in starejšim mnogo
pripomore k boljšemu počutju.
Spomnim se, da se v Kopru prej
ni dogajalo nič. Sedaj pa moji
vrstniki zelo radi zahajajo v samo
mesto in tam preživljajo svoj
prosti čas. Danes se mladi imamo
kam dati. Povsod se nekaj dogaja
in za vsakega se nekaj najde. Mislim, da je delo župana gospoda
Borisa Popoviča odlično in to se
tudi vidi. Upam, da bo še naprej
županoval in vlagal v naše mesto.
Mislim, da če ne bi bilo njega, bi
bilo mesto še vedno na isti ravni
kot je bilo pred osmimi leti«.

Zorica Ašanin,
študentka in občanka MOK
»V zadnjih letih se je mesto Koper zelo spremenilo. Glede na
delo prejšnjih županov, moram
reči, da je največ od vseh njih
naredil Boris Popovič. Danes je
mesto dosti lepše. Veselijo me
številni turisti, ki radi prihajajo

v Koper. Tako imamo tudi mi
mladi možnost spoznavati druge
kulture in druge ljudi. Županovo
delo ocenjujem kot odlično in
zelo učinkovito. Mislim, da je
on edini, ki je v tem mestu nekaj
naredil. Vsi so samo obljubljali in
nič naredili. Veseli me, da je iz Kopra naredil en mali Los Angeles«.

Alberto Scheriani,
podžupan Mestne občine Koper
»Razvoj Mestne občine Koper je
očiten, vidi se, da se v občini dela,
da stvari gredo naprej. Vidi se
tudi, da se dela za ljudi, ki živijo
v tej občini, pa tudi za vse tiste,
ki naše mesto in našo občino
obiskujejo. Glede dela župana
Mestne občine Koper je očitno,
da veliko dela in evidentno je, da
to kar dela, dela zelo, zelo dobro.«

Dominik Niewelt,
študent na Erasmus
izmenjavi s Poljske
»Mesto Koper mi je zelo všeč.
Zanimiva mi je ta povezava med
starim in modernim mestnim
središčem. Vse je tako čisto in
novo. Najbolj me fascinirajo luči
na Ukmarjevem trgu, ki spreminjajo barvo, všeč so mi tudi palme.
Slišal sem za vašega župana gospoda Borisa Popoviča. Pravijo, da je
bil nedavno v Miamiju in da je on
zaslužen za prihod teh ogromnih
potniških ladij. Zanimivo je, da je

tako majhno mesto sposobno
sprejeti tako ogromno ladjo. Zanimivo. Svoj čas v Kopru najraje
preživim na koprski promenadi, ki
jo radi kličemo kar Miami Street«.

Sebastjan Vežnaver,
podjetnik
»Razvoj Mestne občine Koper ocenjujem kot zelo dober in
seveda tudi delo našega župana
Borisa Popoviča je odlično. Če
bi vse občine v naši državi imele
takega župana, Slovenija sploh
ne bi čutila recesije. Dejstvo je,
da sem se včasih hodil sprehajat
v Izolo, sedaj pa se veliko raje
sprehajam po Kopru.«

Isabella Flego,
občinska nagrajenka
»Razvoj Mestne občine Koper
ocenjujem kot zelo pozitiven, naše
mesto je dobilo povsem novo,
izredno lepo podobo in je lahko
v ponos vsake občanke in občana
naše Mestne občine Koper. Mestne
občine Koper in razvoja, ki ga je
ta doživela v zadnjih letih, zato
ne moremo primerjati z nobeno
občino v naši državi. Glede župana
pa lahko rečem, da je izredno
pogumen, saj se na svoji poti sooča
z velikimi izzivi in preprekami, pohvalno pa je tudi, da je vsak njegov
korak dobro premišljen. Sama veliko sodelujem onkraj meja naše
države in moram reči, da vsak, ki

pride k nam na obisk kar ne more
verjeti, koliko je bilo pri nas narejenega in kako zelo sta se naše mesto in seveda naša občina v nekaj
letih spremenila.«

Anton Skok,
nekdanji ravnatelj
Delovanje Mestne občine Koper v zadnjih štirih letih bi ocenil
s šolsko oceno odlično. Koper se
je popolnoma spremenil. Ljudje,
ki so bili v Kopru nekaj let nazaj
in danes ponovno pridejo v mesto
ga preprosto ne prepoznajo. V
Mestni občini Koper se je seveda
delalo vseh osem let in mesto je v
vseh teh letih postalo smelo in prijazno ljudem. Za delo župana bom
pa povedal kot sem to že nekajkrat.
Župan Mestne občine Koper Boris
Popovič je pogumen, pošten in
do določene mere smel človek.
Čestitam mu na njegovi hrabrosti v zvezi z Ankaranom. Vsa čast,
da je uspel zadržati Ankaran pod
enotno Mestno občino Koper.

Ludvik Hrvatin,
občinski nagrajenec
»Če govorimo o napredku v Mestni
občini Koper, moram povedati, da
si boljšega ne bi mogli zaželeti. Urejenost športne in prometne infrastrukture je odlična. Delo župana
ocenjujem kot zelo v redu. Precej
smo naredili v mestu in verjamem,
da se bomo v naslednjem mandatu
še bolj osredotočili na zaledje«.

INTERVJU
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»Nimamo na razpolago Tomosovega aviona,
zato smo kar s šampanjcem nazdravili«
Z županom Borisom Popovičem smo se pogovarjali o zadnji odločbi ustavnega sodišča in nekaterih drugih
aktualnih temah.
Kako komentirate zadnjo odločbo Ustavnega sodišča, na
osnovi katere so tudi občankam
in občanom MOK dovolili demokratične volitve?
»Po vseh teh letih
smo končno in dokončno postali ustavna Mestna občina
Koper in to enotna Mestna
občina Koper. Po vseh zapletih
in peripetijah, ki so se in se nedvoumno še bodo dogajale, je
dejstvo, da smo končno dobili
v roke odločbo, s katero lahko
gremo na volitve. Pozabiti ne
smemo, da nam je bila ves ta
čas surovo kratena pravica do
volitev. Cela Slovenija je namreč volila lokalno samoupravo lani oktobra, mi pa gremo
kot črne ovce zadnji na volitve
šele zdaj, 10. julija 2011. Vemo,
da so vsa ta leta politične sile
tako ali drugače hotele na
vsak način in za vsako ceno
razdeliti našo občino, to našo
uspešno, enotno Mestno občino Koper. Zmeraj in za vsemi
političnimi opcijami, ki so se
trudile razbiti našo občino, je
stalo eno in edino ime, to je
razvpiti koprski odvetnik Danijel Starman, ki je zdaj z enimi, zdaj z drugimi političnimi
prijatelji, najprej z desnimi, sedaj pa celo z levimi neumorno
delal na projektu razbitja Mestne občine Koper. Neizpodbitno dejstvo je, da je naša občina, kljub vsem tem pritiskom,
ostala enotna, da na območju
Mestne občine Koper gremo
na volitve in da bomo 10. julija
volili v organe Mestne občine
Koper kot celote. V odločbi
namreč jasno piše, da se ustanovi občina Ankaran, v kateri
bodo volitve šele leta 2014, kar
pomeni, da se bo najmanj do
takrat vse dogajalo v okviru
Mestne občine Koper«.

»Dejstvo je, da dokler so taki apetiti in dokler nekdo na tak način ponuja pol Luke Koper tri tisoč prebivalcem, bodo vsi soglašali
z odcepitvijo. To je logično. Če gremo to ponudit npr. delu občine Ljubljana, npr, da bi Viču ponudili pol Luke Koper ali pa bi
delu Maribora ponudili pol Luke Koper, vsak bi se odcepil. Tudi če bi pol Luke Koper ponudili Bošamarinu, kjer sam živim, bi
se Bošamarin odcepil, mene pa bi raje povozili«.

Kaj to pomeni za vas in za delo
Mestne občine Koper?
»To nam odpira
ogromno novih možnosti. Mi
bomo seveda to izkoristili, kot
je to izkoristila pobuda za ustanovitev nove občine Ankaran.
Tako, kot do sedaj, bomo izkoristili vse pravne možnosti,
ki jih imamo na razpolago.
Morda bomo poskušali že v
tem mandatu, in sicer z novim
ustavnim zakonom. Vsekakor
pa bomo to naredili tudi v naslednjem mandatu državnega zbora, ki bo, kot kaže, zelo
kmalu. Jaz sem prepričan, da
bo konstelacija političnih sil v
državi kmalu zelo drugačna in
da bomo zlahka dobili to večino, ki je zahtevana za dokončno ohranitev enotne Mestne
občine Koper. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki so
pri tem sodelovali, še najbolj
seveda državnim svetnikom, ki

so najbolj pripomogli k temu,
da smo ostali enotni, ker so
omogočili dodatni premislek
državnemu zboru oziroma poslancem. Zahvaljujem se tudi
vsem poslancem, ki so glasovali proti drobitvi in za enotno
Mestno občino Koper, konec
koncev pa se zahvaljujem tudi
ustavnim sodnikom in seveda
še najbolj predsedniku ustavnega sodišča, gospodu Ernestu Petriču, da so našli neko
formulo, da bo volk ostal sit in
koza cela in da se bo politika s
trezno glavo odločila, kaj sploh
hoče z državo, ki jo vodi. Dovolili so volitve v enotni Mestni
občini Koper in to je za nas danes najbolj pomembno«.
Naj preberem samo pritrdilno ločeno mnenje gospoda
sodnika dr. Ernesta Petriča,
ki je napisal med drugim, da
ustavno sodišče s to svojo od-

ločitvijo ni razsojalo o smotrnosti obstoja te občine, kar je
zelo pomembno, in še manj o
smotrnosti sedanje razdelitve Slovenije na več kot dvesto občin, katerih dobra polovica dejansko ne izpolnjuje
pogojev po veljavnem zakonu. To ureditev tudi v povezavi
s finančnimi težavami države,
državni zbor lahko spremeni
z novo sistemsko ureditvijo.
Ta bi lahko uveljavila večjo
zaokroženost občin in sposobnost njihovega samovzdrževanja. Pri tem pa državni
zbor ne bo smel ravnati arbitrarno, pač pa v skladu z merili in pravili ravnanja, ki si jih
bo sam postavil, ki bodo v polju njegove proste presoje, se
pa bodo morala uporabljati
za vse enako. In še v peti točki
dr. Petrič piše: Z ustanovitvijo občine Ankaran je ustavno
sodišče storilo velik korak, ki
pa je bil iz navedenih razlo-
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gov in za varstvo ustavnosti
in vladavino prava upravičen.
Nujnost zaščititi ustavnost, to
izjemno pomembno vrednoto v ustavni demokraciji, me
vodi pri odločitvi, da ta korak podprem in za odločitev
ustavnega sodišča glasujem.
V postopku do dokončnega
konstituiranja občine Ankaran, predvidoma z izvolitvijo
njenih organov lokalne samouprave leta 2014, pa bo
dovolj možnosti za sporazumno ureditev tistih vprašanj
med novo občino in preostalo
Mestno občino Koper, ki so
pomembna za njun bodoči
razvoj ter so tudi zaradi bodočega razvoja za Slovenijo izjemno pomembne Luke Koper
in zaradi obstoja italijanske
narodnosti v obeh občinah
specifična in izjemno, ponavljam, izjemno pomembna.
V kontekstu nastalega položaja, predvsem pa vzdržnosti
državnih financ, utegne tudi
državni zbor poseči, kar je
njegova pristojnost, v morebitne spremembe organiziranosti lokalne samouprave.
In jaz sem prepričan, da bo
do tega prišlo. Jaz ne bom
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»Upam, da bo naslednja konstelacija, naslednji državni zbor zmogel to treznost in s to agonijo dokončno prekinil«, pravi župan.

rekel, da bo, ampak upam,
da bo že v tej konstelaciji,
ampak tej konstelaciji se žal
ali pa na srečo rok trajanja
počasi krajša oz. se ji izteka.
Tako, da upam, da bo naslednja konstelacija, naslednji
državni zbor zmogel to treznost in s to agonijo dokončno prekinil«.

Kakšen pa je vaš plan B? Kaj bi
se zgodilo, če bi polovico koncesnine Luke Koper dobil Ankaran?
»Ves čas opozarjam,
da bi to pomenilo ne samo
konec Luke Koper in njenega
razvoja, ampak tudi konec obstoječe dejavnosti Luke Koper,
kar bi posledično bila prava
socialna bomba na našem območju in ves čas govorim in
opozarjam, da do tega enostavno ne sme priti! In to je
očitno tudi našim politikom
zdaj že jasno, saj je vendarle
več kot dve tretjini poslancev
doumelo in razumelo, da je to
lahko zelo velik problem tudi
za celotno državo in da se to ne
sme zgoditi. Prepričan sem, da
bo ustavni zakon pravočasno
sprejet, tako da o temni plati te
zgodbe, ker bi bila preveč črna,
ne smemo niti razmišljati«.
Občutek dajete, da ste z ustavno odločbo zadovoljni…
»Jaz sem seveda z odločbo zelo zadovoljen, saj ste
lahko sami videli, kako so se
dogodki odvijali vsa ta leta in
kako smo z ogromnimi težavami ostali enotni in končno
postali tudi ustavni. Tako težko smo prišli do teh lokalnih
volitev, da se mi še zdaj zdi, da
sanjam.

Kakšno je vaše mnenje o pobudnikih za ustanovitev občine Ankaran?
»Kot sem že prej povedal, za celotno zadevo stoji en in
edini Danijel Starman, vsi ostali
vpleteni v to zadevo igrajo vlogo
slamnatih mož. Enkrat je uporabljen eden, drugič drugi in tako se
dogaja vsa ta leta. Lep primer imamo tudi na slovensko-hrvaški meji
na Dragonji, kjer Danijel Starman
vsa ta leta izkorišča in zlorablja Joška Jorasa do onemoglosti. Pripeljal
ga je celo tako daleč, da je gladovno
stavkal in že samo dejstvo, da odvetnik Danijel Starman ni nikoli sam
gladovno stavkal, nam pove o tem
človeku zelo veliko.
Večkrat sem javno povedal, kakšne ponudbe sem dobival od Gregorja Strmčnika, Janeza
Starmana in seveda vrhovnega
poveljnika Danijela Starmana. V
pisarni odvetnika Janeza Starmana so mi vsi trije zgoraj omenjeni
ponudili, da bi aktivno sodeloval
v razbitju Mestne občine Koper –
MOK na ZOK, to je Zvezo občin
Koper, ustanovilo bi se pet do šest
novih občin v zaledju Kopra, kjer
bi tej novi majhni župančki seveda
morali poslušali mene, ker naj bi
bil jaz veliki šerif, za to bi poskrbeli
oni. Matoz, moj odvetnik, v katerega naj bi bil jaz zaljubljen, naj bi
še naprej opravljal posle za Mestno
občino Koper, vse ostalo pa naj bi
seveda »podelali« oni.
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Druga ponudba: Janez Starman mi zagotovi, da
je prevzel vse zadeve v zvezi z
Adrio Ankaran od očeta in mi
ponudi takojšnji nepreklicni
umik iz Adrie Ankaran za 3
milijone evrov in to pospremi
z besedami »ali kupiš ti, ali tvoji prijatelji, ali občina, meni je
popolnoma vseeno. 3 milijone
evrov in jaz grem.« Podobnih
zadev je bilo še mnogo. Med
drugim mi je Gregor Strmčnik po posredovanju njegovega
prijatelja Janeza Starmana takoj
po prevzemu moje županske
funkcije ponudil partnerstvo
v njegovem podjetju, ki naj bi
se ukvarjalo z življenjskimi
zavarovanji. Odgovoril sem
mu, da mu lahko pomagam,
kolikor je v moji moči, vendar
partner ne želim biti, saj se na
ta posel ne spoznam in sem župan in za druge zadeve, ki niso
vezane na to funkcijo, niti časa
nimam. Očitno je bila zamera
zelo velika.
Vsem naj bo zelo
jasno, da sem postal župan
Mestne občine Koper in na
nobene igrice s ciljem razbitja
Mestne občine Koper ne pristajam. Če bi ti fantje imeli resne in poštene namene, bi enostavno kandidirali za župana
enotne Mestne občine Koper,
kakor sem storil tudi jaz.«

»Problem je v tem, da je meja naselja Ankaran nerodno narejena. Nihče v preteklosti ni razmišljal o tem. In ravno to Danijel
Starman z veseljem izkorišča. Prav v neposredni bližini mesta Koper se dogaja skladiščenje, pretovarjanje v Luki Koper, meja pa
je reka Rižana. Drugi pomol in bodoči tretji pomol sta na območju KS Ankaran. Kakšno vezo ima Ankaran z Luko Koper? Luka
Koper se je ves čas razvijala na območju Mestne občine Koper, še posebej na območju centra Kopra. In če pogledamo, koliko
prebivalcev mesta Kopra trpi za posledicami Luke Koper vsa ta leta, je enostavno nemogoče, da bi danes Ankarančani dobili več
kot polovico Luke Koper. To je enostavno nemogoče. Njih je tri tisoč, nas pa okrog 52 tisoč in posledice Luke smo in bomo imeli
samo mi. To bi lahko že zdavnaj spremenili tako, da bi spremenili zakon, s katerim bi spremenili to mejo. Prav to smo mi želeli
storiti že tri krat, ampak ob vsaki pobudi za ustanovitev občine, se je ta postopek ustavil«.

ki še vedno verjamejo, da
Danijel Starman in njegova
compania bella dela vse to
izključno zaradi tega, ker
imajo radi Ankarančanke
in Ankarančane, zdaj je namreč končno jasno, da vse to
delajo zato, ker tej gospodje
imajo – na našo žalost- radi
le sami sebe«.

Večkrat ste že govorili o problematičnosti DPN za Luko Koper, v čem
vidite glavni problem?
»Glavni problem je, da
ta DPN niti slučajno ni usklajen
z lokalno skupnostjo, z ljudmi, ki
tukaj živimo in ta DPN bo na naša
življenja še kako vplival. Sprejeti
DPN je naravnost neživljenjski in

Kako pa komentirate nedavni
sprejem DPN za Luko Koper?
»Kot sem že izjavil,
sem zelo vesel in zadovoljen,
da je vladi končno uspelo sprejeti DPN za koprsko pristanišče, trajal pa bo točno toliko,
kot bo trajala obstoječa vlada.
Ajajaj!?«

nečloveški. Veliko bolje bi bilo ne
sprejeti ničesar kot pa tak invalidni
DPN, ki ga v resnici nihče noče in
ki v resnici ne bo nikoli zaživel. V
praksi na osnovi tega DPN ne bo
moč pridobiti gradbenega dovoljenja niti za eno skladišče, kaj šele za
kaj večjega. Ocenjujem, da gre za
proč vržen čas in denar. Vsekakor

Danijel Starman za Radio1
županovih izjav ni komentiral, povedal je:
Torej, glede na to, da je
začela volilna kampanja, ne
mislim nobenih izjav dajati
na stališča gospoda Popoviča, ker on bi vsako besedo
obrnil in zlorabil dejansko
moje stališče. Hvala lepa«.
Župan pa se je na to izjavo
odzval: Danijel Starman
tega ni komentiral zato, ker
je vse res. Mene lahko ljudje
označujejo za takega ali drugačnega, ampak vsi dobro
vedo, da jaz nikoli ne lažem
in da vedno držim besedo.
Kar se pa Danijela Starmana
in njegove companie belle
tiče, pa je jasno, da so zdaj
končno padle maske. Prepričan sem,da je malo takih,
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bi se morali uskladiti in dogovoriti
z lokalno skupnostjo in določiti, kaj
se da in česa se ne da. Podaljšanje
prvega pomola enostavno ne moremo dovoliti, kajti naše krajanke
in krajani tega nočejo. Zato bi morali poiskati druge rešitve.«
V teh dneh je predsednica KS Koper Center Vida Gračnar postala
predsednica koprskega odbora
stranke Oljka. Kakšen je vaš komentar na to?
»Že po njenem obnašanju med celim mandatom se je
videlo, da ji niti slučajno ni mar za
Koprčanke in Koprčane, ampak,
da gospa zelo perfidno gradi neko
svojo politično kariero na plečih
nič hudega slutečih Koprčank in
Koprčanov. Veseli me, da je končno
snela masko in priznala, da je goreča
podpornica človeka, Koprčankam
in Koprčanom zelo dobro poznanega še iz časov, ko je spravil Tomos v
stečaj. In že, ki smo pri Tomosu, mi
nimamo na razpolago Tomosovega
aviona, zato smo kar s šampanjcem
nazdravili na odločitev ustavnega
sodišča. Naj živi in se razvija močna,
enotna in zavidanja vredna občina,
Mestna občina Koper.«
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Milan Dukić,
predsednik društva Boxe Koper
»Kar se tiče športnega
sodelovanja našega športnega
društva BOXE in Mestne
občine Koper, moram povedati, da smo z delom občine
zelo zadovoljni. V tej gospodarski krizi si je Javni zavod za
šport, skozi javne razpise zelo
prizadeval pri sofinanciranju
in obratovanju vseh koprskih
klubov. S sodelovanjem smo
tako maksimalno zadovoljni
in upamo, da se bo tako nadaljevalo. Župan je s svojim delom pokazal, da je mož besede.
Držal je obljube, ki jih je pred
mandatom podal. Njegovo
delo se pozna in zelo smo zadovoljni. Upamo, da bo tako še
naprej«.

Prof. dr. Dragan Marušič,
dekan UP FAMNIT in
občinski nagrajenec
»Mestna občina Koper se
očitno infrastrukturno razvija. Ta razvoj je celo pospešen.
Opazi ga lahko vsak, že
površno pozoren obiskovalec. Vtis je, da se tudi število
obiskovalcev povečuje. Ob
tem je pri tistih, ki se dalj časa
niso ustavili v Kopru, pogosto
opaziti prijetno presenečenje
nad spreminjanjem njegovega
videza. V tej smeri in s tem
tempom velja nadaljevati ta
razvoj. Kot profesor in človek z
univerze pa veliko razmišljam
tudi o razvoju univerzitetnega
življenja kot eni od možnih in

MNENJA
razumnih strateških prioritet
MOK. Del tega razvoja naj
bi bilo tudi razgibanje Kopra
kot študentskega mesta, kot
zbirališča in kraja prebivanja
študentov in drugih predstavnikov mladih. Mladi, ki
se odločajo za študij v Kopru
in ki mesta tudi ob vikendih ne zapustijo, dajejo mestu
posebno energijo, pravzaprav
kar življenje samo. Skrb za to,
da bi v Kopru po študiju našli
tudi ustrezne zaposlitve in da
bi se odločili tudi živeti nekje
v MOK, se mi zdi pomembno
strateško vprašanje. Prav univerza in vodstvo MOK imata ta
privilegij in to veliko odgovornost, da z odličnim sodelovanjem in inspirativno sinergijo
uresničita te zamisli. Ni razloga
ne verjeti, da je takšna regionalna zgodba o uspehu zelo
uresničljiva«.

Darko Kavre;
direktor Javnega
stanovanjskega sklada Mestne
občine Koper
»Koper se izredno hitro razvija, kar je razvidno na vseh
področjih; se spreminja in
postaja urejeno in lepo, pravo
mediteransko mesto. Razvoj
je viden tako v mestu, kot na
podeželju. Glede dela župana
Borisa Popoviča pa menim,
da je neumoren borec za
spremembe, poln novih in
drugačnih idej, ki nam včasih
na prvi pogled niso razumljive,
marsikomu tudi niso všeč, pa
vendarle na koncu prepričajo
večino. Še posebej bi poudaril
njegovo podporo pri snovanju
in izvajanju stanovanjske politike, saj smo v preteklih letih
zgradili čez 250 novih stanovanj. Prav tako podpiram
njegova odločna prizadevanja
za ohranitev celovite Mestne
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občine Koper, saj nam le-taka
omogoča stabilnejši in hitrejši
nadaljnji razvoj«.

Marinko Galič,
nekdanji nogometni
reprezentant
»O delovanju Mestne občine
Koper lahko govorim samo
v superlativih. V Kopru sem
sicer zelo poredko, saj živim
in delam v Mariboru. Kadarkoli pridem v Koper, je
tam vedno nekaj novega. Tako,
da moram povedati, da se je
Koper zelo lepo razvil. To ne
govorim samo zato, ker sem
Koprčan, ampak zato, ker se v
desetih letih vidi razlika, ki je
ogromna. Mislim in trdim, da
je Koper daleč najlepše mesto
v Sloveniji in ta zasluga gre
županu Mestne občine Koper
Borisu Popoviču, ki je držal
vse obljube, za razliko od drugih županov. Mesto Koper je
fenomenalno«.

Zdravko Hočevar;
direktor Rižanskega vodovoda
Koper
»Napredek in razvoj občine je
viden na vsakem koraku, tako
v samem centru mesta, kot na
podeželju. To se pozna tudi na
področju komunalne opremljenosti in s tem na kvaliteti
življenja naših občanov. Z vodo
oskrbo je tako priskrbljenih že
kar 99,7 % naših prebivalcev.
Doseganje tako visokih standardov na tem področju, je bilo
mogoče samo z usklajenim in
strokovnim delom služb občine
in komunalnih podjetij, za kar
pa gre zasluga vodstvu občine –
županu. To velja tako na področju
načrtovanja kot izvedbe infrastrukture in predvsem financiranja, kjer je občina ena uspešnejših
na področju črpanja evropskih
sredstev. Z nadaljevanjem takega
načina dela bomo tudi v prihodnje skupaj dosegali visoko zastavljene cilje.«

Oglašujte tudi vi!
kontaktirajte nas na
andreja.cmaj@koper.si
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Župan ni zlorabil položaja
Po 14 domnevnih kaznivih dejanjih, ki so jih županu Mestne občine Koper Borisu Popoviču očitali ob začetku
njegovega prvega mandata, je vedno bolj jasno, da Boris Popovič ni storil prav nobenega kaznivega dejanja.
Višje sodišče je pred
dnevi župana v razvpiti »davčni«
sodni zadevi oprostilo v delu, v katerem so mu očitali zlorabo položaja in protipravno prilastitev premoženjske koristi, medtem ko bo
županova obramba zoper sodbo
višjega sodišča v delu domnevne
davčne utajitve v višini 11 tisoč
evrov in ponarejanja listin vložila
zahtevo za varstvo zakonitosti na
vrhovnem sodišču. Župan pričakuje, da bo na vrhovnem sodišču
padla tudi ta obsodba.
Boris Popovič je na posebni novinarski konferenci, ki se
jo je udeležilo kar sedem odvetnikov, ki so ga zastopali v skoraj
deset let trajajoči gonji s ciljem
politične diskreditacije župana
in onemogočanja opravljanja
županske funkcije, da je z odločitvijo zadovoljen, zlasti, ker sta
bila vseh sumov oprani njegova
žena Eva Popovič in sestra Laura
Ban, ki so jo ob priprtju župana,
9. 9. 2003, celo za 48 ur pridržali.
Seveda pa ne more biti povsem
zadovoljen, saj ga še niso povsem
oprostili.
Marko Bošnjak iz odvetniške pisarne Čeferin, ki je
Borisa Popoviča zastopal po ponovnem sojenju na koprskem
okrožnem sodišču (na prvem
sojenju so ga oprostili, vendar je
višje sodišče sodbo razveljavilo,
na ponovnem sojenju pa so ga
spoznali za krivega) pojasnil, da
mu je bilo na podlagi pregledane
dokumentacije takoj jasno, da so
se v tej sodni zadevi zgodile očitne
procesne kršitve, da je prišlo tudi
do napačne uporabe materialnega prava in da v celotnem procesu
ni bilo nikakršnih dokazov, da bi
Boris Popovič storil katerokoli od
očitanih kaznivih dejanj. Kot je ob
tem razložil, je do procesnih kršitev prišlo že pri samih hišnih preiskavah, ki so jih opravili ne glede
na to, da ni bilo dokazov, da bi bil
Boris Popovič kadarkoli storil

Župan Boris Popovič je zadovoljen, še zlasti, ker sta bili vseh sumov oprani sestra
Laura in žena Eva.

kazniva dejanja, v samem procesu je prišlo tudi do nezakonitega
tajnega policijskega dejanja, do
onemogočanja obrambi, da bi izvajala dokaze in da bi bilo sojenje
nepristransko.

ugotovil, da Boris Popovič sigurno ni podpisal davčne napovedi,
prav tako pa ni dokazov, da bi jo
on osebno vložil na Durs. Zato
je vsakemu laiku jasno, da do
davčne utaje sploh ni moglo priti.

Župan Boris Popovič na posebni novinarski konferenci, ki se jo je udeležilo kar
sedem odvetnikov.

Obramba je vselej trdila, da nikoli ni bilo dokazov, da bi
si Boris Popovič sploh protipravno prilastil kakršno koli premoženjsko korist, kar je pred dnevi
potrdilo tudi višje sodišče. To bi
moralo, pravi Bošnjak, opaziti že
sodišče na prvi stopnji, in sicer
preden je sploh sprožilo postopek
obravnave. Prav tako ni nikakršne pravne podlage za domnevno
davčno utajo, kar je po njegovo
jasno iz najbolj elementarnih
postopkov sodišča. Poleg tega je
sodni izvedenec že v postopku

»Uspeh pravnega sistema ni, če je
nekdo obsojen, in to po možnosti čimprej, njegova vloga je, da
presodi pravično in pošteno.« Z
oprostilnim delom te sodbe smo
lahko po besedah Bošnjaka vsi zadovoljni, saj je izraz visoke pravne
kulture v naši državi in upa, da
bo tako presodilo tudi vrhovno
sodišče. Popovič je ponovil, da je
bila vsa gonja proti njemu posledica dejstva, da se je v letu 2002
odločil za vstop v politiko. »Za
razmislek: oba sodna izvedenca
sta nedvomno v vrhu dveh, meni
nenaklonjenih političnih strank,
ne dovolijo prenosa pristopjnosti
na drugo sodišče zunaj Kopra,
presenetljivo, pa moje zadeve,
tudi kasnejše, obravnava vedno
ista sodnica. In kaj se je zgodilo s
sodnico, ki me je na prvi stopnji
oprostila? Ni je več, kot ni več niti
tedanjega predsednika sodišča.«
Franci Matoz, odvetnik, ki ga je zastopal od vsega
začetka, ko so po njegovem z
očitanimi domnevnimi kaznivimi dejanji ustvarjali kriminalno
veličino, pa je dejal: »Danes ne
verjamem več v naključja, naključij ni!« Seveda pa se ob tem poraja tudi vprašanje, kdo vse, kot je
rekel župan, bo poravnal vso nastalo škodo in ali bo kdorkoli od
vpletenih v tej zadevi sploh kdaj
in komu odgovarjal.

Družinska tradicija obdelave
naravnega kamna od leta 1917
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V občini ne stojijo križem rok
Kljub temu, da je Mestna občina Koper na začasnem financiranju, so v teku nekatere naložbe, druge pa bodo
v kratkem predali namenu.
Tako bodo v začetku
meseca slavnostno odprli povsem novo balinarsko dvorano
v Žusterni, na koprski tržnici
pa bodo v kratkem odprli nove
javne sanitarije. Med večjimi
naložbami, ki so trenutno v
teku, sodi gradnja bazenskega

kompleksa na Bonifiki, gradnja
obrtne cone na Srminu in gradnja kanalizacije na Škofijah in
v Dekanih. V poletnih dneh bo
Mestna občina Koper poskrbela tudi za investicijsko vzdrževanje vrtcev in šol.

Mestna občina Koper se je odločila urediti park nasproti Banke Koper. Delavci
Komunale Koper tako v teh dneh urejajo parkovne površine in dostopne poti. Namestili bodo tudi nove klopce in poskrbeli za svežo ozelenitev. V parku pa bodo
uredili tudi pasje stranišče. Z deli naj bi končali v začetku julija.

V Hlavatyjevem parku ob koprski tržnici je v teh dneh začel delovati škropilni
sistem. Pršilnik prijetno prši in hladi, zato je v teh vročih dneh posebna atrakcija
za mimoidoče. Sicer pa bodo na koprski tržnici prihodnji konec tedna namenu
predali tudi prenovljene javne sanitarije.

Na Škofijah in v Dekanih (na fotografiji) nadaljujejo z gradnjo kanalizacije. S prvo
fazo gradnje kanalizacije v Dekanih bodo končali predvidoma do konca prihodnjega meseca, medtem ko je druga faza kanalizacije za preostali del vasi v fazi
projektiranja. Z gradnjo kanalizacije na Škofijah pa bodo končali predvidoma do
konca poletja.

MNENJA
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delo se odraža v hitrem razvoju Mestne občine Koper, za kar
nam zavida celotna Slovenija.
Ponosni smo na delo, ki je bilo
opravljeno v zadnjih letih.«

Ivo Pavlič,
občinski svetnik Koper je naš
»Razvoj Mestne občine Koper v
zadnjih nekaj letih ocenjujem kot
zelo pozitiven. Občina je doživela
razcvet na prav vseh področjih,
predvsem pa na področju infrastrukture. Izpostavil bi javno in
športno infrastrukturo, zelo pohvalno pa je, da se je veliko naredilo tudi na podeželju. Čeprav
ima občina kar 23 krajevnih
skupnosti, je vsaka od njih dobila veliko. Kar se tiče župana,
menim, da je izjemno razvojno
naravnan. Naš župan je vizionar,
ki mu vodenje občine izjemno
dobro uspeva.«

Karin Felicijan,
občinska svetnica Koper je naš
»Z razvojem Mestne občine
Koper sem lahko zelo zadovoljna. Upam lahko le, da se bo
ta nadaljeval s prav takim tempom. Verjamem, da bo župan
Boris Popovič uresničil svojo
vizijo Kopra in ga popeljal v
sam slovenski vrh.«

Darij Novinec,
občinski svetnik Koper je naš
»Naš župan Boris Popovič je
pri svojem delu hiperaktiven,
ne pozna delovnega urnika in
mnogokrat niti ne opazi, da je
sonce že zdavnaj zašlo. Njegovo

Valmi Ugrin,
občinski svetnik Koper je naš
»Takega napredka, kot ga je bil
deležen Koper v zadnjih letih,
Slovenija še ni videla. Nadaljevati
si želimo z enakim tempom, saj
imamo jasno začrtano vizijo. Verjamem, da nam bodo občanke in
občani zaupali še en mandat, da
dokončamo začeto delo.«

Miroslav Tozon,
občinski svetnik Koper je naš
»V Koper sem prišel pred 65 leti,
mirno pa lahko trdim, da je Koper v zadnjih nekaj letih doživel
pravi preporod. Delo našega
župana je izjemno in tega nihče
ne more zanikati, saj so rezultati
vidni prav na vseh področjih.«

Slobodan Popovič,
občinski svetnik Koper je naš
»Na račun razvoja Mestne
občine Koper bi lahko v pozitivnem smislu govorili ure in
ure. Če pa strnem, lahko samo
zaključim, da je bilo za dvig
življenjskega standarda naših
občank in občanov narejenega
ogromno. Tolikšnega napredka
v tako kratkem času v preteklosti še nismo bili deležni.«

Peter Bolčič,
občinski svetnik Koper je naš
»Vseh pridobitev v Mestni občini Koper v obdobju
županovanja Borisa Popoviča
ne bom našteval, saj je tega,
začenši z Osnovno šolo Koper in Taverno, pa vse do stadiona in promenade, preveč.
Izpostavil bi pa predvsem
dejstvo, da je mesto postalo prijaznejše do občank in
občanov ter obiskovalcev. Lepo
je danes biti Koprčan.«

Danijel Cep,
občinski svetnik Koper je naš
»Moje mnenje in mnenje
mnogih je, da smo ubrali pravo
pot, Mestna občina Koper se
namreč razvija v vsem želeni
smeri. Uresničujemo take projekte, o katerih se v preteklosti
niti razmišljalo ni, sedaj pa so
že dejstva. Župan vodi občino
na najbolj učinkovit način, z
malo govorjenja in dosti dela.«

Marko Štrkalj,
občinski svetnik Koper je naš
»Na vprašanje mi ni treba
odgovoriti z besedami. Odgovor
lahko dobite že s kratkim sprehodom po Kopru ali njegovem
zaledju. Mislim, da je napredek
vsakomur več kot očiten.«

Nataša Likar,
občinska svetnica Koper je naš
»V Mestni občini Koper se gospodarski razvoj odvija z zelo
hitrim tempom, kar vidijo tudi
preostali prebivalci Slovenije, in
kot sama vem, je vse več občin,
ki si za zgled jemljejo prav našo.
Nadaljevati si želimo s prav
takim tempom, zato resno podpiramo župana Borisa Popoviča
pri vnovični kandidaturi.«

Narciso Urbanaz,
občinski svetnik Koper je naš
»Razvoj Mestne občine Koper v
zadnjih letih je enostavno neverjeten. Župan je zadeve obljubil
in jih tudi uresničil. Verjamem,
da so bili ljudje na začetku nekoliko skeptični, saj v preteklosti
nikoli ni bilo storjenega toliko
dela. A sedaj so prav gotovo
ponosni na vse, kar imamo.«

Alfred Štefančič,
občinski svetnik Koper je naš
»Odgovor na vaše vprašanje je zelo
enostaven. Delo našega župana
je bilo zmeraj konkretno in
učinkovito, rezultati pa kakovostni
in trajni. Zasluži si lahko le pohvalo, saj smo lahko danes ponosni
na svoje mesto, sploh ko ga razkazujemo številnim obiskovalcem.«
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Mladen Rudonja,
občinski svetnik Koper je naš
»Če se izrazim v nogometnem
žargonu, lahko rečem, da tako
kot Barcelona igra nogomet,
tako nas župan Boris Popovič
vodi občino. Naš župan je kot
nogometni strateg Guardiola,
tako kot on vodi Barcelono,
tako naš župan vodi Mestno
občino Koper«.

Vlado Badžim,
trener FC Koper
»Napredek v občini je več kot
očiten. Infrastruktura je neprimerljiva s tistim, kar je bilo
prej. Vsak tujec, ki pride v
mesto Koper, vidi, da se je mesto spremenilo, da je urejeno, da
je lepo, da je čisto. Tudi za nas
športnike je bilo veliko narejenega, saj smo dobili idealne
pogoje za delo. Prav gotovo
ima za vse to zasluge naš aktualni župan Boris Popovič«.

Barbara Strmole,
občinska svetnica Koper je naš
»Sedaj je že več kot očitno,
da je Mestna občina Koper
v zadnjem obdobju dosegla
neverjeten razvoj. Posebej pa
me veseli dejstvo, da ta napredek vidijo in o njem govorijo
tudi obiskovalke in obiskovalci
Kopra, ki tu sicer ne živijo. Z
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delom sedanjega župana smo
lahko zelo zadovoljni. Z njim
smo se navadili na velike in
pomembne korake, tako v
mestu Koper kot njegovem
zaledju in tako na področju
kmetijstva, gospodarstva, turizma... Samo tako naprej!«

to lahko vsak posameznik vidi in
občuduje. Mesto Koper vsako leto
bolj napreduje in privablja številne
turiste, ki so vidno navdušeni
nad storjenim. Da ne govorimo
o srednješolcih, ki so navdušeni
nad novo pridobitvijo, ki je
presenetila vse, to je nova Srednja
tehniška šola Koper, ki je nedavno
odprla vrata vsem srednješolkam
in srednješolcem. Nedvoumno
je, da je ravno župan gospod
Boris Popovič polepšal mesto
Koper. Tako tudi mladi veliko
raje zahajamo v Koper in v samem središču mesta preživljamo
prosti čas. Mislim, da je to najbolj
pomembno, saj se je tako vrnilo
življenje v samo jedro mesta, ki
je tako ponovno zaživelo. Mladi
se definitvno ne sramujemo povedati, da smo ponosni prebivalci
enotne Mestne občine Koper.
Tudi sama sem ponosna, da sem
vinska kraljica Slovenske Istre in s
tem največje in zavidanja vredne
Mestne občine Koper. Upam, da
bo naš župan tako lepi in veliki
občini županoval še naprej«.

Kristina Radovčič,
občinska svetnica Koper je naš
»Koper se je v zadnjih osmih
letih, najbolj pa zadnjih štirih,
razvil iz sivega v moderno,
živahno obmorsko mesto. Z
odličnim vodenjem našega
župana Borisa Popoviča in
delom njegovih sodelavcev
smo pridobili veliko pomembnih objektov ali starejšim vlili
novega življenja. MOK je pokazala veliko mero posluha tudi
za turistični razvoj, kar se kaže
v številnih prireditvah, s prihodom vse številčnejših potniških
ladij pa se je Koper napolnil
s turisti, ki so navdušeni nad
tukajšnjo ponudbo in koprskimi znamenitostmi.«

Igor Hrvatin,
Občinski svetnik Koper je naš
»Razvoj MOK v zadnjem obdobju oziroma v obdobju
županovanja Borisa Popoviča
je viden na vsakem koraku. Od
komunalne infrastrukture do
pomembnih objektov, kot so
stadion, potniški terminal, vrtci
in šole, otroška igrišča in zelenice, pozabiti pa ne smemo na
urejeno Semedelsko promenado, ki je pomembno zaznamovala moderni Koper. Skratka razvoj je in je vsem dobro viden.«

Ivo Kisovec,
mojster dekorativne umetnosti
»Ker sem tudi sam zazrt v
prihodnost, mi ni bilo težko
prepoznati vizionarstva v
delu, ki ga je opravila in ga še
vedno opravlja ekipa, predvsem mladih ljudi, zbranih
okrog župana MOK Borisa Popoviča. Iz nekoliko
dolgočasnega, sicer prelepega
mesta z bogato zgodovino,
narediti moderno turistično
središče, ki se bo lahko kosalo s turističnimi velesilami,
kot sta v neposredni bližini
Italija in Hrvaška, je vse prej
kot lahka naloga. Razvoj, ki
smo mu priča v zadnjem desetletju, sploh če upoštevamo
objektivno težke čase, je naravnost fascinanten. Tudi sam
sem se s svojo Dekansko šolo
za dekorativno umetnost
vključil v to čudežno zgodbo,
ki ima v svojem bistvu mnogo
globlji pomen. Gre za spopad
generacij, spopad s preživelim
načinom mišljenja, ki nima
več posluha za izzive modernega časa. Popoviču očitajo,
da se preveč zgleduje po Dubaju in podobnih modernih
mestih, jaz sem pa prepričan,
da je to absolutno prava pot v
21. stoletje«.

Debora Sosič,
vinska kraljica Slovenske Istre
»Stanje in videz Mestne občine
Koper se je v zadnjih štirih letih
vidno izboljšal. Naštevala bi
lahko številne naložbe, ki smo
jih občanke in občani pridobili,
vendar se mi to zdi zaman, saj vse

Peter Bossman,
župan Občine Piran
»Že več kot deset let sem skoraj vsakodnevno v Kopru, saj
imam tam ordinacijo in moram reči, da se je Koper v vseh
teh letih zelo spremenil, zlasti
središče. Tako kar se tiče infrastrukture kot tudi vsebine.
Danes ima Mestna občina
Koper obiskovalcem veliko za
ponuditi, postalo je živahno
mesto polno prireditev. Mesto, ki ni lepo samo na pogled,
ampak mesto, kjer se tudi
veliko dogaja. Z županom
Mestne občine Koper Borisom
Popovičem in tudi izolskim
županom dobro sodelujemo.
Vsi trije se zavedamo, da je za
razvoj celotne obale potrebno
sodelovanje med občinami in
tudi za naprej imamo načrte,
kako povezati vse tri občine«.
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Ladja velikanka je redna nedeljska gostja Kopra
Zatem ko je zadnjo majsko nedeljo največja potniška ladja doslej Voyager of the Seas krstila prenovljeno potniško
obalo, bo ladja z več kot 3000 potniki v našem mestu vse do konca oktobra gostovala vsako nedeljo.
Ladja Voyager of the
Seas, s katero je v Koper priplulo več kot 3000 potnikov
in približno 1200 članov posadke, je prva, ki je pristala
na posodobljenem in na novo
poglobljenem potniškem terminalu.
Obiskovalce,
med
katerimi so prevladovali Ame-

ričani in Kanadčani, je na Potniškem terminalu pričakala
kočija z lipicanci, ves dan pa
sta jim bila na voljo dva brezplačna vlakca. Ob slovesu je
številnim gostom z ladje zaigral Pihalni orkester Koper.
Sicer pa v letošnjem letu v
Kopru pričakujejo 80 ladij za

križarjenje z več kot 120.000
potniki. Enako kot prejšnjo
sezono so redni obiski ladje
Arion, saj je Koper njeno domače pristanišče. Vsak drugi
ponedeljek v Koper pripluje
Thomson Spirit, Seaborn
Spirit, ki je namenjena najzahtevnejšim gostom, pa
bodo v Kopru privezali 16-

krat. 6. julija pričakujejo tudi
povsem novo ladjo Costa
Favolosa ladjarja Costa Crociere s skoraj 4000 potniki, ki se bo drugi dan svoje
promocijske vožnje ustavila
v Kopru. Letošnjo sezono
obiskov potniških ladij za
križarjenje bodo sklenili v
začetku decembra.

Ladja gostom nudi obilo zabave. Poleg bazenov ima še drsališče, kotalkališče, igrišči
za golf in košarko, plezalno steno, fitnes center, kazino ter številne restavracije in bare.

Plavajoči hotel ima 15 palub za potnike in 1557 kabin, sprejme pa lahko do 3835
potnikov. Za turiste na ladji skrbi več kot 1100 članov posadke.

Turisti se vkrcajo v Benetkah, postanke pa ima ladja še v Kopru, Raveni, Bariju in
Dubrovniku. Ladjo Voyager of the Seas bomo v Kopru letos gostili vsako nedeljo
vse do 23. oktobra, z izjemo 17. julija.

Ladja Voyager of the Seas je v lasti ameriškega ladjarja Royal Carribean Cruise
Line. Njegova flota šteje 40 ladij za križarjenje, kar ga uvršča na drugo mesto med
potniškimi ladjarji v svetovnem merilu. Zgradili so jo leta 1999. V dolžino meri
311 metrov, v višino pa 63 metrov.

Prihod potniških ladij je prava paša za oči. Na prenovljenem bastionu se pogosto zbirajo številni domačini in drugi obiskovalci mesta, ki občudujejo morske velikanke.
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Mestna občina Koper se je za prihod največje ladje doslej posebej pripravila. Poleg tradicionalne ponudbe spominkov, pozdrava maskot Kopra, harmonikarja
in tipičnih istrskih izdelkov in jedi je ob tej priložnosti organizirala tudi prireditev
Predstavitev krajevnih skupnosti, ki je najbolje ponazorila utrip življenja, ponudbo in dejavnosti številnih krajevnih skupnosti v Mestni občini Koper.

Čeprav se je pred leti pomorski potniški turizem v Kopru marsikomu zdel »misija
nemogoče«, je taka slika mesta danes nekaj povsem običajnega. Koper je namreč
postal prepoznavna turistična destinacija na svetovnem pomorskem potniškem
zemljevidu.

Ladja Voyager of the Seas, ki sodi med največje potniške ladje na svetu, je pravo
mesto v malem, v katerem je prostor tudi za nakupovanje.

Župan Boris Popovič je predstavniku ladje Voyager of the Seas ob prvem obisku v
Kopru za dobrodošlico izročil spominsko priznanje.

Župan in drugi povabljeni so si s krova ladje lahko ogledali Koper s take perspektive, kot ga vidijo pomorski potniški turisti.

Nekateri gostje so odšli na izlete po Sloveniji, drugi so ostali v mestu. Med gosti
je bilo največ Američanov in Kanadčanov, veliko pa tudi Evropejcev, Rusov in
celo Japoncev.

Domačine in turiste tudi letos navdušuje turistični vlakec. Ta je za številne potnike z ladij prav posebno presenečenje.

Dodatna popestritev že tako pisane ponudbe mesta sta kočiji, ki domačine in
turiste peljejo na izlet okoli mesta.

JUNIJ 2011 www.koper.si

NAŠA OBČINA

16

www.koper.si JUNIJ 2011

Mestni trgovci za domačine in turiste
Nad obiski potniških ladij in z njimi povezano množico turistov z vseh koncev sveta so več kot navdušeni tudi
mestni trgovci.
Vse večjemu številu
pomorskih potniških turistov
v našem mestu so se postopoma prilagodili tudi mestni trgovci. Na pobudo Mestne občine Koper so nekateri lastniki
lokalov v starem mestnem
jedru ustrezno prilagodili svoj
urnik in tako vrata svojih trgovin, ateljejev in lokalov odprli
tudi ob nedeljah. Sprva je sicer
le nekaj najbolj pogumnih nedeljski urnik obratovanja omejilo zgolj za nekaj ur, a ker se je
to izkazalo za zelo dobro potezo, se jim vsak teden pridruži
še kdo, ki je pripravljen delati
tudi ob nedeljah. »Ker so bili
po prvem obisku ladje Voyager
of the Seas zelo navdušeni, je to
potegnilo še ostale, tako imamo trenutno 25 sodelujočih,
vsak teden pa se pridruži še
kakšen«, pojasnjuje Mojca Fanedel, ki je prevzela vlogo mestne menedžerke oziroma koordinatorke in veznega člena
med trgovci in občino. Kot je
znano, je Mestna občina Koper
pred časom pristopila k ambicioznemu projektu mestnega
marketinga, v sklopu katerega
si prizadevajo za združitev mestnih trgovcev v močno organizacijo oz. stanovsko združenje, ki bi skrbelo za ohranitev
in razvoj mestnega središča. Po
besedah Mojce Fanedel bodo

sekcijo trgovcev sicer formalno
ustanovili predvidoma jeseni, a
kljub temu so že sedaj zelo aktivni. Vsi, ki bi o tem radi kaj
več informacij, jih lahko kontaktirajo na elektronski naslov
koper.center@gmail.com
Nakupovalno središče na
odprtem
Že po prvem poskusnem nedeljskem obratovanju
so bili številni mestni trgovci
vidno navdušeni. »Vzdušje v
mestu je bilo izjemno živahno.
Naš butik je v nedeljo obratoval nekaj ur in v tem času ga
je obiskalo kar nekaj domačinov in turistov«, pravi Hatidža
Hadzić, lastnica butika Tigga s
Čevljarske ulice, ki dodaja, da
bo butik tudi v prihodnje odprt
vsaj nekaj ur tudi ob nedeljah
»in to na račun domačinov in
turistov«, pravi Hadzićeva, ki si
želi, da bi iz koprskega mestnega jedra naredili pravo malo
nakupovalno središče. K nedeljskemu odprtju so pristopili
tudi v trgovinah s konfekcijo
And in Popsy na Čevljarski ulici v Kopru, kjer pravijo, da se
bodo na podlagi nekaj vikendov odločili za vnaprej. Sicer
pa so prvi vtisi dobri, turisti naj
bi bili nad njihovimi trgovinama in artikli, ki jih prodajajo,
navdušeni.

Turisti so zelo navdušeni nad unikatnimi izdelki iz keramike, ki jih izdelujejo in
prodajajo v Ateljeju Ester na Čevljarski ulici, kot pravi lastnica ateljeja Ester
Štefančič, gredo največ v prodajo koprske keramične kozice.

evrov. Kljub temu, bomo vztrajali in tudi v prihodnje imeli odprto tudi ob nedeljah«.

Živa Strašek,
trgovina La'mans
(Čevljarska ulica):
»Prvo nedeljo smo ob prihodu ladje Voyager of the
seas poskusno obratovali tri
ure in splačalo se nam je. Prodali smo predvsem pasne torbice in bižoterijo. Večinoma
so kupovali turisti, bilo pa je
tudi nekaj domačinov«.

Hatidža Hadzić,
butik Tigga (Čevljarska ulica)
»Odprto imamo ob nedeljah
in to za domačine in turiste,
za katere bomo našo ponudbo
še posebej prilagodili. Vesela sem, da je v mestu živahno,
želim si, da bi iz mesta naredili
nakupovalno središče na odprtem. Občina nam pomaga in
nas podpira, zato je prav, da se
tudi mi angažiramo.«

Martina Stipančič,
trgovina Nela
(Čevljarska ulica)
»Turisti kupujejo manjše
stvari, kakšen obesek iz
kristalov Swarowski in pa
drobnarije, ki stanejo po par

Ester Štefančič,
Atelje Ester
(Čevljarska ulica)
»Nedeljski prihodi turistov
se nam izplačajo. Turisti
cenijo to, da gre za originalno ročno delo in ne za
običajne spominke. Največ
kupujejo keramične kozice,
angelčke, pa tudi ročno
izdelan nakit. Ob nedeljah jim pričaramo posebno
vzdušje, ko mož v trgovini
igra na klavir, jaz pa izdelujem izdelke iz keramike.
Turisti nas fotografirajo in
snemajo in pravijo, da smo
nekaj posebnega«.

Marinela Lazar,
trgovina Borovo,
(Čevljarska ulica)
»Z obiskom potniških ladij
smo zelo zadovoljni, še zlasti
ob nedeljah imamo polno
trgovino ljudi. Nedeljski
urnik imamo do enih
popoldne, ampak zaradi
gneče turistov včasih celo
podaljšamo. Nekateri turisti
iščejo cenejšo obutev, drugi
se za ceno ne zmenijo, a dejstvo je, da veliko prodamo in
jasno je, da smo zadovoljni«.
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Turisti so več kot navdušeni
Pomorski potniški turisti, ki z ladjami velikankami obiskujejo Koper, so nad gostoljubnostjo in lepotami
našega mesta zelo navdušeni.

Nekdaj največja ladja na svetu, Voyager of the Seas, ladjarja Royal Caribbean je v koprskem potniškem pristanišču že tako rekoč stalni nedeljski gost. 6. julija pa se bo
v Kopru na krstni vožnji ustavila najnovejša pridobitev genovskega ladjarja, Costa Favolosa, ki jo finalizirajo v tržiški ladjedelnici. Gre za četrto ladjo v nizu iz klase
Concordia, dolžine 290 metrov in širine 32 metrov, ki lahko sprejme 2700 potnikov. V naše mesto bo letos skupno priplulo 80 ladij za križarjenje z več kot 120.000
potniki. Gostje so nad našimi kraji in tukajšnjo ponudbo večinoma prijetno presenečeni in vidno navdušeni.

Michael iz Londona
»Koper je zanimivo majhno mestece,
v katerem bi rad preživel več časa, da
bi si ogledal tudi ostale znamenitosti.
Verjamem, da skriva še veliko lepega«.

Rick iz Nizozemske
»Mesto je sicer majhno, a zelo lepo
urejeno. Priznati moram, da me je
resnično navdušilo.«

Ken in Dorothy iz Nove Škotske
»V Sloveniji sva prvič. Bila sva na Hrvaškem, a tu nama je še lepše. Navdušena sva
nad tukajšnjo arhitekturo, nad urejenostjo, čistočo. Zelo nama je bil všeč turistični
vlakec, ki nas je brezplačno peljal okrog mesta«.

Marja iz Nizozemske
»Všeč mi je zgodovinski del mesta.
Osrčje Kopra je res nekaj posebnega.
Izjemno.«

Trista in Chris iz Kanade
»Koper nama je zelo všeč. Obiskala sva
katedralo, ki je res nekaj izjemnega.
Upava, da se bova v Koper še kdaj vrnila«.

France z Irske
»Mesto je majhno, a presenetljivo lepo. Navdušila me je prijaznost tukajšnjih
ljudi. Pogledal sem si tudi ponudbo trgovcev in kupil nekaj manjših spominkov
ter nekaj sivke«.

NAŠA OBČINA
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Barčica praznovala 15 let
V petek, 10. junija, je v parku ob Vojkovem nabrežju svoj 15. rojstni dan praznoval dnevni delovnoterapevtski
center Barčica.
Praznovanja se je udeležil tudi
prvi mož Mestne občine Koper župan Boris Popovič, ki
je zbranim namenil nekaj prijaznih besed. Kot je poudaril,
sleherni posameznik nujno
potrebuje in si tudi zasluži
priložnost za bogato in kakovostno življenje ter preživljanje
prostega časa ter si zasluži pozornost in toplo zavetišče v
krogu svojih najbližjih in tistih,
ki jih ima najraje. Vsak potrebuje tudi občutek, da v družbi
nekaj velja, da je pomemben,da
ni pozabljen in da s svojim delom in vsem, kar je, pomembno
prispeva k osebnem razvoju in
razvoju celotne družbe. »In prav
to je tisto, kar dnevni delovnoterapevtski center Barčica nudi
ljudem, ki se spopadajo s
težavami v duševnem zdravju,
in čemur je bil v končni fazi

tudi prvotno namenjen,« je
še povedal in dodal, da je bila
Mestna občina Koper vselej
naklonjena tovrstnim iniciativam in je zato finančno podprla program centra.
Gre za razvojni projekt Barčica, Centra za socialno delo
Koper, ki že od leta 1996 ljudem z dolgotrajnimi težavami
v duševnem zdravju nudi varno zavetišče in kakovostno
preživljanje prostega časa
v njim znanem in domačem
okolju. Barčica poleg tega
svojim varovancem omogoča vključevanje v socialno
in delovno okolje, saj gre za
posebno obliko učenja za
samostojno življenje, nudi pa
tudi pomoč pri skrbi za osebno urejenost in pri gospodinjskih opravilih. V dnevnem
delovnoterapevtskem centru

Župan Boris Popovič je Tjaši Rodman, direktorici Centra za socialno delo, pod okrilje
katerega sodi Barčica, v imenu Mestne občine Koper izročil spominsko plaketo.

Za praznično vzdušje so poskrbeli kar uporabniki centra sami, ki so zbranim
odpeli nekaj pesmi in jih do solz nasmejali z gledališko predstavo »Avdicija«, veliko
navdušenja pa je požela tudi kosilnica, ki sta jo Barčici podarila Mestna občina
Koper in Komunala Koper. Varovanci Barčice namreč skrbijo za urejenost parka
nasproti Banke Koper.

pa ob vsem tem izvajajo tudi
dnevne aktivnosti in različne
prostočasne dejavnosti, od
kreativnih, glasbenih, ra-

čunalniških do drugih vrst
delavnic, organizirajo izlete,
oglede razstav in kulturnih
prireditev.

V dnevnem centru Barčica, ki deluje na naslovu Prisoje 1, je 30 uporabnikov.
Strokovni delavci jim pomagajo pri vključevanju v socialno in delavno okolje.
Dejavnost Barčice finančno podpirata Mestna občina Koper in ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve.

JUNIJ 2011 www.koper.si

Jani Bačić,
podžupan Mestne občine Koper
»Uresničenih naložb je v naši
občini toliko, da se jih praktično
niti ne zavedamo. Šele sedaj, ko
nekako zaključujemo ta mandat in se ozremo nazaj, vidimo,
koliko je dejansko narejenega.
Pohvalno je tudi to, da čeprav je
na državni ravni še vedno čutiti
vplive vsesplošne gospodarske
krize, v naši občini te krize v taki
meri ne občutimo. Prepričan
sem, da je prav naša razvojna naravnanost tisto, kar nas žene naprej
in ambiciozen idejni projekt Capovizija je prav gotovo eden od
naših vodil za prihodnost. Kar se
pa dela našega župana tiče, lahko
govorim v samih superlativih.
Naš župan je prav gotovo izjemno hraber in marljiv človek, ki se
ne glede na nagajanje in metanje
polen pod noge ne ustavi in nikoli ne obupa«.

Gašpar Gašpar Mišič,
podžupan občine Piran
»Sodelovanje
z
Borisom
Popovičem, županom Mestne
občine Koper je zelo odlično. Je
odličen koordinator vsem trem
obalnim občinam in Mestni
občini Koper. Vsi posli povezani
z MOK kažejo na pripravljenost
župana, ki s svojo nesebičnostjo
največ pripomore k razvoju obale
kot take. Rad pomaga in zase
ne zahteva nič. Znotraj Mestne
občine Koper so močni napredki,
ki v razvoju gospodarstva, kulture, športa in umetnosti daleč
prednjačijo in prehitevajo sosednji
dve občini. Da o infrastrukturi, ki

MNENJA
je zavidanja vredna, ne govorimo.
Omeniti moram, da se z županom
MOK Borisom Popovičem trudimo izboljšati razvoj celotne obale.
Iščemo skupni imenovalec, ki
bo povezal vse tri obalne občine,
povezali bi tudi sodelovanje med
občinskimi upravami. Vrhunec
tega povezovanje bi lahko bilo
tudi skupno predstavništvo obale
v Ljubljani, kjer so vsa ministrstva in službe, ki so potrebni za
delovanje obalnih in tudi kraških
občin. Tudi željo po sodelovanju
Mestne občine Koper in Nove
Gorice vidim zelo pozitivno. Če si
sami med seboj ne bomo pomagali, nam vlada in država sigurno ne bosta. Kljub političnem
nasprotovanju znotraj Mestne
občine Koper, se je izkazalo, da
so odločitve župana pravilne,
njegova trma in delanje z glavo
skozi zid je tisto, ki je odločilno v
tako močnem in zavidanja vrednem delovanju Mestne občine
kot take. Taka odločnost kot jo
ima Boris Popovič je potreba
tudi drugim županom. Užitek je
namreč delati za naročnika, ki ve,
kaj hoče in župan Boris Popovič
je ravno zato tako uspešen. Koper
ima zaradi njega sedaj temelj in
ko imaš temelj, se šele lahko začne
pravi razvoj. Koper je uglašen,
ostale občine pa so razglašene.
Zato je potrebno in skušamo uglasiti vse občine in prepričan sem,
da nam bo s sodelovanje z Borisom Popovičem to tudi prineslo.
Skupaj imamo že nekaj projektov,
na katerih delamo, to so center za
odpadke, kjer sodelujemo s kar
šestnajstimi občinami in sporazum o dolgoročni vodooskrbi,
na katerem delamo skupaj z
devetimi občinami. Kdor nasprotuje temu načinu delovanja
Mestne občine Koper in ima
osebne politične probleme in
ne vidi napredka, se moti. Tudi
predsednik vlade, gospod Borut
Pahor se moti. Je živi dokaz teh,
ki nasprotujejo delovanju župana
gospoda Borisa Popoviča. In
Popovič je pravilno rekel, ko je
dejal, da Pahor ni gazda. To je res,
Borut Pahor ni nikakršen gazda,
edini gazda in odličen gospodar
je samo župan Mestne občine
Koper gospod Boris Popovič in
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zato mu privoščim še veliko mandatov oz. kolikor jih bo sam čutil.
Mislim, da vse občine potrebujejo
človeka kot je Boris Popovič«

Katja Pegan,
direktorica Gledališča Koper
»Mestna občina Koper dosledno
izvaja vizijo razvoja mesta Koper
v obmorsko, turistično in zelo
urejeno mesto. Vizije in načrti
se drug za drugim spreminjajo
v življenje. Videti je, da se mesto čedalje bolj prepoznava kot
univerzitetno mesto in da svojo
identiteto gradi tudi s kulturo. Za
vsem tem stoji močen in uigran
občinski team, ki zna voditi mesto. Kar me pa najbolj veseli, je to,
da je Koper otrokom prijazno
mesto s parki in igrali, z veliko
igrišči in varno prometno ureditvijo. In če me sprašujete v čem
najbolj prepoznavam našega
župana kot osebo, je to prav v
skrbi za boljše življenje otrok«.

Slavko Ivančič,
glasbenik
»Kar se tiče razvoja Mestne
občine Koper, dejstvo je, da so
spremembe vidne na vsakem
koraku, sploh meni, ki prihajam
v Koper občasno. Na vsakem
vogalu so vidne novosti na
bolje (Bonifika, ceste, krožišča,
novo gledališče, lungomare od
Žusterne do marine, zaledje (kot
primer bi izpostavil Marezige in
še in še). Koper je postal mesto
prijazno vsem generacijam,
kar me vsekakor veseli. Glede
župana Borisa Popoviča pa moram povedati, da ga že leta osebno poznam. V mojem predzadnjem »talk showu«, ko sem
gostil Borisa, sem dokazal, da

ni noben »bau-bau«, da je krvav
pod kožo, tako kot vsi mi, da mu
mediji velikokrat delajo krivico,
da pa je človek, ki: ima svoje
mnenje ( kar danes ni ne vem
kako zaželeno), da je obkrožen
z ljudmi, ki so mu lojalni (predpogoj za uspeh) in da ve, kam gre
in kaj hoče. Danes so takšni ljudje z vsemi svojimi plusi in minus
raritetni pojav. Najlažje je iskati
in potencirati napake...treba je
gledati naprej, in Boris je človek,
ki je definitivno obrnjen naprej«.

Igor Kolenc,
župan občine Izola
»V Mestni občini Koper se zelo
dobro vidi, da je bilo narejenega veliko novega. Župan Boris
Popovič je naredil več kot
njegovi predhodniki.«

Zlatka Srebot,
trgovina ARS, Kidričeva ulica
»Župan Boris Popovič je za
mesto naredil več kot več. Vsi
ljudje v občini so lahko srečni,
da imajo takega župana in
upam, da ga bodo imeli še
naprej. Piranska in izolska
občina se ne moreta kosati
s koprsko in mislim, da ima
pri tem največje zasluge prav
župan. Občina je kot družina,
v družini, če ni pravega vodilnega, matere ali očeta, zadeve
ne funkcionirajo, enako je v
občini, kjer je potreben pravi
župan in Boris Popovič je pravi
župan. Mislim, da so mediji
velikokrat preveč zavistni, da
župana hočejo oblatiti. Sama
se spomnim, kakšen je bil Koper v mojih mladih letih, bil je
poln smradu in podgan, danes
pa je povsem drugače«.

NAŠA OBČINA
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Sklenjeno novo prijateljstvo
Zadnji majski dan je župan Boris Popovič z direktorico občinske uprave Sabino Mozetič in skupino občinskih
svetnikov obiskal Novo Gorico.
Prijateljsko srečanje
je služilo iskanju in izmenjavi
dobrih praks ter sodelovanju na
različnih področjih med Mestno občino Koper in Mestno
občino Nova Gorica. »Obisk
predstavlja uvod v sodelovanje

dveh pomembnih primorskih
mestnih občin,« je ob srečanju
dejal novogoriški župan Matej
Arčon. Župan Mestne občine
Koper Boris Popovič pa je dejal,
da želijo z Novo Gorico okrepiti
predvsem sodelovanje na po-

dročju gospodarstva in turizma.
Po uradnem delu, ki
sta ga župana končala z novinarsko konferenco, so si občinski veljaki ene in druge občine
privoščili tudi nekaj neformalnega druženja. Najprej sta se

ekipi pomerili v malem nogometu, nato pa še v bowlingu.
Večer so končali s prijetnim
druženjem ob dobri hrani in pijači. Župan Boris Popovič pa je
novogoriške kolege povabil na
povratno srečanje v Koper.

Slačilnica koprske »reprezentance« je bila že pred tekmo pošteno razgreta.

Reprezentanci po tekmi, ki se je končala z rezultatom 4:2 v prid Koprčanov.

Občinski delegaciji sta se pomerili tudi v bowlingu. Neverjetno mirna roka koprskega občinskega svetnika KJN Slobodana Popoviča je bila za vzor vsem prisotnim.

Novogoriški župan Matej Arčon si je na nogometni tekmi poškodoval nogo, a se
kljub temu ni odrekel bowlingu.

Nekdanja nogometaša: občinski svetnik Mladen Rudonja in podžupan Jani Bačić.

Župan Boris Popovič je občasno igral, med premori na klopi pa je svoje kolege spodbujal v družbi »selektorja« koprske ekipe, občinskega svetnika Slobodana Popoviča.

JUNIJ 2011 www.koper.si

21

NAŠA OBČINA

Delegacija Nove Gorice vrnila obisk
Potem ko je delegacija Mestne občine Koper konec maja uradno obiskala Mestno občino Nova Gorica, je
minuli teden koprsko občino obiskal župan Nove Gorice Matej Arčon, skupaj z direktorico občinske uprave
Vesno Mikuž ter v.d. načelnikom za družbene dejavnosti in vodjo investicij na novogoriški občinski upravi
Vladimirjem Peruničičem.

To je prvi uradni obisk župana Mestne občine Nova Gorica v Mestni občini Koper, na njem pa je tekla beseda predvsem o dobrem medsebojnem sodelovanju
na številnih področjih, od turizma, športa, družbenega področja, kot tudi gospodarstva in podjetništva, torej na področjih, na katerih so gospodarski subjekti
obeh občin že dosedaj dobro sodelovali.

Kot je povedal župan Mestne občine Koper Boris Popovič, je sodelovanje med
edinima mestnima občinama Primorske regije bistvenega pomena, saj sta prav
mestni občini po njegovo ključna faktorja regijskega razvoja in tisti, ki »hočeš
nočeš diktirata tempo razvoja«. »Če mestni občini spita, spi cela regija, če sta
mestni občini agilni, sodelujejo vsi v regiji«, je dejal župan, ki je za agilnost obeh
ekip med drugim poskrbel s prijateljskim malonogometnim dvobojem.

Eni so se družili na igrišču, drugi pa so kolege glasno spodbujali s tribun.

Ekipi Kopra in Nove Gorice se očitno dobro razumeta.

Župan Mestne občine Nova Gorica Matej Arčon je obisk izkoristil tudi kot
priložnost, da se seznani z delovanjem koprske občinske uprave, za katero pravi,
da je glede organiziranosti primer dobre prakse, ki bi jo želeli prenesti tudi na
novogoriško občino. Izkušnje so si delili tudi na popoldanskem neformalnem
srečanju na barki.

Občini sta se tako pobliže spoznali, kar bo gotovo pripomoglo k še tesnejšemu
sodelovanju v prihodnje.

ŠOLE
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V novo šolo v Sv. Anton septembra 2012
V začetku meseca se je koprski župan Boris Popovič s sodelavci iz občinske uprave srečal s predstavniki šole
in staršev iz podružnične šole Elvire Vatovec iz Sv. Antona.
Kot je znano, se je pred
časom v medijih razvila polemika o šoli, ki so jo, kot se je izkazalo po sestanku, skuhali predvsem
politiki. Tako župan in občina kot
učitelji, predvsem pa starši, nikakor ne želijo, da bi se predvolilna
kopja lomila na hrbtih otrok in
da bi bila šola mesto za nabiranje
političnih točk oziroma političnih manipulacij. Kot smo lahko
slišali, je gradbeno dovoljenje
za novo šolo pred dnevi postalo
pravnomočno, zato bodo delavci Makro 5 nadaljevali dela. Šolo
bodo končali do 1. septembra leta
2012, medtem pa bo občina poskrbela za nujno vzdrževanje obstoječega objekta, zlasti sanitarij,
postavili pa bodo tudi ležečega
policaja prek sicer državne ceste.
Potrebna je bila ponovna
preverba prostorskih rešitev
Prvotno izdelani investicijska in projektna dokumentacija – Dokument identifikacije investicijskega projekta (april 2007)
in Investicijski program (maj
2008) – sta izhajala iz do tedaj
znanih demografskih podatkov
do vključno leta 2006 in iz posledično načrtovanih skupno 26 oddelkov: 16 oddelkov (330 otrok)
na matični šoli v Pradah in 10
oddelkov (184 otrok) na podružnici Sv. Anton (praviloma od 1.
do 5. razreda, v posameznih letih
pa tudi do 6. razreda za razbremenitev prostorske stiske na matični
šoli v Pradah, ki ustreza za 15 oddelkov). Ministrstvo za šolstvo in
šport je tako programsko zasnovo
potrdilo in priznalo tudi dodatno
(nadnormativno) učilnico, prav
na račun razbremenjevanja matične šole v Pradah.
»Vendar smo med projektiranjem in tudi še po začetku
gradnje ugotovili, da gre za eno
redkih šol v Sloveniji, kjer se število
učencev povečuje, in da Sv. Anton
beleži velik demografski prirast,«
je pojasnil župan. Na podlagi v avgustu 2009 objavljenih novih de-

teh je v prostorih krajevne skupnosti Sv. Anton, kar kaže na
prostorsko stisko.

Župan Boris Popovič je staršem pojasnil, da gradnja nove podružnične šole v
Sv. Antonu ni bila v nobenih razvojnih strategijah in da so vedno govorili zgolj o
prizidku k obstoječi šoli oziroma o adaptaciji. »Odločitev, da na drugi strani ceste
občina zgradi povsem novo, moderno in nadstandardno šolo, je plod preproste
ugotovitve, da je nova šola enostavno potrebna,« je poudaril župan.

mografskih podatkov, ki so pokazali, da bi bilo treba skupno število
oddelkov v obeh šolah povečati na
29, so gradnjo nove podružnične
šole v Sv. Antonu ustavili. In ker
bi bilo 565 otrok preprosto nemogoče razporediti bodisi v Pradah
bodisi v Sv. Antonu, je to zahtevalo ponovno preverbo prostorskih
rešitev za obe šoli.
Podaljšanje šolanja na
podružnici
Na podlagi novih Programskih izhodišč za OŠ Prade in Sv. Anton (oktober 2009,
januar 2010 in marec 2010), ki
so z organizacijskega in prostorskega vidika obravnavala
variantne rešitve, je bila kot najustreznejša in najracionalnejša
sprejeta rešitev, po kateri je treba
v matični šoli v Pradah v okviru
obstoječih prostorskih možnosti
in z manjšimi posegi zagotoviti
ustrezen prostor za 13–15 oddelkov (praviloma po en oddelek oz. občasno po dva od 1. do
7. razreda ter po tri oddelke 8.
in 9. razreda) ter v Sv. Antonu
za 14 oddelkov (praviloma po
dva oddelka od 1. do 7. razreda). S tako rešitvijo se po eni
strani učencem iz Sv. Antona
omogoči podaljšanje šolanja na
podružnici do sedmega razreda
(dokler je še smiselno in ustrezno z vidika organizacijskega

pouka), posledično pa izboljšanje pogojev bivanja in delovanja
tudi na matični šoli v Pradah.
Danes deluje na matični šoli v
Pradah 17 oddelkov s skupno
383 učenci, v podružnici Sv.
Anton pa 112 učencev obiskuje
pouk v šestih oddelkih, eden od

Vse te številke in obseg programa dokazujejo, da je bilo
treba v Sv. Antonu zagotoviti
dodatnih 623 kvadratnih metrov površin (za pet predmetnih in specializiranih učilnic
s pripadajočimi kabineti ter
ustrezne spremljajoče prostore za 14 oddelkov), kar je
bilo mogoče doseči samo z
nadzidavo novogradnje. Za to
pa je bilo seveda treba spremeniti prostorski akt, izdelati
novo projektno dokumentacijo, oddati javno naročilo po
postopku s pogajanji in pridobiti gradbeno dovoljenje, ki je
po besedah vodje samostojne
investicijske službe Viljana
Tončiča pred dnevi postalo
pravnomočno, tako da lahko
nadaljujejo gradnjo.

Župan Boris Popovič, predsednik KS Sv. Anton Igor Hrvatin, direktorica občinske uprave
Sabina Mozetič, predstojnik Samostojne investicijske službe Viljan Tončič in predstojnik
urada za družbene dejavnosti in razvoj Timotej Pirjevec so predstavnikom šole in staršev
iz podružnične šole Elvire Vatovec iz Sv. Antona pojasnili pravo plat zgodbe.

Župan Boris Popovič je z bližnjimi sodelavci obiskal šolo v Sv. Antonu in si ogledal
tamkajšnje prostore.
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budnem okolju bomo lahko
oblikovali našim otrokom naklonjeno družbo. Župan Boris
Popovič je človek z vizijo. Iz leta
v leto nam z uresničevanjem
ambicioznih projektov dokazuje, da je sposoben in dober
vodja naše občine«.

Iztok Babnik,
ravnatelj Glasbene šole Koper
»Pred dvema letoma in pol sem
se vrnil na Obalo in sem danes
ponosen, da sem občan Mestne
občine Koper. Mestno občino
Koper sem vedno doživljal
kot razvito občino, ki si prizadeva tako za gospodarski, kot
tudi kulturni in socialni razvoj
območja. Najbolj neposredno
pa lahko ocenjujem delo župana
preko svoje trenutne zaposlitve.
Do danes sem zelo zadovoljen
s sodelovanjem MOK z Glasbeno šolo Koper. Verjamem,
da uresničujemo pričakovanja
MOK do Glasbene šole Koper in upam, da bomo tudi v
nadaljevanju ta pričakovanja
uspešno uresničevali«.

Vanja Košpenda,
ravnateljica OŠ Istrskega
odreda Gračišče
»Razvojna strategija Mestne
občine Koper je uspešno naravnana, kar se odraža na vseh
področjih njenega delovanja.
Izpostavila bom dobro vzajemno sodelovanje vzgojnoizobraževalnih ustanov z Uradom za družbene dejavnosti.
Tudi v teh negotovih časih
urad spremlja naše potrebe,
išče načine in se trudi, da bi
zagotovil vsa potrebna sredstva za izvajanje vzgojnih programov. Vsi se zavedamo, da
je znanje temeljna kvaliteta za
razvoj v sodobni družbi, torej
mora biti vložek v vzgojo in
izobraževanje dovolj velik in
skrbno načrtovan. Le v spod-

Milan Božič,
član sveta KS Hrvatini in predsednik komisije za okolje in
prostor KS
»Sodelovanje med Mestno občino
Koper in KS Hrvatini je bilo v zadnjih štirih letih korektno. Vse prioritete in projekti so bili dokončani
in izpeljani v roku, na kar smo zelo
ponosni. Ne glede na globalno
gospodarsko krizo, si v prihodnje
želimo to uspešno sodelovanje še
bolj poglobiti z obojestranskimi
interesi in prizadevanji. Župan
gospod Boris Popovič je bil zelo
odkrit, konstruktiven in ugodil
je vsem večjim zahtevam KS
in njenih krajanov. V tem trenutku ne vidim bolj političnega
in gospodarsko ambicioznega
župana, ki bi lahko zamenjal in
nadomestil gospoda Popoviča in
ki bi se lahko kosal z njegovimi
ambicioznimi naložbami. Vse
občanke in občani Mestne občine
Koper, predvsem pa prebivalci
zaledja zaupajo županu gospodu
Borisu Popoviču. Ponosni smo
na vso na novo pridobljeno infrastrukturo tako v samem mestu kot tudi v zaledju«

Anton Baloh,
ravnatelj Osnovne šole Koper
»Mestna občina Koper je v obdobju župana Borisa Popoviča
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drzno zastavila in realizirala
(resnično) številne pomembne
investicijske projekte javnega
in javno-storitvenega pomena
ter tako v svoji sredi obogatila šolstvo, kulturo, področje
zdravstva, sociale, turizem,
uredila cestno infrastrukturo,
komunalno ureditev obale in
zaledja, najvišje povzdignila
področje športa, rekreacije. V
zadnjih štirih letih je na teh
segmentih močno odskočila od
povprečnega razvoja lokalnih
skupnosti v Sloveniji. Ob tem
velja poudariti tudi odlično,
mestoma drzno, a vedno
uspešno, v številnih pobudah
nadstandardno izpeljano skrb
za programsko in vsebinsko
rast področja družbenih dejavnosti na celotnem območju
občine, kar z osebnega profesionalnega zornega kota
še zlasti prepoznavam z vsakodnevnim vpogledom in
primerjavami teh področij po
Sloveniji in v tujini. Razlike v
korist MOK so več kot očitne.
Videti je, da je delo zaposlenih
na MOK skupaj z županom,
direktorico občinske uprave,
podžupanoma,
predstojniki
uradov ter ostalimi nenehno
usmerjeno v izboljšavo bivanja in življenja občanov, v
konstantno posodabljanje in
višanje bivanjskega ter javnostoritvenega standarda na tem
našem čudovitem delu Slovenske Istre. Čutiti je svojevrsten
viden in prepoznaven altruizem vodstva do krajanov in
občanov, še zlasti, če so skupna dela usmerjena v razvoj,
bodočnost, konstruktivnost in
povezovalnost. Župan Boris
Popovič je svojevrsten fenomen v lokalnem in slovenskem
političnem prostoru. Njegova
delavnost, vztrajnost, drznost,
inovativnost in iznajdljivost
ga postavljajo v priljubljenost
zlasti mlajših, energije polnih, generacij. S svojim neumornim delom pa je vedno
bolj priljubljen tudi med (po
letih) zrelejšimi občani in širše.
Številna njegova inovativna dejanja, podjetniško razmišljanje,
njegov neposreden, direk-

ten, mestoma trd, a odprt stil
vodenja občine (vsaj kolikor
imam osebno možnosti poznavanja le-tega), mnogokrat zelo
neposredno ponujajo eno od
dobrih rešitev in izhodov iz
nekoliko utrujene, vedno iste,
dvajsetletne strankarske politike naše države. Osebno cenim
županovo sposobnost zaupanja
ljudem, ki jih s svojega gledišča
prepozna kot strokovne in
kompetentne ter jim pri tem
povsem v ustvarjalnost prepusti
področje, s katerim profesionalno upravljajo. In prav tu je
mnogokrat ključ uspeha celotne
skupnosti! Iz nekoliko retorično
okornega mladega župana pred
osmimi leti je danes njegovo
ime,
čeravno
mnogokrat
neupravičeno
negativno
obravnavano, postalo sinonim
uspešnega razvoja lokalne skupnosti in vzgled mnogim podobnim občinam tako na investicijskem kot upravnem področju.
V Mestni občini Koper se vse
pogosteje sliši »ponos«, da si iz
teh krajev!«

Vesna Lavriša,
ravnateljica OŠ
Dušana Bordona
»Vsaka sprememba v pozitivno smer pomeni korak
v prihodnost. Zunanja podoba Kopra se je v zadnjih
letih zelo spremenila. Mestni utrip je bolj živahen in
dinamičen, veliko se dogaja
na vseh področjih življenja.
Koper je v času župana Borisa
Popoviča postal mesto, ki živi.
Tudi naša šola je pred tremi
leti dobila prepotrebne nove
športne prostore, površine in
igrišča, ki smo jih zelo veseli
in na katera smo ponosni. Z
veseljem pričakujemo tudi obljubljeno prenovo šolske stavbe
in prepričana sem, da bo župan
realiziral tudi ta naš skupen cilj«.
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oprema na šoli sta pri tem zelo
pomembna. Veselimo se, da
bomo v sodelovanju z Mestno
občino Koper v prihodnjem letu
sodobno didaktično opremo še
nadgradili.«
izr. prof. dr. Anita
Trnavčevič,
dekanja Fakultete za management Koper
»Koper je v času delovanja Borisa Popoviča postal pomembno
univerzitetno mesto. To je velik
doprinos k razvoju mesta kot
akademskega središča Obalnokraške regije in še posebej mesta
Koper. Študenti pa prijetno popestrijo vsakdanji utrip. Hkrati
je to tudi obveza za naprej, saj
sogradijo prihodnost mesta in
hkrati pričakujejo dobre pogoje
za zaposlitev in življenje v tem
mestu. Univerzitetno vzdušje pa
deluje na mesto spodbudno in
posredno izboljšuje tudi kakovost življenja.«

Mag. Branka Likon,
ravnateljica Osnovne šole dr.
Aleš Bebler – Primož Hrvatini
»Zaključujemo še eno šolsko
leto, ki je bilo za našo šolo zelo
ustvarjalno in inovativno. Veseli smo, da je Mestna občina
Koper tudi letos podprla naše
projekte, usmerjene k trajnostnemu razvoju. Še posebej
pa nas veseli, da se je aktivno
vključila v mednarodni projekt
»IN GREEN AND BLUE«, ki
ga sofinancira Evropska unija. Z
vsemi občinskimi službami zelo
uspešno sodelujemo in skupaj
iščemo rešitve za izboljšanje
pogojev za izvajanje pouka in
obšolskih aktivnosti. Prepričana
sem, da bomo tudi v prihodnje
skupaj izboljševali pogoje dela
za učence in zaposlene ter še
naprej zagotavljali kakovosten
pouk. Stalno izobraževanje zaposlenih in sodobna didaktična

Gašper Vinčec,
jadralec
»Dostikrat sem povedal, da se
fantje iz tujih dežel ne morejo nagledati Kopra in se mu načuditi.
Ne samo vizualno, tudi počutje
v Kopru se je spremenilo, vse je
postalo boljše. Naš župan Boris
Popovič se bori, ima trdo kožo kot
vsak pravi športnik. V tej državi
je tako, da ti neprestano mečejo
polena pod noge, tudi sam sem
navajen tega. Življenjsko je, da ne
moreš narediti vsega prav, ampak pomembno je, da je večina
stvari storjenih, kot je treba.
Pričakujem, da bo šel razvoj tako
naprej. Želim si, da Ankaran
pride nazaj, ker smo skupaj bolj
močni. Za Primorsko je boljše,
da smo skupaj, saj je eno močno
mesto boljše kakor dva.«

Dragan Klarica,
Gledališče Koper
»Kljub temu da ne živim v Kopru, ga čutim kot svoje mesto. Tu
sem rojen, tu preživim večji del
dneva in zaradi službe številne
večere. V primerjavi s Piranom,
kjer sem doma, je Koper svojim prebivalcem in obiskovalcem prijaznejše, čistejše in
bolj urejeno mesto. Prispevek mlade ekipe pod vodstvom
Tamare Kozlovič k mestnemu
utripu je naravnost fascinanten.
Navdušen sem nad projek-

tom mestnega menedžmenta,
ki bo dogajanje iz trgovskih centrov na obrobju preusmeril nazaj
v mestno središče. Komaj čakam
otvoritev novega večnamenskega
kulturnega hrama v nekdanjem
kompleksu samostana Sv. Ane,
saj gledališče zaradi obsežnega
programa ne more gostiti vseh
dogodkov. Menim, da občinske
službe Kopra delujejo kot dobro uglašen bend. Dnevno se
srečujem s številnimi ljudmi iz
občinske hiše in zelo cenim njihovo delo.«

Matjaž Markič,
plavalec
»Glede na to, da se ukvarjam s
športom, ocenjujem razvoj in
delovanje Mestne občine Koper
skozi oči športnika. Menim, da
je občina v preteklih štirih letih
vložila veliko truda v razvoj
športa. Še posebej me veseli projekt izgradnje olimpijskega bazena. V pričakovanju dokončanja
izgradnje sem se vrnil v Koper
in začel ponovno tukaj trenirati.
Zadovoljen in ponosen sem, da
se moje rojstno mesto tako lepo
razvija. Tudi z županovim delom sem zelo zadovoljen. Veseli
me, da ima kot nekdanji vrhunski športnik veliko posluha za
šport. Njegova zasluga je, da
Koper postaja najbolj športno
razvito mesto v Sloveniji. Ob
tej priložnosti mu čestitam za
uspešno delo.«

Matija Barl,
igralec, znan po vlogi Kekca
»Tega, kar je župan naredil v
dosedanjih dveh mandatih, niso
naredili veljaki z več denarja v
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prejšnjih 45 letih. To je splošno
mnenje občank in občanov, ki se
izredno veselijo teh oprijemljivih
dosežkov. Sam ne poznam ozadja njegovega dela, poznam samo
rezultate in mislim, da je njegovo
delo dobro, tudi če utegne biti na
tem ali onem področju morda
nekoliko pomanjkljivo, kar pa je
seveda normalno. Če strnem, po
rezultatih, ki jih vidim, sem absolutno pristaš njegovega dela.«

Fabio Steffe,
predsednik policijskega veteranskega društva SEVER za
Primorsko in Notranjsko
»Koper je v zadnjih letih dobil
povsem nov obraz, projekti, ki so
se v tem času izvedli in se še izvajajo, so mi všeč in spremembe
so dobrodošle. Napredek Mestne
občine Koper se v zadnjih letih
vidi, predvsem pa se vidi, da
smo postali evropsko mesto, in
to s čisto vseh vidikov. Pri tem
moramo biti realni. Seveda pa bi
bilo abnormalno, če bi bilo vsem
ljudem vse všeč.«

Maria Marinova,
študentka na Erasmus
izmenjavi iz Bolgarije
»Mesto Koper mi je zelo, zelo
všeč. Je zelo živo mesto. Poudariti moram, da mi je najbolj
všeč čistost tega prečudovitega
mesta. Všeč mi je koprsko morje
in razpoloženje ljudi. Zadovoljna
sem s hrano in ponudbo, ki jo
nudijo lokali študentom. Sicer
ne vem veliko o politiki v vaši
občini, vendar vidim, da se nekaj
dogaja in da nekdo mora stati za
tem. Mesto Koper je zares univerzalno mesto. Presenetilo me
je, da tako veliko število ljudi
govori angleško«.
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Alla scoperta della Parenzana Dnevni center bo odprt tudi poleti
Il Giardino d’Infanzia Delfino Blu alla scoperta della Dnevni center za otroke in mladostnike na Kolarski
Parenzana, il sentiero della salute e dell'amicizia.
ulici v Kopru bo odprt tudi v poletnih dneh.
I bambini, i genitori e le
maestre del Giardino d’infanzia
Delfino Blu hanno percorso e potremmo anche dire scoperto, la
Parenzana, riqualificata in “Sentiero della salute e dell'amicizia”. Tutti
insieme, infatti, si sono accostati a
questa parte di storia per ricordare
l'importanza dell’allora ferrovia e
che oggi ha lasciato il posto a un
suggestivo sentiero panoramico.
Grazie a tale progetto, i
piccoli hanno visitato le varie stazioni ferroviarie delle località dove

il treno si fermava per far salire o
scendere i passeggeri. In particolare quelle di Capodistria, Isola e Sicciole, dove non hanno potuto far
a meno di ammirare il meraviglioso paesaggio e le bellezze naturali.
La bellissima giornata si è conclusa con la visita al
Museo Parenzana di Isola dove
hanno potuto rivivere la vita
e la storia del nostro territorio con ricostruzioni originali
della ferrovia, che da Trieste a
Parenzo non conosceva soste.

Alla Comunità degli Italiani di Bertocchi è stata allestita una mostra raffigurante i lavori
dei bambini e delle maestre delle unità di Capodistria, Semedella, Bertocchi e Crevatini.

Dnevni center, preventivni program Centra za socialno delo Koper, je namenjen
vsem otrokom in mladostnikom Mestne občine Koper, ki
si želijo aktivnega preživljanja
prostega časa in ki potrebujejo
pomoč pri šolskih obveznostih.

V času poletnih počitnic bo
Dnevni center odprt od ponedeljka do petka (ponedeljek,
sreda in četrtek od 11.00 do
14.30, torek in petek od 15.00
do 18.30). V Dnevnem centru se bodo zvrstile raznolike ustvarjalne delavnice,
ure družabnih iger, športne
aktivnosti, filmski dnevi,
skratka za vsakega se bo
nekaj našlo. Za vse dodatne
informacije so vam na voljo
na elektronskem naslovu:
dnevnicenter.kp@gmail.com
in na telefonski številki 05
66 34 590. Podroben program dogajanja pa najdete
na Facebook spletni strani
Dnevni center za otroke in
mladostnike Koper«.

K sodelovanju vabijo tudi dijake, ki se želijo preizkusiti v vlogi prostovoljcev ali pa se
preprosto razvedriti in odpočiti od napornega šolskega leta.
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Darija Krkoč,
Zveza kulturnih društev Mestne občine Koper
»V zadnjih letih je razvoj zelo
viden na vseh področjih naše
občine. V mestu se čuti dogajanje in vrvež ob vikendih
so opazili tudi obiskovalci iz
drugih krajev, ki nam vse to
velikokrat zavidajo. Z veseljem ugotavljam, da smo tudi
ljubitelji zelo vpeti v dogajanje v Mestni občini Koper,
želimo pa si, da bi tudi mi
poleg prostorov na Bonifiki
prišli v bodoče do prostorov,
kjer bi se lahko neomejeno v
vseh letnih časih predstavljali
in ustvarjali. Župan zna prisluhniti potrebam in željam
raznih ustvarjalcev, ustanovam in društvom, kar se kaže
v samem videzu mesta, v
dogajanju v njem in tudi zunaj njega, na podeželju. Poleg tega ima župan tudi čut za
pomoči potrebne in socialno
ogrožene.«

Ante Guberac,
podjetje Grafist
»Vedno pravim, da imamo
najboljšega župana v državi, ki
je v zadnjih 8 oz. 9 letih naredil največ. A to ni samo moje
mnenje, tako menijo številni
prebivalci naše občine kot tudi
tisti, ki živijo nad Črnim kalom.
Ker sem povezan s športom in
gospodarstvom, namreč veliko potujem in praktično na
vsakem koraku srečujem ljudi,
ki občudujejo Koper.«

Jure Gostinčar,
plesalec, športnik MOK
»Mestna občina Koper me je s
svojim razvojem presenetila,
opazen je velik napredek, in to s
strani vseh občank in občanov.
Veliko je bilo postorjenega tudi
na področju turizma, kar je po
mojem zelo dobro. Zadovoljen
sem tudi z delom župana Borisa
Popoviča in lahko rečem, da je v
občini, v kateri živim, res lepo.«

Vilij Bržan,
direktor in poveljnik Gasilske
brigade Koper
»Občina je celovito napredovala v vseh pogledih, tako v mestu
kot na podeželju. Tega se zavedamo tako prebivalci kot tudi
njeni obiskovalci. Pohvalno
je, da je naša občina varna, da
ima dobro organizirane službe,
ki za to skrbijo in se ustrezno
odzivajo na dogodke. Ključ do
tega uspeha pa je prav gotovo
župan Boris Popovič in njegova vizija ter razumevanje.«

Vedran Stepančič,
mister Kopra
»Razvoj Mestne občine Koper
vidim v precej pozitivni smeri,
veliko stvari se je izboljšalo.
Veliko projektov je bilo

zaključenih, veliko pa jih je še
v razvoju. Plus gre sami podobi
mesta in celotni občini. Glede
župana pa same pohvale za vse,
kar je do sedaj naredil, in za
vse, kar ima v prihodnosti namen postoriti. Ima svojo vizijo
in pelje Mestno občino Koper
tja, kamor sodi.«

Mojca Podjavoršek,
miss Kopra
»Koper se zelo dobro in hitro
razvija, še posebej kar se tiče
vizualne podobe. Koper je vse
bolj privlačen, tako za nas, ki
tukaj živimo, kot tudi za preostale, ki sem pridejo. Rečem
lahko, da sem zadovoljna tako
z razvojem Kopra kot tudi z delom župana Borisa Popoviča.«

Milan Zinaić,
profesor zgodovine umetnosti
in likovni kritik
»Prepričan sem, da je čas za
vprašanja o osebnosti, kot
je Boris Popovič, že zdavnaj
minil. Preprosto, prišel je čas,
ko smo sami sebi dolžni –
ozaveščeno in iskreno, seveda
– odgovoriti na vprašanje,
kaj delo in presežki Borisa
Popoviča 'govore' o nas samih.
Pred seboj imamo namreč, rojenega zmagovalca in pogumnega, neizprosnega, ter ustvarjenega bojevnika za uresničitev
lastnih sanj. Boris Popovič je
prav gotovo edinstven fenomen, ne le na teh lokalnih prostorih, ampak mnogo širše. Brez
trohice strahu od mistifikac-
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ije in mitologizacije gospoda
Popoviča, lahko rečem, da smo
v tem trenutku priča njegovem
koraku v prihodnost. Čas bo to
vsekakor pokazal.«

Darij Pobega,
pihalni orkester Koper
»Napredovanje Mestne občine
Koper v zadnjih štirih letih je
pozitivno. Koper se močno in
hitro razvija v napredno mesto,
ki prednjači pred vsemi drugimi.
Županu ni treba uresničevati
tolikih naložb v Mestni občini
Koper, saj tisti, ki bodo nekega
dne prišli za njim, ne bodo imeli
kaj delati (smeh). Šalo na stran,
na vse to, kar je naredil župan
gospod Boris Popovič, gledam
pozitivno. Njegovo delo in njega
samega bi ocenil s petimi zvezdicami. Mislim, da župan ne bi
smel biti tako priden, saj mu
ne dajo miru in marsikdo zavida njemu in naši enotni Mestni
občini Koper za vse, kar imamo.
Če bi imel možnost in oblast, bi
ga zagotovo predlagal za predsednika vlade.«

Roberto Battelli,
poslanec italijanske manjšine
»Prepoznati je določeno skrb
za mesto, za urejanje ulic in
prometa, tako da moram reči,
da je zagotovo Koper sedaj bolj
urejen. Župan je zagotovo vložil
dosti truda v to, da se uredi
tisto, kar se urediti mora in da,
cenim tudi njegova prizadevanja, da se prisili Luko Koper v
spoštovanje mesta, kot tudi prizadevanja, da se ohrani celovitost Mestne občine Koper.«
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Janez Maček,
Atlas Express
»Razvoj Mestne občine Koper
v zadnjih letih je superpozitiven, kar se vidi praktično na
vsakem koraku, od prireditev,
do urejenega okolja, javnih
površin, podjetništva, in da
ne govorimo o množičnem
prihodu
potniških
ladij.
Vsega tega ne bi bilo, če ne
bi bilo prave politike, župan
je to postavil kot prednostni
projekt in danes so ladje in
množice turistov nepojmljiv
šok. Danes je Koper promotor
celotne Slovenije.«

Sonja Poljšak,
Predsednica Športne
zveze Koper
»Od leta 2002, ko je nastopil mandat gospoda Borisa
Popoviča, se niti malo ni dalo
slutiti, v kakšno razsežnost
se bo razvijala naša občina.
Danes, po devetih letih njegovega vodenja občine, je Mestna
občina Koper postala nedvomno najhitreje razvijajoča se
in ena najnaprednejših občin
v državi. Poleg mestnega jedra Kopra, ki je dobilo dušo,
je viden tudi razvoj podeželja,
ponašamo pa se še z najboljšo
športno infrastrukturo v Sloveniji, ki nam jo zavida marsikatera občina. Čeprav se
razvoj Mestne občine Koper
še ni ustavil, je Koper že postal
moderno, turistično, gospodarsko, športno in kulturno
mesto. V začetku županovanja
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gospoda Borisa Popoviča sem
bila sicer malo zadržana, saj
ga nisem poznala, razen skozi
šport. Po vseh teh letih njegovega vodenja pa lahko zagotovo rečem, da me je izredno
pozitivno presenetil, predvsem
zaradi odločnega vodenja in
poguma, ki ga dokazuje pri
uresničitvi idej in odločitvah v
zvezi z razvojem občine.«

Matej Arčon,
župan Mestne občine
Nova Gorica
»V razvoju Mestne občine Koper, gledano s Severne Primorske, je opaziti velik napredek.
To je prav gotovo plod dobre
organizacije občinske uprave.
Mislim, da je naša občinska
uprava tam, kjer je bila koprska pred devetimi leti. Zato
iščemo primere dobre prakse,
ki bi jih lahko uporabili tudi
pri nas. Temu je namenjen tudi
današnji obisk v Kopru.«

Matevž Ravnikar,
direktor Zdravstvenega
doma Koper
»Z veseljem sem se preselil v
Mestno občino Koper ravno
zaradi izdelane perspektive, ki
jo mesto Koper ima in zaradi
pokazanih vidnih rezultatov. Z delom župana Borisa
Popoviča sem zadovoljen tako
kot občan in enako, če ne še
bolj, kot direktor zdravstvenega doma, saj je oseba, ki
ima jasno izdelano vizijo. Naj
povem tudi, da ga cenim kot
človeka z izjemno intuicijo.«
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Alen Babič,
predsednik sveta KS Marezige
»Razvoj Mestne občine Koper v zadnjih letih je odličen.
Naša krajevna skupnost je s
sodelovanjem z občino zelo zadovoljna, in to na vseh nivojih.
Uresničile so se nam številne
želje, tako smo denimo dobili
povsem prenovljen zadružni
dom v Marezigah, prenovili
smo vaška domova na Montinjanu in v Babičih, rekonstruirali smo cesto Kavaliči–Lopar,
skratka prav vsak zaselek naše
krajevne skupnosti je dobil
kakšno novo naložbo. Upam,
da se bo tovrstno sodelovanje
tudi nadaljevalo.«

Nevijo Pucer,
predsednik uprave Vinakoper
»Delovanje Mestne občine Koper v zadnjih štirih letih ocenjujem kot zelo dobro. Razvoj
mesta Koper je šel zelo hitro
naprej. Bistveno hitreje kot
v preteklosti in kot v drugih
občinah v Sloveniji. Marsikateri prebivalec Mestne občine
Koper je gotovo ponosen na
to, kar je bilo ustvarjeno. Če
delaš veliko, je logično, da
narediš kakšno majhno napako, vendar so te napake
zanemarljive v primerjavi s
tem, kar je storjeno. Zasluga
gre aktivnosti našega župana
gospoda Borisa Popoviča, ki
ima podjetno žilico. Ravno
to žilico pa je znal vpeljati v
Mestno občino Koper, in prav
to je razlog za tako hiter razvoj
v tako občino, kot je danes.«

Marinko Hrvatin,
podjetnik
»Delovanje Mestne občine Koper v zadnjih štirih letih ocenjujem kot pozitivno. Koper se
spreminja in postaja vse bolj
prijazno mesto tako prebivalcem kot tudi turistom. Mestno
jedro je vsekakor lepše in gre
na bolje. Resnično ne vem, od
kod županu Borisu Popoviču
toliko časa, da naredi zadeve
take, kot so. Vidi se, da je deloholik, in take ljudi potrebujemo. Mestna občina Koper
mora v prihodnosti poskrbeti
za maloobrtniške storitve,
kot so gostinstvo, turistične
storitve ipd. Malemu gospodarstvu je treba pomagati, da
prebrodi krizo. Prepričan sem,
da bo vse, kar bo narejeno
v tej smeri, pozitivno. Tržiti
moramo svoje prednosti, kot
so vino, oljke, ribe in odlična
hrana. Imamo kaj ponuditi. To
je bistvenega pomena, vse, kar
smo delali do sedaj, je treba
delati še naprej.«

Vesna Mikuž,
direktorica občinske uprave
Mestne občine Nova Gorica
»Že ko sem se z delovanjem Mestne občine Koper
srečevala kot revizorka, sem
bila izjemno presenečena nad
tukajšnjim delom, kooperativnostjo zaposlenih, pripravljenostjo na spremembe. V
Mestni občini Koper opažam
zelo velik napredek, občina je
lepo urejena, veliko se spreminja in občutiti je, da je mesto
zaživelo.«
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Odlično obiskana predstavitev KS
Več kot deset tisoč obiskovalcev so našteli v nedeljo, 29. maja, na zdaj že tradicionalni predstavitvi koprskih
krajevnih skupnosti.
Tradicionalna prireditev, ki so jo v Mestni občini
Koper v okviru občinskega praznika letos pripravili že šestič,
je pokazala široko paleto de-

javnosti vseh 23 krajevnih skupnosti v občini, manjkalo pa ni
niti odlične hrane in žlahtne
kapljice ter oljčnega olja. Krajevne skupnosti so vabile bodisi

s turističnimi potmi bodisi s
starimi običaji, kot na primer
KS Škofije ali KS Rakitovec, ki
je obiskovalce najbolj navdušila z izdelovanjem frač po sta-

rem. Številnim domačinom in
obiskovalcem se je pridružila
množica turistov, ki so v Koper
pripluli z Voyager of the seas.

Župan Boris Popovič v objemu predstavnikov krajevne skupnosti Dekani in
njihovega dekorativnega umetnika Iva Kisovca, ki vsako leto poskrbi za kakšno
originalno umetnino na predstavitveni stojnici Dekančanov.

Predstavniki krajevnih skupnosti so na stojnicah ponujali številne domače dobrote,
o okusnosti domačega golaža s polento se je prepričala tudi županova hčerka,
triletna Tia.

Prireditev so z velikim zanimanjem spremljali tudi številni turisti, ki so ta dan z
ladjo Voyager of the seas pripluli v naše mesto.

Županova sestra Laura Ban in mama Solza ter županov stric in občinski svetnik
Slobodan Popovič so redni gostje občinskih prireditev.

Na Pristaniški ulici smo opazili številne znane obraze, med njimi tudi vodjo
občinskega protokola Marialuiso Maier Sponza, podžupana Janija Bačića in
občinskega svetnika Petra Bolčiča.

Mirjam Lemut iz občinskega urada za družbene dejavnosti in direktorica občinske
uprave Sabina Mozetič sta bili nad prireditvijo vidno navdušeni.
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Jože Kodarin,
predsednik sveta KS Boršt
»Upamo, da bo župan Mestne
občine Koper Boris Popovič
ponovno izvoljen za župana, saj
se je v naši KS v teh osmih letih
njegovega županovanja naredilo toliko, kolikor se do zdaj še
nikoli ni. S sodelovanjem z Mestno občino Koper smo uredili
ZD Zazid, ZD Boršt, asfaltirali
ceste, uredili električno napeljavo, postavili javno razsvetljavo,
uredili igrišča za naše najmlajše,
v celoti obnovili pokopališče
in še in še je tega, kar bi lahko
našteval. Z investicijami, ki jih
je Mestna občina Koper izpeljala
v KS Boršt, smo več kot zadovoljni, zato upamo, da bo župan
ponovno izvoljen, saj bomo tako
tudi letos nadaljevali začeto in šli
naprej. Pred mandatom gospoda
Borisa Popoviča sem bil podpredsednik KS Boršt in spominjam se, da nikoli nismo pogovarjali z župani o investicijah.
Zdajšnji župan pa nam vedno
prisluhne, se pogovori z nami
in nam ustreže, sicer ne vedno
100-odstotno, vendar postopoma gremo naprej.«

Miro Kocjančič,
predsednik sveta KS Gradin
»Delovanje Mestne občine
Koper je bilo v zadnjih štirih
letih odlično. Vse, kar je bilo
načrtovano, je bilo realizirano,
od cest, pa vse do javne razsvetljave. Pričakujemo, da se bo delo
nadaljevalo v enaki smeri tudi
v prihodnje. Za nas je izredno
pomembno in všeč nam je, da se
župan drži vsega, kar se z njim

zmenimo in kar nam obljubi. Ob
tem pa ne smem zanemariti vseh
pristojnih služb Mestne občine
Koper, ki vedno priskočijo na
pomoč in imajo posluh za KS.
Toliko kot je župan naredil v osmih letih v Mestni občini Koper,
do sedaj nihče v Evropi ni. Nedvoumno je, da sta Jankovič in
Popovič najbolj udarna župana,
saj sta v Sloveniji in Evropi ustvarila, česar ni nihče v 50 letih
županovanja. Razumljivo je,
da imajo velike naložbe svoje
mesto v mestnem jedru, saj ne
nazadnje tudi naši krajani v zaledju tam služijo kruh. Res je tudi,
da se v zaledju dela počasneje,
vendar ne dvomim, da se bo z
našim županom gospodom Borisom Popovičem v prihodnosti
naredilo še ogromno. Zato sem
prepričan, da bo na prihajajočih
volitvah zmagal.«

Peter Franca,
predsednik sveta KS Gračišče
»Z delovanjem Mestne občine
Koper smo zadovoljni. Kar je
bilo planirano, je bilo izpeljano,
v eni KS več, v drugi manj. Vse
to pa ni odvisno samo od Mestne
občine Koper, ampak tudi od
stanja v državi. V naši KS smo
adaptirali precej podpornih zidov, uredili vrtce, ceste in kar
dve avtobusni postaji, tretja pa je
v izgradnji. Rad bi pohvalil tako
Mestno občino Koper, župana
Borisa Popoviča kot tudi Zdenka
Ferletiča, ki je za vse nas dosegljiv 24 ur na dan in nam vedno
priskoči na pomoč. Delo župana
Mestne občine Koper je odlično
in na nivoju skrbi za občino.
Glede cest, ki so v državni lasti, pa smo bili s strani države
deležni mnogih obljub, dela pa še
ni nikjer. Tako se odraža, kakšno
je stanje v državi. Na drugi strani
pa imamo občinske ceste, ki se
redno vzdržujejo in urejajo. Od
župana Mestne občine Koper v
prihodnje pričakujemo, da bo

večkrat obiskal naše zaledje in se
pogovoril z vaščani in jim prisluhnil, kot tudi zna. V naši KS pa
smo vsi zelo zadovoljni z njim,
ker se vse obnavlja in dela.«

Bogdan Markučič,
predsednik sveta KS Črni Kal
»Delovanje Mestne občine Koper v zadnjih štirih letih ocenjujem kot zelo uspešno. Rezultati tega dela so vidni predvsem
v samem mestnem jedru in tudi
na podeželju. Res je, da se na
podeželju ni naredilo toliko, kolikor se je v samem mestnem
jedru, vendar se je vseeno vlagalo v razne objekte in ceste. Res
je tudi, da se vsega še ni naredilo
in dokončalo, vendar v prihodnje
tudi to pričakujemo. Z gospodom
Borisom Popovičem zelo dobro
sodelujemo in rezultat tega so vsi
vidni dosežki. Naš župan drži vsako obljubo, ki jo da, tako da glede
tega nimam pripomb, je pa res, da
je treba še veliko urediti in narediti. Načrte, ki smo si jih zastavili, s
pomočjo Mestne občine Koper in
župana gospoda Borisa Popoviča
postopoma uresničujemo in
želimo si sodelovanja z njim tudi
v prihodnje.«

Jože Rojc,
predsednik sveta KS Podgorje
»Delovanje Mestne občine Koper je v zadnjih štirih letih odlično.
Vse projekte, ki smo si jih zastavili skupaj z Mestno občino Koper,
smo izpeljali in verjamem, da bi
nedokončane naložbe končali
mnogo prej, če bi bile v koprski
občini pravočasne volitve, če bi
sprejeli proračun, vendar za to ni
kriva Mestna občina Koper, am-
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pak višja instanca. V naši KS smo
naredili ogromno. Končujemo
zadnjo fazo športnega objekta,
uredili smo podporne zidove,
igrala, mreže ob igrišču, varovalno ograjo na poti na Slavnik
in še bi lahko našteval. V prihodnosti pričakujemo izgradnjo
športnega objekta, v daljni prihodnosti pa večnamensko dvorano. Z županom Mestne občine
Koper Borisom Popovičem sem
zelo zadovoljen in mislim, da je
tudi on z menoj. V prihodnosti
pričakujem, da bomo z njim
izpeljali vse nedokončane projekte in seveda tudi vse, kar se
bo vmes porodilo. Menim, da bo
župan dobil še en mandat in bo
tako še naprej županoval Mestni
občini Koper.«

Zlatko Pucer,
predsednik sveta KS Za Gradom
»Delovanje Mestne občine Koper v zadnjih štirih letih bi ocenil kot zelo uspešno. V vseh teh
letih se je v koprski občini naredilo ogromno. Morda niso vse
naložbe razporejene po željah,
vendar nikoli ne morejo biti
vsi zadovoljni. V naši KS se je v
vseh teh letih preuredilo otroško
igrišče, uredila so se parkirišča
in s tem smo zagotovili številna
nova parkirna mesta za naše
občanke in občane, ki živijo v
KS Za Gradom. Ker v naši KS
največji problem predstavljajo
ravno parkirna mesta, si v prihodnosti želimo še dodatnih. Z
županom Mestne občine Koper Borisom Popovičem smo
sodelovali dobro, kar smo se z
njim dogovorili, to je bilo storjeno. Vsi načrti so bili izpeljani. Na njegovo delo nimam
pripomb, njegov mandat lahko
samo pohvalim. Pričakujem, da
bo v prihodnjem mandatu tako
nadaljeval in da bo uspel zadovoljiti zahteve KS«.
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Vlasta Vežnaver,
predsednica sveta KS Škofije
»Delo župana Borisa Popoviča
ocenjujem kot zelo dobro,
naredil je veliko in upam, da bo
s takšnim zagonom nadaljeval
tudi v prihodnje. Ljudem ima
kaj pokazati, zato bo absolutno zmagal. Mestna občina
Koper ima posluh za krajevne
skupnosti, zato pričakujem, da
bomo v naslednjem mandatu
tudi v KS Škofije dokončno
uredili kanalizacijo, šolo in
vrtec ter območje ob nekdanjem mejnem prehodu.«

Boris Mahne,
predsednik sveta KS Vanganel
»V zadnjih štirih letih je delovanje Mestne občine Koper več kot
samo pozitivno. Mislim, da se je
v Kopru naredilo ogromno, marsikdo nam to tudi zavida. Zelo
smo ponosni na naložbe, ki jih
je izpeljal župan Mestne občine
Koper Boris Popovič v mestnem jedru in okolici. Ponosni
smo na promenado, Bonifiko z
novimi športnimi objekti, fontano in še in še. Naša krajevna
skupnost ima veliko potreb,
vendar se tudi to premika na zeleno vejo. V teh letih so vaščani
imeli željo po novem kulturnem
domu v Čenturju in Mestna
občina Koper jim je ustregla. Ob
tej priložnosti bi se rad zahvalil
Mestni občini Koper za lokacijo,
ki jo je v današnjem času težko
dobiti. Potreb je še, vendar upam,
da bomo v naslednjem mandatu
še marsikaj postorili. Ob tem bi
rad poudaril, da smo bili v KS
Vanganel od zmeraj za celovito
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Mestno občino Koper. Tega,
kar je naredilo ustavno sodišče,
ne podpiramo in zahtevamo,
da Mestna občina Koper tudi v
prihodnje ostane enotna. Delo
župana ocenjujem kot odlično.
To se vidi po vseh izvedenih
naložbah v Mestni občini Koper.
To je slika našega župana in slika
tega, da se v Mestni občini Koper
dela. Marsikateri športniki, ki
prihajajo na Bonifiko, nam zavidajo. Županu želim vse najboljše
in upam, da bomo tako nadaljevali tudi v prihodnje. Mislim,
da bo na naslednjih volitvah zagotovo zmagal.«

Albert Primožič,
predsednik sveta KS Semedela
»Kot predsednik KS Semedela
ravnokar razmišljam, kako bi
napisal pismo županu Mestne
občine Koper Borisu Popoviču in
se mu zahvalil ter ga pohvalil za
vse storjeno. Kot občina imamo
našim obiskovalcem in seveda
tudi turistom kaj pokazati. Ravno
prejšnji teden so bili v Mestni
občini Koper na obisku upokojenci MORS. Ko sem jih peljal
na izlet po Mestni občini Koper,
se niso mogli načuditi njenemu
videzu in njenim pridobitvam.
Sodelovanje Mestne občine Koper z našo KS je odlično in korektno. Župana in Mestno občino
Koper cenim in ga ne morem
nehati hvaliti. Zadovoljni smo z
novimi naložbami, kot so Bonifika, promenada in fontana, ki
vsakemu obiskovalcu pustijo lepe
vtise o našem mestu. V KS Semedela se je naredilo ogromno,
imamo novo prekrasno krožišče
pred Tomšičevo ulico, kolesarsko
stezo, kompletno rekonstruirano
Jenkovo ulico, porušili smo stare
garaže in prebivalcem uredili
sodobna parkirišča. Naš načrt za
prihodnost pa je rekonstrukcija
Srebrničeve ulice. Župan je vedno imel posluh za naše težave in
nam ponudil roko. Nikdar nam
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ni zaprl vrat. Med nami poteka
prijateljsko sodelovanje in na to
nimam pripomb. Stvari, ki so
storjene v Mestni občini Koper,
so kvalitetne in to je pomembno.
To, kar se je naredilo v vseh teh
letih, bo zagotovo ostalo dolgo.
Brez tega župana pa vsega tega
preprosto ne bi bilo. Mislim
in slišim govoriti, da bo župan
težko dobil nekoga, ki bi mu bil
adekvaten, menim, da nima protikandidata in nasprotnika in da
bo na naslednjih volitvah zato
zagotovo imel veliko podporo.«

Matjaž Kozlovič,
predsednik sveta KS Bertoki
»Delovanje Mestne občine Koper v zadnjih štirih letih ocenjujem kot velik napredek. Tako
vizualno kot tudi vsebinsko je s
temi projekti začrtana pot v prihodnost. V naši KS se je večina
zastavljenih naložb uresničila, v
bodoče pa bomo poskušali izpeljati tudi to, kar se ni uresničilo.
Sodelovanje in odnos KS in
župana Mestne občine Koper
Borisa Popoviča ocenjujem kot
korektno in pošteno. Zelo dobro
sodelujemo in v prihodnosti od
njega pričakujem, da bodo kraji
v zaledju kmalu dohiteli razvoj
mestnega jedra.«

Nedžad Okčić,
vodja mladinskega pogona
FC Koper
»Razvoj naše občine je neprecenljiv. Kdor ni bil v Kopru nekaj let,
ga zdaj sploh več ne bi prepoznal,
saj je zrastel v lepo, čisto, urejeno
središče z vsemi potrebnimi institucijami. Imamo enkraten
zdravstveni dom, gasilski dom,

šole, prelepo sprehajališče, ŠRC
Bonifika in še in še. Z nogometnega vidika gledano, imamo
najlepše in najbolj optimalne
objekte v državi, za vse to se moramo zahvaliti našemu županu.
Naš župan je preprost človek, ki
ne govori dosti, ampak pove z
dejanji. Je delaven, vesten, odgovoren in dostopen, saj se zna
posveti prav vsakomur.«

Sandi Ražman,
predsednik sveta KS Šmarje
»Sodelovanje z Mestno občino
Koper in županom Borisom
Popovičem je v redu. Uredili
smo določene zadeve, kot so
kanalizacija in nekatere ceste,
določene stvari pa so ostale. V
naši KS je veliko vasi, tako smo
skušali v vsaki nekaj urediti.
Upamo, da bomo v prihodnje
nadaljevali stvari, ki jih nismo v
tem mandatu. Cestna infrastruktura je eden večjih problemov v
KS Šmarje, zato upamo, da bomo
nadaljevali, kjer smo se ustavili,
in bomo naložbe nadaljevali
na cesti Šmarje–Puče. Mestno
jedro se je pozitivno spremenilo in uredilo, mogoče bi lahko
imeli take eksplozivne naložbe
tudi v našem zaledju. To je lahko
nekakšna popotnica za naprej.«

Valter Kodarin,
društvo Vinol
»Mestno občino Koper moram pohvaliti. Naše društvo
zelo dobro sodeluje z občino in
Turistično organizacijo Koper,
občina nas podpira, župan pa
je reden gost naših prireditev.
Priložnost izkoriščam za zahvalo
občini in županu za vso podporo
našemu društvu v vseh teh letih.«

TURIZEM
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Izbran spominek Mestne občine Koper za leto 2011
Na javni natečaj, ki so ga v Mestni občini Koper letos izpeljali že petič, se je prijavilo 13 avtorjev s 43
predlogi spominkov, od katerih so izbrali tri, ki jih bo Mestna občina Koper odkupila za promocijske oziroma
protokolarne namene.
Ocenjevalna komisija, ki so jo
sestavljali predsednik prof. dr.
Janez Bogataj, podpredsednica
Združenja spominkarjev pri
TZS Vilina Hauser in predsednik Združenja spominkarjev
pri TZS Marjan Starc, je izbrala
tri spominke, ki jih bo Mestna
občina Koper odkupila za promocijske oziroma protokolarne
namene. Avtorji so priznanja
prejeli prvega junija v Pretorski
palači, kjer so odprli razstavo
vseh prispelih spominkov.
Komisijo prepričale
domiselne razglednice
Spomnimo, da lani ocenjevalna
komisija ni podelila prve nagrade, letos pa so med prispelimi spominki najvišje ocenili
niz razglednic pod imenom »Istrska kulinarična dediščina iz

Stubelj. Avtorica je v oceno poslala štiri zamaške s keramičnimi
glavicami, na katerih je upodobila različne motive, komisija pa
je izbrala le zamašek z motivom
oljčne vejice z oljkami. Avtorjem
vseh treh nagrajenih spominkov
je ocenjevalna komisija svetovala,
naj še nekoliko izbrusijo nagrajene izdelke, da bodo dosegli vizualno popolnost.

Ob odprtju razstave v Pretorski palači je navzoče pozdravila svetovalka župana
Jana Tolja, na fotografiji z nagrajencema Albertom Pucerjem in Robertom Titanom
ter podpredsednico Združenja spominkarjev pri TZS Vilino Hauser.

hrastoveljskih fresk« avtorjev Alberta Pucerja in Roberta Titana,
ki mu je Mestna občina Koper
podelila naziv »Spominek Mestne
občine Koper za leto 2011«. Drugo natečajno nagrado je prejel

kakovosten konditorski izdelek
s pralineji »Bomboniera Koper«
avtorja Bojana Božiča. Komisija
je podelila tudi tretjo natečajno
nagrado, in sicer za »Koprske značilnosti« avtorice Elide

Med nekaterimi prijavljenimi
spominki je komisija prepoznala nekaj dobrih idej, vendar
bi jih bilo treba ustrezno izpopolniti, nadgraditi ali dodelati.
Tako je ocenjevalna komisija
pohvalila delo avtorice Tatjane Prodan Ogrlica iz kanele«
in skupino izdelkov Koper v
lectu« avtorjev iz Varstvenodelovnega centra Kranj.
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KANDIDATNE LISTE

Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. (Uradni list RS, št. 94 / 07 – ZLV – UPB3 in 45 / 08 – ZLV-H) v zvezi z določbami 61. člena Zakona
o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109 / 06 – ZVDZ – UPB1 in 54 / 07 – odločba US) objavlja Občinska volilna komisija Mestne občine Koper naslednji
Visto l'articolo 74 della Legge sulle elezioni amministrative (Gazzetta uff. della RS, n. 94 / 07 – ZLV – UPB3 in 45 / 08 – ZLV-H) in relazione alle disposizioni
dell’articolo 61 della Legge sulle elezioni alla Camera di Stato (Gazzetta uff. della RS, n. 109 / 06 – ZVDZ – UPB1 in 54 / 07 – Sentenza della CC) la Commissione elettorale comunale della Comune citTA’ di Capodistria pubblica il seguente

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR ZA REDNE VOLITVE ZA ŽUPANA MESTNE OBČINE KOPER
ELENCO DELLE CANDIDATURE CONVALIDATE PER LE ELEZIONI ORDINARIE DEL SINDACO DELLA COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
1) STEFAN KOCJANČIČ, 31. 5. 1963, Cesta borcev 11, Strada dei Combattenti 11, Bertoki, Bertocchi, 5
gradbeni tehnik, perito edile, podjetnik, imprenditore, SDS – Slovenska demokratska stranka, SDS – Slovenska demokratska stranka
2) DRAGAN SADŽAK, 16. 1. 1979, Kvedrova 2, Strada Kveder 2, Koper, Capodistria,
ekonomski tehnik, tecnico in economia, podjetnik, imprenditore, SMS – stranka mladih Slovenije – zeleni Evrope, SMS – stranka mladih Slovenije – zeleni Evrope
3) MARKO BRECELJ, 30. 4. 1951, Kvedrova ulica 10, Strada Kveder 10, Koper, Capodistria, rabljeni kantautor, cantautore usato, brezposelen, disoccupato, Akacije, Akacije
4) OLGA FRANCA, 28. 4. 1960, Dekani 90, Dekani, univ. dipl. ekon., laureata in economia,
direktorica izvajanja zdravstvenih zavarovanj, dirett. Della prest. Delle assicurazioni sanitarie, SLS – Slovenska ljudska stranka, SLS – Slovenska ljudska stranka
5) BORIS POPOVIČ, 5. 9. 1962, Bošamarin 62, Bossamarino 62, Koper, Capodistria, gimnazijski maturant, licenza ginnasiale,
Župan Mestne občine Koper, Sindaco del Comune citta` di Capodistria, KJN – Koper je naš, KJN – Koper je naš
6) JANEZ STARMAN, 12. 10. 1971, Izletniška pot 28, Vicolo delle gite 28, Koper, Capodistria, univ. dipl. pravnik, laureato in giurisprudenza,
odvetnik, avvocato, SD, LDS, OLJKA, ZARES, SD, LDS, OLJKA, ZARES

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR ZA REDNE VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER PRIPADNIKOV ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI, 10. JULIJA 2011
ELENCO DELLE CANDIDATURE CONVALIDATE PER LE ELEZIONI ORDINARIE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE CITTA’ DI
CAPODISTRIA – RAPPRESENTANTI DELLA COMUNITA’ NAZIONALE ITALIANA, DEL 10 LUGLIO 2011
1. ONDINA GREGORICH-DIABATÈ, 27. 12. 1952, (spol / sesso:f), Garibaldijeva 4 / Via Garibaldi 4, Koper / Capodistria,
profesor angleškega in italijanskega jezika / professore di lingua inglese e italiana, učitelj / insegnante, Clio Diabatè in skupina volivcev / Clio Diabatè e gruppo di elettori;
2. ALBERTO SCHERIANI, 12. 7. 1964, (spol / sesso:m), Hrvatini 13 / Crevatini 13, Hrvatini / Crevatini,
profesor zgodovine / professore di storia, ravnatelj / preside, Claudio Geissa in skupina volivcev / Claudio Geissa e gruppo di elettori;
3. MARCO APOLLONIO, 23. 2. 1964, (spol / sesso:m), Pobeška Cesta 42 / Strada Di Pobeghi 42, Koper / Capodistria,
profesor / professore, knjižničar / bibliotecario, David Runco in skupina volivcev / David Runco e gruppo di elettori;
4. MARIO STEFFÈ, 15. 8. 1964, (spol / sesso:m), Bošamarin 54 / Bossamarino 54, Bošamarin / Bossamarino, Koper / Capodistria,
koordinator kulturnih programov / coordinatore dei programmi culturali, Mario Urbanaz in skupina volivcev / Mario Urbanaz e gruppo di elettori.

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR ZA REDNE VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER
ELENCO DELLE CANDIDATURE CONVALIDATE PER LE ELEZIONI ORDINARIE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL
COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
1. SDS – Slovenska demokratska stranka
1) STEFAN KOCJANČIČ, 31. 5. 1963 (Spol: m), Cesta borcev 11, Bertoki, Strada dei Combattenti 11, Bertocchi, Koper, Capodistria,
gradbeni tehnik, perito edile, podjetnik, imprenditore
2) MARIJAN HRVATIN, 1. 2. 1954 (Spol: m), Sončna pot 6, Sončna pot 6, Pobegi, Pobegi, dipl. ing. pom., spec. prom. ved, laureato in ingegneria marittima, spec. In scienze dei trasportti,
svetovanje v ladjedelništvu in pomorstvu, gostujoči predavatelj, consulente di cantieristica navale e nautica, professore di scambio
3) ANA OSTAN, 3. 11. 1988 (Spol: ž), Vegova 29 / c, Via Vega 29c, Koper, Capodistria, gimnazijska maturantka, licenza ginnasiale, študentka, studentessa
4) ZORAN PAVLOVIČ, 7. 4. 1975 (Spol: m), Kvedrova 6, Via Kveder 6, Koper, Capodistria, dipl. ing. teh. prom., laureato in ingegneria marittima, spec.
Tecnologie dei trasporti, disponent, vodja delovnega procesa, responsabile del processo lavorativo
5) ROBERT ZIRNSTEIN, 30. 6. 1965 (Spol: m), Staničev trg 3, Piazzetta Stanič 3, Koper, Capodistria, univ. dipl. ekonomist, specialist, laureata in economia,
tržni inšpektor, ispettore di mercato
6) RASTA TOMC, 10. 12. 1959 (Spol: ž), Ul. agrarne reforme 2, Via della Riforma Agraria 2, Koper, Capodistria, zdravnik, medico, zdravnik spl. medicine, dottore di medicina generale
7) VILJAM JUKIČ, 2. 1. 1955 (Spol: m), Ul. Vojke Šmuc 6, Via Šmuc 6, Koper, Capodistria, komercialni tehnik, perito commercialista, trgovec, commesso
8) UROŠ TOMAŽIČ, 22. 8. 1980 (Spol: m), Sp. Škofije 39 / a, Sp. Škofije 39a, Škofije, Škofije, dipl. ekonomist, laureato in economia, kriminalistični inšpektor, ispettore di polizia criminale
9) MAJA SCHUTT, 29. 7. 1977 (Spol: ž), Dekani 276, Dekani 276, Dekani, Dekani, mag. biologije, dott. Magistrale in biologia, brezposelna, dissocupata
10) TOM VIGINI, 31. 8. 1976 (Spol: m), Manžan 13, Manžan 13, Koper, Capodistria, ekonomsko komericalni tehnik, tecnico in economia e commercio, avtoprevoznik, autista
11) ALFRED DRAŠČIĆ, 11. 7. 1968 (Spol: m), Triban 8, Triban 8, Koper, Capodistria, mag. ekonomije, dott. Magistrale in economia, direktor Marketing Motors d. o. o.,
direttore di Marketing Motors s. r. l.
12) EDVINA GREGORIČ, 5. 1. 1951 (Spol: m), Vlahovičeva 36, Via Vlahovič 36, Ankaran, Ancarano, dr. medicine, medico, zdravnica, medico
13) ENEJ MIKLAVČIČ, 6. 12. 1980 (Spol: m), Razgledna 42, Via Bellavista 42, Koper, Capodistria, dipl. ing. računalništva in inf., laureato in informatica,
samostojni podjetnik, imprenditore sutonoma
14) DARKO SENICA, 1. 3. 1961 (Spol: m), Mejna pot 6, Vicolo Lungoconfine 6, Koper, Capodistria, mornar – motorist, marinaio, vodja pilotin, responsabile della pilotine
15) NATALIJA PLANINŠIČ, 29. 10. 1972 (Spol: ž), Cesta borcev 28, Bertoki, Strada dei Combattenti 28, Bertochi, Koper, Capodistria, ekonomski tehnik,
tecnico in economia, samostojna podjetnica, imprenditrice autonoma
16) LOVEC ROŽANEC VALBURGA, 9. 2. 1952 (Spol: ž), Prade, Cesta XI, št. 9, Prade, Strada XI. 9, Koper, Capodistria, univ. dipl. ekonomist, laureata in economia, upokojenka, pensionata
17) SEBASTJAN HRVATIN, 26. 2. 1990 (Spol: m), Sončna pot 6, Sončna pot 6, Pobegi, Pobegi, študent FPP, studente della FMT, ,
18) MANJA VARGA, 23. 7. 1974 (Spol: ž), Kolodvorska cesta 1, Strada della Stazione 1, Koper, Capodistria, univ. dipl. pravnica, laureata in giurisprudenza, pravnik, giurista
19) PATRIK VILER, 28. 6. 1990 (Spol: m), Bržani 10, Bržani 10, Pobegi, Pobegi, študent FPP, studente della FMT, 20) MARJETICA DEŽJOT, 30. 9. 1945 (Spol: ž), Ulica II. Prekomorske brigade 41 / g, Via della II Brigata d'Oltremare 41g, Koper, Capodistria,
ing. biokemije – farmacije, ingegnere biochimico – farmacia, upokojenka, pensionata
21) FAIK MEDIĆ, 7. 5. 1971 (Spol: m), Vena Pilona 5, Via Veno Pilon 5, Koper, Capodistria, mehanik vozil in voznik, automeccanico e autista, strojnik – voznik,
meccanico – autista
22) VLASTA LAZAR, 27. 2. 1966 (Spol: ž), Boršt 30 / a, Boršt 30a, Marezige, Marezige, vzgojitelj predšolskih otrok, računovodja, educatrice di asilo infantile e contabile, 23) RAJKO TEDEŠKO, 2. 1. 1953 (Spol: m), Ilirija 22, Ilirija 22, Pobegi, Pobegi, administrator, amministratore, samostojni podjetnik, imprenditore autonomo
24) SUZANA ZONTA, 13. 10. 1969 (Spol: ž), Škocjan 31, San Canziano 31, Koper, Capodistria, srednja pedagoška šola, scuola media pedagogica, bančni referent,
referente bancario
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25) TIM MARSETIČ, 19. 11. 1988 (Spol: m), Prade, Cesta 2. oktobra 1, Prade, Strada del 2. ottobre 1, Koper, Capodistria, elektrotehnik – elektronik, elettrotecnico,
samostojni podjetnik, imprenditore autonomo
26) JANEZ ZUPAN, 11. 4. 1936 (Spol: m), Dekani 202, Dekani 202, Dekani, Dekani, upokojenec, pensionato, upokojenec, pensionato
27) JANJA KOCJANČIČ, 20. 2. 1955 (Spol: ž), Kolarska 12, Via dei Carreri 12, Koper, Capodistria, gostinka, ristoratrice, vodja gost. lok. "Rampin", dirigente del bar "Rampin"
28) BRANKO RAUTOVIČ, 23. 6. 1962 (Spol: m), Sp. Škofije 182, Sp. Škofije 182, Škofije, Škofije, srednja, policist, scuola media, poliziotto, poklicni predsednik sveta
delavcev "Casino Portorož", presidente del consiglio dei lavoratori "Casino Portorož"
29) BRANKO PODNAR, 8. 3. 1960 (Spol: m), Plavje 77 / a, Plavje 77a, Škofije, Škofije, lesni tehnik, perto del legno, spremljevalec v Trstu, accompagnatore a Trieste
30) MIRJAN MIKLAVČIČ, 13. 11. 1970 (Spol: m), Rakitovec 69, Rakitovec 69, Rakitovec, Rakitovec, prometno transportni tehnik, perito dei trasporti, prometnik, perito dei transporti
2. N. Si NOVA SLOVENIJA
1) MARIJA BLAŽIČ, 26. 11. 1945 (Spol: ž), Razgledna 19, Via Bellavista 19, Koper, Capodistria, knjigovodja, contabile, upokojenka, pensionata
2) IVAN MATOŠ, 15. 4. 1955 (Spol: m), Dekani 150, Dekani 150, Dekani, Dekani, gradbeni delovodja, capo cantiere, samostojni obrtnik, artigiano autonomo
3) NERINA KODARIN GAMZE, 10. 10. 1940 (Spol: ž), Vodopivčeva 14, Via Vodopivec 14, Koper, Capodistria, knjigovodja, contabile, upokojenka, pensionata
4) PETER MATOŠ, 28. 5. 1982 (Spol: m), Dekani 150, Dekani 150, Dekani, Dekani, maser, massagiatore, maser, massagiatore
5) HIJERONIM BRATINA, 30. 9. 1936 (Spol: m), Dekani 187, Dekani 187, Dekani, Dekani, pleskar, imbianchino, upokojenec, pensionato
6) ORJANA TURK, 24. 6. 1961 (Spol: ž), Hrib 11, Hrib 11, Pobegi, Pobegi, -, -, upokojenka, pensionata
7) MILOŠ KLINEC, 21. 9. 1943 (Spol: m), Kavaliči 34, Kavaliči 34, Pobegi, Pobegi, mesar, macellaio, upokojenec, pensionato
8) ANKA AUBER, 24. 6. 1947 (Spol: ž), Miklavčičeva 1, Via Miklavčič 1, Koper, Capodistria, -, -, upokojenka, pensionata
9) DORJANO DUJMOVIČ, 20. 9. 1970 (Spol: m), Vena Pilona 14, Via Veno Pilon 14, Koper, Capodistria, pok. strojna šola, scuola media professionale, nezaposlen, disoccupato
10) MARIJA JERMAN, 6. 1. 1954 (Spol: ž), Dolinska cesta 3 / e, Strada della Valle 3e, Koper, Capodistria, vzgojitelj predšolskih otrok, educatrice di asilo infantile, vzgojiteljica, educatrice
11) MIRKO JURIŠEVIČ, 12. 6. 1947 (Spol: m), Kamnita 4, Calle dei Ciottoli 4, Koper, Capodistria, inženir strojništva, ingegnere meccanico, upokojenec, pensioanto
12) IVAN RABAR, 18. 2. 1946 (Spol: m), Kraljeva 17, Koper, Capodistria, šofer, autista, upokojenec, pensionato
13) ŠTEFANIJA JERMAN, 20. 12. 1938 (Spol: ž), Prade, Cesta XI, št. 10, Prade. Strada XI. 10, Koper, Capodistria, medicinska sestra, infermiera, upokojenka, pensionata
14) JOŽE COREL, 6. 12. 1935 (Spol: m), Cesta na Markovec 23, Strada di monte Marco 23, Koper, Capodistria, poštni uradnik, funzionario delle poste, upokojenec, pensionato
15) ANTON HOČEVAR, 8. 7. 1947 (Spol: m), Vanganelska cesta 83 / a, Strada di Vanganello 83a, Koper, Capodistria, profesor geografije, professore di geografia, profesor, professore
16) BOJANA ANDREJAŠIČ, 27. 1. 1959 (Spol: ž), Dekani 161, Dekani 161, Dekani, Dekani, vzgojiteljica, educatrice, računovodja, contabile
17) NATAŠA JURIŠEVIČ, 7. 8. 1948 (Spol: ž), Kamnita 4, Valle dei Ciottoli 4, Koper, Capodistria, babica, ostetrica, upokojenka, pensionata
3. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE- ZELENI EVROPE
1) DRAGAN SADŽAK, 16. 1. 1979 (Spol: m), Kvedrova ulica 2, Strada Kveder 2, Koper, Capodistria, ekonomski tehnik, tecnico in economia, podjetnik, imprenditore
2) SAMANTA DUJC, 3. 4. 1974 (Spol: ž), Hrvatini 178, Crevatini 178, Ankaran, Ancarano, univ. dipl. ing. prometa, laureato in ingegneria dei trasporti, podjetnica, imprenditrice
3) SILVIO BADOVINAC, 12. 5. 1979 (Spol: m), Grudnova 3, Via Gruden 3, Koper, Capodistria, dipl. ekonomist, dipl. Ekonomist, pospeševalec prodaje, promotore delle vendite
4) LARISA LESNIK, 5. 1. 1979 (Spol: ž), Vojkovo nabrežje 26, Riva Vojko 26, Koper, Capodistria, dipl. ekonomist, laureata in economia, podjetnica, imprenditrice
5) MITJA ŠAFAR, 16. 3. 1978 (Spol: m), Škocjanska pot 30c, Via di San Canziano 30c, Koper, Capodistria, dipl. ekonomist, laureato in economia, direktor oglaševalske
agencije, direttore di un'agenzia pubblicitaria
6) NINA VALENTINČIČ, 3. 10. 1983 (Spol: ž), Bernetičeva 12, Via Bernetič 12, Koper, Capodistria, univ. dipl. komunikologinja, laureata in scienze della comunicazione, vodja marketinga, responsabile di marketing
7) GORAN KALISTER, 12. 4. 1985 (Spol: m), Cesta na Markovec 16, Strada di monte Marco 16, Koper, Capodistria, gimnazijski maturant, licenza ginnasiale, absolvent pravne fakultete, laureando della facolTA’ di giurisprudenza
8) ANDREJA GREGORIČ, 22. 4. 1969 (Spol: ž), Kvedrova 4, Strada Kveder 4, Koper, Capodistria, profesorica zgodovine in sociologije, professore di storia e sociologia, učiteljica, insegnante
9) MOJCA KOGEJ, 16. 11. 1981 (Spol: ž), Vena pilona 10, Via Veno Pilon 10, Koper, Capodistria, gimnazijska maturantka, licenza ginnasiale, bančna uslužbenka, impiegata bancaria
10) ALEKSANDAR CRNIĆ, 31. 5. 1978 (Spol: m), Bevkova 6, Via Bevk 6, Ankaran, Ancarano, gimnazijski maturant, licenza ginnasiale, tehnični direktor, direttore tecnico
11) TANJA PEROŠA, 19. 9. 1978 (Spol: ž), Hrvatini 37, Crevatini 37, Ankraran, Ancarano, srednja frizerska, parrucchiera, vodja frizerskega salona, dirigente di un salone di parrucchiere
12) EVA ROKVIČ, 18. 11. 1982 (Spol: ž), Dimnikarska ulica 2, Calle dello Spazzacamino 2, Koper, Capodistria, trgovka, commesso, pomočnica vzgojitelja, assistente adecatrice
4. KOPER JE NAŠ
1) BORIS POPOVIČ, 5. 9. 962 (Spol: m), Bošamarin 62, Bossamarino 62, Koper, Capodistria, gimnazijski maturant, licenza ginnasiale, Župan Mestne ovčine Koper,
Sindaco del Comune citta´di Capodistria
2) JANI BAČIĆ, 22. 9. 1980 (Spol: m), C. I. Istrske brigade 64 / a, C. I. Istrske brigade 64a, Pobegi, Pobegi, gimnazijski maturant, licenza ginnasiale, podžupan Mestne
občine Koper, vicesindaco del Comune citta´di Capodistria
3) BARBARA STRMOLE, 23. 1. 1962 (Spol: m), Prade, Cesta XVI 3, Prade, Strada XVI 3, Prade, Prade, mag. veterine, dott. Magistrale in veterina, namestnica direktorja veterinarske ambulante Koper, vicedirettrice dell´ Ambulatorio veterinario Capodistria
4) DARIJ NOVINEC, 17. 3. 1958 (Spol: m), Kampel 5 / c, Campel 5c, Koper, Capodistria, dipl. ekonomist, laureato in economia, svetovalec direktorja javnega zavoda
za šport Mesnte občine Koper, consulente del direttore dell´Ente publico per lo sport del Comune citta´di Capodistria
5) IGOR HRVATIN, 11. 7. 1974 (Spol: m), Turki 10, Turki 10, Sveti Anton, Sveti Anton, ekonomsko komercialni tehnik, tecnico in economia e commercio, direktor
Komunale Koper, direttore di Komunala Koper . Capodistria
6) KRISTINA RADOVČIČ, 22. 3. 1982 (Spol: ž), Rozmanova ul. 48, Via Rozman 48, Koper, Capodistria, ekonomist, economista, zaposlen, impiegato
7) NARCIZO URBANAZ, 5. 8. 1954 (Spol: m), Bošamarin 52, Bossamarino 52, Koper, Capodistria, strojni tehnik, perito meccanico, kmet, podjetnik, agricoltore, imprenditore
8) MARKO ŠTRKALJ, 2. 11. 1974 (Spol: m), Kovačičeva ulica 16, Via Kovačič 16, Koper, Capodistria, ekonomist, economista, zaposlen Komunala Koper, impiegato
presso Komunala Koper – Capodistria
9) NATAŠA LIKAR, 26. 3. 1975 (Spol: ž), Koštabona 4b, Koštabona 4b, Šmarje, Šmarje, univ. dipl. politologinja, laureata in scienze politiche, direktorica občinske
uprave Piran, direttrice dell´amministrazione comunale di Pirano
10) SLOBODAN POPOVOČ, 3. 5. 1944 (Spol: m), Ul. generala Levičnika 60 / g, Via Generale Levičnik 60g, Koper, Capodistria, univ. dipl. ekonomist, laureata in
economia, upokojenec, pensionato
11) ALFRED ŠTEFANČIČ, 13. 8. 1964 (Spol: m), Dekani 10, Dekani 10, Dekani, Dekani, inženir tehnologije prometa, ingegnere delle tecnologie dei trasporti, podjetnik, imprenditore
12) KARIN FELICIJAN, 26. 6. 1983 (Spol: ž), Kolomban 37 / a, Colombano 37a, Ankaran, Ancarano, dipl. upravna organizatorka, laureata in organizzazione amministrativa, zaposlena Rižanski vodovod Koper, impiegato presso L´Acquedotto del Risano
13) VALMI UGRIN, 19. 9. 1966 (Spol: m), Dekani 21, Dekani21, Dekani, Dekani, oblikovalec kovin, carpentiere, podjetnik, imprenditore
14) PETER BOLČIČ, 13. 1. 1970 (Spol: m), Ul. II. prekomorske brigade 22 / a, Via della II. Brigata d'Oltremare 22a, Koper, Capodistria, strojni tehnik, perito meccanico, podjetnik, imprenditore
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15) TINA MOJŠKERC, 25. 3. 1985 (Spol: ž), Ulica za gradom 7, Via al Castelletto 7, Koper, Capodistria, univ. dipl. socialna delavka, laureata in scienze sociali, zapslena
Center za socialno delo, impiegata presso il Centro per l´Assistenza Sociale di Capodistria
16) MIROSLAV TOZON, 19. 5. 1935 (Spol: m), Veluškova 1, Via Velušček 1, Koper, Capodistria, doktor veterine, dottore in veterina, upokojenec, pensionato
17) DANIJEL CEP, 4. 8. 1966 (Spol: m), Ferrarska ulica 17, Via Ferrara 17, Koper, Capodistria, ekonomski tehnik, tecnico in economia, podjetnik, imprenditore
18) IVAN PAVLIČ, 6. 9. 1946 (Spol: m), Tomažiči 17, Tomažiči 17, Sv. Anton, Sveti Anton, podjetnik, imprenditore, podjetnik, imprenditore
19) SANI KAMENČIČ, 14. 8. 1984 (Spol: m), Dolinska cesta 3 / j, Strada della Valle 3j, Koper, Capodistria, ekonomski tehnik, tecnico in economia, referent v plošni
bolnišnici Izola, referente all´Ospedale generale di Isola
20) VLASTA VEŽNAVER, 15. 1. 1964 (Spol: ž), Zg. škofije 69 / f, Zg. Škofije 69f, Škofije, Capodistria, gimnazijski maturant, licenza ginnasiale, direktorica zavarovalne
agencije, direttrice di agenzia assicurativa
21) ANTE ŠOLAJA, 6. 9. 1967 (Spol: m), Šalara 55, Sallara 55, Koper, Capodistria, inženir komunale, ingegnere urbanistico, vrhunski športnik – karateist, campione sportivo – karateka
22) JERICA HABER, 30. 8. 1982 (Spol: ž), Kolodvorska 1, Strada della Stazione 1, Koper, Capodistria, poslovni tehnik, tecnico d'affari, ministratorka zrs, amministratice presso ZRS
23) VLADO BADŽIM, 21. 10. 1964 (Spol: m), Dolga reber 40, Costa Lunga 40, Koper, Capodistria, višji trener – UEFA pro licenca, allenatore d'alto livello UEFA pro
licenca, nogometni trener, allenatore di calcio
24) DUŠAN BRKIČ, 31. 1. 1983 (Spol: m), Kozlovičeva 1, Via Kozlovič 1, Koper, Capodistria, ekonomski tehnik, tecnico in economia, nabavni referent, addeto agli aquisti
25) UROŠ DEŽMAN, 7. 6. 1972 (Spol: m), Dolinska cesta 5 / c, Strada della Valle 5c, Koper, Capodistria, poslovodja, gerente di negozio, podjetnik, imprenditore
26) FIONA JOHNSON KOCJANČIČ, 11. 10. 1976 (Spol: ž), Cesta na Markovec 53, Strada di monte Marco 53, Koper, Capodistria, koreograf, coreografo, koreografinja, coreografa
27) GAŠPER VINČEC, 5. 4. 1981 (Spol: m), Kampel 41, Campel 41, Koper, Capodistria, ekonomski tehnik, tecnico in economia, vrhunski športnik – jadralec, campione sportivo – velista
28) MATJAŽ MARKIČ, 12. 1. 1983 (Spol: m), Krožna cesta 31, Strada circolare 31, Koper, Capodistria, gimnazijski maturant, licenza ginnasiale, vrhunski športnik –
plavalec, campione sportivo – nuotatore
5. ZZP – ZVEZA ZA PRIMORSKO
1) IGOR TOMAZIN, 26. 2. 1961 (Spol: m), Škocajn 45 a, San Canziano 45a, Koper, Capodistria, gimnazijski matiurant, licenza ginnasiale, direktor, direttore
2) MATEJA SEDMAK, 16. 7. 1973 (Spol: ž), Podbrežna 12, Vicolo Sottomonte 12, Koper, Capodistria, magister znanposti, dott. Magistrale, vodja razvoja nezgosnih
zavarovanj, responsabile dello sviluppo delle assicurazioni contro gli infortuni
3) DARJO KUK, 6. 1. 1966 (Spol: m), Dolinska cesta 46 f, Strada della Valle 46f, Koper, Capodistria, dipl. gosp. ing, ingegnere in economia, vodja proizvodnje, responsabile della produzione
4) MINKA DOLIĆ, 7. 10. 1972 (Spol: ž), Velika vrata 12, Via Porta Maggiore 12, Koper, Capodistria, univ. dipl. ekon., laureata in economia, vodja org. dogodkov, responsabile dell'org. di eventi
5) MITJA NEVEČNY, 10. 4. 1983 (Spol: m), Kozlovičeva 15, Via Kozlovič 15, Koper, Capodistria, gimnazijski maturant, licenza ginnasiale, projektiranje, progettazione
6) ŽELJKA JERMAN, 10. 2. 1966 (Spol: ž), Carpacciov trg 4, Piazza Carpaccio 4, Koper, Capodistria, poslovodja, gerente, samostojni podjetnik, imprenditore autonomo
7) DAVID BARTOL, 7. 5. 1971 (Spol: m), Plavje 62a, /, Škofije, /, ladijski strojni tehnik, perito meccanico navale, direktor, direttore
8) VERENA TREBEC, 12. 7. 1962 (Spol: ž), Stjenkova 2, Via Stjenka 2, Koper, Capodistria, modni krojač, sarta, krojaštvo, sartoria
9) STOJAN VALAND, 13. 11. 1959 (Spol: m), Dekani 288c, /, Dekani, /, trgovec, commesso, komrcialist, commercialista
10) DARINKA JAKAC, 19. 2. 1952 (Spol: ž), Pregara 43, /, Gračišče, /, delavka, operaia, brezposelna, disoccupata
11) CIRIL HABE, 17. 3. 1934 (Spol: m), Muzejski trg 4, Piazza del Museo 4, Koper, Capodistria, univ. dipl. ekon., laureato in economia, upokojenec, pensionato
12) ONDINA JONKE, 7. 11. 1960 (Spol: ž), Kampel 112, Campel 112, Koper, Capodistria, dipl. upr. org., laureata in organizzazione amministrativa, samostojni podjetnik, imprenditore autonomo
13) IGOR LISAC, 1. 8. 1967 (Spol: m), Rožna pot 2, Vicolo dei Fiori 2, Koper, Capodistria, elektroenergetik, tecnico elettroenergetico, komercialist, commercialista
6. OLJKA
1) VIKTOR MARKEŽIČ, 8. 2. 1951 (Spol: m), Kozlovičeva 9, Via Kozlovič 9, Koper, Capodistria, ekonomist, economista, direktor podjetja, direttore d´azienda
2) PATRIK PEROŠA, 31. 5. 1976 (Spol: m), Kvedrova 1, Strada Kveder 1, Koper, Capodistria, univ. dipl. inž., ingegnere, generalni sekretar, segretario generale
3) VIDA GRAČNAR, 6. 5. 1957 (Spol: ž), Burlinova 1, Via Burlin 1, Koper, Capodistria, ekonomski tehnik, tecnico in economia, fakturist, fatturista
4) IGOR MIKOLIČ, 30. 7. 1962 (Spol: m), Brezovica pri Gradinu 9, Brezovica pri Gradinu 9, Gračišče, Gračišče, orodjar, atrezzista, direktor podjetja, direttore d´azienda
5) VALTER KRMAC, 27. 10. 1961 (Spol: m), Čentur 13, Čentur 13, Koper, Capodistria, letalski inženir – pilot, ingegnere aeronautico – pilota, direktor podjetja, direttore d´azienda
6) IRENA PRELOVŠEK FAGANELI, 18. 8. 1950 (Spol: ž), Gozdna pot 4, Vicolo del Bosco 4, Koper, Capodistria, univ. dipl. psiholog, spec. klinične psihologije, laureata in pscologia. Spec. In psicologia clinica, klinična psihologinja, psicologo clinico
7) VLADIMIR MILIVOJEVIČ, 20. 10. 1950 (Spol: m), Cesta na Markovev 65, Strada di monte Marco 65, Koper, Capodistria, strojni inženir, ingegnere meccanico,
direktor podjetja, direttore d´azienda
8) MILAN VERGAN, 23. 12. 1950 (Spol: m), Sp. Škofije 125j, Sp. Škofije 125j, Škofije, Škofije, ekonomist, economista, direktor podjetja, direttore d´azienda
9) DANIELA MATELIĆ KOZLOVIČ, 5. 2. 1968 (Spol: ž), Kozlovičeva 11, Via Kozlovič 36, Koper, Capodistria, dr. filozofskih znanosti, dott. Di ricerca in filosofia, profesorica, professore
10) BRUNO KORASA, 14. 5. 1961 (Spol: m), Lazaret 5, Lazzaretto 5, Ankaran, Ancarano, strojni tehnik, perito meccanico, direktor podjetja, direttore d´azienda
11) UROŠ ŠORGO, 14. 7. 1978 (Spol: m), Jadranska cesta 16b, Strada dell'Adriatico 16b, Ankaran, Ancarano, mag. farmacije, dott. Magistrale in farmacia, farmacevt, farmacista
12) BREDA BAVDAŽ ČOPI, 14. 1. 1955 (Spol: ž), Kovačevičeva 36, Via Kovačič 36, Koper, Capodistria, dipl. inž. agronomije, laureato in agronomia, agronom, agronomo
13) MILAN HRVATIN, 12. 2. 1974 (Spol: m), Srgaši 34, Srgaši 34, Šmarje, Šmarje, prometni tehnik, perito dei trasporti, upokojenec, pensionato
14) ZIJAD SVRAKA, 25. 9. 1973 (Spol: m), Pobegova ulica 1, Via Pobega 1, Koper, Capodistria, slikopleskarski delovodja, capo pittore, samostojni podjetnik, imprenditore autonomo
15) ŠPELA JERMAN, 18. 11. 1982 (Spol: ž), Strma pot 1, Vicolo Erto 1, Koper, Capodistria, dipl. varstvoslovka, laureata in scienze della difesa e della sicurezza, komercialist, commercialista
16) MIROSLAV KORŠIČ, 15. 1. 1947 (Spol: m), Izvidniška 25, Izvidniška 25, Pobegi, Pobegi, strojni inženir, ingegnere meccanico, upokojenec, pensionato
17) FRANKO BRŽAN, 7. 5. 1958 (Spol: m), Babiči 2, Babiči 2, Marezige, Marezige, mesar, macellaio, mesar, macellaio
18) RADENKA POTOČNIK, 13. 10. 1947 (Spol: ž), Cankarjeva 8, Via Cankar 8, Koper, Capodistria, kmetijski tehnik, perito agronomo, upokojenka, penisonata
19) MILOVAN MARKEŽIČ, 3. 10. 1957 (Spol: m), Pregara 2a, Pregara 2a, Gračišče, Gračišče, orodjar, attrezzista, orodjar, attrezzista
20) MIHAEL SVANJAK, 25. 7. 1943 (Spol: m), Zadružna ulica3, Via delle Cooperative 3, Koper, Capodistria, odvetnik, avvocato, upokojenec, pensionato
21) MOJCA MIKOLIČ, 21. 7. 1985 (Spol: ž), Cesta na Markovec 15, Strada di monte Marco 15, Koper, Capodistria, dipl. org. turizma, laureata in organizzazione
turistica, študent, studente
22) SILVO BERTOK, 6. 9. 1962 (Spol: m), Šmarje 63, Šmarje 63, Šmarje, Šmarje, avtomehanik, automeccanico, veterinarski higienik, igienista veterinario
23) DAVID DAVIDOVIĆ, 1. 7. 1973 (Spol: m), Jelarji 19, Eleri 19, Škofije, Škofije, avtoklepar, carroziere, poklicni voznik, autista
24) DRAGICA ŽERJAL, 31. 7. 1950 (Spol: ž), Ul. Sergeja Mašere 7, Via Sergej Mašera 7, Koper, Capodistria, ekonomski tehnik, tecnico in economia, upokojenka, pensionata
25) NADJA POGLEDIČ, 2. 9. 1954 (Spol: ž), Črni kal 15c, Črni kal 15c, Črni kal, Črni kal, gimnazijski maturant, licenza ginnasiale, upokojenka, pensionata
26) STOJAN TRENDOV, 30. 4. 1975 (Spol: m), Brezovica pri Gradinu 5, Brezovica pri Gradinu 5, Gračišče, Gračišče, gimnazijski maturant, licenza ginnasiale, dispečer
na železnici, addettoallespedizione presso la ferrovia
27) JANKA KLANČAR, 22. 5. 1983 (Spol: ž), Popetre 6a, Popetre 6a, Gračišče, Gračišče, ekonomski tehnik, tecnico in economia, finančno računovodski delavec,
impiegato nel settore finanziarioae informatico
28) BORUT ŽERJAL, 30. 11. 1977 (Spol: m), Ul. Segeja Mašere 7, Via Sergej Mašera 7, Koper, Capodistria, gostinski tehnik, perito alberghiero, trener športne gimnastike, allenatore di ginnastica artistica
29) GRACIJAN PERIČ, 16. 8. 1949 (Spol: m), Abitanti 10, Abitanti 10, Gračišče, Gračišče, ekonomist, economista, upokojenec, pensionato
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30) HUMBERT PRIBAC, 16. 1. 1933 (Spol: m), Sergaši 3a, Sergaši 3a, Šmarje, Šmarje, medicinski bibliotekar, bibliotecario medico, upokojenec, pensionato
7. ZELENI SLOVENIJE
1) IZTOK BABIČ, 29. 12. 1957 (Spol: m), Marezige 23 / b, /, Marezige, /, profesor športne vzgoje, professore di educazione fisica, profesor, profesore
8. ZARES – nova politika
1) FRANCO JURI, 24. 10. 1956 (Spol: m), Župančičeva ul. 27, Via Župančič 27, Koper, Capodistria, univ. dipl. geograf, laureato in geografia, poslanec DZ, deputato alla CS RS
2) BARBARA VERDNIK, 31. 8. 1957 (Spol: ž), Zg. Škofije 70e, /, Škofije, /, univ. dipl. novinar, laureata in giornalismo, predsednik MO Zares Koper, presidente del CC Zares Capodistria
3) ALAN MEDVEŠ, 27. 9. 1978 (Spol: m), Grajska pot 5, Vicolo del Castello 5, Koper, Capodistria, mag. pravnih znanosti, dott. Magistrale in giurisprudenza, poslovni
analitik, analitico aziendale
4) PRIMOŽ BEBLER, 5. 5. 1951 (Spol: m), Oljčna pot 12, Vicolo degli Olivi 12, Ankaran, Ancarano, dipl. gledališki režiser, laureato in regia teatrale, gledališki režiser, regista teatrale
5) SONJA LOGAR, 6. 10. 1938 (Spol: ž), Ul. II. prekomorske brigade 21a, Strada della II Brigata d`Oltremare 21a, Koper, Capodistria, ekonomist, economista, upokojenka, pensionata
6) MARTINA TOMŠIČ, 27. 6. 1972 (Spol: ž), Dolinska cesta 44b, Strada della Valle 44b, Koper, Capodistria, univ. dipl. arkitekt, laureato in architettura, samozaposlena
v kulturi, lavoratrice autonoma nel settore culturale
7) GAŠPER MALEJ, 12. 7. 1975 (Spol: m), Cesta na Markovec 17, Strada di monte Marco 17, Koper, Capodistria, univ. dipl. literarni komparativist, laureato in letterature comparate, samozaposlen v kulutri, lavoratrice autonoma nel settore culturale
8) INGRID CUNJA KOCBEK, 6. 10. 1966 (Spol: ž), Bezovica 8, /, Črni kal, /, ekonomski tehnik, tecnico in economia, samozaposlena, lavoratrice autonoma
9) ROBERT CAH, 2. 8. 1971 (Spol: m), Jadranska c. 16, Strada dell`Adriatico 16, Ankaran, Ancarano, srednja šola, scuola media, vodja PE Koper, dirigente della filiale di Capodistria
10) MAJA PLAHUTNIK, 27. 7. 1978 (Spol: ž), Bošamarin 32, Bossamarino 32, Koper, Capodistria, univ. dipl. komunikologinja – specialistka managementa, laureato
in scienze della comunicazione – spec. In management, samozaposlena, lavoratrice autonoma
11) ALEKS ČEH, 16. 1. 1983 (Spol: m), Cesta na Markovec 5, Strada di monte Marco 5, Koper, Capodistria, dipl. politolog, laureato in scienze politiche, vodja oddelka
za rezervacije, capo reparto per le prenotazioni
12) NATAŠA ŠKER, 29. 8. 1971 (Spol: ž), Ravne 9, /, Sv. Anton, /, dipl. ekonomistka, laureato in economia, prevajalka, traduttrice
13) BORIS FURLAN, 10. 6. 1955 (Spol: m), Dekani 265, /, Dekani, /, elektrotehnik, elettrotecnico, samozapsolen, lavoratrice autonoma
14) MAJA ROŽMAN, 1. 8. 1955 (Spol: ž), Cesta I. istrske brigade 37, /, Pobegi, /, ekonomistka, economista, vodja čistilnega servisa, dirigente di un'impresa di pulizie
15) MARTIN NEDOH, 20. 12. 1990 (Spol: m), Kolomban 3d, Colombano 3d, Ankaran, Ancarano, študent, studente, študent, studente
16) DIANA PALČIČ, 13. 5. 1961 (Spol: ž), Brezovica pri Gradinu 7, /, Gračišče, /, univ. dipl. geografinja, laureata in geografia, podjetnica, imprenditrice
17) TRISTAN ŠKER, 10. 1. 1971 (Spol: m), Ravne 9, /, Pobegi, /, dr. prometnih znanosti, dott. Di ricerca in scienze dei trasporti, svetovalec uprave, consulente d'amministrazione
18) SANDRA GEC, 29. 10. 1982 (Spol: ž), Hrvatini 36b, Crevatini 36b, Ankaran, Ancarano, frizerka, parrucchiera, samostojna frizerka, parrucchiera autonoma
19) ANTON FINŽGAR, 13. 7. 1937 (Spol: m), Jadranska 16, Strada dell`Adriatico 16, Ankran, Ancarano, inženir, ingegnere, upokojenec, pensionato
20) ALENKA DOLENC, 2. 12. 1986 (Spol: ž), Barizoni 11, Barisoni 11, Ankaran, Ancarano, frizerka, parrucchiera, frizerka, parrucchiera
21) BORIS OMAN, 14. 10. 1956 (Spol: m), Nova ulica 4, Via Nuova 4, Koper, Capodistria, gimnazijski maturant, licenza ginnasiale, podjetnik, imprenditore
22) TINA KRMAC, 4. 5. 1979 (Spol: ž), Hrvatini 214, Crevatini 214, Ankaran, Capodistria, dipl. inženirka matematike, laureata in ingegneria matematica, programerka, programmatrice
9. SLS Slovenska ljudska stranka
1) OLGA FRANCA, 28. 4. 1960 (Spol: ž), Dekani 90, /, Dekani, /, univ. dipl. ekonomist, laureata in economia, direktorica izvajanja zdr. Zav., direttrice della prestazione
delle assicurazioni sanitarie
2) BOJAN BARIŠIĆ, 17. 3. 1989 (Spol: m), C. na Markovec 1 / b, Strada di monte Marco, Koper, Capodistria, ekonomski tehnik, tecnico in economia, zavarovalno
zastopanje s.p., agente assicurativo i. a.
3) VESNA STARMAN, 31. 5. 1971 (Spol: ž), Izletniška pot 28, Vicolo delle Gite 28, Koper, Capodistria, univ. dipl. socialni pedagog, laureata in scienze pedagogiche,
šolska svetovalna delavka, consulente scolastica
4) FRANC MALEČKAR, 24. 12. 1956 (Spol: m), Premančan 28, Premanzano 28, Ankaran, Capodistria, absolvent geologije, laureando in geografia, inštruktor
praktičnih vsebin CŠOD, istruttore di materie pratiche presso il CASE
5) PRIMOŽ TURŠIČ, 13. 5. 1958 (Spol: m), Kumarjeva ul. 1, Calle Kumar 1, Koper, Capodistria, univ. dipl. inž. gradbeništva, laureato in ingegneria edile, pomočnik
vodje sektorja, assistente del capo reparto
6) MARTINA LOVREČIČ, 18. 3. 1977 (Spol: ž), Hrvatini 49, Crevatini 49, Ankaran, Ancarano, dipl. univ. inž. prometa, laureata in ingegneria dei trasporti, strokovni
referent v finančni službi, referente tecnico nel settore finanziario
7) ZLATKO KOCJANČIČ, 25. 8. 1962 (Spol: m), Babiči 42 / e, /, Marezige, /, poklicna gradbena, scuola professionale edile, svetovalec direktorja, consulente del dirretore
8) GREGOR ŽIGON, 29. 6. 1974 (Spol: m), Sp. Škofije 70 / b, /, Škofije, /, elektronik, elettronico, vzdrževalec elektro naprav, manutentore degli impianti elettronici
9) SARA BOŽIČ, 3. 12. 1988 (Spol: ž), Škocjanska pot 18, Via si San Canziano 18, Koper, Capodistria, študentka prevajalstva, studentessa di lingue, študentka, studentessa
10) MATEJ GABRIJEL, 16. 6. 1981 (Spol: m), Zg. Škofije 52 / d, /, Škofije, /, absolvent gradbeništva, laureando in edilizia, gradbeništvo, edilizia
11) ALEKSANDER JERKOVIČ, 7. 7. 1984 (Spol: m), Istrskega odreda 2, Via del Distaccamento Istriano 2, Koper, Capodistria, zobotehnik, odontotecnico, prodajalec, venditore
12) ANTONINA HORVAT, 22. 3. 1946 (Spol: ž), Bevkova 27, Via Bevk 27, Ankaran, Capodistria, gostinska in hotelska šola, scuola alberghiera, upokojenka, pensionata
13) DEJAN BORDON, 15. 11. 1972 (Spol: m), Gregoriči 47, /, Sv. Anton, /, orodjar, attrezzista, samostojni podjetnik, imprenditore autonomo
14) IVAN AGAPITO, 26. 8. 1950 (Spol: m), Sp. Škofije 15, /, Škofije, /, kmet, agricoltore, kmet, agricoltore
15) TEJA ŠAV, 8. 2. 1991 (Spol: ž), Cesta na Markovec 15, Strada di monte Marco 15, Koper, Capodistria, študentka Ekonomske fakultete, studentessa di economia,
študentka, studentessa
16) TEJA KOCJANČIČ, 12. 6. 1987 (Spol: ž), Kozloviči 5, /, Marezige, /, študentka gradbeništva, studentessa di edilizia, študentka, studentessa
17) IVO BEVK, 15. 2. 1954 (Spol: m), Ilirija 33, /, Pobegi, /, MBA izobrazba, gospodarstvenik, MBA, imprenditore, poslovno svetovanje, consulenza aziendale
18) ŽARKO PREGELJ, 2. 9. 1956 (Spol: m), Kvedrova c. 9, Strada Kveder 9, Koper, Capodistria, predmetni učitelj, insegnante di materia, višji referent na ministrstvu,
referente superiore presso al ministero
19) HELENA ZAVALOKA, 8. 4. 1988 (Spol: ž), Kolomban 10 / e, Colombano 10e, Ankaran, Ancarano, študentka farmacije, studentessa di farmacia, študentka, studentessa
20) IZTOK PUKŠIČ, 31. 10. 1985 (Spol: m), Cesta na Markovec 2 / a, Strada di monte Marco 2a, Koper, Capodistria, gostinski tehnik, perito alberghiero, vodja strežbe,
responsabile del servizio
21) ZLATKO MUHAREMOVIČ, 15. 11. 1982 (Spol: m), Prisoje 8, Prisoje 8, Koper, Capodistria, trgovec, commesso, poslovodja, gerente
22) MIRELA BOŽIČ, 11. 2. 1960 (Spol: ž), Poljska pot 9, Bertoki, Vicolo campestre 9, Bertocchi, Koper, Capodistria, upr. adm. tehnik, perito amministrativo,
računovodja, contabile
23) BRANKO ČEHOVIN, 23. 5. 1949 (Spol: m), Cesta na Markovec 49, Strada di monte Marco 49, Koper, Capodistria, pravnik, giurista, upokojenec, pensionato
24) ALBIN KEŽMAN, 1. 1. 1976 (Spol: m), Tomšičeva ul. 6, Via Tomšič 6, Koper, Capodistria, ekonomski tehnik, tecnico in economia, referent za ohranitev in varstvo
kulturne dediščine v Muzeju Koper, referente per la tutela dei beni culturali nel Museo di Capodistria
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25) NIVES KAČIČ, 17. 8. 1960 (Spol: ž), Kolomban 69 / a, Colombano 69a, Ankaran, Ancarano, dipl. upravni organizator, laureata in organizzazione amministrativa,
višja svetovalka na UE Koper, consulente superiore presso l'UA Capodistria
26) DARKO STEPANČIČ, 16. 3. 1953 (Spol: m), Dekani 267, /, Dekani, /, komerialist, commercialista, upokojenec, pensionato
27) PAVEL GOJA, 1. 5. 1949 (Spol: m), Krkavče 36, /, Šmarje, /, penolog, penologo, upokojenec, pensionato
28) FLORIJAN MASTNAK, 24. 4. 1942 (Spol: m), Vojkovo nabrežje 31 / a, Riva Vojko 31a, Koper, Capodistria, učitelj, insegnante, upokojenec, pensionato
29) VIKTOR MIKLAVČIČ, 12. 2. 1937 (Spol: m), Rakitovec 68 / a, /, Rakitovec, /, prometnik, perito dei trasporti, upokojenec, pensionato
30) VOJKO GAŠPERUT, 24. 12. 1949 (Spol: m), Sv. Anton, Cetej 6, /, Pobegi, /, slikar, pittore, upokojenec, pensionato
10. AKACIJE
1) MARKO BRECELJ, 30. 4. 1951 (Spol: m), Kvedrova 10, Strada Kveder 10, Koper, Capodistria, rabljeni kantavtor, cantautore usato, brezposelen, disoccupato
2) LJUBA MILJUŠEVIČ, 24. 9. 1959 (Spol: ž), C. I. istrske brigade 56, Čežarji, Čežarji, ekonomski tehnik, tecnico in economia, obračun plač, calcolo degli stipendi
3) IZTOK KRKOČ, 21. 10. 1960 (Spol: m), Ul. II. prekomorske brigade 13b, Via della II. Birgata d'Oltremare 13b, Koper, Capodistria, gimnazijski maturant, licenza
ginnasiale, brezposelen, disoccupato
4) ARIJANA MARKUČIČ BRECELJ, 15. 12. 1960 (Spol: ž), Kvedrova 10, Strada Kveder 10, Koper, Capodistria, dipl. prof. italijanskega jezika in sociologije, professore
di ligua italiana e sociologia, koordinatorka programov, coordinatrice di programmi
5) IVAN PETERLE, 9. 12. 1958 (Spol: m), Ivančičeva cesta 16, Strada ivančič 16, Koper, Capodistria, avtomehanik, automeccanico, vzdrževalec, manutentore
6) SIMONA HADŽIČ, 26. 5. 1974 (Spol: ž), Babiči 20, Babiči 20, Marezige, Marezige, upravni tehnik, perito amministratvo, prostovoljka dobre volje, volontaria del buonumore
7) DAMIR DE SIMONE, 20. 11. 1985 (Spol: m), Sabinijeva 12, Via Sabini 12, Koper, Capodistria, študent kiparstva, studente di scultura, študent, studente
8) MONIKA BUHANČIČ, 5. 2. 1972 (Spol: ž), Valvasorjeva 23, Via Valvasor 23, Koper, Capodistria, gimnazijski maturant, licenza ginnasiale, prevajalka, traduttrice
9) TONI BRAČANOV, 24. 9. 1987 (Spol: m), C. na Markovec 47, Strada di monte Marco 47, Koper, Capodistria, ekonomski tehnik, tecnico in economia, socialni in
mladinski delavec, assistente socviale e della gioventu´
10) ANI EBERLE, 12. 10. 1989 (Spol: ž), Glagoljaška 1, Via dei Glagoliti 1, Koper, Capodistria, študenkta prava, studentessa di giurisprudenza, študent, studente
11) MATEVŽ PUCER, 27. 6. 1988 (Spol: m), Hrvatini 40a, Crevatini 40a, Ankaran, Ancarano, študent komunikologije, studente di scienze della comunicazione,
snemalec, režiser, camerman,regista
12) ZORAN KENDA, 2. 5. 1983 (Spol: m), Benčičeva 13, Via Benčič 13, Koper, Capodistria, /, /, /, /
11. SD – SOCIALNI DEMOKRATI
1) SEBASTJAN KOKL, 23. 8. 1979 (Spol: m), Dolinska cesta 1h, Strada della Valle 1h, Koper, Capodistria, ekonomist, economista, direkotr, direttore
2) MAJDA ŠULIGOJ, 28. 3. 1954 (Spol: ž), Prisoje 2, Prisoje 2, Koper, Capodistria, ekonomski tehnik, tecnico in economia, organizacijska sekretarka SD, segretaria dei SD
3) LUKA JURI, 13. 5. 1977 (Spol: m), Muzejski trg 4, Piazza del Museo 4, Koper, Capodistria, dr. znanosti geopolitike in geoekonomije, dott. Di ricerca in geopolitica
e geoeconomia, poslanec DZ RS, deputato alla CS RS
4) SIMONA ŠPEH, 30. 1. 1973 (Spol: ž), Ul. II. prekomorske brigade 19, Via delle II Brigate d`Oltremare, Koper, Capodistria, univ. dipl. ekon., laureato in economia,
srednješolska učiteljica, insegnante di scuola media
5) MARIJAN KRIŽMAN, 15. 8. 1953 (Spol: m), Čevljarska 22, Via Calegaria 22, Koper, Capodistria, arhivski tehnik, perito archivista, poslanec DZ RS, deputato alla CS RS
6) VESNA VIČIČ, 14. 3. 1976 (Spol: ž), Bernetičeva 12, Via Bernetič 12, Koper, Capodistria, univ. dipl. prav., laureata in giurisprudenza, pravnica, giurista
7) ANGEL ŠAV, 23. 10. 1964 (Spol: m), Ul. Generala Levičnika 48, Via Generale Levičnik 48, Koper, Capodistria, dipl. ing. strojništva, ingegnere meccanico, vodja
MIC-a, dirigente di MIC
8) EDINA SMAJLOVIĆ, 12. 12. 1985 (Spol: ž), Beblerjeva 6, Via Bebler 6, Koper, Capodistria, univ. dipl. ekon., laureato in economia, brezposelna, disoccupato
9) IVAN GRZETIČ, 8. 2. 1949 (Spol: m), Izvidniška 23, /, Pobegi, /, policist, poliziotto, upokojenec, pensionato
10) MOJCA JERMANIŠ, 26. 7. 1974 (Spol: ž), Prečna cesta 4, Strada trasversale 4, Koper, Capodistria, mag. znanosti, dott. Magistrale, strokovna sodelavka za notranje
komuniciranje, collaboratrice tecnica per la comunicazione interna
11) MARINO ZONTA, 25. 7. 1949 (Spol: m), Škocjan 29, San Canziano 29, Koper, Capodistria, transportno prometni tehnik, perito dei trasporti, kmet, agricoltore
12) NEVA TUL, 16. 12. 1949 (Spol: ž), Plavje 47a, /, Škofije, /, ekon. tehnik, tecnico in economia, upokojenka, pensionata
13) VOJKO VALIČ, 27. 7. 1949 (Spol: m), Puntarska 1a, Calle della Rivolta 1a, Koper, Capodistria, univ. dipl. ekon., laureato in economia, samostojni podjetnik, imprenditore autonomo
14) NATAŠA ŽNIDARŠIČ JUGOVAC, 20. 4. 1974 (Spol: ž), Zg. Škofije 79k, /, Škofije, /, ekonosko komercialni tehnik, tecnico in economia e commercio, direktorica
podjetja, direttrice d´azienda
15) MATIJA JAKŠIČ, 4. 7. 1939 (Spol: m), Sergeja mašere 7, Via Sergej Mašera 7, Koper, Capodistria, strojni mehanik, meccanico, upokojenec, pensionato
16) ADRIANA ŠPELA RUBEŠA FERNANDEZ, 25. 7. 1984 (Spol: ž), Dolinska cesta 3f, Strada della Valle 3f, Koper, Capodistria, farmacevt, farmacista, študentka
doktorata, studentessa di dottorato
17) GUIDO BERTOK, 5. 12. 1938 (Spol: m), Cesta borcev 9, Strada dei Combattenti 9, Bertoki, Bertocchi, univ. dipl. ekon., laureato in economia, upokojenec, pensionato
18) BORUT MALEŠEVIČ, 9. 6. 1979 (Spol: m), Jenkova 7, Via Jenko 7, Koper, Capodistria, gimnazijski maturant, licenza ginnasiale, brezposelen, disocupato
19) DUNJA KARO, 14. 9. 1984 (Spol: ž), Dolinska 1h, Strada della Valle 1h, Koper, Capodistria, študentka, studentessa, študentka, studentessa
20) JAN KUHELNIK, 26. 2. 1986 (Spol: m), Dolinska 1h, Strada della Valle 1h, Koper, Capodistria, turistični tehnik, perito turistico, podjetnik, imprenditore
21) DRAGICA BLAGOJEVIČ, 19. 6. 1946 (Spol: ž), Dekani 49, /, Dekani, /, pravnica, giurista, upokojenka, pensionata
22) GROZDAN JERMAN, 17. 3. 1949 (Spol: m), Cahova *9, Via Cah 9, Ankaran, Ancarano, komercialni tehnik, tecnico in commercio, upokojenec, pensionato
23) IZAK POGAČAR, 28. 8. 1978 (Spol: m), Ul. Rudija Mahniča 5, Via Rudi Mahnič 5, Ankaran, Ancarano, konstrukcijski mehanik, meccanico Strutturale, orodjar
v avtomatizaciji, attrezzista d´automazione
24) EDA CERKVENIK, 5. 1. 1940 (Spol: ž), Vojkovo nabrežje 14, Riva Vojko 14, Koper, Capodistria, frizerka, parrucchiera, upokojenka, pensionata
25) EDELMAN JURINČIČ, 20. 1. 1952 (Spol: m), Rožnik 10, Ankaran, Ancarano, univ. dipl. org. dela, laureato in org. Del lavoro, ravnatelj, preside
26) MITJA KRIŽOVNIK, 24. 3. 1974 (Spol: m), Regentova 10, Via Regent 10, Ankaran, Ancarano, mehanik, meccanico, mehanik, meccanico
27) MAŠA KEZUNOVIČ, 3. 5. 1984 (Spol: ž), Bošamarin 22a, Bossamarino 22a, Koper, Capodistria, gimnazijski maturant, licenza ginnasiale, študentka, studentessa
28) IVAN TAVČAR, 26. 3. 1940 (Spol: m), Cesta XIV 23, Strada XIV 23, Prade, Prade, predmetni učitelj glasbenega pouka, insegnante di materia, upokojenec, pensionato
29) DAVID KRPAČ, 1. 3. 1984 (Spol: m), Dolinska 1h, Strada della Valle 1h, Koper, Capodistria, študent, studente, študent, studente
30) DINO PUCER, 26. 11. 1940 (Spol: m), Bevkova 37, Via Bevk 37, Ankaran, Ancarano, dipl. ekon., laureato in economia, upokojenec, penisonato
12. LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
1) ANDREJ ERZETIČ, 4. 4. 1971 (Spol: m), Glagoljaška 1 / a, Via dei Glagoliti 1a, Koper, Capodistria, univ. dipl. ing. Računalništva, laureato in informatica, skrbnik
strank, responsabile dei clienti
2) MIRAN BAVČAR, 23. 8. 1959 (Spol: m), Sp. Škofije 69 / a, Sp. Škofije 69a, Škofije, Škofije, univ. dipl. org. Dela, laureato in org. Del lavoro, profesor, professore
3) JADRANKA ŠTURM KOCJAN, 20. 12. 1952 (Spol: ž), Hrvatini 19 / d, Crevatini 19d, Ankaran, Ancarano, profesor psihologije, professore di psicologia, uslužbenka
ministrstva, impiegata al ministero
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4) MARKO SIKUR, 5. 2. 1972 (Spol: m), Cesta na Markovec 49, Strada di monte Marco 49, Koper, Capodistria, univ. dipl. org. Dela, laureato in org. Del lavoro, direktor, direttore
5) MATEJKA DELFAR, 14. 10. 1977 (Spol: ž), Vojkovo nabrežje 31 / a, Riva Vojko 31a, Koper, Capodistria, ekonomski tehnik, tecnico di economia, referent, referente
6) DORIJAN MARŠIČ, 27. 9. 1962 (Spol: m), Generala Levičnika 34 / a, Via Generlae Levičnik 34a, Koper, Capodistria, univ. dipl. Obramboslovec, direktor, direttore
7) DEBORA BURIĆ, 6. 10. 1987 (Spol: ž), Dekani 67 / b, Dekani 67b, Dekani, Dekani, dipl. Antropolog, antropologo, študentka, studentessa
8) ANDREJ JAMNIK, 23. 9. 1943 (Spol: m), Bevkova 50, Via Bevk 50, Ankaran, Capodistria, strojni tehnik, perito meccanico, upokojenec, pensionato
9) MARINA ČOK, 23. 7. 1963 (Spol: ž), Cesta na Markovec 32, Strada di monte Marco 32, Koper, Capodistria, medicinska sestra, infermiera, medicinska sestra, infermiera
10) SILVAN ČERNAC, 4. 8. 1958 (Spol: m), Cesta med vinogradi 3 / a, Bertoki, Strada trai vignetti 3a, Koper, Capodistria, dipl. Varstvoslovec, upokojenec, pensionato
11) LEA STOKUĆA, 3. 4. 1990 (Spol: ž), Srebrničeva 2, Via Srebrnič 2, Koper, Capodistria, študentka, studentessa, študentka, studentessa
12) BOJAN STARC, 28. 5. 1964 (Spol: m), Cesta na Markovec 3, Strada monte Marco 3, Koper, Capodistria, univ. dipl. Obramboslovec, uslužbenec, impiegato
13) LEA SIRK, 1. 9. 1989 (Spol: ž), Čentur 20 / b, Čentur 20b, Marezige, Marezige, študentka, studentessa, študentka, studentessa
14) STANISLAV ERZETIČ, 10. 10. 1940 (Spol: m), Hrvatini 12 / b, Crevatini 12b, Ankaran, Ancarano, socialni delavec, assistente sociale, upokojenec, pensionato
15) ROZALIJA PEČARIČ, 8. 2. 1947 (Spol: ž), Sp. Škofije 173, Sp. Škofije 173, Škofije, Škofije, slavist, slavista, upokojenka, pensionata
16) BORIS STRLE, 4. 11. 1952 (Spol: m), Cesta na Markovec 61, Strada di monte Marco, Koper, Capodistria, višji upravni delavec, brezposeln, disoccupato
17) MAJDA SANTIN BAŽEC, 8. 10. 1947 (Spol: ž), Frenkova 4, Frenkova 4, Pobegi, Pobegi, novinar, giornalista, upokojenka, pensionata
18) DANIJEL ZLATIČ, 29. 3. 1980 (Spol: m), Ulica II. Prekomorske brigade 27 / d, Via delle II Brigate d'Oltremare, Koper, Capodistria, ekonomski tehnik, tecnico di
economia, brezposeln, disoccupato
19) MAJDA STEPANČIČ, 30. 11. 1952 (Spol: ž), Planinčeva 2, Calle Planinc 2, Koper, Capodistria, učitelj, insegnante, mentor ljudi s posebnimi potrebami, mentore
per le persone necessita particolari
20) ERNEST KODARIN, 24. 7. 1935 (Spol: m), Boršt 28 / b, Boršt 28b, Marezige, Marezige, bolničar, upokojenec, pensionato
21) TAMARA PETELIN, 7. 6. 1977 (Spol: ž), Ulica Vena Pilona 5, Via Veno Pilon 5, Koper, Capodistria, medicinski tehnik, medicinska sestra, infermiera
13. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
1) SARA VILER, 27. 4. 1978 (Spol: ž), Koštabona 4b, /, Šmarje, /, mag. znanosti, dott. Znanosti, poslanka v DZ, deputato alla CS RS
2) MIRJAN KORELIČ, 30. 1. 1965 (Spol: m), Dekani 182, /, Dekani, /, ekonomski tehnik, tecnico in economia, samostojni podjetnik, imprenditore
3) JERNEJ BREC, 7. 6. 1982 (Spol: m), Krkavče 29, /, Šmarje, /, univ. dipl. ing. agronomije, laureato in agronomia, oljkar, produttore d'olio
4) KARIN LUKAČ, 11. 8. 1980 (Spol: ž), Vanganel 1c, Vanganello 1c, Koper, Capodistria, dipl. ekonomist, laureata in economia, komercialist – vodja oddelka, commercialista – capo reparto
5) SANDRA MARIN, 15. 8. 1978 (Spol: ž), Prisoje 2, Prisoje 2, Koper, Capodistria, mag. prava, dott. Magistrale in giurisprudenza, generalna sekretarka, segretaria generale
6) SAŠA VILER, 17. 11. 1981 (Spol: m), Koštabona 4b, /, Koper, /, strojni tehnik, perito meccanico, samostojni podjetnik, imprenditore autonomo
7) MIRKO ŠPINDLER, 8. 3. 1967 (Spol: m), Repičeva 1, Via Repič 1, Koper, Capodistria, kmetijski tehnik, perito agronomo, strojnik, meccanico
14. DeSUS
1) MILOJKA LAHAJNAR ŠPACAPAN, 3. 9. 1951 (Spol: ž), Krožna cesta 56, Strada circolare 56, Koper, Capodistria, dipl. ekonomist, laureata in economia, upokojenka, pensionata
2) ANTON SAGADIN, 2. 1. 1936 (Spol: m), Dolinska cesta 22c, Strada della Valle 22c, Koper, Capodistria, univ. dipl. pravnik, laureato in economia, upokojenec, pensionato
3) DARKO BUTINAR, 21. 3. 1942 (Spol: m), Krožna cesta 26, Strada circolare 26, Koper, Capodistria, profesor pedagogike, professore di pedagogia, upokojenec, pensionato
4) TATJANA ANTONČIČ, 20. 12. 1945 (Spol: ž), Kampel 1, Campel 1, Koper, Capodistria, ekonomistka I. stopnje, laureata in economia, primo livello, upokojenka, pensionata
5) IVAN MARAS, 17. 6. 1953 (Spol: m), Beblerjeva 8, Via Bebler 8, Koper, Capodistria, dipl. pravnik, laureato in giurisprudenza, upokojenec, pensionato
6) ŽELJKO FILIPČIČ, 12. 8. 1946 (Spol: m), C. XI. 6, S. XI 6, Prade, Prade, dipl. pravnik, laureato in giurisprudenza, upokojenec, pensionato
7) VOJKA MOŽINA, 4. 1. 1952 (Spol: ž), Kreljeva 8, Via Krelj 8, Koper, Capodistria, ekonomski tehnik, tecnico in economia, upokojenka, pensionata
8) VLADIMIR BOLČIČ, 6. 3. 1949 (Spol: m), Cesta borcev 24, Strada dei Combattenti 24, Bertoki, Bertocchi, elektrotehnik, perito elettrotecnico, upokojenec, pensionato
9) EMERIK ERŽEN, 28. 7. 1950 (Spol: m), Šolska ulica 67, Via Alla scuola 67, Koper, Capodistria, dipkl. pravnik – org., laureato in giurisprudenza – org., upokojenec, pensionato
10) FRANC GORIŠEK, 16. 11. 1950 (Spol: m), Šolska ulica 32, Via Alla scuola 32, Koper, Capodistria, pravnik, giurista, upokojenec, pensionato
11) LORELA DOBRINJA, 5. 5. 1968 (Spol: ž), Šmarje 9a, Šmarje 9a, Šmarje, Šmarje, dipl. pravnica, laureata in giurisprudenza, direktor, direttore
12) ZVONKO JENKO, 3. 4. 1961 (Spol: m), Pri velikih vratih 30, Via Porta Maggiore 30, Koper, Capodistria, srednja stokovna šola- kuhar, scuola media professionale
– cuoco, varnostnik, guardia giurata
13) MIRSOLAV SMAJILA, 2. 7. 1944 (Spol: m), Sončna pot 13, Strada Soleggiata 13, Prade, Prade, dipl. ekonomist, laureato in economia, upokojenec, pensionato
14) ANUNCIATA BENKO, 29. 9. 1940 (Spol: ž), Partizanska 15 / c, Via dei Partigiani 15c, Koper, Capodistria, ekonomski tehnik, tecnico in economia, upokojenec, pensionato
15) IVAN MARS, 15. 4. 1948 (Spol: m), Šalara 61, Salara 61, Koper, Capodistria, srednja strokovna šola, scuola media professionale, obrtnik, artigiano
16) PETER JAGER, 7. 1. 1957 (Spol: m), Marezige 93a, Marezige 93a, Koper, Capodistria, sred. strokovna, scuola media professionale, upopkojenec, pensiontato
17) MIRJANA BORDON, 20. 11. 1939 (Spol: ž), Dekani 63, Dekani 63, Dekani, Dekani, ekon. tehnik, tecnico in economia, upokojenka, pensionata
18) FRANC MAHNE, 23. 9. 1948 (Spol: m), Cesta na Markovec 17, Strada di monte Marco 17, Koper, Capodistria, elektrotehnik, elettrotecnico, upokojenec, pensionato
19) ZORKO DOLJAK, 22. 12. 1949 (Spol: m), Generala Levičnika 26c, Via g. Levicnik 26c, Koper, Capodistria, organizator dela, organizzatore del lavoro, upokojenec, pensionato
20) ALEKSANDRA OŽBOLT, 12. 5. 1946 (Spol: ž), Strma pot 4, Vicolo Erto 4, Koper, Capodistria, ing. kemije, ingegniere chimico, upokojenka, pensionata
21) MIROSLAV LAH, 7. 6. 1939 (Spol: m), Pahorjeva 57, Via Pahor 57, Koper, Capodistria, zavarovalni zastopnik, agente assicurativo, upkojenec, pensionato
22) WILTRAUD HANŽEKOVIČ, 10. 2. 1943 (Spol: ž), Dekani 228 / b, Dekani 228b, Dekani, Dekani, učiteljica, insegnante, upokojenka, pensionata
23) DAVID JAZBEC, 25. 9. 1933 (Spol: m), Prade, Cesta X 22, Prade, Strada X 22, Koper, Capodistria, agronom, agronomo, upokojenec, pensionato
24) LUCIJAN TOMIŠIČ, 13. 10. 1942 (Spol: m), Cesta Ivana Starca 1, Via Ivan Starc 1, Koper, Capodistria, prometni inženir, ingegnere dei trasporti, upokojenec, pensionato
25) ELIZABETA KRŽIŠNIK, 7. 7. 1943 (Spol: ž), Klaričeva 11, Via Klarič 11, Koper, Capodistria, profesor – vzgojitelj, professore – educatore, upokojenka, pensionata
26) PAVEL KORADIN, 13. 5. 1938 (Spol: m), Hrvatini 132, Crevatini 132, Ankaran, Ancarano, srednja strokovna, scuola media professionale, upokojenec, pensionato
27) DAVOR KRMAC, 31. 7. 1956 (Spol: m), Pobočna 4, Calle del Poggio 4, Koper, Capodistria, dipl. pravnik, laureato in giurisprudenza, odvetnik, avvocato
28) JANA DROŽINA, 2. 6. 1958 (Spol: ž), Prisoje 2, Prisoje 2, Koper, Capodistria, dipl. vzgojitelj, laureata in scienze dell'educazione, vzgojiteljica, educatrice
29) EDVARD DEBELJAK, 27. 10. 1942 (Spol: m), Strma pot 18, Vicolo Erto 18, Koper, Capodistria, org. transporta, org. dei trasporti, upokojenec, pensionato
30) ANGEL ALBERTI, 24. 9. 1942 (Spol: m), cesta borcev 22, Strada dei combattenti 22, Koper, Capodistria, srednja strokovna, scuola media professionale, upokojenec, pensionato

SEZNAM KANDIDATOV ZA REDNE VOLITVE ČLANOV SVETA SAMOUPRAVNE SKUPNOSTI ITALIJANSKE NARODNOSTI KOPER,
10. JULIJA 2011
ELENCO DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI ORDINARIE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITA’ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITA’ ITALIANA DI CAPODISTRIA,
IL 10 LUGLIO 2011
1) ROBERTA VINCOLETTO, 12. 7. 1976 (Spol: ž / Sesso: f), Hrvatini 57E / Crevatini 57E, Ankaran / Ancarano,
zgodovinar / storico, vodja programa / capo programma;
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2) MARCO APOLLONIO, 23. 2. 1964 (Spol: m / Sesso: m), Pobeška Cesta 42 / Strada Di Pobegi 42, Prade / Prade,
profesor / professore, knjižničar / bibliotecario;
3) SERGIO MONDO, 8. 7. 1944 (Spol: m / Sesso: m), Izletniška 12 / Vicolo Delle Gite 12, Koper / Capodistria,
upokojenec / pensionato, upokojenec / pensionato;
4) FULVIO RICHTER, 25. 1. 1950 (Spol: m / Sesso: m), Krožna Cesta 67 / Strada Circolare 67, Koper / Capodistria,
učitelj / insegnante, upokojenec / pensionato;
5) DAVID RUNCO, 4. 7. 1972 (Spol: m / Sesso: m), Šolska Ulica 23 / Via Alla Scuola 23, Koper / Capodistria, profesor / professore, profesor / professore;
6) MARIA PIA CASAGRANDE, 8. 12. 1944 (Spol: ž / Sesso: f), Hrvatini 9 / Crevatini 9, Ankraran / Ancarano, učiteljica / insegnante, upokojenka / pensionata;
7) CLIO DIABATE´, 15. 11. 1982 (Spol: ž / Sesso: f), Garibaldijeva 4 / Via Garibaldi 4, Koper / Capodistria,
politolog / politologo, svetovalec za evropske projekte / consulete per progetti europei;
8) GIANFRANCO STANCICH, 20. 12. 1969 (Spol: m / Sesso: m), Cesta Na Markovec 63 / Strada Per monte Marco 63, Koper / Capodistria,
učitelj / insegnante, učitelj / insegnante;
9) ANDREA DILIČ, 3. 8. 1984 (Spol: m / Sesso: m), Čevljarska Ul. 31 / Calegaria 31, Koper / Capodistria, študent / studente, študent / studente;
10) LUISA ANGELINI LIČEN, 5. 1. 1954 (Spol: ž / Sesso: f), Pobeška Cesta 2 / Via Pobegi 2, Koper / Capodistria, profesor / professore, ravnatelj / preside;
11) KOSTIA POLDRUGOVAC, 23. 8. 1986 (Spol: m / Sesso: m), Resslova 7 / Calle J. Ressel 7, Koper / Capodistria, študent / studente, študent / studente;
12) ALBERTO SCHERIANI, 12. 7. 1964 (Spol: m / Sesso: m), Hrvatini 13 / Crevatini 13, Ankaran / Ancarano, učitelj zgodovine / profesore di storia, ravnatelj / preside.

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR ZA REDNE VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER
ELENCO DELLE CANDIDATURE CONVALIDATE PER LE ELEZIONI ORDINARIE DEI MEMBRI DEI CONSIGLI DELLE COMUNITA’ LOCALI
PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOFIJE
Volilna enota št. 1
MILAN VERGAN, 23. 12. 1950 (Spol: m), spodnje Škofije 125J, Škofije, ekonomist, direktor podjetja
BOJAN ROVŠEK, 11. 11. 1952 (Spol: m), spodnje Škofije 66, škofije, upokojenec, /
MILAN MARKOČIČ, 19. 10. 1953 (Spol: m), spodnje Škofije 68B, Škofije, KMET, VINAR
HERMINA VALENČIČ, 8. 11. 1965 (Spol: ž), spodnje Škofije 166, Škofije, vzgojitelj predšolskih otrok, vzgojiteljica
MIRAN BAVČAR, 23. 8. 1959 (Spol: m), spodnje Škofije 69 / A, Škofije, univ. dipl. organizator, učitelj
MARIJA PESKAR, 13. 12. 1958 (Spol: ž), spodnje Škofije 66 / E, Škofije, ekon. tehnik, računovodja
GREGOR ŽIGON, 29. 6. 1974 (Spol: m), spodnje Škofije 70 / B, Škofije, elektronik, vzdrževalec elektro naprav
Volilna enota št. 2
BRANKO PODNAR, 8. 3. 1960 (Spol: m), Plavje 77 A, Škofije, mizar, gradbinec
VLASTA VEŽNAVER, 15. 1. 1964 (Spol: ž), zgornje Škofije 69 / F, Škofije, gimnazijski maturant, direktorica
ARNO RUPNIK, 8. 2. 1964 (Spol: m), zgornje Škofije 116, Škofije, univ. dipl. ing. gradbeništva, gradbenik
EDMOND GAŠPAR, 14. 12. 1952 (Spol: m), zgornje Škofije 70 / E, Škofije, /, /
Volilna enota št. 3
HELENA LANDUP, 22. 2. 1974 (Spol: ž), Tinjan 74, Škofije, upravni tehnik, tajnica direktorja
Volilna enota št. 4
IZTOK KLENAR, 16. 12. 1959 (Spol: m), Plavje 55 / A, Škofije, univ. dipl. ing. živilske tehnologije, član uprave
DRAŽEN KOVAČ, 10. 12. 1967 (Spol: m), Plavje 77, Škofije, strojni tehnik, strojni tehnik
IGOR BUKOVAC, 29. 10. 1972 (Spol: m), Plavje 59, Škofije, avtomehanik, vodja oddelka
Volilna enota št. 5
DAVID DAVIDOVIĆ, 1. 7. 1973 (Spol: m), JELARJI 19, Škofije, avtoklepar, poklicni voznik
DAMIAN ELER, 16. 1. 1972 (Spol: m), JELARJI 21, Škofije, šofer, voznik avtobusa
MAKS TURŠČAK, 18. 3. 1956 (Spol: m), JELARJI 16 / A, Škofije, upokojenec, /
Volilna enota št. 6 / Circoscrizione elettorale n. 6
LAURA PODOBNIK, 7. 4. 1968 (Spol: ž / Sesso: f), SP. Škofije 23A /spodje Škofije23A, Škofije / Skofije 23A,
univ. dipl. ekonomist / laureato in economia, vodja računovodstva / capo della contabilita'.

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR ZA REDNE VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER
KRAJEVNA SKUPNOST ZAZID
Volilna enota št. 1
IRIS ŠVAB, 15. 12. 1980 (Spol: ž), Zazid 3, Črni kal, policistka, policistka
DEJAN ŠVAB, 28. 7. 1990 (Spol: m), Zazid 3, Črni kal, študent, študent
VLADO ŠVAB, 15. 2. 1964 (Spol: m), Zazid 3, Črni kal, inž. grad., direktor za tehnično področje
RUDI ŠVAB, 6. 11. 1957 (Spol: m), Zazid 22, Črni kal, upokojenec, upokojenec
DUŠAN ŠVAB, 5. 11. 1955 (Spol: m), Zazid 27, Črni kal, tesar, tesar
ELJO MARSETIČ, 20. 9. 1943 (Spol: m), Zazid 47, Črni kal, upokojenec, upokojenec

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR ZA REDNE VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER
KRAJEVNA SKUPNOST VANGANEL
Volilna enota št. 1
MARINO MATEJČIČ, 25. 12. 1966 (Spol: m), Vanganel 55 / D, Koper, ing. strojništva, vodja poslovne enote AMZS Koper
TULLIO BABIČ, 28. 2. 1955 (Spol: m), Vanganel 5 / A, Koper, ključavničar, strojnik
IVAN KOCJANČIČ, 27. 5. 1950 (Spol: m), Vanganel 2 / C, Koper, poklicni šofer, vzdrževalec
Volilna enota št. 2
BORIS MAHNE, 30. 1. 1948 (Spol: m), Čentur 2 / D, Koper, upokojenec, upokojenec
VALTER KRMAC, 27. 10. 1961 (Spol: m), Čentur 13, Marezige, letalski inženir - pilot, direktor podjetja
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Volilna enota št. 3
VILI KRMAC, 14. 9. 1955 (Spol: m), Bonini 62, Koper, avtomehanik, upravljalec - vzdrževalec
KARMEN MIKAC - ZORKO, 26. 5. 1977 (Spol: ž), Bonini 92 / A, Koper, frizerka, /
FRANKO BABIČ, 19. 12. 1962 (Spol: m), Bonini 63, Koper, univ. dipl. ing. agronomije, inšpektor kontrole kakovosti
JOSIP LAZAR, 14. 3. 1944 (Spol: m), Bonini 122, Koper, upokojenec, upokojenec

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR ZA REDNE VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER
KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE
Volilna enota št. 1
MASSIMO ROJAC, 15. 7. 1974 (Spol: m), Gažon 35 / A, Šmarje, dipl. ing. prometa, direktor
MARKO KRMAC, 10. 1. 1984 (Spol: m), Srgaši 42, Šmarje, gimnazijski maturant, komercialist
PATRICIJA GRIŽON, 12. 8. 1965 (Spol: ž), Srgaši 20, Šmarje, univ. dipl. geograf, samostojni podjetnik
MILAN HRVATIN, 12. 2. 1947 (Spol: m), Srgaši 34, Šmarje, prometni tehnik, upokojenec
Volilna enota št. 2
ANDREJ MEDVED, 1. 8. 1976 (Spol: m), Šmarje 13 / B, Šmarje, dipl. agronom, svetovanje up
SILVO BERTOK, 6. 9. 1962 (Spol: m), Šmarje 63, Šmarje, avtomehanik, veterinarski higienik
LORELA DOBRINJA, 5. 5. 1968 (Spol: ž), Šmarje 9A, Šmarje, direktor, direktor
Volilna enota št. 3
DAVID RADOŠ, 13. 3. 1977 (Spol: m), Pomjan 4, Šmarje, univ. dipl. inž. elektrotehnike, strokovni referent
Volilna enota št. 4
JANEZ KEK, 26. 10. 1961 (Spol: m), Koštabona 44, Šmarje, univ. dipl. iur., član uprave ack
Volilna enota št. 5
LUKA PUCER, 4. 3. 1984 (Spol: m), Puče 48, Šmarje, dipl. inž. agronomije, /
Volilna enota št. 6
MIHAEL GOJA, 14. 1. 1944 (Spol: m), Krkavče 36 / A, Šmarje, upokojenec, /
Volilna enota št. 7
GORAN MALENIĆ, 29. 5. 1976 (Spol: m), Grinjan 5, Šmarje, dipl. ekonomist, spec. managementa, samostojni podjetnik
EDI SERGAŠ, 13. 7. 1962 (Spol: m), Grintovec 33, Šmarje, mesar, mesar
Volilna enota št. 8
ALEKSANDER PEROŠA, 21. 11. 1967 (Spol: m), Fijeroga 2, Šmarje, orodjar, strojnik, šofer, strojnik - šofer
Volilna enota št. 9
EDVARD GUNJAČ, 3. 1. 1951 (Spol: m), Župančiči 10, Šmarje, prometni tehnik, upokojenec

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR ZA REDNE VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER
KRAJEVNA SKUPNOST SV. ANTON
Volilna enota št. 1
MARA RAKAR, 18. 5. 1952 (Spol: ž), Potok 1, Pobegi, srednja šola, upokojenka
Volilna enota št. 2
DANILA BREZOVNIK, 9. 11. 1970 (Spol: ž), Kocjančiči 25, Pobegi, dipl. oec., komercialistka
Volilna enota št. 3
DEAN MARKEŽIČ, 27. 1. 1968 (Spol: m), ŠKOFARJI 16, Pobegi, monter, šofer
VALTER KODARIN, 20. 11. 1959 (Spol: m), KAVALIČI 24, Pobegi, srednja strok. šola, kmet
Volilna enota št. 4
MAURO JAKOMIN, 24. 3. 1954 (Spol: m), DOLANI 16, Pobegi, parketar, samostojni podjetnik
TOMAŽ JURIŠEVIČ, 26. 9. 1972 (Spol: m), DVORI 8, Pobegi, uni. dipl. org. dela, vodja službe
Volilna enota št. 5
IVAN PAVLIČ, 6. 9. 1946 (Spol: m), TOMAŽIČI 17, Pobegi, komercialist, vodja oddelka
BRUNO MENDICA, 16. 12. 1940 (Spol: m), BOŠKARJI 5, Pobegi, šofer, upokojenec
Volilna enota št. 6
IGOR HRVATIN, 11. 7. 1974 (Spol: m), Turki 10, Pobegi, ekonomist, direktor
SANJA DURAKOVIĆ, 22. 5. 1987 (Spol: ž), Gregoriči 24, Pobegi, štud. fakultete za družbene vede, študentka
SERGIJ JAKOMIN, 21. 10. 1948 (Spol: m), Sv. anton 4, Pobegi, elektronik, obrtnik
DEJAN BORDON, 15. 11. 1972 (Spol: m), Gregoriči 47, Pobegi, orodjar, samostojni podjetnik

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR ZA REDNE VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER
KRAJEVNA SKUPNOST RAKITOVEC
Volilna enota št. 1
DUŠAN ROŽAC, 24. 5. 1958 (Spol: m), Rakitovec 4, Črni kal, prometni inž., vodja oddelka
ANTON EMIL ŽIGANTE, 2. 11. 1935 (Spol: m), Rakitovec 27, Črni kal, /, upokojenec
RADO ŽIGANTE, 16. 1. 1960 (Spol: m), Rakitovec 7, Črni kal, ključavničar, nabavno prodajni referent
MARIJAN ROŽAC, 31. 12. 1956 (Spol: m), Rakitovec 74, Črni kal, zidar, delovodja
NIVES ROŽAC, 11. 2. 1966 (Spol: ž), Rakitovec 74, Črni kal, prodajalka, gospodinja
MITJA ŽIGANTE, 5. 8. 1979 (Spol: m), Rakitovec 58, Črni kal, računalniški tehnik, programer
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SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR ZA REDNE VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER
KRAJEVNA SKUPNOST PODGORJE
Volilna enota št. 1
JOŽEF ROJC, 14. 10. 1958 (Spol: m), Podgorje 34, Podgorje, ekonomist, finančni referent
ANGELCA BAN, 3. 8. 1962 (Spol: ž), Podgorje 10, Podgorje, natakar, samostojni podjetnik
ZDENKO FILIPIČ, 25. 3. 1956 (Spol: m), Podgorje 76, Podgorje, voznik, samostojni podjetnik
JOSIP SEKULOSKI, 19. 3. 1954 (Spol: m), Podgorje 23, Podgorje, strojni ključavničar, operater
EDVIN NAGY, 9. 10. 1968 (Spol: m), Podgorje 5, Podgorje, zidar, monter
RAJKO KOREN, 10. 1. 1964 (Spol: m), Podgorje 79, Podgorje, kovinar, samostojni podjetnik
ZDENKA ANDREJAŠIČ, 13. 1. 1972 (Spol: ž), Podgorje 8, Podgorje, trgovski poslovodja, prodajalec

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR ZA REDNE VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER
KRAJEVNA SKUPNOST POBEGI ČEŽARJI
Volina enota št. 1
MAJA VALENTIČ, 26. 9. 1958 (Spol: ž), Oljarska pot 7, Pobegi, prof., nezaposlena
IVAN MARJON, 24. 6. 1950 (Spol: m), Danijelova ulica 8, Pobegi, orodjar, upokojenec
DARIO VATOVEC, 6. 11. 1956 (Spol: m), Pot elvire vatovec 10, Pobegi, ing. strojništva, direktor
PATRIK VATOVEC, 5. 5. 1984 (Spol: m), Izvidniška cesta 8, Pobegi, strojni tehnik, vodja gradbišča
Volina enota št. 2
MIROSLAV KORŠIČ, 15. 1. 1947 (Spol: m), Izvidniška 25, Pobegi, strojni inž., upokojenec
VILENKA BERTOK, 23. 5. 1956 (Spol: ž), Izvidniška cesta 6B, Pobegi, ekonomistka, davčna kontrolorka
LJUBO PERIC, 11. 12. 1953 (Spol: m), cesta I. Istrske brigade 46, Pobegi, elektrotehnik, elektrotehnik
RAJMUND ČERIN, 14. 8. 1942 (Spol: m), Izvidniška cesta 19, Pobegi, org. dela, upokojenec
TAMARA TEDESCO LJUTIĆ, 17. 10. 1962 (Spol: ž), Bržani 1A, Pobegi, prof. romanskih jezikov, učiteljica
BOJAN VATOVEC, 2. 6. 1965 (Spol: m), Izvidniška cesta 8, Pobegi, stroj. tehnik, skrbnik
RADO GREGORIČ, 8. 10. 1960 (Spol: m), Novo naselje 1D, Pobegi, prof. šport. vzgoje, vodja doma cšod
Volina enota št. 3
DRAGO DELFAR, 1. 2. 1944 (Spol: m), cesta I. Istrske brigade 15, Pobegi, srednja prom. šola, upokojenec
SEBASTJAN ŠIK, 24. 7. 1973 (Spol: m), cesta na Rižano 24, Pobegi, dipl. politolog, predstavnik za stike z javnostjo
BOJAN PAVLIČ, 16. 5. 1955 (Spol: m), Ilirija 23, Pobegi, stroj. tehnik, vodja mehanične delavnice
BORIS POBEGA, 7. 6. 1973 (Spol: m), Frenkova cesta 16, Pobegi, dipl. inž. prometno-energ. tehnike, vodja oddelka
DAMIJAN JOGAN, 23. 1. 1960 (Spol: m), Cikuti 10, Pobegi, stroj. inž., kmet, vinogradnik
LARISA MOHORČIČ, 28. 2. 1974 (Spol: ž), cesta na Rižano 13 A, Pobegi, trgovski poslovodja, prodajalka
IVAN ROŽAC, 19. 12. 1937 (Spol: m), Cikuti 2, Pobegi, upokojenec, upokojenec
Volina enota št. 4
NEVJA SCHERGL, 17. 3. 1944 (Spol: ž), Bržani 8, Pobegi, trgovka, upokojenka
MILENA JURIŠEVIĆ, 14. 1. 1954 (Spol: ž), Pobegovo naselje 3, Pobegi, vzgojitelica, upokojenka
GABRIJEL KRIŽMAN, 14. 4. 1980 (Spol: m), Ilirija 32, Pobegi, gostinski delavec, s.p.

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR ZA REDNE VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER
KRAJEVNA SKUPNOST MAREZIGE
Volilna enota št. 1
DAMJAN BABIČ, 13. 10. 1980 (Spol: m), Babiči 38, Marezige, avtomehanik, trgovec
DAVID KRMAC, 30. 9. 1986 (Spol: m), Babiči 2 / B, Marezige, študent, študent
IZTOK UMER, 28. 10. 1970 (Spol: m), Babiči 6, Marezige, dipl. inž. računalništva, sap svetovalec
FRANKO BRŽAN, 7. 5. 1958 (Spol: m), Babiči 2, Marezige, poslovodja, poslovodja
JADRAN MARKEŽIČ, 16. 5. 1965 (Spol: m), Babiči 41 / G, Marezige, /, /
VINKO KOREN, 25. 11. 1947 (Spol: m), Babiči 42, Marezige, upokojenec, upokojenec
ZLATKO KOCJANČIČ, 25. 8. 1962 (Spol: m), Babiči 42 / E, Marezige, poklicna gradbena, svetovalec direktorja
Volilna enota št. 2
ALEN BABIČ, 15. 8. 1971 (Spol: m), Marezige 59, Marezige, avtoklepar, sanomstojni podjetnik
IGOR BRŽAN, 11. 1. 1983 (Spol: m), Marezige 76, Marezige, univ. dipl. ing. str,, projektant strojnih inštalacij
SAŠO ČEHOVIN, 13. 4. 1980 (Spol: m), Marezige 14, Marezige, gostinski tehnik, komercalist
PETER JAGER, 7. 1. 1957 (Spol: m), Marezige 93A, Marezige, upokojenec, upokojenec
Volilna enota št. 3
ZVEZDAN DOBRINJA, 21. 11. 1953 (Spol: m), Lopar 18, Marezige, poklicni voznik, brezposelen
Volilna enota št. 4
BOJAN BABIČ, 29. 9. 1968 (Spol: m), Montinjan 9, Marezige, specialist managementa, vodja potniškega terminala
MARINO GRADIJANAC, 19. 1. 1966 (Spol: m), Montinjan 15, Marezige, inž. strojništva, kontolor kakovosti
Volilna enota št. 5
PATRICIJA KOCJANČIČ, 20. 9. 1969 (Spol: ž), Truške 17, Marezige, frizerka, frizerka
TEJA KOCJANČIČ, 12. 6. 1987 (Spol: ž), Kozloviči 5, Marezige, študentka gradbeništva, študentka
Volilna enota št. 6
FABIJO JERMAN, 5. 3. 1968 (Spol: m), Trsek 1 / A, Marezige, ključavničar, voznik - monter
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SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR ZA REDNE VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER
KRAJEVNA SKUPNOST GRADIN
Volilna enota št. 1
ALEKSANDER MARKEŽIČ, 19. 6. 1973 (Spol: m), Pregara 42, Gračišče, monter, vodja premika na železnici
MARJAN KOZLOVIČ, 12. 2. 1971 (Spol: m), Pregara 28D, Gračišče, mizar, mizar
MILOVAN MARKEŽIČ, 3. 10. 1957 (Spol: m), Pregara 2A, Gračišče, orodjar, orodjar
Volilna enota št. 2
VINKO ŠAVLE, 15. 11. 1965 (Spol: m), Gradin 4, Gračišče, ekonomist, samostojni podjetnik
KLAVDIJO ŠAVRON, 25. 3. 1957 (Spol: m), Gradin 1 / A, Gračišče, avtomehanik-voznik, voznik
DANILO MARŠIČ, 12. 5. 1956 (Spol: m), Sirči 14 / B, Gračišče, finomehanik, serviser
MARINO ŠAVRON, 1. 11. 1962 (Spol: m),Sirči 4, Gračišče, kmetijski tehnik, gasilec
DEAN PAVLIČ, 9. 1. 1976 (Spol: m), Brezovica PRI GradinU 34A, Gračišče, ekonomski tehnik, poklicni voznik
GRACIJAN PERIČ, 16. 8. 1949 (Spol: m), Abitanti 10, Gračišče, ekonomist, upokojenec
IGOR MIKOLIČ, 30. 7. 1962 (Spol: m), Brezovica PRI GradinU 9, Gračišče, orodjar, direktor podjetja
Volilna enota št. 3
SLAVIMIR KOCJANČIČ, 15. 1. 1955 (Spol: m), Topolovec 1, Gračišče, kmetijski tehnik, /
MIRAN RADIN, 20. 1. 1974 (Spol: m), Topolovec 17 / A, Gračišče, avtoklepar, /
RADO BOŠKIN, 5. 10. 1964 (Spol: m), Boškini 2, Gračišče, poklicni tehnik, skladiščnik prodajalec
VALTER BOŠKIN, 8. 9. 1978 (Spol: m), Boškini 5, Gračišče, priučeni delavec, monter

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR ZA REDNE VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER
KRAJEVNA SKUPNOST Gračišče
Volilna enota št. 1
DAMJAN FRANCA, 4. 9. 1969 (Spol: m), Butari 4, Gračišče, avtoklepar, vodja premika
Volilna enota št. 2
BOJAN RAKAR, 3. 2. 1974 (Spol: m), Dvori 13, Gračišče, avtomehanik-voznik, voznik
Volilna enota št. 3
PETER FRANCA, 4. 5. 1955 (Spol: m), Gračišče 53, Gračišče, steklar, delavec
Volilna enota št. 4
DUŠAN ARKO, 14. 10. 1958 (Spol: m), Kubed 53, Gračišče, policist, komandir
VOJKO UDOVIČ, 19. 8. 1954 (Spol: m), Kubed 54, Gračišče, vrtnar, vrtnar
Volilna enota št. 5
TATJANA ŠAV, 9. 9. 1962 (Spol: ž), Movraž 64 / A, Gračišče, ekonomist, trgovka
Volilna enota št. 6
DARJO FRANCA, 5. 4. 1973 (Spol: m), Poletiči 11 / A, Gračišče, kuharski tehnik, vodja kuhinje
Volilna enota št. 7
WILLIAM ŠEPAC, 18. 7. 1986 (Spol: m), Popetre 1 / C, Gračišče, ekonomski tehnik, prodajalec vozil
JANKA KLANČAR, 22. 5. 1983 (Spol: ž), Popetre 6A, Gračišče, ekonomski tehnik, finančno računovodski delavec
Volilna enota št. 8
JANKO GREGORIČ, 6. 6. 1956 (Spol: m), Lukini 17, Gračišče, vodovodni inštalater, upokojenec
Volilna enota št. 9
DAMJAN BABIČ, 9. 5. 1969 (Spol: m), Smokvica 3, Gračišče, /, /
ROBERT BABIČ, 12. 11. 1972 (Spol: m), Smokvica 22, Gračišče, ekonomski tehnik, strokovni sodelavec na področju carinskih zadev
Volilna enota št. 10
AVGUSTA FRANCA, 1. 5. 1954 (Spol: ž), Gračišče 55, Gračišče, dipl. oec, kontrolor
Volilna enota št. 11
MARKO PERKLIČ, 9. 4. 1981 (Spol: m), Trebeše 24, Gračišče, dipl. ekonomist, dispečer
Volilna enota št. 12
MIRAN TRIPAR, 5. 10. 1965 (Spol: ž), Sokoliči 4, Gračišče, voznik, šofer
Volilna enota št. 13
LUKA STEGEL, 6. 11. 1982 (Spol: m), Zabavlje 14 / A, Gračišče, plovni tehnik, referent

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR ZA REDNE VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER
KRAJEVNA SKUPNOST DEKANI
Volilna enota št. 1
MAJDA LEMUT, 4. 5. 1948 (Spol: ž), Dekani 253A, Dekani, ekonom. tehnik, upokojenka
IVAN GRDINA, 31. 1. 1942 (Spol: m), Dekani 18, Dekani, upokojenec, upokojenec
ALFRED ŠTEFANČIČ, 13. 8. 1964 (Spol: m), Dekani 10, Dekani, /, S. P.
Volilna enota št. 2
ALBIN FRANCA, 19. 12. 1956 (Spol: m), Dekani 90, Dekani, gradbeni delavec, vodja enote
VLADIMIR RUNKO, 9. 5. 1965 (Spol: m), Dekani 114, Dekani, ekonom. tehnik, tehnično strokovni sodelavec
BISTRA PODGORNIK TONELLO, 1. 10. 1951 (Spol: ž), Dekani 209A, Dekani, gim. maturant, gospodinja
Volilna enota št. 3
MIRJANA BORDON, 20. 11. 1939 (Spol: ž), Dekani 63, Dekani, upokojenka, upokojenka
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Volilna enota št. 4
WILTRUND HANŽEKOVIČ, 10. 2. 1943 (Spol: ž), Dekani 228 B, Dekani, upokojenec, upokojenec
DARKO STEPANČIČ, 16. 3. 1953 (Spol: m), Dekani 267, Dekani, komercialist, upokojenec
IVICA ŠTURMAN, 8. 8. 1954 (Spol: ž), Dekani 273A, Dekani, ekonom. tehnik, upokojenka
ADAM GREGORIČ, 19. 5. 1984 (Spol: m), Dekani 234, Dekani, gozdar, premikač
Volilna enota št. 5
TOMAŽ KALIGARIČ, 21. 11. 1989 (Spol: m), Dekani 161A, Dekani, strojni tehnik, pravosodna policija
DARIJ GREGORIČ, 27. 7. 1952 (Spol: m), Dekani 141, Dekani, /, knjižni zastopnik
MARIZA ŠTURMAN, 12. 9. 1954 (Spol: ž), Dekani 165, Dekani, dpl. ekonom. spec. manager, direktor
MARKO OBAD, 12. 6. 1980 (Spol: m), Dekani 278, Dekani, dipl. stroj. inženir, inženir

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR ZA REDNE VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER
KRAJEVNA SKUPNOST BORŠT
Volilna enota št. 1
JOSIP KODARIN, 29. 6. 1955 (Spol: m), Boršt 22A, Marezige, strojni tehnik, strojnik
MARTINA KODARIN, 7. 9. 1977 (Spol: ž), Boršt 48A, Marezige, trgovec, trgovec
MATEJ KODARIN, 6. 4. 1987 (Spol: m), Boršt 22A, Marezige, mizar, kletar vina Koper
Volilna enota št. 2
DINO SHARAN, 8. 2. 1958 (Spol: m), LABOR 46, Marezige, duhovnik, duhovnik
KSENIJA VERGAN, 6. 10. 1962 (Spol: ž), LABOR 11, Marezige, poslovni sekretar, pomočnik direktorja
Volilna enota št. 3
EDO JERMAN, 16. 12. 1955 (Spol: m), GLEM 6, Koper, kmet, kmet
MARTIN KAC, 11. 11. 1990 (Spol: m), GLEM 12, Koper, elektrotehnik, tonski tehnik

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR ZA REDNE VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER
KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI KAL
Volilna enota št. 1
DEAN KOCJANČIČ, 24. 1. 1969 (Spol: m), Dol pri Hrastovljah 38, Črni kal, dipl. ekonom., javni uslužbenec
Volilna enota št. 2
MATEJ MARKUČIČ, 31. 1. 1987 (Spol: m), Hrastovlje 49, Črni kal, gostinski tehnik, obrtnik
ERIK KOCJANČIČ, 18. 11. 1969 (Spol: m), Hrastovlje 47, Črni kal, avto mehanik, avto mehanik
DENIS KOCJANČIČ, 27. 7. 1970 (Spol: m), Hrastovlje 24, Črni kal, gradbeni tehnik, voznik
Volilna enota št. 3
JANKO OKOREN, 2. 5. 1964 (Spol: m), Krnica 24, Črni kal, kovinar, s.p.
MARIJ CAH, 8. 10. 1945 (Spol: m), Rižana 17, Dekani, upokojenec, upokojenec
Volilna enota št. 4
JANKO VATOVEC, 7. 4. 1950 (Spol: m), Črni kal 61B, Črni kal, ladijski strojni ing-, upokojenec
NADJA POGLEDIČ, 2. 9. 1954 (Spol: ž), Črni kal 15C, Črni kal, gimnazijksi maturant, upokojenka
MATJAŽ CAH, 25. 9. 1973 (Spol: m), Črni kal 2C, Črni kal, trgovec, delavec
Volilna enota št. 5
JANKO SEVER, 19. 2. 1951 (Spol: m), Gabrovica 27A, Črni kal, pravnik, upokojenec
Volilna enota št. 6
DARIO LAZAR, 18. 12. 1955 (Spol: m), OSP 43, Črni kal, avtoklepar, skladiščnik
Volilna enota št. 7
MARJAN MIKLAVČIČ, 21. 10. 1959 (Spol: m), PODPEČ 38, Črni kal, avtomehanik, voznik
Volilna enota št. 8
INGRID CUNJA KOCBEK, 6. 10. 1966 (Spol: ž), BEZOVICA 8, Črni kal, ekonomski tehnik, zavarovalni agent
Volilna enota št. 9
ANDREJA ODAR, 4. 2. 1978 (Spol: ž), LOKA 3, Črni kal, dipl. ekon., višji davčni kontrolor
Volilna enota št. 10
ALFRED ŠVAB, 19. 6. 1979 (Spol: m), PREDLOKA 12, Črni kal, dipl. ing. elektortehnike, samostojni projektant
Volilna enota št. 11
MILAN GRAJ, 27. 9. 1957 (Spol: m), SOCERB 7, Črni kal, gostinski tehnik, s.p.
Volilna enota št. 12
SANEL HADŽIABDIĆ, 23. 10. 1980 (Spol: m), ČRNOTIČE 51, Črni kal, ing. strojništva, tehnolog livarstva
Volilna enota št. 13
IZTOK CAH, 11. 3. 1970 (Spol: m), KORTINE 5A, Črni kal, dipl. varstvoslovec, javni uslužbenec

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR ZA REDNE VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER
ELENCO DELLE CANDIDATURE CONVALIDATE PER LE ELEZIONI ORDINARIE DEI MEMBRI DEI CONSIGLI DELLE COMUNITA’ LOCALI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
KRAJEVNA SKUPNOST ZA GRADOM / COMUNITA` LOCALE AL CASTELLETTO
Volilna enota št. 1 / Circoscrizione elettorale n. 1
DRAGICA ŽERJAL, 31. 7. 1950 (Spol: ž / Sesso: f), ul. Sergeja Mašere 7 / 17, Koper, ekonomski tehnik, upokojenka
BORUT ŽERJAL, 30. 11. 1977 (Spol: m / Sesso: m), Sergeja Mašere 7 / 17, Koper, gostinski tehnik, pro trener športne gimnastike
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BRANKO ČEHOVIN, 23. 5. 1949 (Spol: m / Sesso: m), Cesta na Markovec 49, strada di monte Marco 49, Koper, Capodistria, pravnik, giurista, upokojen, pensionato
ZLATKO GOMBAR, 13. 7. 1965 (Spol: m / Sesso: m), ul. Sergeja Mašere 3, via Sergej Mašera 3, Koper, Capodistria, ing. el. ,dipl. ek, ing. elettrotecnico, zaposlen elektro
primorska - vodja, impiegato presso elektroprimorska-capo
Volilna enota št. 2 / Circoscrizione elettorale n. 2
TATJANA DOMINIĆ RADIVOJEVIĆ, 29. 10. 1965 (Spol: ž / Sesso: f), za Gradom 2, Koper, univ. dipl. organizator dela, predmetna učiteljica
ALEN MUŽENIČ, 18. 7. 1970 (Spol: ž / Sesso: f), ul. VENA PILONA 14, Koper, ekonomski tehnik, upokojenka
RINO ČERNEKA, 27. 7. 1941 (Spol: m / Sesso: m), ul. VENA PILONA 16, VIA VENO PILON 16, Koper, Capodistria, upokojenec, pensionato, upokojenec, pensionato
Volilna enota št. 3 / Circoscrizione elettorale n. 3
VLADIMIR MILIVOJEVIČ, 20. 10. 1950 (Spol: m / Sesso: m), Cesta na Markovec 65, Koper, strojni inženir, direktor podjetja
BLAŽ VALENČIČ, 27. 6. 1985 (Spol: m / Sesso: m), Cesta na Markovec 53, strada di monte Marco 24, Koper, Capodistria,
turistični tehnik, perito turistico, samostojni podjetnik, imprenditore autonomo
DANILO PLESNIČAR, 27. 1. 1949 (Spol: m / Sesso: m), Benčičeva ul. 11, via Dragomir Benčič 11, Koper, Capodistria,
dipl. ekonomist, laureato in economia, upokojenec, pensionato
Volilna enota št. 4 / Circoscrizione elettorale n. 4
GIANFRANCO STANCICH, 20. 12. 1969 (Spol: m / Sesso: m), Cesta na Markovec 63, monte Marco 63, Koper, Capodistria, učitelj, insegnante, učitelj, insegnante

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR ZA REDNE VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER
ELENCO DELLE CANDIDATURE CONVALIDATE PER LE ELEZIONI ORDINARIE DEI MEMBRI DEI CONSIGLI DELLE COMUNITA’ LOCALI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
KRAJEVNA SKUPNOST ŽUSTERNA / COMUNITA` LOCALE GIUSTERNA
Volilna enota št. 1 / Circoscrizione elettorale n. 1
PATRIK PEROŠA, 31. 5. 1976 (Spol: m / Sesso: m), Kvedrova cesta 1, Koper, univ. dipl. inženir, generalni sekretar
DRAGAN SADŽAK, 16. 1. 1976 (Spol: m / Sesso: m), Kvedrova 2, strada Kveder Dušan Tomaž 2, Koper, Capodistria,
ekonomski tehnik, tecnico in economia, podjetnik, imprenditore
MILOŠ OLENIK, 6. 1. 1951 (Spol: m / Sesso: m), Dolga Reber 2 / A, Costa lunga 2 / A, Koper, Capodistria,
strojni tehnik, perito tecnico, samostojni podjetnik, imprenditore autonomo
Volilna enota št. 2 / Circoscrizione elettorale n. 2
MARINA VUGRINEC, 7. 9. 1976 (Spol: ž / Sesso: f), ul. Danila Zelena 11, via Danilo Zelen 1, Koper, Capodistria, srednja šola, scuola media, gospodinja, casalinga
DUŠAN BRKIČ, 31. 1. 1983 (Spol: m / Sesso: m), Kozlovičeva 1, via Kristjan Kozlovič 1, Koper, Capodistria, ekonomski tehnik, perito economico, gostinec, ristoratore
Volilna enota št. 3 / Circoscrizione elettorale n. 3
IVAN MLAKAR, 31. 8. 1940 (Spol: m / Sesso: m), Izletniška pot 23, Koper, ladijski inženir, upokojenec
DAVID KAVČIČ, 14. 8. 1962 (Spol: m / Sesso: m), Beblerjeva ul. 12, via Bebler 12, Koper, Capodistria, ekonomist, economista, podjetnik, imprenditore
Volilna enota št. 4 / Circoscrizione elettorale n. 4
BOŠTJAN BEDENE, 28. 2. 1980 (Spol: m / Sesso: m), Soška ulica 2, Koper, arhitekt, direktor podjetja
VIKTOR MARKEŽIČ, 28. 2. 1951 (Spol: m / Sesso: m), Kozlovičeva 9, via Kristjan Kozlovic 9, Koper, Capodistria, ekonomist, economista, direktor podjetja, direttore
EMERIK ERŽEN, 28. 7. 1950 (Spol: m / Sesso: m), Šolska 67, Via alla scuola 67, Koper, Capodistria, upokojenec, pensionato, upokojenec, pensionato
FRANC GORIŠEK, 16. 11. 1950 (Spol: m / Sesso: m), Šolska 32, Via alla scuola 32, Koper, capodistria, upokojenec, pensionato, upokojenec, pensionato
MARIJAN TOMIŠIČ, 27. 2. 1948 (Spol: m / Sesso: m), Izletniška pot 62, Koper, univ. dipl. ekonomist, podjetnik, imprenditore
Volilna enota št. 5 / Circoscrizione elettorale n. 5
ŠPELA JERMAN, 18. 11. 1982 (Spol: m / Sesso: m), Strma pot 1, Koper, dipl. varstvoslovka, komercialista
IRENA PRELOVŠEK FAGANEL, 18. 8. 1950 (Spol: ž / Sesso: f), Gozdna pot 4, Koper, uni. psihologinja, spec. klinične psihologije, klinična psihologinja
SAMUEL ŠPACAPAN, 5. 8. 1947 (Spol: m / Sesso: m), Krožna 56, Strada circolare 56, Koper, Capodistria, upokojenec, pensionato, upokojenec, pensionato
ALEKSANDRA OŽBOLT, 12. 5. 1946 (Spol: ž / Sesso: f), Strma pot 4, Vicolo erto 4, Koper, Capodistria, upokojenec, pensionato, upokojenec, pensionato
VOJKO PETRIČ, 13. 6. 1939 (Spol: m / Sesso: m), Letoviška 1, Vicolo delle valle 1, Koper, Capodistria, dipl. ing. elektrotehnike, ing. elettrotecnico, upokojenec, pensionato
Volilna enota št. 6 / Circoscrizione elettorale n. 6
FULVIO RICHTER, 25. 1. 1950 (Spol: m / Sesso: m), Krožna cesta 67, Strada circolare 67, Koper, Capodistria, učitelj, insegnante, upokojenec, pensionato

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR ZA REDNE VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER
ELENCO DELLE CANDIDATURE CONVALIDATE PER LE ELEZIONI ORDINARIE DEI MEMBRI DEI CONSIGLI DELLE COMUNITA’ LOCALI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
KRAJEVNA SKUPNOST SEMEDELA / COMUNITA` LOCALE SEMEDELLA
Volilna enota št. 1 / Circoscrizione elettorale n. 1
MILANKO DRLJIČ, 30. 10. 1954 (Spol: m / Sesso: m), Erjavčeva 21, via Franc Erjavec 21, Koper, Capodistria,
operater, operatore, operater v luki koper, operatore nel porto Capodistria
ALBIN KEŽMAN, 1. 1. 1976 (Spol: m / Sesso: m), Tomšičeva ulica 6, Via Tomsic 6, Koper, Capodistria,
ekonom. tehnik, tecnico in economia, referent za ohranjanje in varstvo kulturne dediščine, referente per la tutela dei beni culturali
ROBERT MRŠNIK, 6. 5. 1964 (Spol: m / Sesso: m), Srebrničeva 9, Via Josi Srebrnič 9, Koper, Capodistria,
inž. prometa, ing. dei trasporti, delavec delamaris, operaio delamaris
Volilna enota št. 2 / Circoscrizione elettorale n. 2
ALJAŽ BANDELJ, 22. 1. 1965 (Spol: m / Sesso: m), Jenkova ul. 15, Koper, Ladijski agent - špediter, vodja špedicije
LIVIJANA RADOVČIĆ, 25. 8. 1959 (Spol: ž / Sesso: f), ROZMANOVA 48, Koper, poklicna šola, poštna uslužbenka
Volilna enota št. 3 / Circoscrizione elettorale n. 3
TATJANA BOLTAR, 10. 6. 1959 (Spol: ž / Sesso: f), Cesta na Markovec 27, strada di monte Marco 27, Koper, Capodistria, trgovka, commessa, brezposelna, disoccupato
PETER BOLČIČ, 13. 1. 1970 (Spol: m / Sesso: m), II Prekomorske Brigade 22A, Via della II Brigata D'oltremare 22 / A, Koper, Capodistria,
strojni tehnik, perito meccanico, podjetnik, imprenditore
Volilna enota št. 4 / Circoscrizione elettorale n. 4
BREDA BAVDAŽ ČOPI, 14. 1. 1955 (Spol: ž / Sesso: f), Kovačičeva 36, Via Oskar Kovačič 36, Koper, Capodistria, dipl. ing. agronomije, ing. agronomo, agronom, agronomo
MARKO ŠTRKALJ, 2. 11. 1974 (Spol: m / Sesso: m), Kovačičeva 16, Via Oskar Kovačič 16, Koper, Capodistria, ekonomist, economista, referent za oglaševanje, referente per la pubblicita'
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Volilna enota št. 5 / Circoscrizione elettorale n. 5
FRANCI HROVAT, 23. 10. 1949 (Spol: m / Sesso: m), II. Prekomorkse Brigade 21, Via Dell II Brigata D'oltremare 21, Koper, Capodistria, novinar, giornalista, upokojenec, pensionato
DARIJ FILIPČIČ, 16. 7. 1940 (Spol: m / Sesso: m), ul. II. Prekomorske Brigade 21, via dell II Brigata D'oltremare 21, Koper, Capodistria, ing. org., ing. org, upokojenec, pensionato
MIROSLAV LAH, 7. 6. 1939 (Spol: m / Sesso: m), Pahorjeva 57, via Roman Pahor 57, Koper, Capodistria, upokojenec, pensionato, upokojenec, pensionato
MORENO ŠAIN, 6. 5. 1966 (Spol: m / Sesso: m), II. Prekomorske Birgade 12A, via dell II Brigata D'oltremare 12 / A, Koper, Capodistria,
inž. prometa, ing. dei trasporti, prodaja istrabenz plini, venditore presso istrabenz plini
ANDREJA URBANČIČ, 10. 10. 1984 (Spol: ž / Sesso: f), Pahorjeva 55, Via Roman Pahor 55, Koper, Capodistria,
prof. razrednega pouka, insegnante di classe, učiteljica razrednega pouka, insegnante di classe
ROBERT VRČON, 14. 8. 1966 (Spol: m / Sesso: m), II. Prekomorkse Brigade 18A, Via della II Brigata D'oltremare 18 / A, Koper, Capodistria,
inž. prometa, ing. dei trasporit, vodja tehničnega vzdrževanja bonifika, dirigente della manutenzione della bonifica
Volilna enota št. 6 / Circoscrizione elettorale n. 6
MANUEL JENKO, 13. 2. 1985 (Spol: m / Sesso: m), Istrska cesta 61, Strada dell´Istria 61, Koper, Capodistria, informatik, informatico, informatik, informatico

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR ZA REDNE VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER
ELENCO DELLE CANDIDATURE CONVALIDATE PER LE ELEZIONI ORDINARIE DEI MEMBRI DEI CONSIGLI DELLE COMUNITA’ LOCALI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOCJAN / COMUNITA` LOCALE SAN CANZIANO
Volilna enota št. 1 / Circoscrizione elettorale n. 1
MATJAŽ BENEDETTI, 5. 8. 1982 (Spol: m / Sesso: m), Vanaganelska 7A, strada di Vanganello 7 / A, Koper, Capodistria,
dipl. ekonom., laureato in economia, zastopnik, agente
BELKISA VUKOVIČ, 25. 3. 1976 (Spol: m / Sesso: m), Vanganelska cesta 53, strada di Vanganello 53, Koper, Capodistria,
ekonom. komerc. tehnik, tecnico in economia e comercio, komercialist, commercialista
ANUNCIATA BENKO, 29. 9. 1940 (Spol: ž / Sesso: f), Partizanska 15 C, Via dei partigiani 15 / C, Koper, Capodistria,
upokojenec, pensionata, upokojenec, pensionata
Volilna enota št. 2 / Circoscrizione elettorale n. 2
LUCIANO CERIN, 12. 10. 1957 (Spol: m / Sesso: m), Triban 20A, Tribano 20A, Koper, Capodistria, voznik, autista, samostojni podjetnik, imprenditore autonomo
GREGOR TOMAZIN, 26. 7. 1985 (Spol: m / Sesso: m), Škocjan 45A, San Canziano 45 / A, Koper, Capodistria,
gimnazijski maturant, licenza ginnasiale, pomočnik direktorja, assistenete del dirigente
BRANKO BUCAJ, 3. 9. 1954 (Spol: m / Sesso: m), Škocjan 6C, San Canziano 6 / C, Koper, Capodistria, strojni tehnik, perito meccanico, kmet, agricoltore
DINKO BURŠIĆ, 13. 7. 1961 (Spol: m / Sesso: m), Škocjan 40, San Canziano 40, Koper, Capodistria, orodjar, attrezzista, brezposelen, disoccupato
Volilna enota št. 3 / Circoscrizione elettorale n. 3
DARIJ NOVINEC, 17. 3. 1958 (Spol: m / Sesso: m), Kampel 5C, Campel 5, Koper, Capodistria, ekonomist, economo, direktor, direttore
BOJAN BREMEC, 19. 10. 1968 (Spol: m / Sesso: m), Kampel 2B, Campel 2 / B, Koper, Capodistria, voznik, autista, samostojni podjetnik, imprenditore autonomo
MATJAŽ FUNČIČ, 24. 2. 1978 (Spol: m / Sesso: m), Kampel 113, Campel 113, Koper, Capodistria,
gimnazijski maturant, licenza ginnasiale, samostojni podjetnik, imprenditore autonomo
DRAGO VOGRINČIČ, 9. 1. 1970 (Spol: m / Sesso: m), Bošamarin 21K, Bossamarino 21 / K, Koper, Capodistria, avtoklepar, carrozziere, vodja prodaje, capo vendite
Volilna enota št. 4 / Circoscrizione elettorale n. 4
ROBERT JURDANA, 8. 12. 1965 (Spol: m / Sesso: m), Manžan 56, San Canziano 56, Koper, Capodistria, tiskar, tipografo, tiskar, tipografo
Volilna enota št. 5 / Circoscrizione elettorale n. 5
NARCISO URBANAZ, 5. 8. 1954 (Spol: m / Sesso: m), Bošamarin 52, Bossamarino 52, Koper, Capodistria,
agronom, operatore agricolo, agronom, operatore agricolo

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR ZA REDNE VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER
ELENCO DELLE CANDIDATURE CONVALIDATE PER LE ELEZIONI ORDINARIE DEI MEMBRI DEI CONSIGLI DELLE COMUNITA’ LOCALI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
KRAJEVNA SKUPNOST OLMO PRISOJE / COMUNITA` LOCALE OLMO PRISOJE
Volilna enota št. 1 / Circoscrizione elettorale n. 1
ANTON SAGADIN, 2. 1. 1936 (Spol: m / Sesso: m), Dolinska cesta 22C, Strada della valle 22 / C, Koper, Capodistria,
uni. dipl. pravnik, laureato in giurisprudenza, upokojenec, pensionato
IRENA KODRA, 4. 1. 1969 (Spol: ž / Sesso: f), Dolinska cesta 21, Strada della valle 21, Koper, Capodistria,
dipl. ekonom., laureato in economia, vodja službe planiranja in kontrolinga, dirigente dell'ufficio programmazione e controllo
DAMJAN MIHALIČ, 8. 9. 1963 (Spol: m / Sesso: m), Oljčna pot 19D, Vicolo degli olivi 19 / D, Koper, Capodistria,
strojni tehnik, perito meccanico, referent prometa, referente dei trasporti
DJEVAD SELMAN, 6. 4. 1963 (Spol: m / Sesso: m), Generala Levičnika 26A, via generale Levičnik 26 / A, Koper, Capodistria, poslovodja, gerente, poslovodja, gerente
Volilna enota št. 2 / Circoscrizione elettorale n. 2
SLOBODAN POPOVIĆ, 3. 5. 1944 (Spol: m / Sesso: m), Generala Levičnika 60G, via generale Levičnik 26 / A, Koper, Capodistira,
uni. dipl. ekonom., laureato in economia, upokojenec, pensionato
BRUNO ŽORŽ, 3. 9. 1941 (Spol: m / Sesso: m), Oljčna pot 25C, Vicolo degli oliv 25 / C, Koper, Capodistria, ladijski motorist, motorista navale, upokojenec, pensionato
BORIS ORAŽEM, 21. 7. 1963 (Spol: m / Sesso: m), Oljčna pot 45C, Vicolo degli oliv 45C, Koper, Capodistria,
strojni tehnik, perito meccanico, direktor podjetja, direttore d'azienda
Volilna enota št. 3 / Circoscrizione elettorale n. 3
FRANC MAHNE, 23. 9. 1948 (Spol: m / Sesso: m), Cesta na Markovec 17, strada di monte Marco 17, Koper, Capodistria, tehnik, tecnico, upokojenec, pensionato
MOJCA MIKOLIČ, 21. 7. 1985 (Spol: ž / Sesso: f), Cesta na Markovec 15, strada di monte Marco 15, Koper, Capodistria, dipl. org. turizma, laureato in org. del turismo,
študentka, studentessa
Volilna enota št. 4 / Circoscrizione elettorale n. 4
IVAN MARS, 15. 4. 1948 (Spol: m / Sesso: m), Šalara 61, Salara 61, Koper, Capodistria, ing. prometa, ing. dei trasporti, upokojenec, pensionato
ANTE ŠOLAJA, 6. 9. 1967 (Spol: m / Sesso: m), Šalara 55, Salara 55, Koper, Capodistria, ekonom. tehnik, tecnico in economia, vodja, dirigente
Volilna enota št. 5 / Circoscrizione elettorale n. 5
JANA DROŽINA, 2. 6. 1958 (Spol: ž / Sesso: f), Prisoje 2, Prisoje 2, Koper, Capodistria, dipl. vzgojitelica, educatrice, vzgojitelica, educatrice
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MAJDA ŠULIGOJ, 28. 3. 1954 (Spol: ž / Sesso: f), Prisoje 2, Prisoje 2, Koper, Capodistria, ekonom. tehnik, tecnico in economia, org. sekretarka, cegretaria d'org
MARKO MATIĆ, 5. 1. 1940 (Spol: m / Sesso: m), Prisoje 2, Prisoje 2, Koper, Capodistria, grafik, grafico, upokojenec, pensionato
Volilna enota št. 6 / Circoscrizione elettorale n. 6
CORRADO CIMADOR, 20. 3. 1964 (Spol: m / Sesso: m), Cesta na Markovec 11, Koper, novinar, gionrnalista, novinar, giornalista

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR ZA REDNE VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER
ELENCO DELLE CANDIDATURE CONVALIDATE PER LE ELEZIONI ORDINARIE DEI MEMBRI DEI CONSIGLI DELLE COMUNITA’ LOCALI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
KRAJEVNA SKUPNOST KOPER CENTER / COMUNITA` LOCALE CAPODISTRIA CENTRO
Volilna enota št. 1 / Circoscrizione elettorale n. 1
ALEKSANDER ŽERJAL, 17. 12. 1941 (Spol: m / Sesso: m), Čevljarska ul. 8, Koper, upokojenec, upokojenec
KATARINA PEGAN, 9. 10. 1965 (Spol: ž / Sesso: f), Santorijeva 4, Via Santorio 4, Koper, Capodistria, /, /, direktorica gledališča, direttrice del teatro
ZORICA ĐUKIĆ - PEROŠA, 2. 11. 1962 (Spol: ž / Sesso: f), Budičinova 1, Via Pino Budičin 1, Koper, capodistria, vzgojiteljica, educatrice, vzgojiteljica, educatrice
TANJA MUTIČ, 9. 9. 1972 (Spol: ž / Sesso: f), ČEVLJARKA ul. 32, Calegaria 32, Koper, capodistria, frizerka, parucchiera, frizerka, parucchiera
Volilna enota št. 2 / Circoscrizione elettorale n. 2
ROBERT MUSTIĆ, 16. 10. 1971 (Spol: m / Sesso: m), Levja ul. 6, Calle del leone 6, Koper, Capodistria, strojni tehnik, perito meccanico, steklar, vetraio
ZIJAD SVARKA, 25. 9. 1973 (Spol: m / Sesso: m), Pobegova ul. 6, Koper, slikopleskarski delovodja, ssamostojni podjetnik
LUCIJAN PELICON, 16. 7. 1940 (Spol: m / Sesso: m), Župančičeva ul. 20, Koper, elektrotehnik, upokojenec
RADENKA POTOČNIK, 13. 10. 1947 (Spol: ž / Sesso: f), Cankarjeva ul. 8, Koper, kmetijski tehnik, upokojenka
SILVIO BADOVINAC, 12. 5. 1979 (Spol: m / Sesso: m), Grudnova 3, Koper, Capodistria, univ. dipl. ekonomist, laureato in economia, pospeševalec prodaje, promotore delle vendite
DAVOR KRMAC, 31. 7. 1956 (Spol: m / Sesso: m), Pobočna 4, Calle del poggio, Koper, Capodistria, upokojenec, pensionato, upokojenec, pensionato
PRIMOŽ TURŠIČ, 13. 5. 1958 (Spol: m / Sesso: m), Kumarjeva 1, calle Srečko Kumar 1, Koper, capodistria,
univ. dipl. inž. gradbeništva, ing. edile, pomočnik vodje sektorja, assistente del dirigente del settore
EDVARD MARKUČIČ, 19. 3. 1967 (Spol: m / Sesso: m), Kocjančičeva 5, via Vincenc Kocjančič - Marko 5, Koper, Capodistria,
strijni tehnik, perito meccanico, vzdrževalec, custode
SREĆO GABRIĆ, 19. 10. 1960 (Spol: m / Sesso: m), Sabinijeva ul. 11, via Sabini 11, Koper, Capodistria, medicinski tehnik, perito sanitario, mavčar, addetto all'applicazione del gesso
Volilna enota št. 3 / Circoscrizione elettorale n. 3
VIDA GRAČNAR, 6. 5. 1957 (Spol: ž / Sesso: f), Burlinova 1, Koper, ekonomski tehnik, ekonomski referent
DANIJEL CEP, 4. 8. 1966 (Spol: m / Sesso: m), Ferrarska 17, Via ferrara 17, Koper, capodistira, ekonomski tehnik, tecnico in economia, vodja projektov, capo progetto
MILAN ĐUKIĆ, 8. 9. 1970 (Spol: m / Sesso: m), Ob strelskem jarku 2, Calle della trincea 2, Koper, Capodistria,
monter in upravljalec energetskih naprav, montatore e manutentore di impianti energetici, nogometaš, calciatore
MITJA VATOVEC, 19. 5. 1977 (Spol: m / Sesso: m), Ferrarska 17, Via ferrara 17, Koper, Capodistria, diplomiran ekonomist, laureato in economia, direktor, direttore
Volilna enota št. 4 / Circoscrizione elettorale n. 4
ROBERT ZIRNSTEIN, 30. 6. 1965 (Spol: m / Sesso: m), Staničev trg 3, Piazzetta Valentin Stanič 3, Koper, Capodistria,
univ. dipl. ekonomist, spec. managementa, laureato in economia, spec. management, tržni inšpektor, ispettore di mercato
STANKA ULČAR, 26. 5. 1968 (Spol: ž / Sesso: f), Agrarne reforme 11, Koper, upravni tehnik, pomočnik vzgojitelja
MIHAEL SVANJAK, 25. 7. 1943 (Spol: m / Sesso: m), Zadružna 3, Koper, odvetnik, upokojenec
HELENA SAJKO, 28. 2. 1931 (Spol: ž / Sesso: f), Pristaniška 5, via del porto 5, Koper, Capodistria, upokojenka, pensionata, upokojenka, pensionata
IVE TABAR, 29. 3. 1966 (Spol: m / Sesso: m), Rutarjeva 2, Calle Simon Rutar 2, Koper, Capodistria, medicinski tehnik, perito sanitario, medicinski tehnik, perito sanitario
SAŠA PIŠOT, 14. 7. 1970 (Spol: ž / Sesso: f), Dimnikarska 11 / A, Calle dello spazzacamino 11 / A, Koper, Capodistria,
mag. antropologije in kulturnih študijev, doot. mag. in antropolgia e studi culturali, visokošolski sodelavec, collaboratore per l'istruzione superiore
NEBOJŠA VAJIĆ, 11. 8. 1979 (Spol: m / Sesso: m), Muzejski trg 4, Piazzale del museo 4, Koper, Capodistria,
gimnazijski maturant, licenza ginnasiale, pomorski agent, agente marittimo
Volilna enota št. 5 / Circoscrizione elettorale n. 5
ROBERTO COLUSSI, 22. 1. 1950 (Spol: m / Sesso: m), Tumova 12, Via tuma 12, Koper, Capodistria, novinar, giornalista, novinar, giornalista

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR ZA REDNE VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER
ELENCO DELLE CANDIDATURE CONVALIDATE PER LE ELEZIONI ORDINARIE DEI MEMBRI DEI CONSIGLI DELLE COMUNITA’ LOCALI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
KRAJEVNA SKUPNOST HRVATINI / COMUNITA` LOCALE CREVATINI
Volilna enota št. 1 / Circoscrizione elettorale n. 1
ALEKSANDER ZAVALOKA, 30. 1. 1960 (Spol: m / Sesso: m), Kolomban 10E, Ankaran, višji medicinski tehnik, zasebni zdravstveni delavec
MARINA PERENIČ, 20. 9. 1957 (Spol: ž / Sesso: f), Kolomban 23, Colombano 23, Ankaran, Ancarano,
vzgojiteljica predšolskih otrok, educatrice, vzgojiteljica predšolskih otrok, educatrice
JUDITA CIGLIČ, 7. 4. 1969 (Spol: m / Sesso: m), Cerej 16, Cerei 16, Ankaran, Ancarano, trgovski poslovodja, gerente di negozio, direktor, direttore
MILAN BOŽIČ, 12. 3. 1955 (Spol: m / Sesso: m), Cerej 3, Cerei 3, Ankaran, Ancarano, orodjar, attrezzista, upokojenec, pensionato
Volilna enota št. 2 / Circoscrizione elettorale n. 2
DARKO LOVREČIČ, 5. 8. 1965 (Spol: m / Sesso: m), Hrvatini 49, Crevatini 49, Ankaran, Ancarano, inženir razsvetljave, ing. dell'illuminazione, mojster razsvetljave,
addetto alle luci
MARTINA LOVREČIČ, 18. 3. 1977 (Spol: ž / Sesso: f), Hrvatini 49, Crevatini 49, Ankaran, Ancarano, dipl. univ. inženir prometa,
ing. dei trasporti, str. referent v finančni službi, referente tecnico nel settore finanziario
ZDENKA DOBNIKAR, 1. 11. 1930 (Spol: ž / Sesso: f), Hrvatini 115, Crevatini 115, Ankaran, Ancarano, upokojenka, pensionato, upokojenka, pensionato
NADA ČERNE, 21. 6. 1959 (Spol: ž / Sesso: f), Hrvatini 17, Crevatini 28, Ankaran, Ancarano, ekonomski tehnik, tecnico in economia, finančni referent, referente finanziario
NEVIJO KORADIN, 5. 7. 1943 (Spol: m / Sesso: m), Hrvatini 65, Crevatini 65, Ankaran, Ancarano, komercialni tehnik, perito commerciale, upokojenec, pensionato
GIANFRANCO KOZLOVIČ, 18. 4. 1954 (Spol: m / Sesso: m), Hrvatini 106 / A, Crevatini 106 / A, Ankaran, Ancarano, poslovodja, gerente, poslovodja, gerente
Volilna enota št. 3 / Circoscrizione elettorale n. 3
PAVEL KORADIN, 13. 5. 1938 (Spol: m / Sesso: m), Hrvatini 132, Crevatini 132, Ankaran, Ancarano, upokojenec, pensionato, upokojenec, pensionato
MIRHETA DULIĆ, 25. 1. 1989 (Spol: ž / Sesso: f), Premančan 45, Ankaran, turistični tehnik, brezposelna
RUDOLF CERIN, 20. 11. 1942 (Spol: m / Sesso: m), Hrvatini 164, Ankaran, strojni inženir, upokojenec
TOMISLAV MARINŠEK, 27. 10. 1972 (Spol: m / Sesso: m), Hrvatini 164, Ankaran, strojni tehnik, uslužbenec
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SAMANTA DUJC, 3. 4. 1974 (Spol: ž / Sesso: f), Hrvatini 178, Crevatini 178, Ankaran, Ancarano, dipl. inž. prometa, ing. dei trasporti, podjetnica, imprenditore
NEVIJ KAVREČIČ, 28. 4. 1959 (Spol: m / Sesso: m), Hrvatini 177, Crevatini 177, Ankaran, Ancarano, gradbeni tehnik, perito edile, direktor, direttore
LAURA HRVATIN, 30. 11. 1969 (Spol: ž / Sesso: f), Hrvatini 142 / A, Crevatini 142 / A, Ankaran, Ancarano, ekonomski tehnik, tecnico in economia, finančni referent, referente finanziario
DIANA AVDIČ, 5. 5. 1961 (Spol: ž / Sesso: f), Hrvatini 209 / B, Crevatini 209 / B, Ankaran, Ancarano, inženir agronomije, ing. agronomo, direktor, direttore
Volilna enota št. 4 / Circoscrizione elettorale n. 4
ALFRED ŠTOK, 4. 12. 1966 (Spol: m / Sesso: m), Kolomban 42 / A, Colombano 42 / A, Ankaran, Ancarano, manager, manager, direktor, direttore

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR ZA REDNE VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER
ELENCO DELLE CANDIDATURE CONVALIDATE PER LE ELEZIONI ORDINARIE DEI MEMBRI DEI CONSIGLI DELLE COMUNITA’ LOCALI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
KRAJEVNA SKUPNOST BERTOKI / COMUNITA` LOCALE BERTOCCHI
Volilna enota št. 1 / Circoscrizione elettorale n. 1
MARTIN MUŽENIČ, 31. 1. 1978 (Spol: m / Sesso: m), Markova ulica 6, Via Marco 6, Bertoki, Bertocchi, univ. dipl. varstvoslovec, laureato in scienze della difesa e
della sicurezza, državni uradnik, funzionario statale
LUKA PAROVEL, 9. 8. 1980 (Spol: m / Sesso: m), Markova ulica 56, Via Marco 6, Bertoki, Bertocchi, gostinski tehnik, perito alberghiero, kmet, agricoltore
DANILA VATOVEC, 28. 1. 1949 (Spol: ž / Sesso: f), Markova ulica 47, Via Marco 47, Bertoki, Bertocchi, krojač, sarta, upokojenka, pensionato
VLADIMIR BOLČIČ, 6. 3. 1949 (Spol: m / Sesso: m), cesta Borcev 24, Strada dei combattenti 24, Bertoki, bertocchi, upokojenec, pensionato, upokojenec, pensionato
VLADO CERKVENIČ, 5. 5. 1954 (Spol: m / Sesso: m), Prade C. X / 6, Prade C. X / 6, Bertoki, Bertocchi, elektrotehnik, elettrotecnico, vzdrževalec, custode
Volilna enota št. 2 / Circoscrizione elettorale n. 2
NEVJO JURINČIČ, 25. 10. 1949 (Spol: m / Sesso: m), cesta med vinogradi 48A, Strada tra i vigneti 48 / A, Bertoki, Bertocchi, inštruktor, istruttore, upokojenec, pensionato
Volilna enota št. 3 / Circoscrizione elettorale n. 3
GRACIJELA VELJKOVIĆ, 7. 12. 1967 (Spol: ž / Sesso: f), Sermin 34, Sermino 34, Koper, Capodistria, bolničar, socialna oskrba
Volilna enota št. 4 / Circoscrizione elettorale n. 4
ANDREJ KRMAC, 25. 5. 1980 (Spol: m / Sesso: m), Arjol 3, Ariol 3, Bertoki, Bertocchi, ekonom. tehniik, tecnico in economia, nezaposlen, disoccupato
Volilna enota št. 5 / Circoscrizione elettorale n. 5
BOJANA BRATAŠEVEC, 25. 1. 1959 (Spol: ž / Sesso: f), Lovrova ulica 3, Via dell'alloro 3, Prade, univ. dipl. iur., laureato in giurisprudenza, direktor pravnega sektorja, direttore del settore legale
BARBARA STRMOLE, 23. 1. 1962 (Spol: ž / Sesso: f), Cesta XVI 3, Strada XVI 3, Koper, Capodistria, mag. dr. vet. med., dott. mag. in veterina, namestnik direktorja, sostituto del direttore
MATJAŽ KOZLOVIČ, 25. 12. 1976 (Spol: m / Sesso: m), Cesta XII 10, Strada XII 10, Koper, Capodistria, elektrotehnik, elettrotecnico, nadzornik, supervisore
MATEJ LENASI, 12. 5. 1984 (Spol: m / Sesso: m), POBEŠKA cesta 54, STRADA DI Pobegi 54, Koper, Capodistria, natakar, cameriere, s. p., i. a.
ŽELJKO FILIPČIČ, 12. 8. 1946 (Spol: m / Sesso: m), Cesta X 6, Strada X 6, Prade, Prade, upokojenec, pensionato, upokojenec, pensionato
Volilna enota št. 6 / Circoscrizione elettorale n. 6
SUZANA BERTOK KUHAR, 18. 5. 1966 (Spol: ž / Sesso: f), Markova 8 / A, Marco 8 / A, Bertoki, Bertoki, vzgojiteljica, educatrice, direktorica, direttrice

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR ZA REDNE VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER
ELENCO DELLE CANDIDATURE CONVALIDATE PER LE ELEZIONI ORDINARIE DEI MEMBRI DEI CONSIGLI DELLE COMUNITA’ LOCALI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
KRAJEVNA SKUPNOST Ankaran / COMUNITA` LOCALE Ancarano
Volilna enota št. 1 / Circoscrizione elettorale n. 1
LOREDANA VUKOVIĆ, 24. 12. 1967 (Spol: ž / Sesso: f), Oljčna pot 8, Vicolo deli olivi 8, Ankaran, Ancarano, kuhar, cuoco, dietni kuhar, cuoco dietetico
DAVOR ANDRIOLI, 18. 6. 1979 (Spol: m / Sesso: m), Jadranska cesta 2, Strada dell'adriatico 2, Ankaran, Ancarano, dipl. ekon.,
laureato in economia, samostojni referent, referente autonomo
SANDI TOŠKAN, 24. 4. 1962 (Spol: m / Sesso: m), Ivančičeva 15, Via Ivančič 15, Ankaran, Ancarano, /, zaposlen telekom, impiegato presso telekom
SONJA POLJŠAK, 2. 8. 1949 (Spol: ž / Sesso: f), Ivančičeva 5, Via Ivančič 5, Ankaran, Ancarano, upravni delavec, adetto all'amministrazione, članica oks, membro del cos
Volilna enota št. 2 / Circoscrizione elettorale n. 2
BOŠTJAN HRABAR, 17. 2. 1977 (Spol: m / Sesso: m), Vlahovičeva 67, Via Veljko Vlahovič 67, Ankaran, Ancarano, dipl. inž. prometa, laureato in ingegneria dei
transporti, direktor Supernove Koper, direttore di Supernova Capodistria
DRAGICA RADUJKO, 30. 1. 1960 (Spol: ž / Sesso: f), Cahova 12, Via Ivan Cah 10, Ankaran, Ancarano, delavka, operaia, brezposelna, disoccupata
ZORAN PEJANOVIĆ, 28. 11. 1976 (Spol: m / Sesso: m), Regentova ulica 3, Via Ivan Regent 3, Ankaran, Ancarano, trgovec, commesso, podjetnik, imprenditore
NINA DERENDA, 17. 2. 1974 (Spol: ž / Sesso: f), REGENTOVA ULICA 8, VIA IVAN REGENT 8, Ankaran, ancarano, pravnica, giurista, pravni svetovalec, collaboratore legale
Volilna enota št. 3 / Circoscrizione elettorale n. 3
KLARA MAUČEC, 12. 12. 1977 (Spol: ž / Sesso: f), Jadranska 60, Strada dell'adriatico 60, Ankaran, Ancarano, dipl. biolog, laureata in biologia, jadralka, velista
BRANKA LIKON, 20. 10. 1968 (Spol: ž / Sesso: f), Regentova 6, Via Ivan Regent 6, Ankaran, Ancarano, /, /, ravnatelj OŠ, preside ES
VALTER VALENČIČ, 26. 8. 1958 (Spol: m / Sesso: m), Jadranska 50, Strada dell'adriatico, Ankaran, Ancarano, srednja programerska šola, scuola media per programmatore, direktor podjetja, direttore d'azienda
GREGOR STRMČNIK, 10. 12. 1965 (Spol: m / Sesso: m), Bevkova ulica 45, Via France Bevk 45, Ankaran, Ancarano, inžinir pomorstva, ingegnere marittimo, član
uprave tzz v delovnem pravnem sporu, membro dell'amministrazione di tzz, settore causa legali
BARBARA ŠVAGELJ, 5. 2. 1969 (Spol: ž / Sesso: f), Larisova ulica 14, Via Mario Laris-Moro, Ankaran, Ancarano, univ. dipl. biolog., laureata in biologia, učitelj, insegnante
ALEKS ABRAMOVIĆ, 17. 5. 1978 (Spol: m / Sesso: m), Rudija mahniča 2A, Via Rudi Mahnič-Brkinc 2 / A, Ankaran, ancarano, mag. ekon., dott. mag. in economia,
s. p., imprenditore autonomo
Volilna enota št. 4 / Circoscrizione elettorale n. 4
DARKO KAVRE, 5. 5. 1949 (Spol: m / Sesso: m), Vlahovičeva 59, VIa Veljko Vlahovič 59, Ankaran, Ancarano, univ. dipl. ekonomist, laureato in economia, direktor
Stanovanjskega sklada Koper, direttore del Fondo alloggi Capodistria
DANIJEL RAŽMAN, 19. 11. 1975 (Spol: m / Sesso: m), Lazaret 6, Lazzaretto 6, Ankaran, Ancarano, telefonist, telefonista, telefonist, telefonista
Volilna enota št. 5 / Circoscrizione elettorale n. 5
SERGIO ANGELINI, 23. 10. 1969 (Spol: m / Sesso: m), Razgledna pot 10, Vicolo del panorama 10, Ankaran, Ancarano, mehanik, perito mecanico, tehnik, tecnico
LJILJANA RAŽMAN, 18. 5. 1947 (Spol: ž / Sesso: f), cesta Na prisojo 6, Strada per Prisoje 6, Ankaran, Ancarano, upokojenka, pensionata, upokojenka, pensionata
Volitve bodo 10. julija 2011.
Datum / Data: 22. 6. 2011

Le elezioni si terrano il 10 luglio 2011.
Številka / Numero: 041-2 / 2011
Predsednik OVK – Presidente della CEC		
dr. Aleksij Mužina, l. r. – m. p.
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Gurmani, na snidenje jeseni
Spomladanski del Gastronomskih zakladov Istre se v teh dneh končuje, ta izjemni projekt se bo z jesenskim
ciklom nadaljeval 15. septembra.
Zadnji mesec je minil
v znamenju tematskih menijev
z naslovom Istrska pravljica,
četrtkovi večeri pa v znamenju
vodenih kulinaričnih večerov,
na katerih so se predstavili domači vinarji in oljkarji.
Poleg tega so se v
sklopu projekta Gastronomski

zakladi Istre v zadnjem mesecu odvili tudi dogodki, kot so
Praznik artičok v Strunjanu,
Praznik oljk, rib in vina v Izoli ter prireditev Od vinarja do
oljkarja, ki bo prav v teh dneh
(25. in 26. junij) v vseh treh
obalnih občinah.

Gastronomski zakladi istre v
polfinale sejalca 2011
Projekt Gastronomski zakladi
Istre se je uvrstil v polfinale
razpisa Sejalec 2011. Gre za
priznanje Slovenske turistične
organizacije za ustvarjalne in
inovativne turistične dosežke.
Sejalec nagrajuje tiste inova-

cije v turizmu, ki prispevajo k
večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije, in več
kot pohvalno je, da so se vse
tri prijavljene ideje z območja
naše občine (Gastronomski
zakladi Istre, Sladka Istra,
Sredozemski zeliščni vrt) uvrstile v naslednji krog.

Portoroška restavracija Rizibizi je 26. maja pripravila vodeni tematski večer, na
katerem so poleg okusnih jedi predstavili vina iz Vinske kleti Valterja Kodarina,
vina Montis in vina Korenika Robi & Dorjano ter oljčna olja z Ekološke kmetije
Bočaj – Truške in Školarice (Igor Novak).

Tovrstne specialitete s pridihom lavande so zaznamovale vodeni kulinarični večer
2. junija v Gostilnici Gušt. Ponudbo so obogatila vina Grondali Abitanti, Steras in
Vinakoper ter oljčna olja Oljkarstva Marancin in Oljčno olje JAGGER.

Koprska restavracija Skipper je na četrtkovem vodenem kulinaričnem večeru 9.
junija ponudila jedi z rdečo nitjo Istrska pravljica. Poleg tega so predstavili vina
Prodan, vina Jogan in vina Gordia ter oljčna olja Iztoka Obada in Ekološke oljčne
kleti Šavrin (Evgen Glavina).

Predzadnji kulinarični večer je bil 16. junija v Restavraciji Solni cvet pri Damjanu
v Sečovljah. Izvrstne morske dobrote so nadgradila vina Domačije Munda, vina
Rojac in Vinske kleti Iztok Plahuta ter oljčna olja Domačije Munda in ekstra
deviško oljčno olje Jenko.
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Konec tedna v znamenju Milan Junior Campa
AC Milan, že osemnajstič nosilec naslova italijanskega državnega prvaka, je že s tretjo izvedbo Adidas Milan
Junior Campa tudi letos v Kopru.

Dolga vrsta navdušenih oboževalcev
je v Pretorski palači čakala na podpis
legendarnega Franca Baresija.

AC Milan, Banka Koper in Mestna občina Koper ta konec tedna, med 24. in 27. junijem,
že tretjič organizirajo nogometni
tabor Milan Junior Camp, namenjen deklicam in dečkom med 9.
in 13. letom. Na taboru naj bi se
zbralo približno 120 otrok z različnih koncev Slovenije. Tudi letos
bo strokovno osebje tabora vodil
nekdanji veliki Milanov igralec
Pierino Prati, medtem ko bo nad
dogodkom kot doslej bdel Sporteventi, dragocen Milanov partner.
Koper bo tabor gostil v njegovi
tradicionalni obliki, udeleženci

bodo prenočevali v izbranih nastanitvenih objektih. Predvidena
sta dva treninga na dan, turnir
v popoldanskem času, vmes pa
bo priložnost tudi za razvedrilo
in sprostitev. Kot vsa leta doslej
bodo najbolj nadarjene udeležence tabora z njihovimi družinami
povabili v Milano, kjer bodo s
sovrstniki z vsega sveta sodelovali
na velikem športnem dogodku
Milan Junior Camp Day. Med
dvodnevnim druženjem bodo
obiskali tudi stadion San Siro.
Nogometni klub AC Milan je
sezono 2010 sklenil z zares
zanimivimi podatki, in sicer s
154 tabori v 42 državah, kjer se
je kar 280 tednov nekaj manj
kot 15.000 udeležencev preizkušalo v različnih dejavnostih.
Sezono nogometnih taborov
v letu 2011 so odprli s tabori
v Avstraliji, Braziliji in Peruju,
letos pa bodo prvič gostovali
tudi v Parizu, Monte Carlu in na
Kreti. Letošnja novost je ta, da
bodo v Italiji letos prvič gostili
Milan Junior Camp + English.

»Projektu zagotavlja uspešnost njegova enkratna formula, in sicer prava
kombinacija zabave, športa in zdravega življenja ter dejstvo, da omogoča vsakemu
od udeležencev trening po strokovnih metodah AC Milana,« je izjavil Franco Baresi,
zgodovinski kapetan rdeče-črnih, ki se je ob predstavitvi dogodka konec maja mudil
v Kopru.

Legenda italijanskega nogometa Franco Baresi je županu Borisu Popoviču v spomin
podaril rdeče-črni dres Zlatana Ibrahimovića, prvemu možu Banke Koper Eziu
Salvaiu pa dres Alexandra Pata.
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Koprska modra proga je hitra
Prvi mednarodni atletski miting na novem atletskem stadionu v Kopru v organizaciji Atletskega kluba Koper in
pod pokroviteljstvom Mestne občine Koper je postregel s številnimi odličnimi rezultati, lepim odzivom atletov in
atletinj ter odlično organizacijo.
250 atletov in atletinj
iz štirih držav se je pomerilo v
27 atletskih disciplinah in različnih kategorijah. Ob odličnih
pogojih in očitno dobri modri
podlagi na koprskem stadionu
so bili doseženi celo nekateri
najboljši izidi sezone. Resda
se je s koprskim otvoritvenim
mitingom sezona v atletiki na
prostem v Sloveniji šele začela, a rezultati že kažejo, da
bo predvsem v šprintih letos
uspešno leto. Prav šprinterja
Gregor Kokalovič (Krka) in
Sara Strajnar (Mass) sta zmagala tako v teku na 100 metrov
kot na 200-metrski preizkušnji. Kokalovič s časom 10,38
sekunde na 100 metrov in
20,97 sekunde na 200 metrov,
Strajnarjeva pa 11,59 sekunde
na 100 metrov in 24,30 sekunde na 200 metrov sta postavila
rekord stadiona, ki ga bo mogoče premagati šele na državnem prvenstvu, ki bo v Kopru
6. in 7. avgusta.
Evropski veteranski
rekord
Uvod v miting je bila
preizkušnja v hoji na 1 uro,
kjer je Fabio Ruzzier iz AK
Koper postavil evropski vete-

Z rezultati in pogoji na atletski progi so bili zadovoljni tudi preostali atleti, saj so se iz
Kopra vračali domov ne le z dobrimi vtisi, temveč tudi z novimi najboljšimi dosežki.

ranski rekord, saj je v tem času
prehodil kar 11 kilometrov in
608 metrov. Drugo mesto v
tej disciplini je dosegel njegov
klubski kolega Vladimir Veršec. Tekaški del so odprle atletinje v teku štafet na 4 x 100
metrov. Najboljši slovenski
štafeti je v zadnji predaji spodrsnilo, ena izmed atletinj je
padla in tako so dekleta omogočila zmago drugi slovenski
štafeti, v kateri sta tekli tudi
atletinji AK Koper Helena
Markežič in Nika Barundič.

Atletski klub Koper letos čakajo še tri večje atletske prireditve, katerih vrhunec bo
avgustovsko državno prvenstvo 6. in 7. avgusta za člane in članice.

Zanimivi so bili tudi teki za
najmlajše
Helena Markežič je
zmagala v teku na 60 metrov z
rezultatom 8,53 sekunde, pri pionirjih pa Gašper Trebše z 8,31
sekunde. Njun klubski kolega
Luka Levac je bil tretji v teku na
200 metrov. Izredno predstavo
je pripravila tudi hrvaška reprezentantka Nikolina Horvat (polfinalistka na olimpijskih igrah v
Pekingu v teku na 400 metrov z
ovirami), ki je dosegla fantastičen rezultat v teku na 300 me-

trov z ovirami s 40,92 sekunde,
zmagala pa je tudi na 400-metrski razdalji z rezultatom 57,37
sekunde. V teku na 300 metrov z
ovirami je bil najhitrejši Postojnčan Marko Macuh (37,33 sekunde). Zmago za primorske atlete je
nanizal še Haris Sejarič, ki je najdlje zalučal disk pri mlajših mladincih (52,60 metra). Odlično so
se odrezali še Jaka Vitez z drugim
mestom v teku na 400 metrov ter
Nika Barundič (oba AK Koper),
ki je bila tretja v teku članic na
200-metrski razdalji. Hitra je bila
tudi Postojnčanka Nina Kovačič,
ki je bila druga na 100-metrski
razdalji (11,81 sekunde).
Moram priznati, da je stadion res eden lepših v Sloveniji in tudi v tej regiji. Pogoji
za tekmovanje so bili tokrat
odlični, saj je bilo toplo in
dober veter v hrbet. Organizatorjem vse pohvale. Sem
še pridem,« je dejal po tekmovanju Kokalovič, trenutno
najboljši slovenski šprinter,
ki je za normo za nastop na
letošnjem svetovnem prvenstvu zaostal za manj kot dve
desetinki.

Mitja Butul

Očitno je koprska modra atletska proga hitra in ob ugodnih pogojih bomo v Kopru
lahko videli še fantastične dosežke.
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Koprski vaterpolisti zaključili zgodovinsko sezono
Vaterpolisti Rokave Koper so na najlepši možen način zaključili sezono, polno presežkov, osvojili so namreč
tudi slovenski naslov v sezoni 2010/11.
V krasnem junijskem
večeru so v žusternskem bazenu pred številnim občinstvom brez težav odpravili
kranjski Triglav. Tako so s
tremi prepričljivimi zmagami
(12:3,16:8,12:3 ) v finalu končnice že četrtič zapored osvojili naslov državnih prvakov.
To je le zadnji v nizu uspehov

v minuli sezoni, v kateri so
nase opozorili že z uvrstitvijo
v četrtino finala pokala LEN,
osvojitvijo pokala Slovenije,
na koncu pa še z izvrstnim
osmim mestom v močni jadranski ligi.
Pika na i zgodovinske
sezone so tudi izvrstni uspehi
vse številčnejših mladih vater-

polistov. »Sezona pa še ni zaključena za upravo kluba, saj
je tako uspešna sezona pridelala tudi povečane obveznosti,
ki jih ob pomanjkanju pokroviteljev s težavo izpolnjuje.
Zatajila pa ni Mestna občina
Koper, ki je kot vedno doslej
pomagala pri izvedbi zaključne prireditve,« pravi direktor

AŠD Vaterpolo Koper Peter
Bolčič.
Mestna občina Koper je namreč ob koncu tekme igralce presenetila še s
šampanjcem in torto, ki sta
jo načela dvakratni olimpijski
prvak in trener Kopra Veselin
Đuho ter župan MOK Boris
Popovič.
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Iztok Drožina,
ravnatelj Srednje tehniške
šole Koper
»Mestna občina Koper končno
postaja mesto 21. stoletja in
postaja občina, ki je prijazna
do vseh prebivalcev, tako tistih, ki živijo v samem mestnem
jedru kot tudi tistih, ki živijo
v globljem zaledju. Menim,
da je vloga župana pri samem
razvoju Mestne občine Koper
presodna in odločilna, in glede
na to, da poznam vizije župana,
bi njegovo delo težko označil
drugače kot odlično.«

Aleksandar Živin,
predsednik Teniškega
kluba Koper
"Mestna občina Koper se
pod vodstvom župana Borisa
Popoviča v zadnjih letih zelo
hitro razvija v pravo smer, tudi
na področju športa in prav ponosen sem, da lahko naše teniške
goste ponosno povabim v prenovljeni Koper. V Teniškemu
klubu Koper seveda sledimo
smernicam razvoja športne
infrastrukture, ki jih je začrtal
naš župan in že sedaj skrbimo,
da se v Kopru poleg redne tekmovalne, šolske in rekreativne
dejavnosti, razvija tudi športni
teniški turizem, ki je značilen
le za prestižne turistične destinacije. Obiskal sem številne
mednarodne teniške centre po
vsem svetu in moram povedati,
da se ŠRC Bonifika po zaslugi
župana Borisa Popoviča razvija v enega najlepših in najbolj
modernih športnih centrov v
Evropi."

Steffi,
pevka
»Menim, da se je občina v zadnjih štirih letih tako razvila, da
je Koper skoraj neprepoznaven.
Koper je postal lepo turistično
in kulturno mesto, na katerega
smo občani lahko ponosni. O
Borisu Popoviču ne morem
imeti slabega mnenja, saj sem
imela z njim same pozitivne
izkušnje. Prav tako menim, da
svoje delo župana opravlja tako
kot je treba in brez njegovih
sposobnostih Koper ne bi bil
tak kot je. Zadovoljna sem, da
spoštuje staro mestno jedro in
ga ne modernizira preveč, saj s
tem v Kopru ohranja kulturno
dediščino, obenem pa me veseli, da se zaveda, da moramo
živeti v koraku s časom in je
obrobje Kopra uredil sodobno,
tako, da se v njem tako mlade
kot stare generacije občanov in
turistov dobro počutimo«.

Tjaša Rodman,
direktorica Centra
za socialno delo Koper
»Rojena sem v mestnem jedru
Kopra, kjer že ves čas tudi živim.
Doživela sem Koper torej v zadnjih štiridesetih letih in želim povedati, da se v vsem tem času Koper ni nikoli tako hitro, predvsem
pa ciljno in celostno razvijal, kot v
času županovanja gospoda Borisa
Popoviča. Zelo pomembno se mi
zdi, da razvoj Mestne občine Koper poteka tako v samem mestu
kot tudi v primestnem in vaškem
okolju. "Moj" Koper tako lep in
urejen še ni bil nikoli! Kar se tiče

dela župana Borisa Popoviča,
številne aktivnosti, ki jih
povzroča, organizira in vodi gospod župan ne morem komentirati, ker nisem dovolj kompetentna,
lahko pa zagotovo povem, da je
na področju socialne varnosti
občanov Mestne občine Koper gospod župan nepogrešljiv.
Na Centru za socialno delo
Koper izvajamo več različnih
programov, ki so naravnani
neposredno na potrebe občanov
in občank Mestne občine Koper
in jih nikjer drugod po Sloveniji
ne izvajajo, ker nimajo podpore
županov. Ti primeri dobrih praks
so v Mestni občini Koper že
stalnica, ker ima župan gospod
Boris Popovič velik posluh za
stiske občanov in občank. Moja
ocena za delo gospoda župana,
na področju socialne varnosti za
občane in občanke Mestne občine
Koper je torej: ODLIČNO!«

Astrid Prašnikar,
glavni tajnik Univerza na Primorskem
»Zaradi dela, ki ga opravljam, ne
morem mimo dejstva, da na Koper v zadnjem mandatu gledam
in ga doživljam predvsem kot
univerzitetno mesto. Dobri odnosi med univerzo in MOK so v
tem obdobju obrodili konkretne sadove, na katere smo lahko
ponosni v obeh institucijah.
Že večkrat sem poudarila, da
študentje mestu dajejo življenje
in dušo. Na obrobju mesta bo v
kratkem pričel rasti kampus, v
katerem bodo sedež dobile kar
tri naše fakultete, pomembna
pridobitev pa bo seveda tudi
preko 300 postelj za študente
v novih študentskih domovih.
Univerza z občino pelje več
pomembnih skupnih projektov,
eden takšnih je gotovo nova
skupna univerzitetna in mestna
knjižnica. Tujci, ki obiščejo našo
univerzo in jih popeljemo po
Kopru in podeželju, ne skopari-
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jo s pohvalami: da je mesto čisto,
urejeno, živo, z veliko zanimivimi dogodki. Vse več je obiskov
tujcev – turistov in poslovnih
partnerjev. Župan je to, kar Koper sedaj je – torej atraktivno in
živo središče na severu Jadrana,
razlagal kot svojo vizijo že pred
pričetkom svojega mandata in
mnogim se je zdelo, da so to
le pobožne želje. A kadar imaš
ambiciozne in jasne cilje, predvsem pa veš, kaj hočeš, lahko še
tako futuristične ideje postanejo resničnost.«

Irena Sirotič,
Predsednica Rdečega
križa Koper
»Mestna občina Koper je v zadnjih štirih letih dosegla viden
napredek v urejenosti in razvoju. Tako kot vsi, pa so tudi naši
občani močno občutili poglabljanje gospodarske krize, vendar
se je odražalo tudi v Območnem
združenju Rdečega križa Koper.
Vedno več je pomoči potrebnih
in ljudi v težki socialni stiski. Še
posebej pa so socialno ogroženi
najmlajši in starejši. Pri tem
smo prav s pomočjo občine in
župana gospoda Borisa Popoviča
lahko pomagali najbolj ranljivim. Uspešnost delovanja
našega združenja sloni tudi na
področju promocije krvodajalstva, ki je v zadnjih letih v porastu,
osveščanju o humanitarnih vrednotah najmlajših s podajanjem
znanja tudi o prvi pomoči v vrtcih, v osnovnih in srednjih šolah,
usposabljanju
prostovoljcev
za ekipe prve pomoči civilne
zaščite... kar vse smo lahko izvedli prav ob spodbudi župana in
njegovih strokovnih sodelavcev.
Nenazadnje smo pred štirimi leti
pridobili prostore za delovanje
združenja na novi lokaciji, ki so
neprimerljivo boljši. Poskrbljeno
pa je tudi za brezdomne osebe z
varno nočitvijo v zavetišču in njihovo individualno obravnavo«.
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Lara Baruca,
pevka
»Že nekaj let ne živim več v Kopru, vsakič ko se vrnem pa z veseljem ugotavljam, da se razvija
v moderno in aktivno mesto, ki
bo svojim občanom lahko nudilo z leti vedno več in na vedno
višjem nivoju. Jasno mi je, da
se takih korenitih sprememb
ne da narediti čez noč, zato so
pri tej metamorfozi velik del
uspeha tudi občani, ki stisnejo
zobe, četudi gradnje in nenehne
spremembe povzročajo vedno
nove nevšečnosti in prilagajanja.
Koper je v zadnjih letih veliko
pridobil, predvsem pa se mi zdi,
da postaja tudi kot družba veliko
bolj odprt in dinamičen«.

Tinkara Kovač,
pevka
»Mesto Koper dobiva v zadnjem
času posebne razsežnosti. Tako
kot pri vsakem mestu, se tudi
v Kopru čuti burno plastenje
takšnih in drugačnih fizičnih in
mentalnih posegov. Mestno plastenje pa daje mestu svoj čar. Poleg
tega je tu izjemno pomemben
kulturološki vidik, ki ga tudi v
zadnjih letih skrbno negujete in
krepite: mešajo se jeziki, kulture
in pogledi na morje in kopno.
Pravzaprav ga ni bolj pomembnega kraja na svetu, kakor je prav
tisto mesto, kjer se kopno spaja z
morjem. Zame so najlepši kotički
na tem planetu prav tisti, kjer se
oko lahko spočije na ravnem in
romantičnem horizontu, po katerem ob sončnem zahodu počasi
drsijo ladje. Mestni občini Koper
želim od vedno vse dobro, saj sem
prav tukaj najbolj doma. In če je

MNENJA
mesto kakor okamenela glasba,
želim mestu Koper še naprej veliko, veliko dobre glasbe. Vsekakor je Boris Popovič človek akcije.
Ko spremljam dogajanja v Kopru,
me včasih spominja na ameriške
akcijske filme, kjer je zgodba od
začetka do konca napeta. Boris
je Koper s svojim temperametom
in željo po novem vidno in korenito spremenil. Ga ni slabšega za
mesto, če ga vodi meglen in zaspan župan. Prav je, da se mesto
razvija uravnoteženo, predvsem
pa da povezuje ljudi v njem. In če
se izrazim poetično, mesto je hiša
v malem in hiša je malo mesto.
Mesto in hiša sta vedno okvir
življenja, burnega in praviloma
nepredvidljivega. Mesto smo
ljudje, ki ga skladno s svojim razumom, emocijami, znanjem,
tolerantnostjo, odprtostjo, predvsem pa kulturo skozi čas razvijamo in preoblikujemo. Mesto
in župan nekega mesta ne smeta
nikoli zaspati.«

Lara Pirc,
voditeljica
»Mestna občina Koper se je v
minulih 4 letih prelevila v zavidanja vredno občino. Če primerjam na primer stanje izpred 10 let
s stanjem danes, vidim dve čisto
različni sliki. Iz mesta, ki je spalo in
je bilo precej zanemarjeno, je Koper postal priljubljena destinacija
turistov in sprehajalcev. Poskrbljeno je tako za najmlajše kot
za najstarejše. Prav vsakdo lahko
najde nekaj zase. V Kopru se ne
moreš počutit drugače kot dobro!
Župana MOK Borisa Popoviča
ocenjujem tako kot vsakega, ki
dela za dobro svoje občine in
predvsem občane, torej z odliko.
Obenem pa naj omenim, da ga
tudi izredno občudujem, ker, če bi
z menoj ravnali tako kot nekateri
(marsikdaj neupravičeno) ravnajo z njim, bi že zdavnaj obupala.
On pa ni. Da nadaljuješ z delom
in še naprej delaš za dobro drugih,
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moraš zares ljubiti svojo občino.
Popovič dejansko živi za Koper!«

Tomaž Klepač,
voditelj
»Razvoj MOK je naravnost
fantastičen. Lahko je za zgled
vsem ostalim občinam po Sloveniji. Poleg tega je MOK kljub
polenom, ki jih ni bilo malo, na
žalost tudi iz domačih krogov, uspela obdržati trdno hrbtenico in
razvojno naravnanost. Poskrbela
je za infrastrukturo, ki omogoča
in bo omogočala razvoj turizma,
predvsem športnega in v teh
zadnjih osmih letih je poskrbela
za dobro in varno počutje tako
občanov, prebivalcev kot obiskovalcev oziroma turistov MOK.
Brez dobrega in odločnega
župana, Koper ne bi bil to, kar je
danes in kar bo v prihodnosti, če
se navežem na projekt Capovista
oz Capovizija. Čestitke županu
in ekipi MOK za minulo delo
...in s polno paro naprej!«

Jože Haber,
reševalec iz vode
»Z razvojem Mestne občine
Koper sem zelo zadovoljen.
Nove priložnosti in možnosti
razvoja vidim na podeželju,
kjer bi lahko razvijali kmečki
turizem. Tudi delo župana
Borisa Popoviča ocenjujem kot
odlično. Lahko bi naredil še več,
če bi ga pustili pri miru. Vsak bi
moral skrbeti za svojo občino,
ne pa se mešati v tuje stvari.
Mislim, da bi vsi župani morali
biti gospodarstveniki in ne politiki. Župani morajo delati in
misliti kot podjetniki, tako kot
naš župan Boris Popovič«.

Mojca Fatur,
igralka
»Sem Izolanka, ki živi v Ljubljani in dela v Kopru (že šesto
sezono zapored sem članica
ansambla Gledališča Koper).
Zato si lahko predstavljate, da
sem predvsem zelo "leteča". Pa
vendar je nemogoče, da ne bi
opazila vseh sprememb, ki so v
zadnjih nekaj letih Koper iz najbolj pustega obalnega mesta,
preobrazile v živahno in vabljivo obmorsko univerzitetno
mesto, ki se ponaša s čudovitim
športnim parkom Bonifiko, vabljivimi promenadami, sodobno
in atraktivno osnovno šolo in
nenazadnje s prenovljenim in
posodobljenim gledališčem!«

Ivica Guberac,
nogometaš FC Luka Koper
»Z delovanjem Mestne občine
Koper v zadnjih štirih letih in
več, sem več kot zadovoljen. Naše
mesto je neverjetno napredovalo
in je postalo pravo športno,
turistično, kulturno in univerzitetno velemesto. Kot športnik
vidim napredek predvsem v
športni infrastrukturi, ki je zame
najboljša in najlepša v Sloveniji.
Tako lahko ponosno igramo na
novem, sodobnem in zavidanja
vrednem stadionu. O županu
Mestne občine Koper Borisu
Popoviču imam samo lepe besede in mislim, da je človek,
ki zmeraj izvrši obljubljeno. Je
športnik, ki zabija daleč najlepše
gole na svojem področju. Upam
in trdim, da bo ponovno in izvoljen za župana enotne Mestne
občine Koper že v prvem krogu.
Pričakujem gladko zmago.«
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Padali so goli za Edija
Dobrodelni nogometni turnir, izkupiček katerega so namenili nekdanjemu nogometnemu trenerju Ediju Pobegi,
je presegel vsa pričakovanja in na koprskem stadionu pričaral pravi spektakel.
Prišle so zvezde, Edijevi
prijatelji, ljubitelji
nogometa…
Povabilu na turnir so
se odzvala številna ugledna nogometna imena, med njimi denimo Josip Iličič, Valter Birsa,
Zlatko Dedič, Matjaž Kek, Aleksander Čeferin, Jasmin Handanovič, druge znane osebnosti, kot so Matjaž Markič,
Slavko Ivančič, Vasko iz skupine Mambo kings in Alenka
Gotar, manjkal pa ni niti prvi
mož koprske občine župan Boris Popovič. Poleg nekdanjih
zvezd Crvene zvezde, so se
turnirja udeležile seveda tudi
nekdanje obalne nogometne

ikone, kot so Vlado Badžim,
Nedžad Okčič, Marinko Galič,
Vili Bečaj in številni drugi.

Da Edija pozna ogromno ljudi, priča nabito polna glavna tribuna na koprskem
stadionu. Med občinstvom so bili poleg Edijevih znancev in prijateljev tudi številni
znani obrazi.

Nekaj SMS sporočil, ki jih je
Edi prejel po turnirju
Ediiii, na tekmi je bilo
mega, ti si glavna faca. Ko
se postaviš na noge, te peljem na kosilo. Zdaj pa hitro
na noge.«
Super je bilo, upam, da bo
pripomoglo k tvojemu okrevanju, jaz verjamem, da bo!«
Kdor zna, zna. Imamo te
radi Edi. Srečno.«
Bravo Edddi, ti si naša
zvezda!«
Lepo je bilo. Veliko sreče
za naprej.«

Pevka Alenka Gotar je rekla, da je vesela in srečna, da je del tega spektakla.

»Čeprav sem trdega značaja, me je vzdušje na stadionu vsaj trikrat tako omehčalo,
da nisem mogel niti govorit«, pravi Edi, ki si želi, da bi tako atmosfero pričarali
tudi na ostalih tekmah na koprskem stadionu.

Nekdanji jugoslovanski nogometni reprezentant Stanislav Karasi je bil fasciniran:
»Nekaj takega narediti za nekoga, to je še en dokaz, da so športniki največji humanisti na svetu! Edino oni lahko naredijo tako fešto, tako kot so jo, z ljubeznijo
in žarom, naredili za Edija, da si bo opomogel in lahko živel normalno življenje.«

Zlatko Dedić, igralec Bochuma in slovenski nogometni reprezentant, na fotografiji s svojo hčerko Saro in prvim možem Komunale ter občinskim svetnikom Igorjem Hrvatinom in njegovim sinom Tinejem je na turnirju dejal »Edija se spomnim kot super človeka. Škoda, ker se je to zgodilo, ampak življenje je pač tako.
Zato smo tu, da danes pomagamo.«
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Nogometni reprezentant in igralec Palerma Josip Iličič (na fotografiji levo) je bil
Edijev nogometni učenec: »To so bili moji prvi začetki glede moje članske kariere,
Edi ima veliko zaslug za to, kar sem naredil in kjer danes igram. Današnji turnir
je bil zame nekaj najlepšega, kar se mi je doslej zgodilo v karieri. Lahko sem prispeval k taki udeležbi za pomoč najboljšemu trenerju, kar sem jih imel. Spomini
na Bonifiko so fantastični, tu sem nabiral prve članske izkušnje in nikoli ne bom
obžaloval, da sem bil v takem klubu."

Turnirja se je udeležil tudi priznani odvetnik Aleksander Čeferin in predsednik Nogometne zveze Slovenije: »Vidimo, da lahko nogomet združi ljudi. Nihče
nikogar ne sprašuje, zakaj je tukaj. Navdušen sem, to je bila krasna nogometna
predstava, še bolj pa sem navdušen nad tem, koliko so ljudje pripravljeni biti solidarni do drugih. Nisem si mislil, da je v teh časih, ko je toliko negativnih situacij,
to sploh možno. To je izjemen dogodek za Slovenijo. Klanjam se publiki in vsem,
ki so zbirali denar za Edija«, je dejal Čeferin. V objektiv smo ga pred tekmo ujeli v
družbi župana Borisa Popoviča in direktorja Komunale Igorja Hrvatina.

Županova sinova Nik in Taj v objemu slovenskega nogometnega reprezentanta
Valterja Birse, ki je dejal: “Vesel sem, da se zbira denar za takega velikega človeka,
kot je Edi. Ni fer, da se mu je to zgodilo, toda ima veliko voljo in prepričan sem,
da mu bo tudi z našo pomočjo uspelo prebroditi poškodbo.”

Nekdanja nogometna legenda Željko Studen (na fotografiji levo) je bil nad turnirjem in mestom Koper, katerega je znova obiskal po dolgih letih, zelo navdušen.
Čeprav veliko potuje po svetu in živi v Anconi, ga je naše mesto tako navdušilo,
da razmišlja o nakupu stanovanja v Kopru, smo izvedeli.

Matkovič in Avbelj se iskreno zahvaljujeta vsem, ki so pripomogli k več kot uspešni
organizaciji turnirja, v prvi vrsti pa se zahvaljujeta županu Mestne občine Koper
Borisu Popoviču in podžupanu Janiju Bačiću, ki sta ju takoj podprla, zahvale gredo
tudi Mestni občini Koper in Javnemu zavodu za šport, klubu FC Koper, Bellavita
baru, Komunali Koper in vsem ostalim, ki so jim pomagali. Želita si, da bi v prihodnosti organizirala še en turnir, na katerem bi tudi Edi lahko aktivno sodeloval.

»Cenim vsakega, ki je prišel na stadion in s svojo prisotnostjo dokazal, da mi
hoče dobro pri moji nadaljnji rehabilitaciji«, pravi Edi Pobega, ki se je poškodoval
v noči iz 31.avgusta na 1. septemeber 2010. Zatem je najprej skoraj mesec dni
preživel v izolski bolnišnici, nato pa skoraj 9 mesecev v rehabilitacijskem centru
Soča. Od konca marca hodi s pomočjo hodulje in terapevta. Edi upa, da bo lahko
s pomočjo operacije v Nemčiji nekega dne znova shodil.

Damir Skomina, nogometni sodnik: Ko rečete Edi Pobega, je
to sinonim za nogomet in za dobro voljo.«
Igor Benedejčič, nekdanji nogometaš: Ob takšni gesti razmišljanja ni. Čestital bi vsem skupaj za organizacijo.«

Nedžad Okčič, trener, ki je v Koper pripeljal naslov prvaka:
Tako akcijo pozdravljam, vidimo, da so se res zbrale legende. Lepo je,
da, ko se nekomu zgodi nekaj tragičnega stopimo skupaj in pomagamo po svojih močeh. Morda bi te zadeve morali biti celo bolj pogoste«
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Edija je prišel spodbujati tudi prvi mož koprske občine z družino. Župan je tudi
igral za ekipo Edi all stars in dokazal, da je še vedno v zelo dobri kondiciji.

Plavalec Matjaž Markič (desno) in nogometaš Goran Šukalo (levo), ki je obljubil,
da bo Ediju pomagal s svojimi poznanstvi v Nemčiji, kjer trenutno igra.

Na igrišču in ob njem smo opazili številne znane obraze, med njimi nekdanjega
nogometnega sodnika Boža Tabarja, občinska svetnika Petra Bolčiča in Darija Novinca, direktorja Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper Branka
Florjaniča in druge.

Prišli so tudi slovenski reprezentant Matej Mavrič, nekdanji nogometaši Davor
Klarica, Alen Ščulac in Mladen Rudonja, sicer tudi aktualni koprski občinski svetnik KJN.

Za rumene so zaigrale številne obalne nogometne ikone. Edi je dejal, da so ga
občasno kar oblile solze, »sem športnik, imam veliko voljo, to pa mi bo dalo še
novih moči«, je dejal.

»Ko smo pred tekmo Edija vprašali, ali naj začnemo s segrevanjem, nam je večkrat
odgovoril, ja, pojdite se segret tja, k radiatrju…«, se Tilen Avbelj spominja časov, ko
je bil Edi, sicer poznan kot velik šaljivec in dobrovoljnež, njegov nogometni trener.

Vojko Gašperut, Slikar tetraplegik: Videl sem shoditi eno osebo in mislim, da bo Edi drugi, saj ima tako trdno voljo. Ko bo
shodil, se bomo z radostjo spomnili na današnji dan. Pobudo za
ta dogodek je dalo naše društvo paraplegikov, zdi se mi zelo dobra. Društvo je dalo tudi finančni prispevek, saj je Edi naš član.«
Valter Matkovič, soorganizator dogodka: Izjemno sem zadovoljen,
pričakoval sem namreč veliko manjšo udeležbo. Z Edijem in njegovo
sestro smo se dogovorili, da mu za naslednja dva meseca zagotovimo najboljšo možno terapijo, potem pa se bo po novih izvidih odločal
o operaciji; za zdaj sta v igri dve možnosti, nemška in švicarska.

Alfijo Kocjančič, nekdanji kapetan Kopra: Današnji dogodek
je enkraten, nisem pričakoval, da bo takšna udeležba igralcev
in publike ter da bo tako dobro pripravljeno. Na novem stadionu
sem igral prvič, to je bila zame povsem nova izkušnja, pa čeprav
sem tukaj že sto let, od leta 1963«.

www.koper.si JUNIJ 2011

Kdor želi pomagati Ediju Pobegi, lahko sredstva nakaže na njegov transakcijski račun: TRR: Ljudska banka Volksbank 30000
000 3109177.
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Pestro tudi na področju tenisa
Teniški klub Koper je v ŠRC Bonifika v začetku meseca organiziral že 4. Luka Koper Junior Open turnir do 12 let
– OP Slovenije v tenisu do 12 let.
Turnir, ki je posvečen
nekdanjemu obalnemu teniškemu delavcu Ivanu Krivcu,
je minil v znamenju vrhunskih
predstav najboljših evropskih
dvanajstletnikov predvsem v
zaključnih dvobojih. Zmagala
sta Miomir Kecmanovič (Srbija) in Anastasia Mikheeva
(Velika Britanija). Zelo uspešni so bili tudi mladi člani
Teniškega kluba Koper. Lian
Benedejčič, Karin Kresal, Žan
Gorenec Diemat, Mai Vidovič
in mnogi drugi koprski igralci
so prikazali dober tenis, zato
se za prihodnost in razvoj koprskega tenisa ni bati.
Teniški klub Koper in Javni
zavod za šport Mestne občine Koper sta v zadnjem času
uspešno izpeljala vrsto tekmovanj, kot so futures turnirji, evropsko ekipno mladinsko
prvenstvo do 18 let, mladinske turnirje Luka Koper
Junior Open do 12 let, sredi
aprila pa sta se v ŠRC Bonifika v FED Cup tekmi pomerili
ženski reprezentanci Sloveni-

je in Kanade. Že v septembru
bomo na igriščih ŠRC Bonifike lahko videli tudi najboljše
evropske štirinajstletnike.
Teniški klub Koper, ki je
v lanskem letu praznoval
30-letnico obstoja, deluje na
igriščih Javnega zavoda za
šport MO Koper na ŠRC Bonifika v Kopru. Klub združuje
preko 250 članov in članic,
od tega je 110 otrok v teniški
šoli, in ima 25 registriranih
tekmovalcev in tekmovalk
pri Teniški zvezi Slovenije. Od
marca letos na osnovnih šolah v Kopru deluje tudi teniški
krožek, pri katerem najmlajši spoznavajo osnove tenisa.
Klub, ki ga že tretje leto vodi
Aleksandar Živin, je bil v letu
2010 uvrščen na 15. mesto
lestvice najboljših slovenskih
klubov. V klubu deluje priznana teniška šola, iz katere
izhajajo številni tekmovalci
in tekmovalke, ki so v slovenskem in svetovnem merilu dosegali številne uspehe
(Andreja Klepač, Rok in Enej
Bonin, Jan Tavčar in drugi).

Teniški klub Koper je med drugim poskrbel tudi za TV-prenos na ŠPORT TV. Ob tej
priložnosti so posneli tudi pogovor s podžupanom Janijem Bačićem, ki je predstavil
ŠRC Bonifiko in projekt razvoja nove teniške infrastrukture v Kopru.

Zmagovalca turnirja: Miomir Kecmanovič in Anastasia Mikheeva.

Igor Benedejčič (nekdanji slovenski nogometni reprezentant) ki je prišel spodbujat
svojo hčerko Lian Benedejčič, Jani Bačić (podžupan MO Koper) in Aleksandar
Živin (predsednik TK Koper).

Sonja Poljšak (predsednica Športne zveze Koper), Brane Florjanič (direktor JZŠ
MO KOPER) in Marko Umberger (predsednik Teniške zveze Slovenije) ob odprtju
turnirja.
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Plesalci Fione odlično Veslačice v koprskih
v tekmovalno sezono majicah
Na minulem državnem prvenstvu, ki se je odvijalo Ženska veslaška ekipa Fakultete za pomorstvo in promet
v Ljubljani, so plesalci Plesne šole FIONA ponovno je oblekla sponzorske majice Mestne občine Koper.
stopili v sam vrh.
V kategorijah disko, hip hop in jazz so domov
odnesli 5 zlatih, 3 srebrna in
2 bronasti odličji ter si v finalu priplesali še 4. in dve 5.
mesti (poleg drugih odličnih
rezultatov). Fiona Johnson

Kocjančič, vodja plesne šole,
je izredno ponosna na vse
plesalce, trenerje (Monika Veselčić, Gaynor Johnson, Jure
Gostinčar) in tudi starše, ki so
nepogrešljivi element uspehov
svojih otrok.

Plesalci ne počivajo, pred dnevi so nastopili na zaključni prireditvi v Osnovni šoli
Koper, v začetku julija pa jih čaka evropsko prvenstvo v hip hopu na Danskem.

Plesalci iz Elita ponovno odlični
Tudi letošnjo sezono plesalci Plesnega društva Elite
zaključujejo več kot uspešno. Z dvojnimi stopničkami
na državnih prvenstvih, uvrstitvami na evropsko
prvenstvo in v pričakovanju še ene odlične zaključne
predstave svojih članov.
Plesalci plesnega društva Elite so v zadnjem obdobju
ponovno blesteli na državnih prvenstvih v različnih kategorijah.
Članska mala hip hop formacija
Lifted si je priplesala bronasto me-

daljo in pot na Evropsko prvenstvo na Danskem. Prav tako odlično 3. mesto pa sta zasedli članici
plesno-navijaške skupine Sončice
Nina in Veronika v kategoriji mladinskih cheer plesnih parov.

V začetku meseca so se Elitovi plesalci predstavili na zaključni prireditvi v koprskem
gledališču.

Mestna občina Koper se je odzvala prošnji za
pokroviteljstvo in tako ženski
veslaški ekipi Fakultete za pomorstvo in promet poklonila
majice Mestne občine Koper,
s katerimi so članice nastopile

na nedavnih regatah.
Veslačice Fakultete za
pomorstvo in promet so skupaj
že dobrih pet let. Vsako leto
se udeležujejo veslaških regat
doma in v tujini.

V ženski veslaški ekipi Fakultete za pomorstvo in promet je deset deklet in krmarka.

Dan zdravja v Kopru
V okviru projekta Koper –
zdravo mesto, katerega
glavni namen je poudariti
zdrav
način
življenja
občanov
s
športnim
udejstvovanjem in zdravo
prehrano, so 28. maja v
Kopru pripravili prireditev
Dan zdravja.
Minil je v znamenju
raznovrstnih športnih prireditev, degustacij ekoloških pridelkov, predstavitev projektov
in drugih aktivnostih. Vabilu
se je odzvalo več kot 40 društev, ustanov in podjetij. Večina dejavnosti je bila v koprski
Taverni, nekaj prireditev pa
so pripravili tudi na podeželju. Med njimi gre izpostaviti
delavnice na kmetiji Butul na
Manžanu in pohod po Parenzani.

V Taverni so pripravili Bio dan z
degustacijo ekoloških pridelkov, športne
prireditve, ustvarjalne delavnice za
otroke, delavnice o zdravi prehrani,
predstavili pa so tudi plezalno steno.
Izpostaviti velja bolšji sejem rabljenih
koles in večerni koncert »Nam se rola
brez alkohola«, na katerem so nastopili
mladi talenti šole petja Studio Cantica
in plesalci plesne šole Soy Cubano.
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Deset krogov za deset nasmehov
Atletski stadion v Kopru je 9. junija gostil prav posebno humanitarno prireditev 10 krogov za 10 nasmehov.
S humanitarnim projektom sta Študentska organizacija Univerze na Primorskem in
humanitarno društvo Vztrajaj
– NEVER GIVE UP želela zbrati čim več podpornikov, ki bi z

donacijami pomagali desetim
otrokom iz socialno šibkejšega
okolja.
V ta namen je ultratriatlonec Matej Markovič v sodelovanju s prijatelji humanitarno-

Na štartni liniji je Mateja pričakala množica Koprčank in Koprčanov, ki so se z veseljem
udeležili humanitarnega projekta in s plačilom štartnine pomagali desetim otrokom.

sti in športa deset dni zapored in
vsakič v drugem kraju pretekel
deset maratonov na lokalnih
stadionih. Želja organizatorjev
je bila, da se jim na stadionu pridružijo ljubitelji športa in huma-

nitarnosti oziroma vsi dobri po
srcu, ki so skupaj z Matejem pretekli krog, dva, deset krogov ali
celoten maraton (105 krogov).

Pri prijavi na maraton smo v objektiv ujeli tudi županova sinova Nika in Taja ter
sodelavko iz županovega kabineta Marialuiso Maier Sponza s sinom Markom.

Olimpijski tek 2011 v Kopru
Mednarodni olimpijski komite 23. junija praznuje olimpijski dan. Ob tej priložnosti se bo akciji pridružil tudi Olimpijski
komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS) z organizacijo Olimpijskega teka, ki bo to soboto, 25. junija.
Na olimpijskem teku,
ki se bo pričel ob 11. uri v ŠRC
Bonifika, bodo lahko sodelovali
prav vsi – vrhunsko pripravljeni
tekači, tisti, ki še niso tako dobro pripravljeni, a je šport zanje
vseeno nepogrešljiv del življenja,
tisti, ki se radi aktivno družijo in

veselijo, moški in ženske, otroci
in upokojenci… Pričarati želijo
pravo olimpijsko rajanje, s svojo
prisotnostjo pa bodo zbrane počastili tudi slovenski olimpijci.
»Olimpijski dan je dan,
ko se spomnimo začetka modernega olimpijskega gibanja, je tre-

nutek, ko se spomnimo vsega dobrega, kar nam lahko nudi šport.
Je dan, ko proslavljamo sanje, ki
so se začele uresničevati 23. junija 1894 na sorbonski univerzi
v Parizu,« je povedal predsednik
Mednarodnega olimpijskega komiteja, dr. Jacques Rogge.

ŠPORTNI SPORED julij '11
Sobota / Sabato
09. 07. 2011
08:00 Pokal Kopra 2011-Mednarodni plavalni miting / Coppa di
Capodistria 2011- Meeting Internazionale
Kopališče Žusterna, Olimpijski bazen Žusterna-Koper /
Spiaggia Žusterna, Piscina olimpica
Žusterna-Capodistria
Plavalni klub Koper / Nuoto club Capodistria

13:00 Box best trick kontest
Športni center Bonifika, Koper /
Centro sportivo Bonifika,
Capodistria
Športno društvo Target sk8 /
Società sportiva Target sk8

Sobota / Sabato
16. 07. 2011
08:00 4.Tekma XII slovenskega
pokala v kajaku in kanuju na mirnih vodah / 4. gara della coppa di
Slovenia 2011 in kayak e canoa su
acque piatte
Koperski zaliv med Žusterno, Badaševico in Mandračem v Kopru / La
baia di Capodistria tra Giusterna,
Badaševica e il mandracchio di Capodistria
Kajak kanu klub Žusterna / Club kayak canoa Giusterna

17. 07. 2011 – 18. 07. 2011
18:00 Gažon 2011 – Nočni turnir
malega nogometa na travi / Torneo di calcetto serale
Gažon
NK / FC Gažon

22. 07. 2011 – 24. 07. 2011
09:00 Odprto prvenstvo slovenske
obale v namiznem nogometu /
Campionato aperto di calcetto del
Litorale Sloveno
Bowling Adria Ankaran /
Ancarano
Zveza namiznega nogometa Slovenije /
Unione del calcetto di Slovenia
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Brane Florjanič,
direktor Javnega zavoda za
šport Mestne občine Koper
»Kakšen velik razvoj je naše mesto
doživelo v zadnjih letih, najbolje
kaže izjava poslovneža s Štajerske,
ki je nekaj let živel v Ameriki in se
je pred kratkim oglasil pri meni
na Bonifiki. Njegove besede so
bile: Ja, kam ste pa skrili stari Koper?! Kar se pa dela župana Borisa
Popoviča tiče, ga lahko ocenim več
kot odlično, saj je naredil več, kot je
obljubil na volitvah. Glede na ideje,
ki jih ima, pa verjamem, da bo tako
tudi v prihodnje.«

Nives Prša,
ravnateljica Vrtca Semedela
»Sodelovanje Vrtca Semedela z
Mestno občino Koper, županom
gospodom Borisom Popovičem
in posebno njenima službama
Uradom za družbene dejavnosti in
razvoj in Samostojno investicijsko
službo poteka korektno, zgledno
v medsebojnem dogovarjanju,
sodelovanju z veliko mero odgovornosti in konkretne pomoči.
Mestna občina Koper nam v
skladu z zakonodajo zagotavlja
sredstva za pokrivanje materialnih
in drugih stroškov. Je pa dejstvo,
da so vse enote našega vrtca stare,
razen novega ankaranskega vrtca
in posledično zahtevajo večja vlaganja, zato se potreba po stroških
tekočega vzdrževanja povečuje. V
kolikor se nam dogodi, da imamo
v enoti nenadne večje okvare
ali težave vsa potreba izvedbena
dela, ki ob tem nastanejo jih v
najkrajšem možnem času odpravi
in financira ustanoviteljica vrtca
– občina. Z aktivnim sodelovanjem in s pomočjo Mestne občine
Koper omogočamo, da starši svoje
otroke vključijo v organizirano obliko vzgoje in izobraževanja, v vrtec

s tem, da odpiramo nove oddelke,
kjer so za to ustrezni prostorski in
drugi pogoji. Naš vsakdan je zelo
pester, vsebinsko bogat, kjer se
dogaja kaj prijetnega, zanimivega
in novega. Obogatijo ga dejavnosti,
kot sta na primer nadstandardna
programa Otrokov svet skozi
glasbo in Ciciknjižnica, za katera
finančna sredstva za izvajanje dejavnosti zagotavlja Mestna občina
Koper. Gospod Župan in Urad
za družbene dejavnosti in razvoj
podpirata, tudi finančno, druge
aktivnosti, projekte, ki so vezane
na kakovostnejše življenje otrok v
vrtcu, s prireditvami v Mesti občini
Koper, s prireditvami, ki so pod
okriljem društev in drugih zavodov tako v vrtcu, kot izven vrtca,
spodbujata aktivno medgeneracijsko sodelovanje in sodelovanje
vrtca z vrtci v tujini in domovini.
Prepričani smo, da si bomo skupaj
še naprej prizadevali zagotoviti
pogoje, v katerih bodo otroci v
interakciji z vrstniki in odraslimi
preživeli lepo, aktivno in varno
otroštvo«.

Tomaž Može
direktor Primorske
gospodarske zbornice
»Samo poglejte, kako drugi po
Sloveniji in po svetu govorijo o Kopru, pa nam je že vse jasno glede
razvoja Mestne občine Koper. Tuja
ocena je za naše delo najboljši in
najbolj merodajen znak. Jasno je,
da se za tem izjemnim uspehom
skrivata prvi mož Mestne občine
Koper in njegova ekipa«.

Valter Matkovič,
soorganizator turnirja
Gol za Edija
»Delo župana in njegove ekipe
lahko ocenim samo pozitivno. Veliko potujem in srečujem ljudi, ki
so nad razvojem Kopra fascinirani.

Zanimiva je bila reakcija nogometnih zvezd Crvene zvezde, ki so
bile v Kopru pred leti in so ga zdaj
ponovno obiskale v sklopu turnirja
Gol za Edija. Bili so dobesedno fascinirani nad njegovo urejenostjo,
čistočo, infrastrukturo… Dejstvo
je, da je Koper postal pravo športno
in turistično središče ne samo
Obale, ampak tudi širše. Županu in
njegovi ekipi lahko dam le najvišjo
možno oceno. Želim jim, da bi tudi
v prihodnje nadaljevali v tej smeri.«

Tilen Avbelj,
soorganizator turnirja
Gol za Edija
»Kar se tiče Mestne občine Koper
in dela župana Borisa Popoviča in
njegove ekipe, lahko povem le
najboljše. Spremembe na bolje so
namreč vidne praktično na vsakem
koraku. Prej je bil center mesta brez
duše in zapuščen, zdaj pa je poln
ljudi, veliko je turistov, tudi ljudje
z drugih koncev Slovenije, ki nas
obiščejo, so izjemno navdušeni.
Tudi področje športa je izjemno
napredovalo. Če pogoje, v katerih
smo še nedavno igrali nogomet,
z današnjimi, je to nepojmljivo.
Mislim, da imamo odlične pogoje
za razvoj vrhunskega športnega turizma. Velik uspeh so tudi številne
potniške ladje, ki vest o našem lepem mestu širijo po svetu.«

Edi Pobega,
nekdanji nogometni trener
»Ko sem prvič stopil na prenovljeni stadion, sem bil tako ganjen, da sem začutil solze v očeh.
Stadion in ŠRC sta izjemna.
Edino še kanal, v katerega sem
padel in se pri tem poškodoval,
bo treba zapolniti… Sicer pa je
mesto tudi lepo prilagojeno invalidom, na to me je opozoril tudi
kolega Vojko Gašperut. Pred leti
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namreč ni bilo toliko dostopov
za invalide, danes pa lahko na invalidskem vozičku obredemo vse
mesto. V Mestni občini Koper je
opazen tudi izjemen razvoj turizma, športa, infrastrukture, vse
to je treba pohvaliti. Tudi naši
športniki dosegajo izjemne uspehe, če omenim le vaterpoliste,
rokometaše, nogometaše… pa še
kaj bi se našlo za pohvaliti.«

Vid Brataševec,
industrijski designer oblikovalec
»Glede na to da sem se zadnje
čase ogromno ukvarjal s tem, je
tudi moje mnenje kot mnenje
več ali manj vseh nas v Kopru,
da vidmo okoli sebe pozitivne
spremembe. Postavljeni so dobri
temelji za nadaljnji razvoj. Lahko
le upam, da se nehamo hecati z
razbijanjem občin, ampak raje
to, kar se dogaja v naši občini, v
smislu razvoja zadnjih let, da bi
se razširilo na vso Obalo. Enostavno je Koper vzgled za celotno
Obalo. In upam, da se bo to nadaljevalo v tej smeri in da bodo
tudi ljudje participirali, ne le
kot kritiki, to je seveda najlažje,
ampak predvsem kot del tega.
Praktično so v razvoju Mestne
občine Koper, gledeno skozi profesionalno plat, največji izzivi še
pred nami. Koper je disponiran,
kot ga je župan nastavil, da se
lahko sedaj tudi arhitekturno in
urbanistično razvija, kot je prav.
Ima vse dispozicije za razvoj
bodisi revitalicizacijo mestnega
jedra ali celotnega urbanizma,
gre v bistvu le za nadaljevanje
zgodbe na dobro postavljenih
temeljih. Delo župana Mestne
občine Koper ocenjujem preko
povedanega, ko se strinjam z
razvojem in podpiram nadaljnjevanje procesa, torej vedno pozitivno. Veste, ne znam opevati
stvari, ampak je to, kar vidimo
okoli sebe, zelo veliko sprememb
in to pozitivnih«.
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polni navdušenja in z željo po
čim prejšnji vrnitvi v naše mesto
– mesto z vizijo.«

Tomaž Bele,
direktor FC Koper
»Razvoj naše občine je ekstremen, kar se vidi tako rekoč
na vsakem koraku. Besede so
povsem odveč. Mislim, da se
vsi zelo dobro zavedamo, da
brez župana Borisa Popoviča,
ki ima izjemen posluh za vsa
področja, vsega tega ne bi bilo.«

prof. dr. Rado Bohinc,
Rektor Univerze
na Primorskem
»Z ustanovitvijo Univerze na Primorskem in umestitvijo njenega
sedeža in članic v staro mestno
jedro, je Koper postal univerzitetno mesto v pravem pomenu besede. Ulice so preplavili študentje
s svojimi idejami ter z vso svojo
zagnanostjo in dinamičnostjo.
Te lastnosti lahko pripišemo tudi
vodstvu Mestne občine Koper, s
katerim Univerza na Primorskem
zelo dobro sodeluje. Občinski
svet MOK je že konec leta 2008
sprejel sklep o brezplačnem
prenosu zemljišča na univerzo
za namene gradnje univerzitetnega kampusa na območju med
poslovnimi objekti jugovzhodno
od starega mestnega jedra Kopra,
za kar mu je akademska skupnost zelo hvaležna. Univerza z
občino uspešno sodeluje tudi
pri številnih znanstveno-raziskovalnih in razvojnih projektih.
Mesto Koper je v zadnjih letih
dobilo novo, moderno podobo;
podobo odprtega mesta, ki med
svoje ulice vabi svoje občane,
študente in vse več turistov. Tako
naključni obiskovalci kot gosti
naše univerze zapustijo Koper

Zlatko Dedič,
nogometaš reprezentant
»Razvoj Mestne občine Koper je
super. Mislim, da se je Koper zelo
razvil in »zgradil«. Tudi kadar se
pogovarjam z znanci, ki živijo izven Kopra, pravijo, ko se pripeljejo v Koper, so presenečeni in
dodajo, da smo lahko prezadovoljni, da živimo v tako zelo sladkem mestecu. Tudi v prihodnosti
vidim velik – nadaljnji napredek,
in osebno sem zelo vesel, da
živim v takem mestu in vsekakor
si želim, da se tako nadaljuje, po
tej poti, kajti vsi imamo korist od
tega in smo lahko zadovoljnii, da
lahko živimo v takem mestu, kot
je Koper. Pri delu župana Borisa
Popoviča pa so: rezultati, rezultati in še enkrat rezultati. Tu ne gre
le za besede, ampak se rezultati
vidijo, opravlja se pozitivno delo
in upam, da se bo to nadaljevalo,
v kar tudi verjamem«.

Bogomir Horvat,
odvetnik
»Glede na to da delujem zadnjih 20 let na Obali, sem imel
priložnost marsikaj videti
in dožveti in v primerjavi z
začetkom, ko Boris Popovič
še ni bil župan, je razvoj dobesedno poskočil, je prešel iz
noči v dan. Vsi projekti, vodeni
s strani občine in župana niso
vedno vsem všeč, tako pač je,
nemogoče je ustreči vsem.
Vendar pa v primerjavi s preteklostjo ter v primerjavi z
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obalnimi mesti, zagotovo Koper zavzema vodilno mesto,
tako na področju turizma kot
za prebivalstvo Mestne občine
Koper in mesto samo, ki je
enostavno postalo prijaznejše.
Marsikaj je še za narediti, to je
hkrati tudi elan, izziv, ampak
če bo sedanji župan tako nadaljeval, s to njegovo energijo,
ki jo ima sedaj, bo postoril še
mariskaj koristnega za ljudi in
prepričan sem,da bo Koper še
prijaznejše mesto in prijetno
za bivanje. Samo delo Borisa
Popoviča je nemogoče opisati v
eni besedi, a vsekakor bi v tem
smislu izbral besedo pozitivno.
Pozitivno za razvoj občine in
pozitivno za ljudi. Pomembni
sta obe plati in vidim, uspeva
poskrbeti za obe. Če tudi mu
očitajo projekte in premalo
posluha za ljudi. Tudi projekti
so ljudje in torej predvsem za
ljudi, projekti so vedno, trenutno in dolgoročno gledno, v korist ljudi, pa saj ne dela zase«.

Fiona Johnson,
plesna učiteljica in koreografinja
»Z vidika prebivalke Mestne
občine Koper lahko delo župana
in njegove ekipe samo pohvalim.
Mesto Koper je zaradi uspešno
končanih projektov, kot so nov
prometni režim, ki je okolju bolj
prijazen, nov stadion, prenovljen športno-rekreacijski center
Bonifika, nov olimpijski bazen,
ki se še gradi, kulturni in zabavni
program, ki ob vikendih oživlja
promenado, koprske trge in ulice, ter celotedenski programi v
poletni sezoni, pa tudi nov Hlavatyjev park, fontana, Taverna in
prenovljeno gledališče, postalo
mesto, prijazno stanovalcem, turistom in hkrati dovolj moderno
tudi za naslednje generacije. Ves
ta napredek v tako kratkem času
ne bi bil mogoč brez sposobne
roke župana Borisa Popoviča.«

Ivan Markovič,
ravnatelj knjižnice
Srečka Vilharja
»Mesto Koper se zelo lepo
razvija. Na vseh področjih
občudujemo neizmeren napredek in če primerjamo s preteklostjo, govorimo o napredku, kot
ga ni bilo vsaj pol stoletja. To so
preprosto dejstva. Napredek je
viden prav na vseh področjih,
in tudi v kulturnem smislu in
na nivoju prireditev, je mesto
dobesedno zaživelo. Na splošno
opazujem, da je mesto dosti bolj
živo in živahno, vedno se nekaj
dogaja, ni več zastalo provincialno mesto, postaja pravo središče
dogajanja, tako v gospodarskem,
socialnem in kulturnem smislu.
Definitivno pa se je ta pozitiven
premik zgodil z začetkom in
predvsem v času županovanja
Borisa Popoviča, absolutno so te
zasluge njegove«.

Dr. Boštjan Antončič,
univerzitetni profesor in jadralec
»V Kopru je bilo narejenega veliko, kar se vidi, o tem pa priča
tudi vse večje število turistov,
ki prihajajo k nam. Mestni del
se je izrazito razvil, manjkajo
pa še določene infrastrukturne
izboljšave v njegovi okolici.
Potrebovali bi morda še kak
dodaten gospodarski oziroma
turistični projekt, ki bi ustvaril
nova delovna mesta, sploh v
tem času, ko večja podjetja ne
potrebujejo več toliko ljudi za
svoje delovanje. Pozitivno je tudi
razvijanje obrti in podjetništva
in zato tudi upam, da bo obrtna
cona na Srminu kmalu zaživela.«

RECEPT MESECA
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V rožniku slastno na krožniku
Zgodovinar in odličen poznavalec istrske kulinarike Alberto Pucer razkriva nekaj domačih receptov za poletne dni.

Alberto Pucer

BIŽI IN PATATINE

Slovensko ime za junij je rožnik in se je uveljavilo
sredi 19. stoletja. V tem mesecu se pomlad konča in začne se
poletje. Temperature so že višje, rastline pa v polni rasti. Je
mesec raznih zdravilnih zelišč,
vrtnin, zelenjave in sadja.
Poletje je čas, ko dozorevajo različne vrste zelenjave, in to je tudi čas za okusne
in zdravilne zelenjavne mineštre, ki na istrskem jedilniku

nikoli ne manjkajo. Zelenjavno
mineštro lahko pripravimo na
več načinov, odvisno od vrst
zelenjave, količine posamezne
vrste zelenjave ali vrtnine, zabele itd. Način priprave je dokaj preprost.
Junij je med drugim
mesec mladega krompirja,
graha, bučk, blitve, češenj… Pa
si iz naštetih sestavin privoščimo nekaj slastnih, preprostih
domačih jedi.

DUŠENE BUČKE S
KROMPIRJEM

ČEŠNJEV ZAVITEK S SKUTO

Priprava:
V kozici na oljčnem olju
popražimo sesekljan česen
in peteršilj, dodamo opran
krompirček (če je večji, ga
prerežemo na pol) in malce
vode ter kuhamo na zmernem
ognju. Ko je krompir na pol
zmehčan, dodamo še opran
grah, solimo, popramo, dolijemo še malo vode, premešamo
in pokrijemo, da se na zmernem
ognju počasi duši. Pazimo, da
se ne prismodi. Ponudimo kot
prilogo k mesnim jedem.
Kot prilogo lahko pripravimo tako patatine kot grah
posamično, torej posebej, ponudimo pa skupaj: oprane in
neolupljene patatine ocvremo
v olju in malo posolimo, grah
pa pripravimo na oljčnem olju s
česnom in peteršiljem. Odlično
se poda k pečenemu mesu,
svinjskemu kotletu, ombolu itd.

Priprava:
V kozici na oljčnem olju najprej
popražimo narezano čebulo. Ko
porumeni, dodamo olupljen in na
kocke narezan krompir. Posolimo,
popopramo, dolijemo malo vode
(ali juhe) in nekoliko časa kuhamo.
Medtem oprane bučke narežemo
na koščke, jih dodamo krompirju,
prav tako tudi sesekljan česen in
peteršilj ter na zmernem ognju
z občasnim mešanjem kuhamo,
dokler krompir in bučke ne postanejo mehki.
MINEŠTRA IZ BUČK
Potrebujemo:
bučke, en krompir, sol, poper,
vodo, oljčno olje, sesekljan
česen in peteršilj.
Priprava:
V lonec damo narezane bučke in
krompir, prilijemo vodo, solimo,
popramo in kuhamo do mehkega, nakar vse skupaj pretlačimo
oziroma zmiksamo V ponvi na
oljčnem olju popražimo sesekljan
česen in peteršilj ter s tem zabelimo mineštro. Še malo pokuhamo in ponudimo.

Priprava:
V večjo posodo damo naribane in odcejene bučke, sesekljan
peteršilj in česen, sol, poper, jajca,
premešamo, dodamo še moko
in drobtine in znova vse dobro
premešamo, da dobimo primerno
gosto maso. Z žlico jo polagamo
v vroče olje. Ko je ocvrta z ene
strani, jo obrnemo še na drugo.
Polpete nato položimo na papirnati prtiček, da popivna maščobo.
Ponudimo tople ali hladne.
POLPETE IZ BUČK
Z DODATKI

Potrebujemo:
sveže bučke, mlad krompir,
oljčno olje, čebulo, česen,
peteršilj, sol in poper.
Potrebujemo:
pribl. 1 kg mladega graha v
zrnu, 1 kg mladega krompirčka,
oljčno olje, česen, peteršilj, sol,
poper in vodo.

janega peteršilja in česna, sol in
poper ter olje za cvrtje.

Potrebujemo:
en zavitek listnatega testa,
250 g skute, 1 jajce, pr. 1 kg
razkoščičenih češenj, vaniljin
sladkor.
Priprava:
Testo razvaljamo, premažemo s
skuto v katero smo zmešali eno
jajce in nekaj vaniljinega sladkorja, nato enakomerno porazdelimo
razkoščičene češnje, potrosimo
z vaniljevim sladkorjem (po želji
lahko dodamo tudi malce cimeta), zavijemo in v namaščenem
pekaču pri 180*C pečemo pr. pol
ure. Po želji zavitek potrosimo z
mletim sladkorjem.
POLPETE IZ BUČK
OSNOVNI RECEPT

–

Potrebujemo:
pribl. 3 kg naribanih in odcejenih bučk, 4 jajca, 4 žlice drobtin, 3 žlice moke, 1 pest sekl-

Potrebujemo:
sveže mlade bučke, jajca, moko,
sol, poper, česen, peteršilj, nariban sir ter po želji pršut (panceto,
šunko...) in olje za cvrtje.
Priprava:
kot je opisano zgoraj!
GRAH S ŠALŠO
Potrebujemo:
1 kg oluščenega svežega graha,
250 g riža, kos pancete, oljčno
olje, manjšo čebulo, šopek
peteršilja, nekaj žlic šalše, sol,
poper in vodo.
Priprava:
V kozici na olju popražimo na
koščke narezano panceto s sesekljano čebulo in peteršiljem.
Dodamo opran grah in šalšo ter
z občasnim mešanjem kuhamo
pribl. četrt ure, osolimo, popopramo in kuhamo na zmernem
ognju z občasnim mešanjem,
dokler se ne skuha. Ponudimo
kot prilogo s krompirjem, polento, testeninami itd.
V jed lahko vkuhamo tudi riž ali
pripravimo z mesom kot golaž.
Alberto Pucer

Sobota / Sabato
02. 07. 2011
18:00 Ex-tempore Hrastovlje
Hrastovlje
Društvo Boškarin, Društvo Strana Hrastovlje, JSKD
OI Koper – Capodistria / Associazione Boškarin,
Associazione Strana Hrastovlje

Vsak četrtek / Ogni Giovedì
(07. 07., 14. 07., 21. 07. 2011)
20:00 »Prisluhni Kopru«
Pretorska palača, Koper /
Palazzo Pretorio, Capodistria
JSKD OI Koper / Capodistria

Vsako nedeljo / Ogni domenica
7:00 – 13.00 Boljši sejem /
Mercatino delle pulci
Tržnica Koper / Mercato Capodistria
Primorski sejem d.o.o.

9:00 – 12:00 Homo na plac /
Andiamo al mercato
Prešernov trg, Koper /
Piazza France Prešeren, Capodistria
MOK, ZKD MOK / UAC CCC

9:00 – 19:00 Istrska tržnica /
Mercato Istriano
Ukmarjev trg, Koper /
Piazza Anton Ukmar, Capodistria
Društvo Boškarin / Associazione Boškarin

19:30 Glasbeni utrinek Kopra /
Scintilla musicale di Capodistria
Ukmarjev trg, Koper /
Piazza Anton Ukmar, Capodistria
ZKD MOK / UCA MOK

01. 07. 2011 – 31. 07. 2011
9:00 – 20:00 Razstava del Mirande
Rumina / Mostra di Miranda Rumina
Pretorska palača, Koper /
Palazzo Pretorio, Capodistria
Miranda Rumina

01. 07. 2011 – 28. 08. 2011
Pon – pet / Lunedì – Venerdì : 17:00 –
19:00, Ob vikendih / Weekend: 9:00
– 11:00, 17:00 – 19:00 Ful kul – pisano
poletje v Kopru / estate colorata
Kopališče Žusterna, Mestna plaža Koper /
Spiaggia Žusterna, Spiaggia pubblica di
Capodistria
MOK / CCC

Petek / Venerdì
01. 07. 2011
19:00 10. Alpe Adria PUF Festival –
lutke brez meja / 10o Alpe Adria PUF
Festival – Burattini senza confini:
Klovnbuf
Ukmarjev trg, Koper /
Piazza Anton Ukmar, Capodistria
Lutkovni studio Lutkarnica Koper /
Studio dei burattini Capodistria

Vsak ponedeljek / Ogni Lunedì
19:00 Ulice pripovedujejo /
Le vie raccontano
Pristaniška ulica, Prešernov trg,
Hlavatyjev park, Koper / Via del Porto,
Piazza France Prešeren, Parco Hlavaty,
Capodistria
KŠOK / CSCC

20:00 Poletni večeri ob filmu /
Serate estive coi film
Taverna, Koper / Capodistria
KUD / ACA Pina

Vsak torek / Ogni Martedì
21:00 Poletni gledališki večeri /
Serate teatrali estive
Martinčev trg, Koper / Piazza Peter Martinc, Capodistria
ZKD MOK / UAC CCC

Vsako sredo / Ogni Mercoledì
(06. 07., 13. 07., 20. 07)
20:00 Festival JEFF
Vrtovi Pokrajinskega muzeja Koper / Giardini del Museo regionale di Capodistria
KŠOK / CSCC

21:00 Poletni koncerti v Kopru 2011:
Skupina PANDA / Concerti estivi a
Capodistria 2011: Il gruppo PANDA
Taverna, Koper / Capodistria
IM.PULS d.o.o

21:00 10. Alpe Adria PUF Festival –
lutke brez meja / 10o Alpe Adria PUF
Festival – Burattini senza confini:
Otvoritev festivala /
Inaugurazione del festival
Lapidarij Pokrajinskeg muzeja Koper
/ Lapidario del Museo regionale di
Capodistria
Lutkovni studio Lutkarnica Koper /
Studio dei burattini Capodistria

01. 07. 2011 – 02. 07. 2011
11:00 Zgrabi zvok-jazz seminar / Cattura il suono-seminario di musica jazz
Marezige
Marežgansko mladinsko društvo /
Associazione dei giovani di Marezige

19:00 Marezijazz 2011– Festival big
bandov / Festival dei big band
Marezige
Marežgansko mladinsko društvo /
Associazione dei giovani di Marezige

19:30 10. Alpe Adria PUF Festival –
lutke brez meja / 10o Alpe Adria PUF
Festival – Burattini senza confini:
Opičja uganka / L'indovino della
scimmia
Ukmarjev trg, Koper / Piazza Anton
Ukmar, Capodistria
Lutkovni studio Lutkarnica Koper /
Studio dei burattini Capodistria

Nedelja / Domenica
03. 07. 2011
18:00 Praznik sv. Petra in Pavla /
Festa di San Pietro e Paolo
Gažon
TD / AT Gažon

03. 07. 2011 – 07. 07. 2011
19:30 10. Alpe Adria PUF Festival –
lutke brez meja / 10o Alpe Adria PUF
Festival – Burattini senza confini:
Odprti oder Sanje – Fantazija: lutke,
glasba, klovni / Palcoscenico aperto
Sogni – Fantasia: burattini, musica,
clown
Pristaniška ulica, Koper /
Via del Porto, Capodistria
Lutkovni studio Lutkarnica Koper /
Studio dei burattini Capodistria

04. 07. 2011 – 15. 07. 2011
9:00 Poletna šola / Scuola estiva
Fakulteta za humanistične študije Koper /
Facoltá di studi umanistici di Capodistria
Univerza na Primorskem: Fakulteta za humanistične
študije Koper / Universitá del Litorale: Facoltá di studi
umanistici di Capodistria

Ponedeljek / Lunedì
04. 07. 2011
20:00 Koncert: Mešani pevski zbor
Maestral Koper / Concerto: Coro
misto Maestral Capodistria
Taverna, Koper / Capodistria
JSKD OI Koper / Capodistria

Sreda / Mercoledì
06. 07. 2011
19:00 Okrogla miza: Sodobni migracijski procesi-nazaj v prihodnost /
Tavola rotonda: Processi migratori
moderni-ritorno al futuro
Fakulteta za humanistične študije Koper /
Facoltá di studi umanistici di Capodistria
Univerza na Primorskem: Fakulteta za humanistične
študije Koper / Universitá del Litorale: Facoltá di studi
umanistici di Capodistria

Četrtek / Giovedì
07. 07. 2011
19:00 Literarni večer z Milanom
Rakovcem / Serata letteraria con
Milan Rakovec
Fakulteta za humanistične študije Koper /
Facoltá di studi umanistici di Capodistria
Univerza na Primorskem: Fakulteta za humanistične
študije Koper / Universitá del Litorale: Facoltá di studi
umanistici di Capodistria

20:30 Poletje v Bertokih: ISTRSKI
VEČER / Estate a Bertocchi: NOTTE
ISTRIANA
Palača Panatoiopolo, Bertoki / Palazzo
Panatoiopolo, Bertocchi
KŠD / ACS "Samo" Bertoki

Petek / Venerdì
08. 07. 2011
18:00 10. Alpe Adria PUF Festival –
lutke brez meja / 10o Alpe Adria PUF
Festival – Burattini senza confini :
O Grdini in Rusici / Storia di Grdina e
Rusica
Ukmarjev trg, Koper / Piazza Anton
Ukmar, Capodistria
Univerza na Primorskem: Fakulteta za humanistične
študije Koper / Universitá del Litorale: Facoltá di studi
umanistici di Capodistria

21:00 Poletni koncerti v Kopru
2011: Skupina ESCAPE string
Quartet&HAMO / Concerti estivi a
Capodistria 2011: Il gruppo ESCAPE
string Quartet & HAMO
Taverna, Koper / Capodistria
IM.PULS d.o.o

22:30 Pandamonium – koncert /
concerto
Ukmarjev trg, Koper / Piazza Anton
Ukmar, Capodistria
08. 07. 2011 – 09. 07. 2011
17:00 ETNO HIST(E)RIA Mednarodni open air festival etno glasbe,
gledališča in vizualnih umetnosti
/ Open air festival internazionale
della musica etno, del teatro e delle
arti visive
Gračišče
KD / AC Matita

Sobota / Sabato
09. 07. 2011
21:00 Mednarodni folklorni festival
sredozemskih držav-MIFF 2011 /
Festival internazionale di folklore
dei paesi mediterranei-MIFF 2011
Taverna, Koper / Capodistria
Folklorno društvo VAL, Zveza kulturnih društev Karol
Pahor Piran / Associazione folcloristica VAL, Unione
delle associazioni culturali Karol Pahor Pirano

Nedelja / Domenica
10. 07. 2011
21:00 ETNO HIST(E)RIA, glasbeni
sprevod in veliki koncert 100 mednarodnih etno glasbenikov / Parata
musicale e il grande concerto di 100
musicisti internazionali etno
Taverna, Koper / Capodistria
KD / AC Matita

11. 07. 2011 – 16. 07. 2011
09:00 "V tvojo smer"-Oratorij za
otroke 2011 / “Nella tua direzione”Oratorio per i bambini 2011
Župnijski prostori Cerkve na Markovcu,
Koper / Presso la Chiesa Parrocchiale su
Monte Marco, Capodistria
Župnija Koper – Sveti Marko /
Parrocchia di Capodistria – San Marco

Ponedeljek / Lunedì
11. 07. 2011
19:00 Filmska projekcija filma Toma
Križnarja: Darfur / Proezione del film
di Tomo Križnar: Darfur
Fakulteta za humanistične študije Koper /
Facoltá di studi umanistici di Capodistria
Univerza na Primorskem: Fakulteta za humanistične
študije Koper / Universitá del Litorale: Facoltá di studi
umanistici di Capodistria

Sreda / Mercoledì
13. 07. 2011
19:00 Filmski večer: Film Darfur /
Serata del film: Il film Darfur
Fakulteta za humanistične študije Koper /
Facoltá di studi umanistici di Capodistria
Univerza na Primorskem: Fakulteta za humanistične
študije Koper / Universitá del Litorale: Facoltá di studi
umanistici di Capodistria

Četrtek / Giovedì
14. 07. 2011
10:30 10. Alpe Adria PUF Festival –
lutke brez meja / 10o Alpe Adria PUF
Festival – Burattini senza confini:
lutke / burattini
Hlavatyjev park, Koper / Parco Hlavaty,
Capodistria
Lutkovni studio Lutkarnica Koper /
Studio dei burattini Capodistria

20:30 Poletje v Bertokih: COUNTRY
VEČER / Estate a Bertocchi: NOTTE
COUNTRY
Palača Panatoiopolo, Bertoki / Palazzo
Panatoiopolo, Bertocchi
KŠD / ACS "Samo" Bertoki

21:30 FOLKEST 2011 – International
folk festival: Koncert / Concerto:
AT FIRST LIGHT
Carpacciov trg, Koper /
Piazzale Vittore Carpaccio, Capodistria
AIAS Koper / Capodistria

Petek / Venerdì
15. 07. 2011
19:30 10. Alpe Adria PUF Festival –
lutke brez meja / 10o Alpe Adria PUF
Festival – Burattini senza confini:
Kvelb
Ukmarjev trg, Koper /
Piazza Anton Ukmar, Capodistria
Lutkovni studio Lutkarnica Koper /
Studio dei burattini Capodistria

21:30 FOLKEST 2011 – International
folk festival: Koncert / Concerto :
ESMA REDŽEPOVA
Carpacciov trg, Koper /
Piazzale Vittore Carpaccio, Capodistria
AIAS Koper / Capodistria

15. 07. 2011 – 16. 07. 2011
19:00 Šagra / Sagra Kolombar
Kolombar, Tinjan
Cupin Dejan s.p.

Sobota / Sabato
16. 07. 2011
18:00 Fešta kalamarov / Festa dei
calamari
Ukmarjev trg, Koper /
Piazza Anton Ukmar, Capodistria
Bellavita bar

20:00 10. Alpe Adria PUF Festival –
lutke brez meja / 10o Alpe Adria PUF
Festival – Burattini senza confini:
Sinakt – Trapez / Trapezio
Pristaniška ulica, Koper /
Via del Porto, Capodistria

16. 07. 2011 – 18. 07. 2011
18:00 Fjera Puče 2011 /
Fiera Puče 2011
Puče
TD / AT Puče

Nedelja / Domenica
17. 07. 2011
21:00 Miss & Mister Kopra 2011
Taverna, Koper / Capodistria
Misson studio, Barbara Misson s.p.

21:30 FOLKEST 2011 – International
folk festival: Koncert / Concerto:
COMPAGNIA DAL TROCANTO
Kulturni dom Hrvatini / Casa della cultura
Crevatini
AIAS Koper / Capodistria

18. 07. 2011 – 31. 07. 2011
09:00 18.Poletni tečaj slovenskega
jezika: HALO, TUKAJ SLOVENSKI
MEDITERAN! / 18o Corso estivo della
lingua slovena: CIAO, QUI IL MEDITERRANEO SLOVENO
Fakulteta za humanistične študije Koper /
Facoltá di studi umanistici di Capodistria
Univerza na Primorskem: Fakulteta za humanistične
študije Koper / Universitá del Litorale: Facoltá di studi
umanistici di Capodistria

Sreda / Mercoledì
20. 07. 2011
16:00 Uživajmo ob morju /
Divertiamoci al mare
Kopališče Koper /
Spiaggia pubblica di Capodistria
Športna zveza Koper / Unione sportiva Capodistria

Lutkovni studio Lutkarnica Koper /
Studio dei burattini Capodistria

Četrtek / Giovedì
21. 07. 2011
10:30 10. Alpe Adria PUF Festival – lutke
brez meja / 10o Alpe Adria PUF Festival
– Burattini senza confini : Gledališče /
Teatro – Ajda Ross : lutke / burattini
Hlavatyjev park, Koper /
Parco Hlavaty, Capodistria
Lutkovni studio Lutkarnica Koper /
Studio dei burattini Capodistria

16:00 Uživajmo ob morju /
Divertiamoci al mare
Kopališče Žusterna / Spiaggia pubblica
di Giusterna
Športna zveza Koper / Unione sportiva Capodistria

20:30 Poletje v Bertokih: BLUES VEČER
/ Estate a Bertocchi: NOTTE DI BLUES
Palača Panatoiopolo, Bertoki / Palazzo
Panatoiopolo, Bertocchi
KŠD / ACS "Samo" Bertoki

Petek / Venerdì
22. 07. 2011
19:30 10. Alpe Adria PUF Festival –
lutke brez meja / 10o Alpe Adria PUF
Festival – Burattini senza confin :
Circo 3 dita – lutke / burattini
Ukmarjev trg, Koper /
Piazza Anton Ukmar, Capodistria
Lutkovni studio Lutkarnica Koper /
Studio dei burattini Capodistria

20:30 Noche Cubana – Kubanska noč
/ La notte Cubana
Taverna, Koper / Capodistria
Plesni klub Soy Cubano / Club di ballo Soy Cubano

Sobota / Sabato
23. 07. 2011
17:00 Šagra Kur en bot in Dan istrske
fige / Sagra Come una volta e Giornata dei fichi
Smokvica
Društvo za vsestranski razvoj vasi Smokvice "FIGARUOLA" / Associazione per lo sviluppo del paese
Smokvica Figaruola

19:30 10. Alpe Adria PUF Festival –
lutke brez meja / 10o Alpe Adria PUF
Festival – Burattini senza confini:
Theater von Ziarno – Trapez / Trapezio
Ukmarjev trg, Koper /
Piazza Anton Ukmar, Capodistria
Lutkovni studio Lutkarnica Koper /
Studio dei burattini Capodistria

21:00 16. Festival novih skladb FENS /
16o Festival delle canzoni nuove FENS
Taverna, Koper / Capodistria
Agencija / Agenzia Plahutnik

24. 07. 2011 – 25. 07. 2011
18:00 Vaška šagra / Sagra
Trsek
TD / AT Trsek

24. 07. 2011 – 31. 07. 2011
Festival Festiko – Začimba tvojega
poletja / Spezia della tua estate
Koper / Capodistria
Temma – x d.o.o.

Četrtek / Giovedì
28. 07. 2011
10:30 10. Alpe Adria PUF Festival –
lutke brez meja / 10o Alpe Adria PUF
Festival – Burattini senza confini:
NEBO – Zrcalce / Speccio
Hlavatyjev park, Koper / Parco Hlavaty,
Capodistria
Lutkovni studio Lutkarnica Koper /
Studio dei burattini Capodistria

20:30 Poletje v Bertokih: VEČER KOMEDIJE / Estate a Bertocchi: NOTTE
DELLA COMMEDIA
Palača Panatoiopolo, Bertoki /
Palazzo Panatoiopolo, Bertocchi
KŠD / ACS "Samo" Bertoki

30. 07. 2011 – 01. 08. 2011
18:00 Šagra sv.Ane / Sagra di S.Anna
Krkavče, pred gasilskim domom / Krkavče, davanti alla casa dei pompieri
Prostovoljno gasilsko društvo Krkavče /
Associazione di pompieri volontari Krkavče

Mlekarica, Jajčarica in Krušarica odprle svoja vrata
Sredi meseca so v Truškah svoja vrata odprle
Mlekarica, Jajčarica in Krušarica, hiške slovenske
Istre, ki bodo še dodatno obogatile pestro turistično
ponudbo koprskega zaledja.
Inovativna zamisel
na področju turističnih nastanitev v slovenski Istri se je že
pred tremi leti porodila Mateji
Hrvatin Kozlovič iz Trušk, ki
se je s projektom prijavila na
javni natečaj Mestne občine

Koper Razvoj MOK idej 2011
in prepričljivo zmagala. S projektom Hiške slovenske Istre
je nato navušila tudi na natečaju Snovalec za inovativne
projekte Slovenske turistične
organizacije.

Navdušenje nad izvirno idejo nista skrivala niti občinska svetnica Barbara Strmole in zgodovinar ter odličen poznavalec istrske kulinarike Alberto Pucer, ki je tudi
sodeloval v projektu Hiške slovenske Istre.

Nad novo turistično pridobitvijo se je navdušil tudi prvi mož Mestne občine Koper
Boris Popovič, ki je prepričan, da bodo montažne hiške v istrskem arhitekturnem slogu
prava atrakcija za številne turiste. Veseli njegovega obiska sta bili tudi Romana Pahor
in mlada podjetnica ter vodja projekta hiške slovenske Istre Mateja Hrvatin Kozlovič.

Mateja Hrvatin Kozlovič je turističnim bivališčem dodelila imena, s katerimi
je počastila spomin na Šavrinke. Poimenovala jih je Krušarica, Mlekarica in
Jajčarica po lokalnih proizvodih, ki so jih istrske žene nosile prodajat iz zalednih
vasi v mesta.
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100. obletnica Pokrajinskega muzeja Koper
Na letošnjo Poletno muzejsko noč je z bogatim kulturnim programom svojo 100. obletnico delovanja obeležil
Pokrajinski muzej Koper.
Na ta dan, v soboto,
18. junija, so bila vrata koprskega muzeja na stežaj odprta
za prav vse obiskovalce, ki so
lahko uživali v vodenih ogle-

dih razstav muzeja, se udeležili
predstavitve konservatorskorestavratorskih postopkov na
keramičnem gradivu, ali pa
si ogledali na novo odprto fi-

latelistično razstavo, pozabili
pa niso niti na najmlajše, za
katere so organizirali ustvarjalno delavnico z glino. Ob
tej priložnosti je svoja vrata v

prenovljenih prostorih prvega
nadstropja odprla tudi nekoliko prenovljena in dopolnjena
stalna zbirka Med Serenissimo,
Napoleonom in Habsburžani.

Kot se za rojstni dan spodobi, so poskrbeli tudi za slastno torto velikanko.

Za pristno vzdušje ob soju bakel sta s svojim nastopom poskrbeli odlični slovenski glasbenici operna pevka Alenka Gotar in Lucienne Lončina, ki je vse prisotne
navdušila ne samo kot odlična pianistka, ampak tudi kot izjemna vokalistka.

Na osrednji slovesnosti v muzejskem lapidariju, kjer se je zbrala srenja iz kulturnih
krogov in množica znanih obrazov, sta zbrane nagovorila v.d. direktorice Pokrajinskega muzeja Koper Breda Krašna in župan Mestne občine Koper Boris Popovič,
ki je muzeju ob tej priložnosti izročil spominsko plaketo Mestne občine Koper.

Kot je povedal župan, se vloga koprskega muzeja danes razlikuje od vloge, ki jo je
ta igral pred leti, saj združuje bogato kulturno dediščino našega mesta in njegove
širše okolice, ki ga je vsa leta zaznamovala in se z njim razvijala, z elementi modernosti, inovativnosti, predvsem pa odprtosti tudi za širšo publiko.

Veliko zanimanja je požela razstava starega orožja, ta je navdušila predvsem
moško občinstvo, očitno pa si je razstavo ogledala tudi Mirjam Lemut iz
občinskega urada za družbene dejavnosti in razvoj.

Muzejski lapidarij se je vnovič izkazal kot odličen prireditveni prostor za dogodke
na prostem.
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V Šmarjah so proslavili krajevni praznik
Prejšnjo nedeljo je Krajevna skupnost Šmarje skupaj s krajevno organizacijo Združenja protifašistov, borcev
za vrednote NOB in veteranov Koper s slovesnostjo v domu krajanov obeležila krajevni praznik Šmarij, v
spomin na požig vasi v letu 1944.
Ob slovesnosti so
pred zbranimi spregovorili
predsednik Krajevne skupnosti

Šmarje Sandi Ražman, predsednik Istrskega odreda Jože
Furlan in župan Mestne ob-

Slovesnosti so se poleg župana Borisa Popoviča udeležili tudi podžupan Jani
Bačič, vodja županovega kabineta Tomaž Gantar, poveljnik Gasiske brigade Koper Vilij Bržan, predsednik KS Šmarje Sandi Ražman, predsednica Krajevne organizacije ZB NOB Šmarje Rožana Viler in večina koprskih svetnikov iz vrst KJN.

čine Koper Boris Popovič, po
slovesnosti pa so predstavniki
organizatorjev skupaj z župa-

nom pred spomenik v Šmarjah
v čast padlim položili venec.

Predsednik Krajevne skupnosti Šmarje Sandi Ražman je kot prvi govorec stopil
na oder doma krajanov Šmarje, pozdravil vse prisotne in priložnost izkoristil za
zahvalo Mestni občini Koper, ki je v zadnjih letih znala prisluhniti njihovim željam
in potrebam.

Krajevni praznik so praznovali tudi v Borštu
Minuli konec tedna so v Borštu obeležili svoj krajevni praznik in se ob tem spomnili na god Sv. Lazarja oziroma
sv. Nazarija, prvega koprskega škofa in patrona mesta Koper, ki se je rodil prav v Borštu. Slavja ob krajevnem
prazniku na ploščadi pred Zadružnim domom se je udeležil tudi prvi mož Mestne občine Koper Boris Popovič,
ki je zbranim namenil nekaj besed.

Boršt, slikovito naselje v samem osrčju Istre pod vrhom Varde s čudovitim
razgledom na celoten Tržaški zaliv, je v svoji zgodovini doživelo korenite spremembe. Na to v svojem govoru ni pozabil niti prvi mož Mestne občine Koper Boris Popovič, ki je krajevni praznik slavil v družbi koprskih občinskih
svetnikov, Narcisa Urbanaza in Slobodana Popoviča ter sodelavke iz kabineta
župana Beti Reisman.

Danes je življenje v Borštu povsem drugačno, večina hiš je že obnovoljenih, ponekod pa so se lotili tudi novogradenj, kar predvsem veseli prebivalke in prebivalce
KS Boršt, ki so s številno udeležbo to tudi dokazali.
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Podžupan MOK Jani Bačić, sicer navijač Milana, legenda rdeče-črnih Franco Baresi in Samo Uljan (Banka Koper).

Ob obisku nekdanjega nogometaša Franca Baresija v Kopru so dekleta iz
županovega kabineta izkoristila priložnost za zgodovinsko fotografijo.

Na 10. jubilejnem blagoslovu motorjev in motoristov v Dekanih smo v objektiv
ujeli Matjaža Poniža in »pisjana« Valterja Kozloviča iz občinskega inšpektorata
Mestne občine Koper.

V začetku meseca so Dekanski motoristi organizirali že 10. blagoslov motorjev
in motoristov, s katerim vsako leto odprejo motoristično sezono. Pred dekansko
cerkvijo se je zbralo več kot 200 motorjev in motornih koles. Domačemu župniku
jih je sicer uspelo pravočasno blagosloviti, tradicionalnega sprevoda okoli vasi pa
letos ni bilo, saj je blagoslovu sledila močna nevihta.

Ob odprtju 18. Primorskega sejma v koprski dvorani Bonifika smo opazili vodjo
kabineta Mestne občine Koper Tomaža Gantarja v družbi občinskih svetnikov
KJN Slobodana Popoviča in Narcisa Urbanaza ter direktorja Primorskega sejma
Matjaža Turka, prvega moža primorske gospodarske zbornice Tomaža Možeta,
prvega nadzornika Banke Koper Vojka Čoka in drugih vidnih predstavnikov obalnega gospodarstva.

Komisija, ki so jo sestavljale Urška Bandelj, Marina Jelen in Andreja Čmaj Fakin,
je pod budnim očesom Bobana Popoviča med 372 prijavami izžrebala deset
srečnežev za AC Milan Junior Camp.

www.koper.si JUNIJ 2011
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Konec maja so se v Kopru na petem plenumu Gasilske zveze Slovenije, najvišjem
letnem zboru predstavnikov prostovoljnega gasilstva v državi, zbrali delegati gasilskih društev iz vse Slovenije. Ob tej priložnosti smo v objektiv ujeli ministrico za
obrambo Ljubico Jelušič v družbi vodje kabineta MOK Tomaža Gantarja, poveljnika in direktorja Gasilske brigade Koper Vilija Bržana in občinskega svetnika KJN
Slobodana Popoviča.

Konec maja so se v Gabrovici spomnili na nedolžne žrtve druge svetovne vojne.
Spominske slovesnosti so se udeležili tudi predsednik sveta KS Črni Kal Bogdan
Markučič, predsednik KO ZB NOB Črni Kal Jordan Klabjan, občinska svetnika
Slobodan Popovič in Marijan Križman, predsednik policijskega veteranskega
društva Sever za Primorsko in Notranjsko Fabio Steffe, posebna čast slavnostnega
govorca pa je pripadla predsedniku Združenja protifašistov, borcev za vrednote
NOB in veteranov Koper Maksu Vezovniku, ki je ob tej priložnosti praporščaku
Ivanu Škorji podelil tudi posebno priznanje.

JUNIJ 2011 www.koper.si

V začetku meseca so prizadevne članice Ženskega združenja Bedem v Taverni pripravile 2. Festival bosanske kulinarike in kulture. Kulturni program so
sooblikovali člani društva Behar in njihovi prijatelji iz Zenice, tudi letos pa ni
manjkalo bosanskih dobrot, od sladkih baklav, tufahij, hurmašic do različnih
vrst slanih pit. Številni obiskovalci, ki so navkljub dežju napolnili Taverno, so
uživali tudi ob slastnih čevapčičih v lepinji ter ob turški kavi, oboki taverne pa
so postali tudi pravi bosanski dučan. 2. Festival, katerega glavni namen je širši
javnosti predstaviti in približati bosansko kulinariko in kulturo, je več kot uspel,
izjemno zanimanje pa je požel tudi med številnimi turisti, ki so v Koper pripluli
z Voyager of the seas.

Župan MOK Boris Popovič, direktorica koprske občinske uprave Sabina Mozetič,
predstojnik urada za družbene dejavnosti Timotej Pirjevec in predsednik KS Sv.
Anton Igor Hrvatin ter vodja županovega kabineta Tomaž Gantar so si skupaj
z ravnateljico OŠ Elvire Vatovec Prade Franko Pegan Glavina ogledali prostore
podružnične osnovne šole v Sv. Antonu.

Na prireditvi Dan zdravja v Kopru smo srečali predstojnika občinskega urada za
družbene dejavnosti in razvoj Timoteja Pirjevca in Andrejo Poklar, zadolženo za
projekt Koper – zdravo mesto na Mestni občini Koper.

Pred dnevi je Mestno občino Koper obiskala ekipa raziskovalcev z Urbanističnega
inštituta RS s partnerji, ki prihajajo iz Bruslja (La Cambre, pro materia), Milana
(Politecnico di Milano) in Saint-Etienna (Cité de design), ki v okviru evropskega
projekta Human cities: Reclaiming the public space raziskuje javni odprti prostor
in opozarja na njegov pomen za kakovost bivanja.
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Zadnji konec tedna v maju so zaposleni v občinski upravi šli na izlet v Toskano.
Poleg ogleda nekaterih toskanskih biserov so okusili tamkajšnjo žlahtno kapljico
in druge toskanske dobrote, med katerimi ni manjkala pristna »fiorentina«.

Na predstavitvi koprskih krajevnih skupnosti smo srečali novinarja Dela Borisa
Šuligoja in Dušana Grčo.

Stojnice, na katerih so se predstavile krajevne skupnosti Mestne občine Koper, si
je ogledal tudi legendarni igralec Boris Cavazza.

Društvo prijateljev mladine Koper je v sklopu praznovanj ob občinskem prazniku
pripravilo različne ustvarjalne delavnice za otroke, program pa so popestrili tudi
plesalke in žonglerja.

Mestno občino Koper je obiskala petčlanska belgijska delegacija, ki jo je v Pretorski palači sprejel vodja kabineta župana Tomaž Gantar. Delegacijo, v kateri
je bil tudi veleposlanik Kraljevine Belgije v Sloveniji, Njegova Ekscelenca Louis
Engelen, sta najbolj zanimala turistični razvoj Kopra in možnost tujih vlaganj v
turistično infrastrukturo.

Na 12. kulinaričnem večeru v koprski restavraciji Skipper je mednarodno priznani pravnik za pomorsko pravo in nekdanji politik Marko Pavliha za vse zamudnike vnovič predstavil svojo najnovejšo knjigo »Nismo rojeni le zase«.

Ob častitljivi 40. obletnici ustanovitve Društva diabetikov Koper sta v imenu
Mestne občine Koper občinski svetnik in predsednik krajevne skupnosti OlmoPrisoje Slobodan Popovič in županov starejši sin Nik Popovič podelila priznanje
predsednici društva Mariji Podvršič.

www.koper.si JUNIJ 2011

Veleposlaništvo Republike Madžarske je v sodelovanju z Luko Koper, Mestno
občino Koper in vodilno nevladno organizacijo na področju ravnanja z odpadki,
društvom Ekologi brez meja v Kopru pripravilo festival poulične umetnosti. Festival je sodil med dogodke Madžarske v času predsedovanja Evropski uniji, katere
prednostni nalogi sta varstvo voda in okolja, ki sta bili tudi osrednji temi festivala
v Kopru. Najmlajšim mladim ustvarjalcem sta poleg madžarskega veleposlanika
dr. Istvána Szent-Iványija pri risanju na pročelje objekta blagovnih rezerv na
pomoč priskočila svetovalka župana Jana Tolja in predsednik uprave Luke Koper
Gregor Veselko.
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V začetku meseca je v koprsko pristanišče priplula francoska vojaška ladja Lyre,
katere prvenstvena naloga je odkrivanje in onesposobitev min na morju.
Poveljnika ladje, kapitana korvete Yves-Pierra Pilferta je v Pretorski palači sprejela županova svetovalka Jana Tolja, njemu in njegovi posadki pa ob tem izrekla
dobrodošlico v Kopru.

Učenci OŠ Prade so 9. junija priredili dan odprtih vrat z delovnim naslovom
'Začuti naš utrip'. Plesno obarvane in duhovite predstave se je udeležil tudi mestni svetnik Peter Bolčič (na fotografiji ob Matjažu Severju iz galerije Severia in
ravnateljici Franki Pegan Glavina), ki je v vlogi predsednika Lions kluba Ankaran
–Istra podelil priznanja za sodelovanje v akciji 'Plakat miru'.

Mestno občino Koper so obiskali člani kolesarskega društva A ruota libera iz
Vidma in Pordenona iz sosednje Italije. Po ogledu starega dela mesta je skupino
približno 50 kolesarjev v Pretorski palači sprejel podžupan Mestne občine Koper
Alberto Scheriani, ki je ljubitelje tega športa pozdravil v imenu župana in jim na
kratko predstavil naše mesto in našo občino.

Sredi junija je Koper prvič gostil prireditev Čarobni dan, namenjeno najmlajšim
prebivalcem in obiskovalcem naše občine. Čarobna nedelja je tako minila v znamenju zabave, glasbenih užitkov in ustvarjalnih delavnic za otroke vseh starosti
na več različnih prizoriščih starega mestnega jedra.

Župan Boris Popovič si je v začetku meseca z županom Izole Igorjem Kolencem
ogledal proizvodnjo in preizkusil avtobuse, ki jih poganja izključno električna energija. Avtobus, ki ima v povprečju za sto kilometrov avtonomije, vozi z mestu
primerno hitrostjo 50 km/h in lahko v povprečju pelje 23 potnikov, bi lahko v
prihodnje vozil tudi po koprskih ulicah.

V začetku meseca je častitljivo 50. obletnico delovanja praznovala Ribiška družina
Koper. Ob praznovanju tako pomembnega dne se je predsedniku Ribiške družine
Koper Savu Bratožu, starosti slovenskih ribičev Lojzetu Bizjaku in predsedniku
Ribiške zveze Slovenije Borutu Jeršetu pridružil tudi občinski svetnik Slobodan
Popovič in družini v imenu Mestne občine Koper predal občinsko plaketo.

JUNIJ 2011 www.koper.si
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Emilija Pavlič,
otroška kuharica
»Napredovanje naše občine v
zadnjih letih ocenjujem kot zelo
dobro, še več, kot odlično. Mislim, da to opazijo tudi drugi,
ki prihajajo v Koper in cenijo
to, da se pri nas nenehno kaj
dogaja. Tudi sama rada sodelujem na različnih prireditvah in
počaščena sem, da lahko tudi
sama prispevam svoj delež v
tem ustvarjalnem mozaiku. Kar
se dela župana tiče, naj povem,
da se srečujem z veliko ljudmi,
in nekateri me skušajo v kaj
prepričati, a jaz ne znam sovražiti
na ukaz, saj mislim s svojo glavo
in zato menim, da župan dela dobro. Vesela sem, da sem občanka
Mestne občine Koper.«

Iztok Klenar,
glavni enolog Vinakoper
»Mestna občina Koper funkcionira, to je jasno. Odlično je
videti kaj novega in podžgati
javnost, saj je pomembno, da
je ta zmeraj prisotna. Mestna
občina Koper podpira aktivnosti
na vinarskem področju. Tako
nudi svoje rame kakovostnim
vinskim dogodkom v mestu in
njegovem zaledju. Tudi resnica
o ladjah je resnična in obstaja,
saj se neprestano privezujejo
na potniški terminal. Seveda je
potrebno še nekaj časa, da bo od
turistov začelo ostajati tudi nekaj
denarja, vendar ne vidim problema. Tudi šolstvo in zdravstvo
v Mestni občini Koper sta na
mestu. Krajevne skupnosti tudi
lahko slišimo, kar pomeni, da

funkcionirajo. Mislim, da so
problemi drugje, zunaj Mestne
občine Koper. Problemi so v gospodarstvu in v drugih politikih.
Na župana Borisa Popoviča gledam kot na človeka, ki usmerja
Mestno občino Koper, in moram reči, da opravlja dobro delo.
Ocenjujem ga tudi po človeški
plati in mislim, da je vedno tam,
kjer ga ljudje potrebujejo.«

Barbara Misson,
Misson studio
»Razvoj Mestne občine Koper ocenjujem kot zelo dober,
marsikatero mesto po Sloveniji namreč lahko zavida Kopru
glede na to, kar se je v njem v
zadnjem času naredilo. Glede
župana pa lahko povem, da svoje
delo opravlja zelo dobro, pohvalno pa je, da samoiniciativno
izpelje toliko projektov v občini.«

Mitja Vatovec,
član sveta KS Koper Center
»Dejstvo je, da se naša občina
razvija hitreje kot druge slovenske občine. Tudi v širšem prostoru ni občine ali mesta, ki bi
se tako uspešno razvijalo, kot se
Mestna občina Koper. Poleg razvoja mesta gre posebno pohvaliti
predvsem vlaganja v podeželje
naše občine, ki iz dneva v dan
dobiva nove investicije in vsebine. Župan Boris Popovič je zagotovo tisti, ki mu gre v največji
meri čestitati za zavidljive uspehe
naše občine. V občinsko upravo
je vpeljal nov način razmišljanja
in dela, realiziral je tisto, kar je
obljubil že pred nastopom prve-

ga mandata – občinsko upravo je
približal ljudem.«

Vlado Švab,
predsednik KS Zazid
»Sodelovanje z Mestno občino
Koper je bilo v zadnjih štirih
letih zelo pozitivno, saj je bila
razumevajoča za naše potrebe.
V naši KS smo zelo zadovoljni, saj smo s pomočjo Mestne
občine Koper zgradili kanalizacijo, asfaltirali del državne ceste
in prepričan sem, da se tu ne bo
končalo. Za vsak želeni projekt
dobimo pozitivne odgovore in
upanje. S strani Mestne občine
Koper in njenih uslužbencev
nismo nikoli dobili negativno
nastrojenega odgovora, vedno so
si vzeli čas in skupaj smo prišli na
zeleno vejo. Delo župana ocenjujem kot zelo pozitivno, saj ima
veliko energije, posluha in razuma. Pri njem odgovor 'ne' ne
obstaja. Zmeraj nas je razumel in
nam hotel pomagati. Sodelovanje
med KS in Mestno občino Koper se je v osmih letih njegovega
delovanja zelo izboljšalo. Upamo,
da bomo uspešno sodelovali še
naprej. Povedati moram, da v tem
času, ko ni bilo volitev in je bilo
vse zamrznjeno, dela nismo mogli pripeljati k koncu, zato komaj
čakamo volitve v enotni Mestni
občini Koper, da lahko nadaljujemo tam, kjer smo se ustavili.«

Iztok Gustinčič,
voditelj
»V samo jedro delovanja Mestne
občine Koper se niti ne spuščam,
rezultati pa so vidni na vsakem
koraku. Koper je zelo pridobil
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na ugledu, izjemni so turistični
rezultati, pestro dogajanje skozi
vse leto, športni dosežki, infrastruktura, predvsem pa me veseli dejstvo, da so koprske ulice
in promenade tudi med tednom
polne. Koper je dejansko lahko
zgled za preostale slovenske
občine. Delo župana gospoda
Borisa Popoviča pa je zelo korektno in v skladu z naprednimi smernicami, ki si jih je že v
začetku zastavil. Očitno se zelo
dobro razume s svojo ekipo, kar
je pogoj za uspeh.«

Aleksandra Čermelj,
pevka
»Delovanje Mestne občine Koper v zadnjih štirih letih je zelo
uspešno. Mislim, da se veliko
dogaja in razvija v naši občini
in to mi je všeč. Všeč mi je
tudi, da je vedno več prireditev
in žive glasbe v mestu. Glede
na to, da se veliko dogaja, mislim, da se župan gospod Boris
Popovič zelo trudi. Lepo je videti nekoga, ki se s tako vnemo
trudi za razvoj mesta Koper.«

Breda Krašna,
občinska svetnica in direktorica
Pokrajinskega muzeja
»Za področje, ki mi je še posebej pri srcu, in sicer področje
vrtcev, šol, sociale in podobno,
lahko rečem, da je bilo v zadnjih letih res ogromno narejenega. Dnevni center aktivnosti
za starejše občane in Krizni
center za otroke in mladostnike sta zapolnila pomemben
primanjkljaj koprske zgodbe.«
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Tina Mojškerc,
občinska svetnica Koper je naš
»Razvoj Mestne občine Koper
je neprimerljiv s preostalimi
občinami v naši državi. Prihodi prestižnih potniških ladij in
številčno obiskane prireditve
so le majhen dokaz, da je naša
občina prijetna ne le za turiste, ampak tudi za občanke in
občane. Župan Boris Popovič
je župan, ki uresničuje dane
obljube in zastavljene cilje.«

Marco Apollonio,
občinski svetnik Samoupravne
skupnosti italijanske narodnosti
»To, kar se je v zadnjih letih
naredilo za razvoj Mestne
občine Koper, si zasluži samo
pohvalo. Priznati moram, da
je vizija razvoja župana Borisa
Popoviča naravnana na način,
ki ga tudi sam podpiram.«

Nevij Kavrečič,
predsednik sveta KS Hrvatini
»Delovanje Mestne občine
Koper v zadnjih štirih letih
ocenjujem kot zelo dobro. Mislim, da smo s pomočjo naših
krajanov, investicijsko službo
in s celotno občinsko upravo
dosegli ogromno. Seveda je
treba rešiti še nekaj problemov,
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vendar dobro sodelujemo. Vsi
zadani projekti so v največji
meri usklajeni s krajani in to
je najbolj pomembno. V vseh
teh letih delovanja je bilo storjenega veliko in prepričan sem,
da bo tako tudi v prihodnje.
Župan Boris Popovič je zelo
angažiran človek. Pozna se mu,
da je bil športnik in da tudi v
politiki vozi hitreje in daleč
pred drugimi. Zavidajo mu karakter, saj zelo hitro reagira in
je super fant. Ima sposobnost
delati več stvari hkrati in je
prisoten na veliko področjih in
to mi je najbolj všeč.«

Ingrid Kocjančič,
predsednica sveta KS Dekani
»Naše sodelovanje z Mestno
občino Koper v zadnjih štirih
letih je bilo zelo pozitivno in
uspešno. Kar smo prosili, smo
dobili. Nekateri projekti so se
zaključili, drugi še ne, so pa v
končni fazi. Najbolj pomembna naložba v naši KS, ki bo
kmalu končana, je kanalizacija. Zaključili smo dela
na največjem in zelo lepem
zadružnem domu Dekani,
širimo pokopališče, uredili
smo nogometno igrišče in še
bomo ustvarjali. Delo župana
je zelo dobro, drži se dogovorov, kar je seveda najbolj
pomembno. Pomembno je
samo, da bo Mestna občina
Koper v prihodnje ostala
enotna in to seveda vsi podpiramo. Nekoč je bila pobuda
gospoda Danijela Starmana,
da se ustanovi občina Dekani,
vendar smo se krajani temu
uprli. Nismo in nimamo želje
biti samostojna občina, saj smo
čisto zadovoljni. Upamo, da
bomo še naprej gradili in delali
naprej, tako kot smo do sedaj z
županom gospodom Borisom
Popovičem.«
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Alojz Gregorčič,
DAR d.o.o.
»Razvoj Mestne občine Koper je z eno besedo: izreden,
Koper je fantastična občina.
Tega nismo doživeli v prejšnjih
županskih vodenjih kar nekaj
generacij. Vedeti moramo, da
tisti, ki dela, morda kdaj tudi
greši, ampak to ni nič hudega.
To, kar je napravljeno, verjetno
ni vsem všeč, ampak enkrat
bo Koper (kot jim je že danes)
zgled slovenskim mestom, in
tudi širše. Zgled urejenaga mesta. Preporod iz inudstrijskega v
tursitično, živeče mesto. Zadnji
obisk goriškega župana, potrjuje, da je uspešnost Popoviča
kot župana, zgled, da ne govorim, da je zgled tudi za Izolo
kot Piran. Na teh večerih v Piranu sem bil enkrat prisoten
in lahko le rečem, da je treba
Popoviča v marsičem posnemati, se od njega učiti, če
želimo našo državo izvleči iz
zaostalosti v hitrejši napredek.
Upam, da bo imel Popovič
priložnost nadaljevati tretji
mandat in po koncu tega sem
prepričam, da bomo še bolj
zadovoljni kot danes. Vsekakor podpiram enotno občino
in da Ankarančani, oz nekateri
iz Ankarana nimajo v mislih
samo denar od Luke, če je ne bi
bilo, ne bi imeli niti motiva za
formiranje občine, saj je za tem
ogromno dela in garanja, a vidijo le eno plat. To je tako, kot bi
na naftnih področjih vsaka vrtina imela samostojno občino,
tako pač ne gre. Vedno pa je
tako, kdor želi videti negativno,
bo vedno toliko časa iskal, da
bo najdel negativno. Ampak
meni osebno; vse kar je danes
povezano z razvojem Kopra,
ocenjujem zelo pozitivno, in to
vključno s palmami, s svetilkami in vključno s krožišči«.

Željko Stanič,
FC Bronx
»Mestna občina Koper je bila
v zadnjih letih deležna velikih
sprememb, ki jih prej nismo bili
vajeni. Poleg infrastrukturnih,
ki so očem najbolj opazne, so
pomembni tudi ostali dosežki,
ki so obogatili športno, kulturno, turistično in ostala
področja našega življenja. Z
mnogimi izboljšavami je postala
prijaznejša tako prebivalcem kot
tudi številnim obiskovalcem.
Gonilna sila razvoja Mestne
občine Koper je nedvomno njen
aktualni župan, ki se je izkazal kot
oseba, ki ji ne zmanjkuje načrtov
in energije za izvedbo le teh. Rezultati njegovega dela so vidni in
umeščajo Mestno občino Koper
med najbolj uspešne in urejene
občine v državi«.

Milan Graj,
Restavracija grad Socerb
»Mestna občina Koper se lepo
razvija. Moram reči, da je veliko vsebine in dosti lepega.
Hvalabogu, da je napredek, res
vsa čast. Socialno noto mogoče
še poudariti, neko ravnotežje,
ampak saj ne gre vse naenkrat.
Vsekakor je moja ocena pozitivna in lahko rečem le vse pozitivno, vedno se nekaj premika in
se premika naprej. Pozitivno in
hvalabogu, da se nekaj dogaja.
Direktnega dela župana sicer ne
spremljam toliko, kot zunanji
opazovalec ponavadi vidim le
končne rezultate in za tem stoji
neka ekipa in seveda mora nekdo
to ekipo znati voditi«.

Neuroth slušni aparati
nudijo celovito uslugo:
> Brezplačni preizkus novih
Neurothovih slušnih aparatov.

Kaj je nekaj karatov
proti dobremu sluhu?

> Individualno svetovanje.
> Velika izbira, tudi za plitev žep.
> Izdelki za zaščito sluha.
KOPER
Pristaniška ulica 12, Tel 05/639 60 50
pon. - pet.
8.00 - 16.00 ure
www.neuroth.si



> 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 31. julija 2011 v naših slušnih centrih.

> Zvok - vse kar ste ali pa niste vedeli o zvoku, o hrupu in njunem vplivu na sluh.
Zvok je vse, kar slišimo. Zvok je pomemben sestavni del našega vsakdana. Zvok nam omogoča doživljanje
zvočnega okolja in zahvaljujoč
zvoku lahko komuniciramo z ljudmi v svoji okolici. Zvok se širi po
zraku in ga lahko razložimo kot
sistematično nihanje zračnih molekul. Ta nihanja človeško uho zazna
kot tlačna nihanja. Število nihanj
na sekundo se imenuje frekvenca.
Zvočni valovi z višjo frekvenco
predstavljajo visoke tone, zvočni
valovi z nižjo frekvenco pa nizke
tone. Za sluh je odgovorno uho.
Akustične zvočne valove pretvarja
tako, da se le-ti v možganih lahko
dešifrirajo.

Kaj pa je hrup?

Hrup pa je vsak zvok, ki zbuja
nemir, ki moti človeka pri delu ali
v prostem času, ter škoduje njegovemu zdravju ali počutju. Kdaj
zvok postane hrup? To je odvisno
predvsem od poslušalca pa tudi od
okoliščin. »Na primer rock glasba
je za nekoga prijeten zvok, medtem ko je za drugega neprijeten
hrup.« Celo na enak zvok se lahko

v različnih okoliščinah odzivamo
različno. Na to vpliva tudi naše
razpoloženje.V delovnem okolju je
podobno. Znano je tudi, da zvoki
manj motijo tiste, ki jih proizvajajo,
kot tiste, ki so jim izpostavljeni.
Treba pa se je zavedati, da je hrup
nevaren za sluh, sploh če mu je oseba dolgo in pogosto izpostavljena.
Pri hrupu ni pomembna le glasnost
zvoka. Škodljivi vplivi hrupa na
človeka so odvisni od ravni hrupa,
njegove vrste (ali je trajen, spremenljiv, impulzen), frekvence, trajanja izpostavljenosti, oddaljenosti
človeka od vira hrupa, značilnosti
okolja, v katerem se hrup širi, dejavnosti, ki jih človek izvaja. Pomembne so med drugim tudi posameznikove značilnosti - občutljivost za
zvok, duševno in telesno stanje.
Po predpisih EU hrup v industriji
ne sme presegati ravni 85 dB(A).
Kdor dela v takem ali še močnejšem
hrupu, mora obvezno nositi zaščito
sluha! Takšna so pravila za industrijo, kaj pa “hrup” v prostem času, ki
se sploh ne dojema kot hrup kot je

Znanje, je predpogoj za najkvalitetnejše svetovanje
Tudi s pomočjo Evropske unije, v okviru projekta Lifelong Learnig, prenaša
podjetje Neuroth svoje dolgoletne izkušnje in znanje iz področja akustike
slušnih aparatov iz Avstrije v Slovenijo. V okvru projekta (H)earPower se je
v mesecu maju in mesecu juniju odvijalo izobraževanje desetih sodelavcev v
Ljubljani. S tem sledimo cilju, da je Neuroth vodilen ne samo po kakovosti
svojih izdelkov temveč tudi po znanju, ki je predpogoj za najkvalitetnejše
svetovanje, pomerjanje slušnih aparatov in celovita oskrbo na enem mestu.

na primer poslušanje glasbe s predvajalnikov?
Situacija ni rožnata, zato Evropska komisija že dve leti razmišlja
o uvedbi omejitve glasnosti predvajalnikov z zdajšnjih 100 dB na
85 dB, kar bi bil očitno edini način,
kako doseči, da bi glasbo poslušali
na zmerni jakosti. Večina ljudi,
ki uporablja predvajalnike glasbe, se namreč ne zaveda, da lahko
poslušanje preglasne glasbe trajno
okvari sluh.

Nekaj dejstev o hrupu

Elektronsko ojače-na glasba v predvajalniku glasbe dosega v sluhovodu celo 100 dB(A), kar je 0,01W/
m2 . Še huje je na javnih koncertih
elektronsko ojačene glasbe, kjer je
energijski pretok zvoka desetkrat
večji, torej 0,1 W/m2 oziroma 110
dB(A). Na nekaterih koncertih rock
glasbe pa glasnost dosega ali celo
presega mejo bolečine, ki je pri 130
dB(A) oziroma 10 W/m2. Ker je
energijski pretok pri meji slišnosti
le 10-12 W/m2, pomeni 130 dB(A)
desetbilijonkrat več energije kot pri

meji slišnosti! Že enkratna, na primer polurna izpostavljenost tako
hrupni glasbi nam trajno poškoduje
majhen del sluha. Večkratna izpostavljenost tolikšnemu hrupu pa
že pri mladih povzroči naglušnost,
kakršno imajo ljudje šele v visoki
starosti.
Vsak človek ima svojo mejo, kot
prvo znamenje okvare sluha se
opaža kot nezmožnost slišati
visokofrekvenčne zvoke. Če se prekomerni hrup ne odpravi, se sluh
še naprej slabša, tako da nastanejo težave pri zaznavanju zvokov z
nizko frekvenco. To se običajno
dogaja pri obeh ušesih. Eno od
znamenj, da je hrup že poškodoval
vaše naše uho, je lahko tinitus, to
je občutek zvonjenja, piskanja ali
brenčanja v ušesih. Tako lahko nekateri ljudje prenašajo hrup visoke
jakosti dlje časa brez kakršnihkoli
posledic,medtem ko lahko drugi,
ki so izpostavljeni enakemu hrupu
v istem okolju, sluh hitro izgubljajo. Torej ščitite svoj sluh, če pa že
imaste okvaro sluha pa si poiščite
pomoč v vašem okolju.

Horoskop pripravlja
Ivana Scotto di Minico
20. JUNIJ–20. JULIJ 2011
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RAK

Zanimiva druženja
ogrevajo srce

Samostojna
dejavnost

Ljubezen
v ospredju

Poslovna
sprememba

Potovanje in začetek
nove dejavnosti

Negotovost
v ljubezni

Zastoji
pri delu

Znova nekaj
neodločnosti v ljubezni

Nekaj se premika, sicer še ne tako
hitro, kot ste upali. Vsekakor so še
vedno v ospredju posli in opravljanje
izpitov. Potovanje bo preloženo ali pa
si boste poiskali nove in ugodnejše
pogoje. Usoda vas povezuje s tistimi,
ki vas na prvi pogled morda ne privlačijo, sicer pa hitro sledi ugotovitev, da
si lahko podelite marsikaj zanimivega. Tudi v ljubezni!

LEV

Pred vami je razvoj dejavnosti ali načrta, ki ste si ga zamislili na začetku
meseca. Naj vas ne skrbi, če se bo prikazala še kakšna priložnost, saj vsaj
približno veste, čemu naj bi prikimali in
kaj je po drugi strani bolje zavrniti. Vaše
srce je še vedno radovedno, vseeno pa
ostanite previdni z nekom, ki je morda
preveč muhast za vaš okus. Zadnji junijski teden prinaša zanimiv preobrat!

DEVICA

Nekaj vas velikokrat zavira, in sicer
tik pred zdajci, kar vas utegne še bolj
iztiriti. Posebno če ste se nečesa lotili
z velikim zagonom, vendar pa resnici
na ljubo nekoliko prepozno. Tokrat ne
morete računati le na svojo značilno
iznajdljivost. Zato pa bo toliko bolj
zanimivo na zasebnem področju, kjer
vas praktično vse prepriča, zato kar
hitro preidite k dejanjem.

TEHTNICA

Dobro premislite, kako dalje z osebo,
ki vam še vedno ogreva srce, toda
pojavlja se vedno več dvomov. Tudi
zaradi različnega načina življenja ali
okoliščin, ki vaju ločijo. Ob prehodu
v julij lahko pride do ključnega dogodka, pravega preloma. V poslovnih
vodah plavate čedalje bolj spretno,
celo okoli zadev, ki so nekoč morda
povzročale nekaj dvomov.

ŠKORPIJON

Okrevanje,
nabiranje moči

Poslovno kolo
sreče v vašo prid

V vse z
več zagona!

Še en val
delovnih priložnosti.

Zastoji
v karieri

Manjša
ljubezenska upanja

Zapravljivost

Slabša
odpornost

Previdno: naenkrat se ustavlja nekaj,
česar ste se lotili z izredno velikim začetnim navdušenjem, izkazalo pa se je,
da za vse skupaj potrebujete veliko več
časa in prilagajanj različnim potrebam.
Zato pa boste toliko bolj fizično močni in
pripravljeni na nova naprezanja. Glede
srčnih zadev pa bo nekaj manjših dvomov, toda vse se rešuje v rekordnem
roku, ostanite pozitivno naravnani.

STRELEC

Nekaj vas zavira in preprečuje pravo
sprostitev, posebno v ljubezni. Nekdo
vas očitno ne prepriča ali pa se je nabralo preveč stvari, zaradi katerih ste ob
miren spanec. Le vezani se bodo zbrali
nekoliko hitreje, posebno ob reševanju
stanovanjskega problema ali soočenju
z vprašanji nekoga od sorodnikov. Zato
pa bo pri poslih več dobrih novic, tudi po
naključju in povsem presenetljivo!

KOZOROG

Mars vam obeta več energije za vse
podvige. Celo v ljubezni boste brez težav izrazili svoje in s tem dokazali, da
se nikakor ne nameravate umakniti ali popustiti. Kaj pa se bo zgodilo,
ko vam bo morda spodletelo vsaj pri
manjših poslovnih ali zasebnih načrtih? Prepustili se boste zapravljanju,
kar je lahko tudi nevarno, če se ne
boste pravočasno obrzdali.

VODNAR

Našli boste recept za srečo v poslovnem svetu in že nekaj korakov vas
lahko pripelje dokaj daleč. Pa še potovanje vam bo vsekakor pisano na
kožo. V ljubezni počasi utrjujete svoj
položaj. Prehod v poletje je ponavadi
čas, v katerem nimate dovolj energije,
zato varčujte z močmi in že ob prvih
morebitnih bolezenskih simptomih in
slabšem počutju obiščite zdravnika.

RIBI

Dokazovanje
strokovnosti

Pravi trenutek
za več zabave

Lljubezen
na vidiku

Poslovna
realizacija

Lljubezen
pod vprašajem

Prevelika počasnost
in čustveni odzivi

Napačna
druženja

Vztrajanje ob
napačni osebi

To je vsekakor ugoden čas za nadaljevanje učenja in pogajanje o nečem,
kar bo zaznamovalo nadaljevanje najtoplejše sezone. Nadaljuje pa se negotovost, ki vas v ljubezni spremlja od
trenutka, ko ste se odločili spremeniti neki odnos. Kakor koli obrnete, bo
odločitev ostala vam. Ne morete se
izogniti kaki radikalni potezi.

Previdno, da vas čustva ne bodo zaslepila, kar se vam sicer le redko
dogaja, zato pa je toliko bolj nevarno,
ker take situacije niste vajeni. Vsekakor premislite o tem, kaj bi lahko dobili ali izgubili, in nikar se ne odzivajte
na podlagi prvega občutka. Vsekakor
pa vas čaka nekaj več zanimivih druženj in krajših izletov, kjer si boste
povsem napolnili baterije.

Vaša potreba po velikem številu različnih stikov je tokrat dvorezen meč: po eni
strani boste uživali ob novih izkušnjah,
po drugi pa se utegnete povezati tudi z
nekaj osebami, ki vam nikakor ne ustrezajo, kar boste ugotovili šele pozneje.
Premislite in ne ponavljajte tovrstnih
napak! Bodite samostojnejši. V dvoje bo
veliko bolje, naraščajo možnosti za konkretno in kakovostno razmerje.

Še dobro, da ste se odločili zapreti
ena vrata in si odpreti nekaj povsem
drugačnega, saj je očitno, da se določenih stvari ne da popraviti: možna je
samo korenita sprememba. Velja še
zlasti za čustvene odnose. V karieri
boste vsekakor najsrečnejši, z načrtom, ki ste dolgo držali v nekem predalu ali pa ste o njem le razmišljali.
Napočil je trenutek za realizacijo!

ZABAVA
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Pravilno izpolnjeno geslo križanke nam na dopisnici pošljite do 1.
julija 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: PRISTANIŠČE
Nagrajenci minule številke:
1. Zlatka Ražem, Beblerjeva 6, 6000 Koper
prejme steklenico Županovega olja.
2. Marija Olenik, Hrvatini 116, 6280 Ankaran
prejme knjigo Emilije Pavlič Mamica, nauči me kuhati.
3. Marija Ajdnik, Klaričeva 7a, 6000 Koper
prejme majico Mestne občine Koper.

Izjave meseca
DANIJEL STARMAN
za Radio1
»Torej, glede na to, da je začela volilna kampanja,
ne mislim nobenih izjav dajati na stališča gospoda
Popoviča, ker on bi vsako besedo obrnil in zlorabil
dejansko moje stališče. Hvala lepa«.
BORIS POPOVIČ
Župan mestne občine Koper
»Če me vprašate, kaj se je zgodilo, se ni zgodilo nič.
V vseh teh letih smo dosegli, da smo postali ustavna
občina Koper. Zmaga sicer ni dokončna, je pa delna. Mi nimamo na razpolago Tomosovega aviona,
zato smo kar s šampanjcem nazdravili«.
GREGOR STRMČNIK
vodja pobude za ustanovitev občine Ankaran o
DPN Luka za časnik Delo
»Glede DPN bo veselica. Država se bo ob sprejemu
državnega prostorskega načrta za pristanišče morala pogovarjati tudi z občino Ankaran.«

14

PROSTOR ANGLEŠKI

DRESISREČANJE ZARANJE
KONJ

PEVEC
ASTLEY

ČVEKANJE

NAUK O
RAZLAGANJU
BIBLIJE

GOSTA
TEKOČINA,
TER

3

UŽITNA
GOBA,
MAVRAH

NAIVNA
ŽENSKA
KRVOSKRUNSTVO

1

2

3

2

4

2

5

6

NIZOZEM.
PISATELJ
(MAURITS)
GALIJ
SOLI
DUŠIKOVE PISALNICA
V NEKD.
KISLINE SAMOSTAN.

ERIKA
ŽNIDARŠIČ

1

NORV. RAZISTA
OTRPLOST,
PRIHOD V ISKOVALEC
ŠTEVILKA MAJHNA
POMENI PENTLJA ODREVE- PROSTOR (FRIDTJOF)
NELOST
ISTO ČRKO
KIS
KOS
TKANINE
ZA POVIJANJE

METRIČNI
POUDAREK
HRUP,
ROPOT

2

ČUDAK,
POSEBNEŽ
MUZIKALIJE

PESNICA
VOUK

ČEBELJI
SAMEC

STRANKA
V IZRAELU
UMETNA
SVILA

LEPILO
(REDKO)

OTOČJE V
MOLUKIH

5

JACK
LEMMON

DOBA,
OBDOBJE
KAMBOŠKI
POLITIK

AM. REŽIS.
(MARTIN)
STAVČNO
LOČILO

(STOJAN)

4

RADIOAKTIVNI
IZOTOP
TORIJA

NEKD.
SKRAJNI
NEM. POLIKONEC
TIK (JOPOLOTOKA HANNES)

AVSTRIJ.
KNJIŽEVNIK
(FRANZ)
PRVO
VRATNO
VRETENCE,
NOSEC

TEVE

KRALJICA
VODITELJ
PRI ŠAHU

NAZIV

6

VODNI
VRTINEC

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, enaslov: andreja.cmaj@koper.si, Časopis Mestne občine Koper izhaja predvidoma enkrat mesečno, Naklada: 24 000 izvodov, Fotografije: FPA, Ubald Trnkoczy, Robert Titan, Aleš
Logar, Foto Belvedere, Ana Gregorič 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

Pregovor meseca

Vsaka ptica poje tako, kakor ji je zrasel kljun. (slovenski)

www.peugeot.si

~

Na servisih Peugeot
Preverimo vsako
PodrobNost!

MENJAVA

OLJA IN OLJNEGA
FILTRA žE Od

48,99 €*

Pripravite svojega peugeota na poletje!
Menjava olja in oljnega filtra že od
48,99 Evrov. Podarimo vam dodaten
liter olja Total in brezplačen kontrolni
pregled vozila! Ponudba velja do 31.
avgusta 2011.

NAROČITE SE NA

~

*Cena 48,99 € velja za menjavo olja TOTAL QUARTZ 7000 10W40 (3 litre) z menjavo oljnega filtra in tesnila čepa za izpust olja za peugeot 206 z bencinskim
motorjem 1,4, z vključenim delom in materialom po veljavnem ceniku na dan 1. 6. 2011. Ob menjavi olja in oljnega fi ltra vam do 30. 6. 2011 podarimo
dodaten liter olja TOTAL in brezplačen kontrolni pregled vozila. Splošna ponudba velja od 6. 6. do 31. 8. 2011 pri sodelujočih pooblaščenih serviserjih Peugeot.

NOVA OLIMPIJA d.o.o.
Obrtniška 28, 6000 Koper, Tel. 05 611 61 11
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