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Časopis Mestne občine Koper / Giornale del Comune città di Capodistria

Dekani, 2. julij 2011:
Lastnik Kemiplasa Enver Moralić: »Danes mi je v veliko čast, da sem se odzval povabilu župana Borisa Popoviča, da vam povem nekaj
besed. Že dolgo let sem med vami. Vzljubil sem ta kraj in prizadeval sem si, da vam, ne glede na vse, pomagam, da ohranimo delovna
mesta in naredimo nekaj novega. Uspelo nam je zgraditi vinsko klet Brič, ki sodi med najlepše arhitektonske stvaritve v tem delu
Evrope. Sem zelo ponosen in hvaležen županu Popoviču, saj spremljam razvoj v Kopru in sem zelo presenečen nad temi fantastičnimi rezultati, ki sodijo v sam vrh v nekdanji državi Jugoslaviji. Koper je zame postal eden od centrov ekonomskega razvoja Slovenije.
Pred mesecem dni, ko sem ponovno prišel v Koper, sem zaprosil župana za kratek sestanek. Želel sem ga vprašati, kako mu lahko
pomagam v njegovi volilni kampanji. Morda finančno, moralno, ali kako drugače. Boris me je pogledal in rekel: »Ne rabim nič. Rekel
je le »zapri tovarno«. Bil sem kar presenečen in mislil sem, da se šali. Pogledal sem mu v oči, mu dal roko in rekel, da se strinjam. Mi
smo v tem mesecu delali na tem, da pridemo do dogovora in danes imam priložnost, da vam, poleg tega, da ste že dobili kanalizacijo
in vodovod, sam poklonim zaprtje Kemiplasa«.
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Rezultati ankete minulega meseca:
Kako ocenjujete zadnjo odločbo Ustavnega sodišča?
Končno je Mestna
občina Koper
ustavna

35 %

Vseeno mi je

8%

Zgodilo
se ni nič

19 %

Volk sit in
koza cela

38 %

Kemiplasa ni več! To je prav
gotovo zgodovinska novica, ki
bo še posebej Dekančankam in
Dekančanom ter seveda ostalim
bližnjim prebivalcem tovarne, ki
je dolga leta onesnaževala okolje,
bistveno spremenila vsakdan. Ti
se najbrž še niti dobro ne zavedajo, da jim odslej ne bo več treba
trepeteti pred nevarnimi izpusti.
Nič več ne bo nenormalnih pokov, uhajanja nevarnega kemičnega snega in jedkega smradu,
ki je vse predolgo nažiral zrak v
okoliških vaseh in onesnaževal
vrtnine in druge pridelke na poljih in njivah. Nič več ne bo pekočih grl, razdraženih oči, pene
na njivah in v reki Rižani in
najverjetneje bo občutno manj
tudi rakavih obolenj. Tudi sama
sem Pisjanka, ki je odraščala,
najprej z Iplasomin in nato s Kemiplasom. Spominjam se, kako
smo večkrat in celo med vikendi
morali zapirati okna, ker je zunaj neznosno smrdelo. Ker so v
Iplasu spet nekaj spustili v zrak…
Spominjam se protestov in zbo-

rov krajanov, nešteto sestankov
in vrste neizpolnjenih obljub
takih in drugačnih okoljskih
ministrov ter njihovih sodelavcev. Spominjam se belih kosmov
sumljivega izvora, ki so večkrat
pobelili okolico tovarne in spominjam se grozljiv zgodb ljudi,
ki so delali v tovarni. Poznala
sem dolgoletnega neutrudnega
borca za zaprtje tovarne, žal že
preminulega Lucijana Korvo
in poznala sem spisek ljudi iz
Dekanov, ki so drug za drugim
umirali za rakom. Moja družina
v tem žal ni izjema.
Bombastična novica, ki je bila
predvidena kot presenečenje in
so jo dan prej hoteli pokvariti,
(glej ga zlomka, ravno tisti, ki
bi v preteklosti ne samo lahko,
ampak morali, kaj storiti, sedaj
pa, ko vidijo, da so premagani,
bi radi brez sramu kradli in si
pripisali zasluge drugih), veliko
večino tistih, ki so bili minulo
soboto navzoči v Dekanih, seveda ni pustila ravodušne, med
njimi tudi mene ne. Neskončen
aplavz je sledil takoj po napovedi lastnika Kemiplasa, da je
na prigovarjanje župana Borisa
Popoviča, sprejel epohalno odločitev in krajankam in krajanom
podaril zaprtje kemične tovarne.
Te besede in ta aplavz bodo odmevali za vedno.
mag. Andreja Čmaj Fakin
Odgovorna urednica

Kemiplas končno
zapira vrata
Župan Mestne občine Koper Boris Popovič je minulo
soboto, 2. julija, na posebni slovesnosti v Dekanih,
namenu predal eno najpomembnejših pridobitev tega
kraja. Dekančanke in Dekančane in vse prebivalce
Mestne občine Koper pa je še veliko bolj razveselila
novica o absolutno najpomembnejši pridobitvi v zadnjem
desetletju, dokončnem zaprtju zanje okoljsko sporne
tovarne kemične industrije – Kemiplas.

Predaja overjenega dogovora o zaprtju Kemiplasa v roke prvega moža koprske občine
Borisa Popoviča je bil zgodovinski trenutek, ki ga je, pričakovano, pospremil bučen in
neskončen aplavz in geste odobravanja vseh, ki so bili prisotni. Kako tudi ne bi, s tem
sta lastnik Kemiplasa Enver Moralić in župan Boris Popovič za vselej sklenila temno
poglavje v življenjih krajank in krajanov Dekanov ter številnih drugih krajevnih skupnostih Mestne občine Koper, ki so si skupaj z koprsko občino vrsto let prizadevali za
zaustavitev te zdravju in okolju škodljive kemične industrije.

Župan Mestne občine Koper Boris Popovič je spomnil na dolgoletna prizadevanja
številnih, da bi se okolju in zdravju nevarno kemično proizvodnjo naposled zaustavilo, zaprtje oziroma konec obratovanja Kemiplasa pa si je kot prioritetno
nalogo v svojem prvem volilnem programu v letu 2002, in nato seveda tudi v
programu iz leta 2006, zastavil tudi sam.
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Sicer pa so v Dekanih proslavili tudi prvo fazo sekundarne kanalizacije, v okviru
katere je Mestna občina Koper uredila in rekonstruirala vodovod ter uredila meteorno in fekalno kanalizacijo, najpomembnejši del te naložbe pa predstavljata
ureditev in izgradnja nekaj manj kot 100 hišnih priključkov.

Ingrid Kocjančič, predsednica sveta KS Dekani je dejala, da je izredno vesela,
vendar ji je žal, da tega neumoren borec za zaprtje te tovarne Lucijan Korva ni
doživel.

JULIJ 2011 www.koper.si

Težko pričakovano zaprtje tovarne Kemiplas je v soboto pririsalo nasmeh na
obraz mnogim Dekančankam in Dekančanom ter krajankam in krajanom vseh
drugih krajevnih skupnosti Mestne občine Koper.

Ker je šlo v Dekanih za resnično zgodovinski dogodek, je veselo novico glede
zaprtja tovarne pospremil tudi veličastni ognjemet.

Tisoče prebivalcev Dekanov, Bertokov, Sv. Antona, Škofij in drugih najbližjih zaselkov tovarne Kemiplas je v soboto slavilo.

Zaprtje tovarne v Dekanih je bilo za vaščane najlepše darilo. Slavje se je spremenilo v pravo vaško veselico.

Navdušeni krajani so županu Borisu Popoviču čestitali za izjemni dosežek.
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»Za zaprtje smo si prizadevali na prav vse načine«
Objavljamo izsek županovega govora s slovesnosti v Dekanih, v katerem je spregovoril o dolgoletnem boju zoper
kemično tovarno Kemiplas.
Kot je v svojem govoru
v Dekanih pojasnil župan Boris
Popovič, so se v Mestni občini
Koper za zaprtje kemične tovarne Kemiplas borili ves ta čas in to
skupaj s krajani in civilno družbo, združeni tudi pod okriljem
Koordinacijskega odbora koprskih krajevnih skupnosti za čisto
okolje, v katerem so predstavniki
krajevnih skupnosti Hrvatini,
Škofije, Dekani, Sv. Anton, Pobegi-Čežarji, Bertoki, Ankaran,
Vanganel, Žusterna in OlmoPrisoje. »Med neutrudnimi borci
pa je bilo tudi kar nekaj krajank
in krajanov iz Dekanov, ki jih
sedaj ni več med nami«, je dejal
župan. Ob tej priložnosti je tako
omenil pokojnega Lucijana Korvo, za katerega je dejal, da se ga še
živo spomni, kako je v Pretorski
palači na eni od številnih okroglih miz nizal dolg spisek imen
ljudi, ki so odšli. »Tu je še Bertošanka, gospa Marija Štajber,
na pobudo katere je v letu 1999
pravzaprav prišlo do ustanovitve
Koordinacijskega odbora za čisto
okolje desetih krajevnih skupnosti s sedežem v krajevni skupnosti Bertoki in kateri se je Mestna
občina Koper s podelitvijo naziva častne občanke za večletno
prizadevanje, ozaveščanje ljudi o
pomembnosti kakovostnega življenjskega okolja in za boj proti
onesnaževalcem vsaj malo oddolžila,« je še pojasnil ter ponovno poudaril, da so si za zaprtje
zlogasne tovarne prizadevali na
prav vse možne načine.
Uporabili so tudi vsa pravna
sredstva
»Za to smo uporabili
vsa možna pravna sredstva in
v teh letih se je nabral zajeten
sveženj sodnih spisov, od spora
zaradi odstranitve škodne nevarnosti in prenehanja kršitev
osebnostnih pravic, v katerem
je Mestna občina Koper in ostali
tožniki, med katerimi ste bili številni krajani, zahtevala, da sodišče Kemiplasu naloži prenehanje

»Za zaprtje se ni zavzel nihče, ampak res nihče, iz trenutno vladajoče koalicije,
niti iz vodilne oziroma največje stranke socialnih demokratov, ki bi, če bi ji bilo
v interesu, še kako lahko udarila po mizi. Pa žal ni! En primer več v naši državi
in dokaz, kako v ključnem trenutku, za resnični in iskren interes državljank in
državljanov, odpovesta in pokažeta, da jim za malega človeka ni prav nič mar, tako
pravna država kot tudi politika nasploh!«, je dejal župan.

Županovim besedam je dekansko občinstvo bučno ploskalo.

Čeprav so nekateri skušali pokvariti presenečenje in si pripisati zasluge, je bilo v
Dekanih jasno, kdo je edini zaslužen, da Kemiplasa ni več.

proizvodnje, ter odstranitev vseh,
po našem mnenju, strupenih odpadkov, prek pravdnega postopka, v katerem Kemiplas zahteva
vknjižbo lastninske pravice na
posameznih nepremičninah, pa
spora zaradi plačila odškodnine,

vse do spora zaradi vzemirjanja
lastninske pravice v povezavi z
izredno priljubljeno rekreacijsko
potjo Parenzana. Sodni spori so
potekali na vseh inštancah, pred
okrajnim sodiščem v Kopru,
okrožnim sodiščem v Kopru,

višjim sodiščem v Kopru do
vrhovnega sodišča Republike
Slovenije v Ljubljani, ki je obravnaval in še obravnava vložene
revizije postopkov. V nekaterih
postopkih smo bili uspešni, žal
pa v najpomembnejšem, ki zadeva prenehanje proizvodnje,
vsaj do danes nismo bili uspešni.
Za pravice malega človeka, ki
zahteva le neoporečno okolje in
pravico do zdravega življenja, se
tako ni zavzelo niti koprsko sodišče, še manj pa domači politiki,
ki so bili tudi zaradi programa, v
katerega so jasno zapisali zaprtje
Kemiplasa, pravzaprav izvoljeni
v državni zbor, številni okoljski
ministri, ki so se v vseh teh letih
menjavali, vključno z nekdanjim
ministrom iz vrst Slovenske ljudske stranke, katere vidna članica
je tudi vaša sokrajanka,« je še
razložil in dodal, da se prav tako
za zaprtje ni zavzel nihče, ampak
res nihče, iz trenutno vladajoče
koalicije, niti iz vodilne oziroma
največje stranke socialnih demokratov, ki bi, če bi ji bilo v interesu, še kako lahko udarila po mizi.
»Pa žal ni! En primer več v naši
državi in dokaz, kako v ključnem
trenutku, za resnični in iskren
interes državljank in državljanov, odpovesta in pokažeta, da
jim za malega človeka ni prav nič
mar, tako pravna država kot tudi
politika nasploh!« Svoj govor je
sklenil z besedami, da je prizadevanja Mestne občine Koper ter
njenih občanov še najbolj razumel aktualni minister za okolje
in prostor Roko Žarnič, ki je, kot
pravi, edini priznal in brez ovinkarjenja in zavajanja povedal, da
je realno stanje v Ljubljani tako,
da ne vidi prav veliko možnosti,
da bi lahko okoljsko dovoljenje
Kemiplasu zavrnil oziroma nam
je na lep način povedal, da do
našega cilja, po katerem hrepenimo vsa ta leta, lahko pridemo
le z dogovorom. In sam sem mu
za njegovo iskrenost hvaležen«,
je sklenil župan.
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ki ima dušo. Vesela sem, da
se danes končuje zgodba s
kemično industrijo v Dekanih
in da imajo Dekančanke in
Dekančani tudi novo pridobitev, kanalizacijsko omrežje«.

Nevjo Jurinčič,
prebivalec Bertokov
»Lepše novice, kot je zaprtje
Kemiplasa, ne bi mogel slišati.
Zelo sem zadovoljen, to je
za nas največje darilo. Kar je
župan obljubil, je tudi izpolnil. Hvala mu! Tudi z razvojem naše občine na splošno,
sem zelo zadovoljen. Razvija
se mesto, razvija se podeželje.
Smo zadovoljni«.

Julija Kramar,
zmagovalka oddaje
Slovenija ima talent
»V Dekanih je bilo zelo lepo
nastopati, saj vselej, ko je
pred mano občinstvo, izjemno uživam. Glede na to, da
sem se rodila v stari koprski
porodnišnici in sem nekaj let
živela v Sečovljah, se tudi sama
čutim kot delček tega okolja. Z
razvojem Mestne občine Koper sem na tekočem. Vsakič, ko
obiščem sorodnike na Obali,
opažam razvoj v infrastrukturi
in lepi urejenost tega okolja,

Jana Metlika,
prebivalka Dekanov
»Z razvojem naše občine sem
zelo zadovoljna, še posebno
zaradi velikega razvoja in
napredka, ki smo mu priča v
zadnjih letih. Mesto Koper je
lepo urejeno, živahno. Zelo
rada se sprehajam po Kopru.
Upam, da se bo tak razvoj nadaljeval tudi v prihodnje«.

Petra Čmaj,
prebivalka Dekanov
»Razvoj naše občine je super in
verjamem, da se bo tako tudi
nadaljeval. Veseli me, da imamo nov nogometni stadion, na
katerega smo dolgo čakali. Zelo
me je razveselila tudi današnja
novica, da v Dekanih končno
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ne bomo imeli več Kemiplasa,
ki je vse predolgo onesnaževal
naše okolje.«

Robert Krajnc,
direktor Aerodroma Portorož
in prebivalec Šmarij
»Razvoj Mestne občine Koper
ocenjujem nadpovprečno. Marsikdo v Sloveniji bi se lahko zgledoval po našem županu Borisu
Popoviču. Glede na to, kar sem
danes slišal tu v Dekanih, da
ne bo več Kemiplasa, županu
lahko samo čestitam. Kapo dol!
Sploh ne dvomim, da ne bo
zmagal volitev.«

Metka Rudež,
prebivalka Dekanov
»Z razvojem Mestne občine
Koper sem zelo zadovoljna.
Glede na to, da delam v vrtcu,
sem še posebej pozorna na
to področje, ki menim, da se
razvija v pravi smeri. Zelo zadovoljna sem tudi z novim koprskim stadionom, ki je za nas
zelo pomembna pridobitev«.

Enver Moralić,
lastnik Kemiplasa
»Mislim, da je trenutno najbolj pomembno prav to, kar
smo naredili, torej sklenili izvensodno poravnavo in zaprli
Kemiplas, moja namera sedaj
pa je, da skupaj z županom
Mestne občine Koper, Borisom Popovičem ta prostor
tudi oplemenitimo. Poiskali
bomo seveda najboljšo
možnost, ki bo v prvi vrsti
omogočila zaposlovanje, sam
računam na zagotovitev zaposlitve od 300 do 500 ljudem. Danes sicer težko rečem,
v kateri smeri bomo delali
vnaprej, lahko pa rečem, da
bo to, kar bomo naredili,
nekaj izredno lepega, predvsem pa za ljudi nenevarnega.
Kemične proizvodnje na tem
mestu tako ne bo več. Dejstvo
je, da je treba to podjetje premestiti na drugo območje, na
drugo zemljišče, kar zahteva
čas in seveda veliko denarja.
Kot sem že povedal, sem zelo
pozitivno presenečen nad
tem, kar se v Kopru dela, to je
v teh kriznih časih, sploh pa
v tem delu Evrope preprosto
neverjetno, mogoče celo fascinantno. In če se bo razvoj
nadaljeval s takim tempom
tudi v prihodnje, ima Koper
veliko in dobro prihodnost.«

Design: Aktiv PR d.o.o.
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projekt bomo zgradili skladno z vašimi željami in potrebami
skupaj bomo določili način gradnje in materiale
pripravili bomo terminski plan in ga skupaj spremljali
gradbišče bomo prijavili, ga zaščitili in skrbeli za urejenost
z vodjo gradbišča boste ves čas gradnje tesno sodelovali
gradili bomo stroškovno in časovno najbolj racionalno
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Kako so kazale raziskave javnega mnenja?
S predčasnim glasovanjem so se v teh dneh težko pričakovane lokalne volitve začele tudi v naši občini. Pogledali
smo, kako so kazale raziskave javnega mnenja leta 2006 in kakšni so bili dejanski rezultati na volitvah leta 2006.
Leto 2006
Vir: Primorske novice, 13. 10. 2006

Uradni rezultati volitev 2006, Volilna udeležba 60,66 %
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KOPER JE NAŠ 51,25 %
SD 14,31 %
OLJKA 5,97 %
LDS 5,13 %
SDS 4,83 %
DeSUS 3,12 %

NSi 2,29 %
SLS 2,14 %
MLADI ZA KOPER 1,88 %

Uradni rezultati volitev županov 2006
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ZS 1,85 %

BORIS POPOVIČ (KJN)

AS 1,71 %

JADRAN BAJEC (SD) 11,63 %

AKACIJE 1,26 %
SNS 1,16 %
STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE 0,80 %
ISTRSKI DEMOKRATSKI ZBOR - Dieta democratica Istriana 0,77 %
ZZP 0,62 %
Tomšič Mirko in skupina volilcev 0,37 %

VIKTOR MARKEŽIČ (Oljka) 5,65 %
BREDA KRAŠNA (LDS) 3,41 %
JANKO SEVER (AS) 2,11 %
MARKO BRECELJ (Akacije) 1,86 %
FRANC MALEČKAR (ZS) 1,57 %
ANTON SAGADIN (DeSUS) 1,50 %
IVAN MATOŠ (NSl) 1,07 %

ONL-KOPER JE 0,33 %
EU DEMOKRATI SLOVENIJE 0,31 %

MOJCA HILJ TRIVIČ (SNS) 0,92 %
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Kako kažejo aktualne raziskave?
Katerega izmed naštetih kandidatov boste volili za župana Mestne občine Koper?
Pred časom so se v
Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki se bodo udeležili volitev (n=408)
medijih pojavili rezultati, ki naj
bi kazali na 32 odstotno oz 35 Vir: Ninamedia d.o.o., junij 2011. N = 408
odstotno podporo županske10
20
30
40
50
60
mu kandidatu Janezu StarmaSTEFAN KOCJANČIČ
1,2 %
DRAGAN SADŽAK
0,0 %
nu. Raziskavo pri isti agenciji
MARKO BRECELJ
0,7 %
– Ninamedia je naročil tudi naš
časopis. A glej ga zlomka, po tej
OLGA FRANCA
4,7 %
raziskavi ima županski kandiBORIS POPOVIČ
54,7 %
dat Janez Straman le 9,3 odsto9,3 %
JANEZ STARMAN
tno podporo.
Za primerjavo smo Ne vem, ne morem se odločit
22,8 %
raziskavo javnega mnenja na6,6 %
Ne želim odgovoriti
ročili tudi pri podjetju Interstat.
Katero izmed naštetih strank za občinski svet Mestne občine Koper boste volili v nedeljo 10.7. 2011 na lokalnih volitvah?
Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki se bodo udeležili volitev (n=408)
Vir: Ninamedia d.o.o., junij 2011. N = 408
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SDS 4,9 %
NSi 0,5 %
SMS 1,2 %
Koper je naš 29,7 %
ZZP 0,2 %
Oljka 2,5 %
ZS 0,5 %
Zares 1,5 %
SLS 1,7 %
Akacije 0,7 %
SD 9,6 %
LDS 2,2 %
SNS 0,7 %
DeSUS 3,9 %
Ne vem, ne morem se odločiti 35,5 %
Ne želim odgovoriti 4,7 %

Vir: Interstat, junij 2011. N = 424
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Ne vem, ne morem
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50

60

59,1 %

BORIS POPOVIČ

DRAGAN SADŽAK

40

24,6 %
5,4 %

AKTUALNO

8

www.koper.si JULIJ 2011

Katero izmed naštetih strank za občinski svet Mestne občine Koper boste volili v nedeljo 10.7. 2011 na lokalnih volitvah?
Vir: Interstat, junij 2011. N = 424
Koper je naš 34,1 %
SD 6,2 %
SDS 4,1 %
DeSUS 3,4 %
OLJKA 2,6 %
SLS 1,7 %
LDS 1,3 %
ZARES 0,9 %
ZZP 0,9 %
AKACIJE 0,9 %
ZS 0,8 %
SMS 0,6 %
NSi 0,5 %
Ne vem, ne morem se odločiti 36,1 %
Ne želim odgovoriti 5,9 %

Koga bi volili za župana?
Vir: Delo Stik, junij 2011 N = 408
20
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BORIS POPOVIČ (KJN) 56,9 %
JANEZ STARMAN (SD; LDS; Oljka in Zares) 10,6 %
OLGA FRANCA (SLS) 4,1 %
MARKO BRECELJ (Akacije) 2,0 %
DRAGAN SADŽAK (SMS - Zeleni Evrope) 1,2 %
STEFAN KOCJANČIČ (SDS) 0,7 %
ne vem 24,6 %

Koga bi volili za župana?
KOPER JE NAŠ 33,0 %
SD 9,7 %
SDS 6,7 %
DeSUS 5,1 %
OLJKA 3,6 %
SLS 3,2 %
SMS - Zeleni Evrope 2,6 %
AKACIJE 2,1 %
ZARES 1,9 %
ZZP 0,9 %
ZS 0,8 %
LDS 0,6 %
SNS 0,5 %
NSi 0,2 %
Ne vem 27,6 %
Drugo 1,5 %
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Figov list

Mojca Beljan

Z volitvami, ki so jih
prebivalke in prebivalci Mestne
občine Koper končno dočakali, je
nekaj hudo narobe. Nekaj nedvomno smrdi, zato si je potrebno
zatisniti nosove. In kaj pravzaprav
tako smrdi? Smrdi to, da se na volitvah v močni, veliki in enotni občini mirne duše pojavljajo politični
akterji, ki so se v parlamentu in
zunaj njega goreče borili za njeno
razbitje in za odcepitev ankaranske
krajevne skupnosti. Ti akterji gredo zdaj brez kančka sramu v volilni
boj, da bi izvolili svojega župana in
svoje svetnike v občinski svet, torej
v najvišji organ lokalne samouprave, ki zastopa občane celovite, nerazdeljene koprske občine.
Zastavlja se vprašanje,
kakšna je moralna integriteta teh
strank, kje je njihova pokončnost,
kam so skrili svoje toliko proklamirano poštenje in doslednost. Če
bi te stranke bile res dosledne, bi se
na volitvah sploh ne pojavile, saj to
ni občina, ki jo zagovarjajo oziroma si jo želijo.
Pravijo, da je politika
umazana, a še bolj kot to so najbrž
umazane duše nekaterih politikov.
Napajajo se pri izviru dvoličnosti. Ti politiki so dvolični, vendar
nikakor niso naivni. Dobro se
namreč zavedajo, da volivke in
volivci v koprski občini niso spregledali njihovega prizadevanja za
razbitje koprske občine. Zato so
se skrili. Čeprav so se dali v koalicijo in imenovali enotnega žu-

panskega kandidata, se v javnosti
ne pojavljajo kaj dosti. V ospredje
političnega boja so namreč potisnili majhno stranko. Znano je
sicer, da na rezultate lokalnih, torej
občinskih volitev vplivajo povsem
drugi dejavniki kot na rezultate
političnih, vsedržavnih volitev, pa
vendarle ima na rezultate prvih
določen vpliv tudi splošno stanje v
državi. Ker pa je to stanje slabo in
ker zanj nosi levji delež odgovornosti trenutna vladna koalicija, ki
je v zadnjih treh letih sprejemala
zgrešene politične odločitve, je logično pričakovati, da bodo volivci
na občinskih volitvah kaznovali
vse stranke te neposrečene koalicije. In te svoje izjemne šibkosti
in ranljivosti se te stranke še kako
dobro zavedajo.
Zavedajo se tudi, da za
Mestno občino Koper ter za njene prebivalke in prebivalce, kljub
temu, da so bile na oblasti vrsto let
in da so imele v rokah vse vzvode
odločanja, niso naredile prav nič..
Nasprotno! Interesom koprske občine so celo škodile. Zato je razumljivo, da se ne želijo preveč izpostavljati. Zares, LDS, SD in Oljka bi
se morale preimenovati kar v Figo,
koalicija z županskim kandidatom
domnevno levo sredinskih vrednot pa si za simbol nadeti figov
list. Ta namreč skriva nekaj, česar
bi se morali sramovati in kar zadeva koprsko občino, bi moral biti
njihov sram res velik. In imajo kaj
skrivati - skoraj vsega, česar se je
v koprski občini lotila država (torej vlada), je propadlo ali se hudo
zataknilo: semedelski nadvoz,
predor pod Markovcem, obnova
Jadranske (državne) ceste, cesta Sv.
Anton-Gračišče, ceste GračiščeGradin, DPN o Luki Koper, regulacija strug rek, čiščenje bregov,
hudournikov... Na drugi strani pa
je bilo vse, česar se je lotil oziroma
obljubil župan Boris Popovič, uresničeno, dokončano ali pa je na
dobri poti, da bo narejeno. Ljudje
to vidijo in za to niso potrebna reklamna gesla in niti propaganda.
Najboljši dokaz sposob-

nosti neke politike so rezultati, ki
jih lahko otipaš, vidiš, občuduješ,
uživaš. O Popovičevih posegih ima
sicer lahko vsakdo svoje mnenje,
nekomu so všeč, drugemu niso,
tretji so do njih brezbrižni, vendar
pa je nekaj neizpodbitno: Koper
se spreminja, oživlja, doživlja svojevrstno renesanso. Videti je, da je
v ozadju načrt, ki se postopoma, a
vztrajno uresničuje in nikakor ne
gre za nekakšno stihijo.
Ljudje opazijo: na eni
strani ustvarjalno energijo, na
drugi rovarjenje, razbijanje, uničevanje. Tudi tisti, ki ga ne marajo,
so Popoviču morali priznati, da je
pristajanje največjih svetovnih ladij
za potniški promet v Kopru, njegov velik uspeh, ki je oživel mesto
in širšo okolico. To so izhodišča, na
katerih je možno graditi. Niča, stagnacije in sivine, v čemer je Koper
tičal pred Popovičem, se ne da kar
tako pozabiti.
Hja, pravzaprav delajo
Popovičevi politični nasprotniki
napako za napako in mu servirajo
zmago na pladnju. Namesto, da bi
bili do župana hladno indiferenti,
so z njim obsedeni, v njihovih dejanjih je čutiti slo po maščevanju,
po uničenju. Zato njihova temeljna drža ne more biti drugačna kot
kritizerska in rušilna. Zato izgubljajo zaupanje, saj ljudje ne marajo
praznega kritizerstva, sovraštva in
zgolj praznega govoričenja. V ljudeh se utrjuje občutek, da Popovič
dela, gradi in razmišlja, oni pa le

glasno kritizirajo. Čeprav samozvana levosredinska koalicija trdi,
da je za ljudsko voljo, pa v resnici
ljudem ne zna prisluhniti, saj se
čuti zelo močna, saj obvladuje vse
institucije v državi.
Na koprskih volitvah se
dogaja zanimiv paradoks: ljudje
v svojem okolju primerjajo učinkovitost občine in države. Država
tone, občina cveti. Glasb ljudstva
je, da tu nekaj ne more biti v redu,
tu nekaj ne štima. Zato je čutiti,
da se stranke vladne koalicije na
lokalnih volitvah skušajo skriti za
olivnozelenim figovim listom in se
izogibajo že sami omembi Ankarana, saj je večina med njimi razbitje Mestne občine Koper ne samo
podpirala, ampak skušala tudi
udejanjiti. Na tej točki se namreč
pred ljudmi upravičeno čutijo šibke. Ker se čutijo šibke, obtožujejo
krajanke in krajane, da so zapeljani, zmanipulirani, da padajo pod
vpliv enega človeka. Skratka, profesionalni politiki so tisti, ki naj bi
vedeli, kaj je prav. Ljudstvo pa seveda ne. Torej, če je politika neuspešna, je potrebno menjati ljudstvo.
V Kopru je potemtakem potrebno
skupaj z županom Borisom Popovičem zamenjati tudi občanke in
občane. Politiki namreč vedo, kaj je
prav, ljudje pač ne. Ampak na koncu je na volitvah politikom račun
vedno izstavljen.
Mojca Beljan

Družinska tradicija obdelave
naravnega kamna od leta 1917
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Nov dom upokojencev in oskrbovana
stanovanja bodo nared že prihodnje leto
V Olmu so položili temeljni kamen za gradnjo prvih oskrbovanih stanovanj v koprski občini in novega doma za
starejše občane, ki naj bi zaživel že prihodnje poletje.

V začetku prejšnjega tedna so župan Mestne občine Koper Boris Popovič, direktorica Doma upokojencev Ptuj Kristina Dokl in direktor Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Koper Darko Kavre v Olmu položili temeljni kamen za
gradnjo prvih oskrbovanih stanovanj v koprski občini in novega doma za starejše
občane. Mestna občina Koper bo z naložbo v nov dom upokojencev, v katerem
bo prostora za 150 oskrbovancev, dosegla 80 odstotno pokritost z institucionalnim varstvom, v 30 oskrbovanih stanovanjih pa bo svoj dom že jeseni 2012 lahko
poiskalo nekaj več kot 40 starostnikov.

V prvih 30 oskrbovanih stanovanj v Mestni občini Koper se bodo lahko prvi
stanovalci vselili že jeseni 2012. Investitorja, Javni stanovanjski sklad Mestne
občine Koper in Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja
sta namreč že pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Novi dom za starejše občane, ki bo deloval pod okriljem Doma za upokojence Ptuj, je
že v gradnji. Zanj je Mestna občina Koper najprej sprejela občinski podrobni prostorski
načrt in z njim dopolnila obstoječe in veljavne prostorske akte ter priskrbela zemljišče
in investitorja oprostila komunalnega prispevka. V novem domu upokojencev bo prostora za kar 150 oskrbovancev, skupaj z obstoječim domom upokojencev na Markovcu
pa bo Mestna občina Koper imela 350 namestitvenih možnosti za starejše občane, s
čimer bo dosegla visoko 80-odstotno pokritost z institucionalnim varstvom. V novem
domu upokojencev, ki naj bi vrata odprl prihodnje poletje, bo svoje prostore našel tudi
Dnevni center za 15 starejših oseb.

»S tem dejanjem odpiramo povsem novo poglavje na področju skrbi za kakovostno, pestro in bogato življenje naših starejših občank in občanov,« je ob priložnosti
poudaril prvi mož koprske občine Boris Popovič in pojasnil, da je to zgolj nadaljevanje v smeri, ki so si jo na Mestni občini Koper zastavili že takoj po nastopu njegovega prvega mandata. Takrat so se namreč odločili za aktiven pristop k
reševanju stisk in težav starejših občank in občanov in v ta namen spletli bogato
mrežo programov skrbi za starostnike, ki ne vključuje samo organiziranega institucionalnega varstva, ampak tudi pester nabor drugih programov, ki starejšim
omogočajo bodisi pomoč na domu, bodisi varovanje na daljavo ali katerokoli
drugo storitev socialnega servisa.

Medtem ko dom upokojencev že gradijo, bodo z gradnjo 30 oskrbovanih stanovanj pričeli prihodnji mesec. Svoj delež pri tej naložbi je prispevala tudi koprska
občina, ki je priskrbela zemljišče in investitorja oprostila komunalnega prispevka.

Kot je povedal prvi mož Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper
Darko Kavre, bo objekt oskrbovanih stanovanj prvi tovrstni objekt v naši občini.
V objektu bo 30 oskrbovanih stanovanj, v kletni etaži pa garaža s 25 - imi parkirnimi mesti. Objekt bo imel tudi skupni prostor za druženje, pralnico in kolesarnico.
Vrednost celotne investicije je ocenjena na 2,5 milijona evrov. V stanovanjih bodo
obračunavali neprofitno najemnino, na javnem razpisu za dodelitev oskrbovanih
stanovanj pa bodo pri dodelitvi imeli prednost občani Mestne občine Koper.
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Kako ocenjujete razvoj Mestne občine Koper?
bi v prihodnje morali le nekoliko več pozornosti nameniti
podeželju.«

Kristina Dokl,
direktorica Doma
upokojencev Ptuj
»Nad razvojem mesta Koper
sem presenečena, pa ne samo
jaz, tudi moji sodelavci so.
Danes, ko smo se peljali k vam,
na položitev temeljnega kamna
v Olmo, smo videli, da je mesto
prečudovito. Koper se zadnja
leta zelo zelo razvija. Viden je
velik napredek.«

Majda Dodič,
prebivalka Žusterne
»V zadnjih letih v naši občini
opažam zelo velik razvoj. Zelo
sem zadovoljna. Veliko se
dogaja na prav vseh področjih,
bodisi na kulturnem področju
bodisi na področju prireditev.
Čeprav živim v Žusterni, se
skušam udeleževati vseh dogodkov v mestu. Upam, da bo
tudi v prihodnje tako«.

Miroslav Lah,
upokojenec iz Kopra
»Razvoj je viden. Ljudje govorijo, da je občina zadolžena,
a to so navadne floskule. Kot
član stranke Desus lahko povem, da bomo podprli župana
Borisa Popoviča. Menim, da

Bruno Žorž,
prebivalec Olma
»Razvoj občine je super. V zadnjih letih se je nekaj naredilo,
prej, od leta 1957, ko sem prišel
sem, pa je praktično vse stalo.
Naredile so se ulice, uredila se
je okolica, ceste, praktično vse.«

Adela Žorž,
prebivalka Olma
»Razvoj občine ocenjujem
odlično. Ves Koper se je spremenil. Zelo lepo, všeč mi je
sprehajališče, urejeno območje
ob severni obvoznici. Zelo sem
zadovoljna.«

Luigi Maier,
Moscamora, Koprčan »Cavresan«
»Speriamo che lo sviluppo di
Capodistria vada avanti cosi`.
Il nostro sindaco Popovič in
tutti questi anni ha fatto di
Capodistria una citta` viva, ha
fatto di tutto. Dalle fognature
alle strutture, ha rinnovato Capodistria.«

Milena Končina,
predstavnica ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve
»Mesto je čudovito, napredek
je opazen. Veseli me, da zadeve
napredujejo in so zelo vidne.«

Marijo Funčič,
Predsednik društva
invalidov Koper
»Povem lahko na kratko in jasno. Razvoj Mestne občine Koper ocenjujem kot zelo dober.
Vsi predhodniki župana Borisa
Popoviča pa se lahko kar skrijejo.«

Ivan Ratajec,
prebivalec Olma
»Presrečen sem, da imamo za
župana Borisa Popoviča. Imam
ga zelo rad in ga cenim, saj je
veliko naredil za naše mesto.«

Nada Fišer,
prebivalka Ptuja
»Koper je čudovit, zelo me je
navdušil. Z veseljem si ga bom
še malo ogledala.«
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Balinarska dvorana odprla svoja vrata
Župan Mestne občine Koper Boris Popovič, direktor podjetja Makro 5 Rajko Žigante ter predsednik in
nekdanji predsednik Balinarskega kluba 4. julij Vlado Vejnovič in Albin Ivan Jenko so minulo nedeljo, 3. julija,
s prerezom traku namenu predali novo Balinarsko dvorano Žusterna in večnamensko športno igrišče ter
parkirišče s 26-imi parkirnimi mesti na Beblerjevi ulici.

Balinarska dvorana Žusterna je zgrajena po najnovejših in najsodobnejših standardih za gradnjo športnih objektov ter v skladu z mednarodnim tehničnim pravilnikom, ponaša se s štirimi balinišči in tribunami na vzhodni strani, v kateri je
prostora za kar 192 gledalcev (dvorana ima kapaciteto 144 sedežev in 48 stojišč),
ter sklopom spremljajočih in pomožnih prostorov na zahodni strani. Tega sestavljajo vhodna avla v dveh etažah s stopniščem in dvigalom, sanitarje in garderobe
za tekmovalce, ter sanitarje za obiskovalce v pritličju, pa tudi sodniški prostor in
prostor za delegata. Spremljajoči objekt poleg tega vključuje tudi klubski prostor
s posebno večnamensko avlo v nadstropju s pogledom na dogajanje v dvorani.

Več stoglavo množico, med katerimi je bilo videti tudi veliko znanih obrazov,
sta z nekaj pozdravnimi besedami nagovorila nekdanji predsednik Balinarskega
kluba 4. julij Albin Ivan Jenko in prvi mož koprske občine Boris Popovič. »Šele
danes uživamo sadove našega truda, zato se prisrčno zahvaljujem vsem, ki so
prispevali, da smo danes prišli do takšnega lepega objekta za balinanje, otroke in
druge športnike. Težko je bilo ali sladko je, ko vidim to, kar imamo pred seboj.
Zahvaljujem se fantom, ki so se potrudili, izvajalcem, ki so pridno in neumorno
delali, da so pravočasno naredili to, kar mi danes vidimo. Vidimo nekaj lepega,
nekaj kar Semedela, Žusterna in Markovec, kljub velikemu naporu do sedaj niso
imeli. Zahvala za to gre našemu županu Borisu Popoviču«, je dejal Jenko.

Kot je povedal župan Boris Popovič, gre za prepotrebne pridobitve na področju
športne infrasturkture, ki jih na Markovcu, Žusterni in Semedeli, če odštejemo
športna igrišča in druge površine v okviru osnovnih šol in vrtcev, doslej ni bilo.

Z gradnjo te zajetne naložbe je na javnem razpisu izbrani izvajalec, to je koprsko
podjetje Makro 5, začelo že septembra lani, danes, zgolj devet mesecev kasneje,
pa se na tem mestu že bohoti prava lepotica, 1054 kvadratnih metrov velika balinarska dvorana.

Gre za prepotrebne pridobitve na področju športne infrastrukture, ki bodo vsem
krajanom in krajankam Žusterne, Markovca, pa tudi Semedele, povečale možnosti
za aktivno in zdravo preživljanje prostega časa ter za medsebojno druženje, s tem
pa tudi bistveno izboljšale kakovost življenja in bivanja.

V neposredni bližini balinarske dvorane je koprska občina povsem na novo
zgradila in uredila tudi prepotrebno večnamensko športno igrišče, s posebno supersoft podlago, namenjeno za igranje malega nogometa, rokometa in košarke.
Igrišče je osvetljeno in opremljeno z močnimi reflektorji, na njem pa je občina
uredila tudi vodovodni priključek s pitnikom.
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Občina je v okviru te naložbe med balinarsko dvorano in večnamenskim igriščem
zgradila in uredila še razsvetljeno parkirišče s 26-imi parkinimi mesti.

Mestna občina Koper je na strehi objekta uredila še prepotrebno otroško igrišče,
ga tudi opremila z modernimi in varnimi igrali ter postavila klopi, pod tribunami
pa namenila prostor za dva kioska, do katerih je mogoče dostopati kar z Beblerjeve ulice.

Slovesnosti ob odprtju nove dvorane so se udeležili številni ljubitelji tega športa in
drugi prebivalci naše občine.

Trak so prerezali župan Mestne občine Koper Boris Popovič, direktor podjetja
Makro 5 Rajko Žigante ter predsednik in nekdanji predsednik Balinarskega kluba
4. julij Vlado Vejnovič in Albin Ivan Jenko.
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in ostali. Menim, da je to dobra
odločitev župana, da je postavil
športen objekt v naselju, kjer živi
veliko otrok in ostalih, predvsem
starejših, ki se lahko ukvarjajo z
balinanjem«.
Dragan Zajc,
občan Kopra
»Z novo dvorano sem zelo zadovoljen in mislim, da je zelo
lepa. Mestna občina Koper je
čudovita. V naši Krajevni skupnosti Žusterna se je končno
začelo nekaj dogajati.«

Peter Bernik,
Ljubljana Balinarski klub Šiška
Zelo sem zadovoljen z odprtjem
nove balinarske dvorane v Kopru. Balinarski prijatelji iz Šiške
že dolga leta sodelujemo in smo
prav veseli, da se v Sloveniji
zgradi kakšna taka dvorana, tak
objekt, kot je tu v Žusterni. Veseli
smo, da gre balinanje naprej po
poteh, ki so si jo začrtali zveza

Emerik Eržen,
predsednik Društva
upokojencev Žusterna
»Ta pridobitev je za Markovec in
Žusterno enkratna, kajti tega prej
ni bilo. Otroci, starejši občani
in ostali niso imeli nobenega
kotička, kjer bi lahko kakšno
urico namenili športu, rekreaciji
ali pa razvedrilu. Ta pridobitev
pa je res enkratna za Žusterno in
Markovec, tako da čestitke vsem
tistim, ki so planirali in imeli vizijo, da se nekaj v tem kraju naredi. Nad razvojem Mestne občine
Koper sem prijetno presenečen.
Moram povedati, da sem bil
Izolan, na družinske sprehode
sem vedno hodil v Izolo. Priznati
moram, da sem v zadnjem času

ob razvoju Mestne občine Koper
ostal brez besed. Izolani smo na
sprehode začeli hoditi v Koper.
To, kar je bilo narejeno v tem
času, ni bilo narejeno štirideset
let. »Ala mu vera« županu Borisu
Popoviču, ker je iz pravega testa
in je naredil, kar ni niti eden
župan do sedaj in mislim, da niti
nihče po njegovem odhodu ne
bo. Zato želim, da bi ostal v svoji
funkciji do penzije.«

Vlado Vejnovič,
predsednik Balinarskega
društva 4. julij
»V svoji funkciji predsednika balinarskega društva sem
komaj 3 mesece in takšen velik
objekt je za novega predsednika lahko samo velika spodbuda, da začnemo delati tudi
z mladimi, saj vemo, da se do
sedaj tako intenzivno z njimi
ni delalo. Upam, da nam bo
uspelo. V času županovanja

gospoda Borisa Popoviča se
je naredilo ogromno. To vidim na vseh področjih tako
na športnem, kulturnem in
splošno-družbenem. Mislim,
da je to za koprsko občino zelo
dober in velik uspeh.«

Eric Scottkillough,
prebivalec Los Angelesa, ki občasno živi v Kopru
»V Koper sem prvič prišel
leta 1993 in Koper se je spremenil ne le 100% ampak kar
500%. Današnje odprtje balinarske dvorane je samo še en
primer spreminjanja Kopra, ki
je postalo prečudovito mesto.
Vse, kar se dogaja v mestu, je
čudovito in prelepo. Mesto je
res fantastično.«
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Koper ima nove javne sanitarije
Župan Mestne občine Koper Boris Popovič in direktor Komunale Koper Igor Hrvatin sta minulo soboto namenu
predala prenovljene javne sanitarije na tržnici tik ob novem Hlavatyjevem parku v Kopru.

Staro, neurejeno in nekaj časa tudi zaprto javno stranišče, so tako zamenljali povsem novi, sodobni in moderno opremljeni prostori, ki se ponašajo tudi z videonadzornim sistemom na vhodu in osvetlitvijo na senzor.

Dogodek so z izvirnimi koprskimi pesmimi z motivi iz 15. in 16. stoletja počastili
člani moške pevske skupine La Porporella pod vodstvom Emila Zonte.

Za popestritev slavnostnega odprtja je z odlično igro in hudomušnim humorjem
poskrbela odlična Darija Krkoč.

Trak sta prerezala župan Boris Popovič in prvi mož Komunale Koper Igor Hrvatin.

Vsa vrata v javnih sanitarijah so opremljena s senzorjem za gibanje, vrata v prostore namenjene mamicam in invalidnim osebam pa imajo posebne vrste senzor,
ki se odpira le ob neposredni bližini osebe. V novih sanitarijah, ki bodo odprte
vsak dan, med 7. in 24. uro, bo poskrbljeno tudi za varnost, s posebno roleto za
varovanje pred vhodom, v času obratovanja pa bo vselej prisotna tudi oseba, ki bo
skrbela za urejenost in čistočo nove koprske pridobitve.

V ženskem delu sanitarij je pet stranišč, v moškem delu pa je poleg petih stranišč
tudi pet pisoarjev. V novih prostorih sta ločena tudi prostora s straniščem za
mamice z otroki, ki je širše in prilagojeno tudi za mamice z vozički ter opremljeno
s podaljšanim pultom za previjanje, ter stranišče za invalidne osebe.
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obisk, so zelo navdušeni. Pravijo, da je to drug Koper, povsem
nov, to ni več Koper, kakršen
je bil včasih. In za vse to lahko
rečemo samo hvala našemu
županu Borisu Popoviču«.

Nada Raspor,
občanka Kopra
»Smo zelo zadovoljni, predvsem mi starejši smo srečni, da
smo vse to doživeli. Že toliko
let smo v Kopru in končno smo
dočakali takšen razvoj, prej
nismo imeli ničesar. Imamo
prelepa sprehajališča, imamo
klopi, na katerih lahko posedamo in imamo kaj videti«.

Urška Jurak
občanka Kopra
»Razvoj občine je super. Sem
zelo zadovoljna. Vse je urejeno
tako, kot je treba. Nimam kaj
dodati oziroma lahko dodam,
da v nedeljo na volitvah volimo
našega župana«.

Bruno Pečarič,
občan Kopra
»Za oceniti razvoj naše občine
preprosto
nimam
besed.
Napredek je viden že sam po
sebi. Kar je bilo narejeno v
zadnjih letih, prej 50 let ni
bilo narejeno. Prej je bil Koper
zapuščen, zdaj pa smo lahko
ponosni. Županu bi se rad zahvalil za vse, kar je naredil.
Ne vem, zakaj mu to nekateri
očitajo. Pa saj vse, kar je naredil, ne bo vzel s sabo v grob. To
je naredil za nas, za naše otroke.
To bo ostalo. Tudi prijatelji iz
tujine, ki prihajajo k nam na

Marjeta Kozlovič,
občanka Kopra
»Z razvojem občine sem zelo
zadovoljna in srečna sem, da
to lahko povem. Poglejte samo
Italijane, ki prihajajo k nam v
Koper. Kar blaženi so. Oni pravijo, da Trst se ne more primerjati z našim prelepim Koprom in
tudi sama menim tako«.

Nataša Jenko,
občanka Kopra
»Z razvojem naše občine sem
zelo zadovoljna, ker se res
vidi veliko sprememb in velik napredek. Koper je zelo
zaživel, v Kopru se počutim
prijetno, povsod je veliko ljudi,
vse je lepo urejeno, predvsem
za otroke, ki imajo na voljo
prelepa in varna igrala«.

Sladana Grdjan
občanka Kopra
»O razvoju naše občine bi lahko
napisala cel referat. Zelo zadovoljna sem z vsem. Vesela sem,
da so uredili javne sanitarije,
saj imam težave z mehurjem
in vesela sem, da so sanitarije
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prilagojene invalidom. Všeč
mi je tudi, da ste na občini vsi
dostopni, prijazni in človeški«.

Lučka Vatovec,
občanka Izole
»V Kopru je enkratno. Toliko
imajo nekateri za povedati
proti Popoviču, ampak toliko,
kot je naredil on, ni naredil še
noben župan. Noben župan!
Prej sem stanovala v Kopru in
čeprav sedaj stanujem v Izoli,
bi se znova spet rada vrnila v
Koper, ker je prečudovit. Koper je prečudovito mesto«.

Zita Vajgel,
občanka Kopra
»Z novo balinarsko dvorano
sem zelo zadovoljna, lepo
so naredili in verjetno bo
pomagalo našemu okolju. Z
razvojem Mestne občine Koper
sem več kot zadovoljna, ker je
res zelo lepo, to je treba povedati. Najbolj sem zadovoljna s
sprehajalnimi potmi ob morju.
Na splošno pa je celotno okolje
lepo in urejeno za vse tiste, ki
vemo, kako je bilo prej.«

Damjana Kecel,
občanka Kopra
»Z razvojem občine sem zelo
zadovoljna, imamo najboljšega
župana vseh časov. Je edini, ki
je za Koper nekaj naredil, vsi
ostali pa za Koper niso naredili
nič, naredili so samo za sebe«.

Veber Valentin,
občan Kopra
»Sem izredno zadovoljen,
predvsem z novim parkiriščem
in otroškim igriščem ob novi
balinarski dvorani, na žalost
smo ju morali čakati 20 let.
Razvoj Mestne občine Koper
je izjemen, upam le, da bodo
uspeli držati tak tempo, saj je ta
res »hud«.

Tamara Vatovec,
občanka Kopra
»Z razvojem naše občine sem
zelo zadovoljna. Župan Boris
Popovič je za Koper naredil
ogromno in zato bom glasovala zanj«.

Andrej Jelačin,
občan Kopra in režiser
»Z današnjo pridobitvijo (balinarsko dvorano) sem zelo zadovoljen. To je veliko dejanje med
drugimi še večjimi. Res mislim,
da je Mestna občina Koper z
županom Borisom Popovičem
naredila čudeže. Drugi jamrajo, on pa dela. Napadajo ga,
on pa se dviguje še višje. Mislim, da ga je treba podpret, kajti
naredil je tisto, kar bi morale že
mnoge generacije prej.«

NAŠA OBČINA
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16 občin podpisalo pogodbo za Cero Nik
Konec junija so župani oziroma podžupani 16 občin, Mestne občine Koper, občin Izola, Piran, Borovnica,
Cerknica, Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Ilirska Bistrica, Log - Dragomer, Logatec, Loška Dolina, Pivka,
Postojna, Sežana in Vrhnika, podpisali medobčinsko pogodbo za projekt Centra za ravnanje z odpadki
Notranjske, Istre in Krasa.
Namen
izgradnje
CERO NIK je urediti celotno
regijsko infrastrukturo, da bo
ravnanje z odpadki čim bolj
gospodarno. Glavni namen
investicije je uvesti tehnična
merila (programe, naložbe)
za zmanjšanje količin proizvedenih odpadkov ter postavitev učinkovitega sistema
ravnanja z odpadki, ki se uresničuje v posamezni lokalni
skupnosti, za kar so zadolžene občine in njihova komunalna podjetja.

Cilj investicije CERO NIK je
upoštevanje doseganja ciljev iz strategij in operativnih
programov, medtem ko bodo
objekti ustrezali tudi prostorskim, tehnološkim in sociološkim zahtevam. Projekt
bo prispeval k ciljem trajnostnega razvoja z zmanjšanjem količine trajno odloženih odpadkov na odlagališču,
manjšimi emisijami v tla,
zmanjšanimi emisijami metana in ogljikovega dioksida
v zrak, k čemur nas zavezuje
tudi kjotski protokol.

Projekt obsega izgradnjo naslednjih tehnoloških
sklopov: mehansko-biološka
obdelava odpadkov s pripadajočo upravno stavbo, sortirnica mešanih komunalnih
odpadkov, demontažna hala
kosovnih odpadkov, skladiščni objekti in dovozne poti z
manipulativnimi platoji ter
drugi spremljajočimi objekti.
Nova lokacija za postavitev CERO NIK se nahaja
na okoljsko in družbeno bolj

sprejemljivem območju občine Logatec, za katero so že
sprejete podlage in ustrezni
občinski prostorski dokumenti, ki ustrezajo predvideni
okoljski dejavnosti.
Po do sedaj izdelanih
tehnoloških rešitvah znašajo
ocenjeni investicijski stroški
42.500.000,00 EUR, natančna
višina investicije pa bo opredeljena po izdelavi projektne
dokumentacije.

Vse prisotne je kot prvi pozdravil gostitelj podpisa, župan Mestne občine Koper
Boris Popovič, ki je ob tej priložnosti izrazil svoje zadovoljstvo in dejal, da upa, da
bo ta podpis ključni element pri dokončni razrešitvi tega problema. Kot je povedal, je potreba po sodelovanju pri tako pomembnem vprašanju, kot je ravnanje z
odpadki, še kako velika, saj posamične občine ne bi mogle priti do takšnih rešitev.

Nekaj besed je vsem zbranim namenil tudi župan Občine Logatec Berto Menard,
ki je dejal, da je to zanj in za vse tiste, ki se zavedajo, kaj je ekologija, velik dan. Ob
tem je povedal tudi, da primerno lokacijo zaenkrat še iščejo in zadevo preučujejo,
da pa sta na območju logaške občine na voljo dve zemljišči, velikosti približno 2
hektara.

Svečanega podpisa pogodbe se je poleg županov in podžupanov udeležil tudi
predstavnik ministrstva za okolje in prostor mag. Blaž Mozetič, vodja sektorja za
kohezijsko politiko in investicije, ki je vseh 16 občin, ki so v tem projektu stopile
skupaj, označil za »regiotvorne« in dodal, da bi bil še veliko bolj vesel, če bi k
sodelovanju pristopila tudi severnoprimorska regija.

Podrobnosti projekta vzpostavitve in gradnje Cero Nik je predstavil koordinator projekta, podžupan občine Piran Gašpar Gašpar Mišič, ki je dejal, da je pred
občinami ena pot in kratek rok, v katerem morajo delovati v galopu. Kot je še
razložil, je rok za oddajo idejnega projekta oktober 2011.
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Z uresničitvijo projekta CERO NIK v občini Logatec bodo uredili celostni sistem
ravnanja z odpadki za skoraj 200.000 prebivalcev. Pri načrtovanju projekta so bili
odločilnega pomena spoznanja o strukturnih in količinskih podatkih o odpadkih v regiji ter zakonodaja oziroma strateške usmeritve tako na državnem kot na
lokalnem nivoju, ki obravnavajo področje ravnanja z odpadki.

S pogodbo so se občine obvezale za sodelovanje pri pripravi in izvedbi projekta
izgradnje CERO NIK, ki vključuje vse potrebne faze za izvedbo investicije, od idejnih zasnov in rešitev do predaje zgrajenih objektov in naprav regijskega pomena
v upravljanje in obratovanje Javni gospodarski družbi.
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Kako na razvoj naše občine gledajo sosednji župani?
Župane občin, ki so podpisali pogodbo za CeroNik smo povprašali, kako ocenjujejo podpis pogodbe in kako
gledajo na razvoj Mestne občine Koper.
ganje odpadkov na obstoječe
odlagališče. Za Mestno občino
Koper pa lahko rečem, da se je
v zadnjih letih zelo spremenila.
Če bi jo pogledal danes ali pa
pred desetimi leti je enostavno
ne bi prepoznal.«
Peter Bossman,
župan občine Piran
»Današnji podpis pozdravljam.
Skrajni čas je že bil, da smo to
uredili. Podpis vidim kot primer odličnega sodelovanja med
občinami. Če skupaj rešimo
problem, ki zadeva 200 tisoč
ljudi, potem je to sodelovanje
res pohvalno. Tako sodelovanje
pa pričakujem tudi v prihodnje
z Mestno občino Koper«

Emil Rojc,
župan občine Ilirska Bistrica
»Glede današnjega podpisa
lahko rečem, da sem zelo zadovoljen. Za našo občino je
to izrednega pomena, ker nimamo več dovoljenja za odla-

Stojan Jakin,
župan občine Vrhnika
»Sem župan občine Vrhnika,
ki je na področju ravnanja z
odpadki vodilna občina v Sloveniji. To kar smo danes podpisali pa je zadnja rešitev za ostanke odpadkov, ki jih imamo.
Tehnologije, ki jih bomo tukaj
uporabili, so tehnologije, ki so
aktualne v vsem svetu. Gre za
velik uspeh, ker se Slovenija
ni navajena tako dogovarjati.
Čestitam vsem županom,
ki sodelujejo. Kar se pa tiče
delovanja Mestne občine Koper opažam, da so v Kopru predvsem prometne rešitve boljše
kot so bile včasih.«

sem zadovoljen in današji dan si
bom prav posebno zapomnil. 50
let sem živel v Kopru in ko danes
prihajam iz sosednje občine Hrpelje-Kozina vsakokrat mislim,
da sem zgrešil Koper. Napredek, ki smo mu priča v zadnjih osmih letih je ogromen. Ta
dosežek in ta razvoj Kopra bosta
Igor Kolenc,
ostala vsem našim otrokom gložupan Občine Izola
»To je vsekakor uspeh, uspeh boko v spomin. To je dokaz kaj
celotne regije in uspeh medse- lahko ljudje ustvarijo s trdnim
bojnega sodelovanja. Če bomo delom.«
tako delovali in sodelovali
tudi v prihodnje verjamem, da
lahko ta regija postane izredno
bogatejša, navkljub krizi, ki nas
trenutno tepe.«

Zvonko Benčič Midre
župan župan občine HrpeljeKozina
»Današnji podpis je zame posebej pomemben, sej sem osem
let koordiniral konzorcij Gojup.
Današnji podpis je dokaz, da
sodelovanje večih občin lahko
privede le do uspeha. Izredno

Andrej Ocepek,
župan občine Borovnica
»Že dolga leta se ukvarjam z
vprašanjem odpadkov oziroma
z iskanjem rešitve in mislim,
da smo sedaj našli ta pravo, da
bomo uspešno uredili problem
odpadkov. Koper sem včasih
zelo dobro poznal, danes pa
sem komaj našel Titov trg.
Mislim, da ima mesto lepo
priložnost. Ob kratkem sprehodu z županom Popovičem
sem opazil, da je priljubljen
med ljudmi in iz te naveze
lahko nastane samo dobro.«
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Mladen Sumina,
župan Log - Dragomer
»Vesel sem, da je do tega
podpisa prišlo, v to je bilo
vloženega veliko truda. Upajmo, da je to začetek reševanja
enega
najpomembnejših
okoljskih problemov. Že res, da
bolj redko hodim po samem
centru mesta Koper, vendar to,
kar sem uspel v tako kratkem
času videti je zelo lepo. Ponosni smo lahko, da imamo tako
lepa mesta, kot je Koper.«

Boris Hribar,
podžupan Občine Loška dolina
»Zelo v redu se mi zdi, da so
se občine združile in da bodo
uredile ta center. Občina Koper
je ena najbolje razvitih občin v
državi, je zibelka Primorja. Vaš
župan je zelo uspešen in če mu
ne bi metali polena pod noge,
bi bil še bolj.«

Drago Božac,
župan občine Divača
»To je za vse nas velik napredek.
Zasluga gre vsem sodelujočim
občinam, izpostavil pa bi
občino Koper, Piran in Izolo, ki
jim je bilo reševanje problema
odlagališča prioritetno. Vsa
sreča, da so tudi ostale povabili k sodelovanju. To je res

edina pametna in hitra rešitev.
Razvoj Mestne občine Koper
ocenjujem zelo pozitivno in
mislim, da je lahko Mestna
občina Koper zgled vsem ostalim občinam. V Kopru res
napredujete z velikimi koraki,
je pa tudi res da imate denar,
znanje in ljudi; odlična kombinacija za uspeh.«

Davorin Terčon,
župan občine Sežana
»Današnji podpis ocenjujem
zelo pozitivno. Mislim, da imamo zadnje čase kar nekaj takih
skupnih projektov, ki so nujni. Seveda pa upam, da bomo
slavili tudi na koncu. Pomembno je sodelovati na širšem
območju in vsekakor je to perspektiven projekt. Moram reči,
da Mestna občina Koper zadnja leta doživlja pozitivne spremembe. Mnogo let nazaj sem
končal srednjo šolo prav tukaj
v Kopru. Tudi po srednji šoli
sem bil v stiku z našo obalo,
saj imam tu tudi sorodnike, in
reči moram da so spremembe
v zadnjih nekaj letih res pozitivne in velike.«

Robert Smrdelj,
župan Občine Pivka
»Današnji podpis je zagotovo pozitiven korak v smeri
uresničevanja dogovora na
področju odpadkov. Kar se pa
tiče Mestne občine Koper mislim, da je od trenutka, ko je
stvari v svoje roke prijel župan

Boris Popovič prišlo do očitnih
sprememb. Naredil je več,
kot pa je bilo na prvi pogled
sploh možno. Na tak način se
v občinah lahko dela resne korake in to je definitvno izziv.
Vsakdo lahko vidi, da se delajo
resni koraki in da je v mestu
moč zaznati nov utrip. Včasih,
ko je človek prišel v Koper je
imel občutek, da je prišel v sivo
mestece ob morju in nič posebnega. Sedaj pa veš, da če greš v
Koper doživiš nekaj novega,
nekaj posebnega.«

Marko Rupar,
župan Občine Cerknica
»Mislim, da je smer, ki smo
jo ubrali za rešitev problema
smeti, prava smer. Zahvaliti
se moram ostalim občinam za
ves vloženi trud in Ministrstvu
za okolje in prostor, ki nam
je že na začetku svetovalo, da
bo projekt bolj sprejemljiv v
kolikor bo v njem sodelovalo
večje število občin. Kar se pa
Mestne občine Koper tiče moram reči, da je napredek očiten
in gre v pravo smer. Koper
se razvija tudi turistično, saj
kot lahko vidim je prihodov
potniških ladij vse več, kar je
seveda dobrodošlo.«

Jernej Verbič,
župan Občine Postojna
in državni svetnik
»Zelo zadovoljen sem, da je
prišlo do tega podpisa, da so
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se občine poenotile. S kolegom
Popovičem sva državna svetnika, njegovo delo podpiram, saj
je župan, ki dela za ljudi. Razvoj vaše občine pa se vidi na
vsakem koraku. Kolega Borisa
cenim kot dobrega župana, ker
je v nekaj letih dal tisto pravo
sliko Kopru, ki mu kot zgodovinskemu mestu pripada. To
seveda pišem kot opazovalec
in obiskovalec Mestne občine
Koper, ki zaide na področje
MO Koper bolj poredko. Spremembe so seveda obiskovalcu
vidne na vsakem koraku, zato
želim MO Koper še nadaljnji
napredek.«

Berto Menard,
župan Občine Logatec
»Več krat grem v Koper, Izolo
in Piran in razvoju Mestne
občine Koper lahko samo zavidam. Menim, da je vaš župan
lahko za zgled ostalim. Kar se
pa odpadkov tiče menim, da
bi morali z njimi ravnati smotrno in gospodarno. Odpadke
bi morali spremeniti nazaj v
surovine in energijo.«

Danijel Božič,
župan Občine Komen
»Skrajni čas je bil, da občine
rešimo problem odpadkov.
Prelagati breme na občane bi
bilo narobe. Kar se pa Mestne
občine Koper tiče, menim, da
je gospodarsko propulzivna in
da vpliva na širše območje.«
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Človek, ki želi boljše življenje za vse
Ob koncu drugega mandata smo se pogovarjali z županom Mestne občine Koper Borisom Popovičem
Politični analitiki in strokovnjaki ocenjujejo, da je letošnja
volilna kampanja pred nedeljskimi volitvami v Mestni občini
Koper dokaj mirna.
»Tisti, ki me poznajo, vedo, da
sam nisem in niti nočem biti
klasični politik, da sem pravzaprav samo človek, ki je hotel le
boljše življenje za vse občanke
in občane Mestne občine Koper in to ne čez dva tisoč let,
ampak že danes. Prepričan
sem, da sem v minulih osmih letih dokazal, da je temu
res tako. Ugotovim lahko, da
smo tudi v zadnjih štirih letih
uresničili vse, kar smo obljubili, in menim, da je to največja
in najboljša predvolilna kampanja. Mislim, da smo naredili toliko, da se nam ni treba
osredotočati na druge, ampak
volivce le spomniti, kaj smo
naredili in jim sporočiti, kaj
nameravamo narediti v prihodnjem mandatu.«
Ali lahko naštejete tri najpomembnejše dosežke?
»-Zaprtje Kemiplasa,
-ohranitev enotnosti Mestne
občine Koper
-centralna šola v mestnem
jedru z veliko športno dvorano, zunanjimi igrišči in glasbeno šolo.
Pa še nogometni in atletski stadion, obvoznica okrog Kopra,
promenada med Koprom in
Semedelo, Bertoška vpadnica z
mostom prek reke Rižane, Ankaranska vpadnica, biološka
čistilna naprava, gledališče, neprofitna najemniška stanovanja, krožišča in s tem dosežena
vzorna logistika modernega
mesta, nova Ulica Vena Pilona, Krožna cesta, urejen
Škocjanski zatok, parkirišča,
igrala, igrišča, vrtci, šole, vaški
domovi, nov zdravstveni dom,
komunalni privezi, Taverna,
gasilski dom, nova gasilska

vozila in oprema; Skratka,
spisek zelo pomembnih pridobitev je ogromen, tako da
manjših, tudi zelo pomembnih
pridobitev za naše občanke
in občane, ne omenjam, kajti za to bi morali nameniti ves
časopis.«

Boris Popovič, župan Mestne občine Koper.

Med večjimi dosežki je ohranitev enotnosti Mestne občine Koper.

Kljub temu vam očitajo, da
ste šli v pravi plakatni desant.
Kako jim odgovarjate?
»Kot je znano, se naša stranka,
Koper je naš, v tem obdobju
praktično ni pojavljala, jumbo
plakati s strankinim logotipom,
ki smo jih pred dnevi postavili,
pa imajo čisti reklamni namen, da se ljudje spomnijo
na blagovno znamko Koper je
naš in da začutijo, da se nekaj
dogaja oziroma da so pred
vrati volitve. S tem se povzroča
zanimanje za volitve, ljudje se
začnemo pogovarjati o preteklosti, sedanjosti in bodočnosti
ter pričakujemo klasično kampanjo, kjer bo vsak kandidat
in vsaka stranka na svojstven
način povedala volilkam in volilcem, kaj in kako bi v naslednjem mandatu delovali. Cilj
takega pristopa pa je, da se čim
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e že danes in ne šele čez dva tisoč let
več volilk in volilcev odloči, da
bo sploh šlo na volitve, saj bo
s tem mandat tistega, ki ga bo
dobil, bolj suveren.«
Kako pa ocenjujete kampanje
vaših protikandidatov oziroma
drugi strank?
»Že reklamni spot sina
razvpitega koprskega odvetnika Danijela Starmana, bolj
znanega kot gorečega razbijača
enotne Mestne občine Koper,
vam pove vse. Če ga dobro
poslušate, gre takole: »Koper
smo ljudje« in našteje svojih
natanko pet podpornikov,
in sicer Dragico iz Pobegov,
Zorana iz Olma, Šteljota iz
Gračišča, Igorja iz Gradina in
Marka iz Kopra. To so očitno
njegovi volilci, tako da me
morate razumeti, da se s kampanjo takih proitkandidatov
sploh ne ukvarjam. Je pa kamŽupan Boris Popovič je uresničil vse obljube.
panja mojih protikandidatov
po pričakovanju negativna,
kritizerska in žaljiva, ne toliko
do mene kot do razsodnosti
samih volilk in volilcev. Z delitvijo vina vsem, tudi mladoletnim, nizkimi in neravnimi
preleti s Tomosovimi avioni po
cele božje dneve vsepovsod in s
tožbami, kot je na primer tožba
bivšega direktorja Tomosa, ki
ga je uspel uničiti in spraviti v
stečaj in ki je zdaj, ko mu ljudje
zaradi tega govorijo, da je grobar in pogrebnik, kar naenkrat
zelo užaljen, kajti da si takega
poimenovanja ni zaslužil, je
naravnost smešno.
Poskusite povprašati bivše
Vegradove delavce, kaj menijo o Hildi Tovšak, ki je tudi
spravila podjetje v stečaj? Ali
Sporočilnost kampanje Borisa Popoviča je nedvoumna, predvsem pa pozitivna.
jo označujejo za grobarko,
pogrebnico ali za morda za fajn to, da bi me, če že ne obsodile za župana. Ker pa so ves ta čas pripravili morda proračun za
punco?«
na zaporno kazen, vsaj vlekli po intenzivno delali na tem in na naslednje leto in povedali kaj
sodiščih za razne nebuloze, da negativni kampanji, so enos- pametnega, da bi lahko ljudje
Ampak zakaj omenjate tožbo in bi se v medijih čim več pisalo in tavno pozabili osredotočiti se vsaj razmislili o tem in tehtali,
sodišča?
poročalo o Popoviču. Kajti, kjer na to, kar je najbolj pomem- komu nameniti svoj glas. In
»Zato ker je sodišče oziroma so je dim, naj bi bil tudi ogenj.
bno, torej narediti pameten ker tega niso storili, so tako
sodišča glavni del njihove kam- Na tak način hočejo ustvarjiti program, kaj bi v nasledn- pomagali meni.«
panje in so vse sile usmerjene v klimo, da Popovič ni primeren jem mandatu radi naredili,
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S PONOSOM
VAM SPOROČAM:

ONESNAŽEVALCA
NI VEČ!
ŽUPAN MESTNE OBČINE KOPER
BORIS POPOVIČ
NAROČNIK: MOK

Športni dan javnih uslužbencev
Mestna občina Koper je v torek, 5. julija, za vse javne zavode MOK organizirala družabno srečanje.
Vzgojiteljice in vzgojitelji, učiteljice in učitelji koprskih vrtcev in osnovnih šol,
uslužbenci Komunale Koper,
Rižanskega vodovoda, Pokrajinskega muzeja, Osrednje
knjižnice Srečka Vilharja,
Zdravstvenega doma, Javnega
zavoda za šport, Javnega stanovanjskega sklada in Gasilske
brigade Koper ter nenazadnje
Mestne občine Koper so preživeli prijetno popoldne v in ob
dvorani Bonifika. Javni uslužbenci so se pomerili v različnih
družabnih igrah in dvoranskem nogometu, se veselili ob
glasbi in večer sklenili s torto
velikanko.

Izgubljene kalorije na družabnih igrah je nadomestila sladka torta.
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KS Gradin obeležila krajevni praznik in novo pridobitev
Krajevna skupnost Gradin in Mestna občina Koper sta minulo nedeljo, 3. julija, pred vaškim oziroma gasilskim
domom v Brezovici, v spomin na leto 1986, ko so v tej krajevni skupnosti zgradili višinski vodovod, obeležila
praznik krajevne skupnosti.

Popolna obnova in razširitev 2,5 kilometra ceste med Sirči in Koromači, ki je bila
resnično dotrajana, poleg tega pa tudi ozka, nepregledna in za voznike seveda
izredno nevarna, je občino stala nekaj več kot pol milijona evrov, investicija pa je
zajemala razširitev ceste za kar 1,5 metra, ureditev prepustov in izpustov meteornih vod ter jarka za zaščito proti poplavam, ki so cesti grozile ob vsakem večjem
dežju in nalivu. V okviru te naložbe so popravili tudi cestne krivine in vozišče v
celoti izravnali, zgradili podporne zidove ter za zagotovitev čim večje prometne
varnosti postavili še odbojne ograje.

Župan Boris Popovič je poudaril, da je Gradin: »res od upravnega središča najbolj
oddaljena krajevna skupnost, kar pa nikakor ne pomeni, da ste za nas pozabljeni.
Ravno nasprotno, krajevna skupnost Gradin in Mestna občina Koper že vseh
osem let sodelujeta več kot odlično, o čemur pričajo ne samo mnoge naložbe in
izboljšave, ampak tudi pristni in prijateljski odnosi, ki smo jih v tem času spletli
ter ohranili.«

Ob krajevnem prazniku v Gradinu so imeli še dodaten razlog za veselje in dobro
voljo, saj so namenu predali še en del povsem obnovljene ceste, tokrat med Sirči
in Koromači.

Obiska župana Borisa Popoviča in nekaterih občinskih svetnikov so se v Gradinu
zelo razveselili.

Prazniku so slovesnejši prizvok dale melodije mladih harmonikarjev in violinistk
iz KS Gradin ter Mužika Sv. Lazar iz Boršta.

Vse prisotne sta pozdravila predsednik Krajevne skupnosti Gradin Miro
Kocjančič, ki se je občini zahvalil za vso pomoč, ki je je bila deležna njihova skupnost v zadnjih letih, in župan Mestne občine Koper Boris Popovič.
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PGD Osp ima novo gasilsko vozilo
Župan Mestne občine Koper Boris Popovič je minulo soboto, 2. julija, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Osp,
v okviru praznovanja njihove 30. obletnice, izročil ključ in predal novo, moderno gasilsko vozilo namenjeno
gašenju gozdnih požarov.

S predajo novega gasilskega vozila PGD Osp je Mestna občina Koper storila še
korak več na področju gasilstva, ki v zadnjih letih, tudi zaradi velikega posluha, znatnih vlaganj ter podpore koprske občine, pridobiva na veljavi in dosega
resnično visoko raven.

Da je vloga gasilcev resnično pomembna in da so prav gasilci, tako poklicni kot
tudi prostovoljni, najbolj nepogrešljiv in nezamenljiv člen pri zagotavljanju vsakodnevne varnosti občank in občanov se zaveda tudi prvi mož koprske občine
Boris Popovič, ki je v svojem govoru poudaril, da je prav ustrezna gasilska oprema
eden temeljnih pogojev za njihovo vselej učinkovito in zelo uspešno delo.

Uvod v sobotno slavje je bil prava paša za oči, parada 15 gasilskih vozil in pohod ešalona skozi vas na osrednji prireditveni prostor sta malokoga pustila
ravnodušnega.

Za pravo popestritev programa pa so poleg toplega in sončnega vremena s svojim nastopom poskrbeli godci Mužike Sv. Lazar Boršt in člani Folklorne skupine
Skala iz Kubeda.

Ob predaji novega gasilskega vozila so predsednik Obalne gasilske zveze Miran
Gregorič, pomočnik poveljnika Gasilske brigade Koper Denis Glavina, predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Osp Darjo Lazar, župan Boris Popovič, direktor in poveljnik Gasilske brigade Koper Vilij Bržan ter vodja gasilskega ešalona
Andrej Šuber nazdravili s penino.

Darjo Lazar,
predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Osp
»Zelo veliko razumevanje je
čutiti s strani Mestne občine
Koper do delovanja našega
prostovoljnega
gasilskega
društva. Tudi sicer je za pros-

tovoljna gasilska društva v
občini zelo dobro poskrbljeno. Z Mestno občino Koper zelo dobro sodelujemo.
Tudi sicer menim, da se
naša občina zgledno razvija.
Občina nam pomaga in ima
razumevanje za nas.«
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Cesta v Hrvatine je obnovljena
Po tem, ko je Mestna občina Koper že obnovila in
razširila najbolj kritične odseke lokalne ceste v
Hrvatine ter tako poskrbela za boljšo pretočnost
predvsem pa za višjo stopnjo prometne varnosti, so
se z obnovo zadnjega odseka te ceste pred dnevi dela
povsem zaključila.
Mestna občina Koper
je v prav teh dneh sklenila še
zadnji, 300 metrov dolg odsek
lokalne ceste, ki vodi v Hrvatine. Gre za zadnji, 270 tisoč evrov
vredni del izredno pomembne in
zajetne naložbe, ki se je je Mestna
občina Koper lotila postopoma.
Dela je v svoje roke
skupaj s podizvajalcem, kopr-

skim podjetjem CPK, prevzelo
podjetje NGP nizke gradnje, ki
je v okviru te naložbe cesto razširilo in povsem obnovilo vozišče,
jo seveda preplastilo in prekrilo
z eruptivnim asfaltom, ki ne drsi
in zaradi tega zagotavlja večjo
stopnjo prometne varnosti tako
za voznike kot tudi za kolesarje
in pešce.

»Novo pridobitev v Hrvatinih so namenu predali v četrtek, 7. julija«

Na Škofijah obeležili 20. obletnico osamosvojitve
V začetku julija je Policijsko veteransko društvo Sever za Primorsko in Notranjsko skupaj s Policijsko upravo
Koper in krajevno skupnostjo Škofije na Škofijah obeležilo 20. obletnico samostojnosti Republike Slovenije.
Ob tej priložnosti so
se spomnili na minule dogodke na enem osrednjih bojišč v
času desetdnevne osamosvo-

jitvene vojne pred 20. letimi,
ko so se pripadniki teritorialne
obrambe, slovenske milice in
okoliški krajani z lastnimi ro-

kami borili za samostojnost in
neodvisnost naše države, generalni direktor slovenske policije Janko Goršek in predsednik

društva Sever Fabio Steffe pa
sta na nekdanjem oddelku milice prav na Škofijah odkrila
tudi spominsko ploščo.

Ob tej priložnosti je nekaj besed prisotnim namenil prvi mož policije Janko Goršek, ki je dejal, da bi morale biti take slovensnosti
v opomin tistim, ki so pozabili na dogodke pred 20 leti oziroma tistim, ki želijo popačiti spomin nanje, v imenu Mestne občine
Koper pa jih je pozdravil tudi vodja kabineta župana koprske občine Tomaž Gantar.

Vodja županovega kabineta Tomaž
Gantar in predsednica sveta KS Škofije
Vlasta Vežnaver.

Vabilo k sodelovanju in prijavnica na

www.sladka-istra.si
24. & 25.9.2011

Rok prijave do 24.7.2011!
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V Movražu so praznovali
Zadnjo soboto v juniju so v Movražu obeležili vaški praznik, ob tem pa spomnili tudi na svetega Petra in
svetega Pavla, vaška svetnika in patrona, ki godujeta 29. junija.

Letos so imeli vaščanke in vaščani Movraža še dodaten razlog za slavje in dobro
voljo, saj so ob vaškem prazniku namenu predali tudi povsem na novo urejeno
ploščad pred gasilskim domom.

Praznovanja v samem osrčju Slovenske Istre se je udeležila množica ljudi, čestitke
ob prazniku pa je vaščanom izrekel tudi župan Mestne občine Koper Boris
Popovič. Kot je ob tem povedal, je koprska občina vsa ta leta veliko vlagala v
razvoj vseh 23 krajevnih skupnosti, torej tudi v krajevno skupnost Gračišče in
Movraž, ter spomnil na vse pretekle naložbe, ki so vidno in občutno izboljšale
življenje vseh krajank in krajanov.

Svojo hvaležnost županu Mestne občine Koper Borisu Popoviču so vaščani izkazali z ročno izdelanim darilom.

Občinska delegacija je obisk izkoristila za sprehod po vasi in se tako iz prve roke
prepričala, kaj je bilo narejenega in kaj bo še treba postoriti v prihodnje.

Praznovanje so s svojim nastopom popestrili člani Kulturnega društva Šavrini in
Anka Šavrinke ter godba na pihala Mužika Sv. Lazar Boršt.

Prireditve so se udeležili številni domačini, pa tudi številni občinski svetniki, med
njimi smo v objektiv ujeli svetnici Koper je naš Tino Mojškerc in Karin Felicijan.
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Kako na razvoj Mestne občine Koper
gledajo v Movražu?
primer cesta iz Smokvice v
Movraž, a verjamem, da bomo,
če bo na čelu občine ostalo to
vodstvo, v prihodnjem mandatu uredili še te stvari.«

Elda Strmole,
nekdanja prebivalka Movraža
»Presrečna sem, da sem tukaj
doma. Ponosna sem na svojo
vas, pa čeprav ne živim več v
Movražu, se sem vedno rada
vračam. Z razvojem občine
nasploh sem zelo zadovoljna.
Menim, da so bili največji
dosežki narejeni na področju
turizma in na področju prometa. Krožišča so super rešitev.«

Teja Šav,
krajanka Movraža
»Naša občina se izjemno hitro
razvija. V zadnjih letih je bilo
ogromno narejenega. Povedati
moram, da študiram v Ljubljani, in zanimivo je, da nam drugi študentje kar malo zavidajo,
da imamo tako lepo in urejeno
občino.«

Graziano Šav,
krajan Movraža
»Razvoj občine ocenjujem kot
zelo dober. Zelo se je razvilo
tudi zaledje. Nekatere zadeve
so sicer še za urediti, kot na

Matjaž Franca,
krajan Movraža
»Današnja prireditev tu v
Movražu mi je zelo všeč. Tudi
sicer smo zelo zadovoljni z razvojem našega kraja in občine
nasploh. K sreči imamo za
župana Borisa Popoviča, ki ima
posluh za naše potrebe. Tako
smo v Movražu naredili nov
gasilski dom, uredili dvorišče
pred njim, pa še veliko drugega … Veseli smo, da je župan
danes prišel k nam v Movraž.«

Damjan Hrvatin,
predsednik prostovoljnega Gasilskega društva Movraž
»Zelo zadovoljen sem z
udeležbo na današnji prireditvi.
Spoštujem
vse
odločitve
župana
Borisa
Popoviča, ki nam je veliko
pomagal. Naša občina se razvija v pravi smeri. Mislim, da
moramo iti za našim županom,
ki je pravi mož beseda. Naredili smo gasilski dom, danes
smo odprli novo dvorišče pred
gasilskim domom in verjamem, da nam bo občina tudi v

prihodnje še stala ob strani in
nam pomagala.«

Zvezdan Stepančič,
Predsednik vaške skupnosti
Movraž
»Če sem pred osmimi leti imel
določene dvome, jih danes
nimam več. Imamo namreč
pravo osebo na pravem mestu.
Z deli, dejanji in ne z besedami
je župan Boris Popovič dokazal, da je pravi, da je iz pravega
testa. Smo zadovoljni, smo več
kot zadovoljni.«

Marija Knez,
predsednica društva Šavrini in
anka Šavrinke
»Zelo
vesela,
zadovoljna

in srečna sem. Kot sedanja
Prebivalka Mavraža uživam
v tem razvoju. Občina izredno napreduje, je enkratna,
prečudovita, lepo se razvija.
Koper je pravo turistično obmorsko mesto. Z veseljem
nastopamo na ogromno prireditvah, na katerih prikazujemo istrsko zaledje in nekdanje življenje v teh krajih.«

Evgen Šav,
predsednik turističnega, športnega in kulturnega društva
Movraž
»Sem zelo zadovoljen, srečen, da
smo stopili skupaj in nekaj naredili. Mislim, da se v naši občini
veliko vlaga v vsa področja,
bodisi v področje športa bodisi
kulture in našega zaledja. Pred
leti se sredstev ni dalo dobiti od
nikoder, danes pa ima občina
ogromen posluh. Ponosen sem
na našega župana in na vse, kar
je naredil v teh dveh mandatih.
Vsaka mu čast.«

PREJELI SMO
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Tudi drugače misleči imamo radi Ankaran
Objavljamo pismo Sonje Poljšak, ki ga je naslovila na uredništvo glasila Svobodna amfora, istočasno pa ga
poslala tudi v naše uredništvo.
Pismo Sonje Poljšak:
Sonja Poljšak
Ivančičeva ulica 5
ANKARAN 6280
UREDNIŠTVO GLASILA
SVOBODNA AMFORA
Spoštovani,
vljudno prosim, da objavite moje
pismo v glasilu Svobodna Amfora
št.014. Že v naprej se vam lepo zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.
»Spoštovani gospod Gregor
Strmčnik,
moje javno pismo, ki sem vam
ga napisala pred referendumom
glede odcepitve Ankarana od
Mestne občine Koper, sem trdno
verjela, da boste razumeli moje
sporočilo, ki še enkrat poudarjam,
ni bilo slabo namerno. Prepričana
sem bila, da se bodo zadeve premaknile v pravo smer, ki bi tako
pripeljale do ustvarjalnega dialoga, strpnosti in spoštovanja
do drugače mislečih krajanov.
Vendar nič od tega. Še vedno ignorirate vse tiste, ki že veliko let
prostovoljno delamo na različnih
področjih javnega interesa.
Še več, v glasilu krajevne skupnosti
Svobodna Amfora št.013, 30. junija
2011, ste me označili za osebo, ki
s svojimi dejanji in kot dolgoletni
prejemnik luških sponzorskih
sredstev zagovarjam pohlepne
širitvene interese Luke Koper, d.d.
in da sem z odprtim pismom javno
blatila aktiviste, program in prizadevanja civilne iniciative za ustanovitev Občine Ankaran.
Zato vam moram odgovoriti na
vaše omalovaževanje moje osebe.
Res je, da Luka Koper že dolga leta
sponzorira lokalna športa društva
in res je tudi, da sem se v Luki Koper vedno zavzemala za pridobitev
čim več denarnih sredstev za naša
športna društva. Prav tako je tudi
res, da sem jih pogosto s svojim zavzetim delom tudi uspešno izborila
v naše skupno dobro. Vi pa ste v
omenjenem lokalnem glasilu tendeciozno zapisali to tako, da izpade,
kot da sem ta sredstva prejemala za
svoj žep, kar je skrajno nekorektno.

Še enkrat poudarjam, da so bila ta
sredstva vedno pošteno in transparentno razdeljena med ankaranska in hrvatinska športna društva,
kar vsi, razen vas, to dobro vedo. Še
več. Ta sredstva je dobivalo enakopravno tudi vaše športno društvo
Jo-Jo. Ne želim poveličevati svojega prispevka za ankaranski šport,
vendar vem, da sem vložila v ta
namen ogromno mojega truda
in naredila, kar je bilo v mejah
možnosti. Zato ne dovolim, da me
kdor koli omalovažuje.
V mojem več kot 30. letnem
prostovoljnem delu kot športni
funkcionar nisem nikoli naletela
na tako nestrpen in sovražen
način delovanja, kot ga izvajate
vi. Vseskozi sem bila zagovornica
pomiritve in sprave v Svetu krajevne skupnosti, vendar ste me
napadli, da delam po ukazih in
navodilih Luke Koper. Zato sem
zaradi takih obtožb takrat tudi izstopila iz Sveta Krajevne skupnosti
Ankaran, da ne bi povezovali več
mojega dela z vplivom Luke Koper.
Celoten vaš uvoden nagovor v
glasilu Svobodna Amfora št. 013
je povsem naravnan v poglabljanje
že tako nevzdržnih medsebojnih
razmer med krajani Ankarana,
namesto, da bi spodbujal krajane k
strpnosti in dialogu ter tako pritegnili k sodelovanju tudi tiste, ki imamo drugačno mišljenje glede odcepitve Ankarana, kar je tudi naša
legitimna pravica o drugačnosti.
Moje prvo pismo je bilo poziv, da
bi uresničili svoje interese Ankarana le z dialogom z MOK in Luko
Koper in ne z nagovarjanjem ljudi
k odcepitvi. Trdim, da bi s pogajanji in argumenti z MOK in Luko
Koper lahko veliko več iztržili in
svojemu kraju prinesli veliko več.
Da ne delujete pošteno in objektivno, se spet lepo vidi iz vašega
prispevka v omenjenem glasilu
Amfora. Tudi meni ni marsikaj
všeč, kar prikazujejo objavljene
slike o Ankaranu. Pri tem se z
marsičem strinjam z vami. Je pa
marsikaj od prikazanega zelo
pristransko in zavajajoče. Prikazujete glavno ankaransko cesto,
ki je resnično v slabem stanju,
ne omenjate pa, da je to državna
cesta in je krivca za tako stanje

iskati v DARS-u, ki se zagovarja,
da čaka, kaj bo z Ankaranom.
Slika uničenega pomola Sv. Katarina je neresnična, saj je že davno
saniran. Zelo zanimiv je tudi prispevek slik objektov v razpadanju
(privatni objekti npr. Kompasov na
Debelem rtiču, NIGHT 2000, itd).
Sprašujem se, ali bo bodoča občina
Ankaran kar sama sanirala te privatne objekte? Saj iz prispevka tako
izpade. Zanimivo je tudi enostransko prikazovanje investicije v novo
pokopališče sredi Ankarana. Tu še
vedno trdim, da je edino pravilno,
da je MOK zaustavila to investicijo,
saj imamo 1 km nad Ankaranom
kar dve pokopališči, ki popolnoma
ustrezata potrebam. Ta lokacija
pa je vsaj po mojem mnenju objektivno bolj primerna za druge
namene.
Le kaj je narobe, če se stari nefunkcionalni objekti (npr. počitniško
naselje Oljka) podre in nadomesti
z novim stanovanjskim? Ali je
morda bolje graditi na kmetijskih
zemljiščih? Ali se bo to dogajalo v
novi občini?
Zakaj tudi trdim, da v Amfori zavajate javnost? Nikjer niste navedli
npr. novo šolo, nov vrtec ali pa
novo marino ali pa nogometno
igrišče na Katarini, pa kajakaške
klube in odbojkarski center na
mivki na Sv. Katarini.
Tudi sama sem žalostna, ko gledam od Luke Koper uničeno obalo
Sv. Katarine. Prepričana pa sem,
če bi bila Krajevna skupnost bolj
prodorna, bi lahko na več načinov
dosegla, da bi Luka Koper sanirala
stanje. Konec koncev je to tudi
Luka obljubila (nov športni center),
vendar se zaradi neaktivnosti Ankarana ni dosti zgodilo. Dokaz, da
se da marsikaj doseči, je npr. uspeh
Ankarana pri preprečitvi izgradnje
plinskega terminala na Debelem
rtiču. Zato sem prepričana, da so
za tako stanje v Ankaranu najbolj
krivi krajevni funkcionarji, ker so
naredili zelo malo za to skupnost in
upam, da ne bodo še naprej vodili
KS Ankaran.
Še enkrat bi rada pojasnila, zakaj
sem proti občini Ankaran. Mislim, da se je Ankaranu s to pobudo
naredilo neizmerno škodo. Če se
spomnimo, se je pobuda začela

Del prispevka iz
Svobodne amfore, ki je
izšla 30. junija:
Med kandidati prve skupine za tokratne volitve v Svet
Krajevne skupnosti Ankaran
so tudi: oseba, ki je s svojimi
dejanji in kot dolgoletni prejemnik luških sponzorskih
sredstev zagovarjala pohlepne širitvene interese Luke
Koper, d.d. in je z odprtim
pismom pred ankaranskim
referendumom javno blatila
aktiviste, program in prizadevanja Civilne iniciative
proti izgradnji 3. pomola in
Pobude za ustanovitev Občine Ankaran;

že 1998. Če bi bila občina takrat
ustanovljena, verjamem, da bi bil
Ankaran morda danes drugačen.
Vendar ni bila. Zato sedaj ta agonija traja že 13 let, pa še 3 leta se bo
nadaljevala. Sedaj pa vas sprašujem,
katera občina bi se trudila za vlaganja v krajevno skupnost, ki se
osamosvaja. Zato trdim, da so »osamosvojitelji« naredili Ankaranu
samo velikansko škodo, ki se samo
še povečuje. Bojim pa se, da gre pri
vsej zadevi le za politiko iz ozadja
in za pripravo novih lepo plačanih
služb v novi občini, ki se bodo
razdelile med »naše«.
Zelo bi si želela, da bi Ankaran postal kraj vseh krajanov, ne pa samo
nekaterih, ki mislijo, da vsi tisti, ki
se z vami ne strinjamo, škodujemo
Ankaranu in nismo pripadniki
za boljši jutri. Če boste prevzeli
vodenje Sveta Krajevne skupnosti
Ankaran, sem prepričana, da se bo
razvoj kraja do naslednjih volitev, še
poslabšal, ker boste vse svoje moči
usmerili le v uresničevanje ustanavljanja nove občine, ne pa se ukvarjali s problemi kraja in krajanov.
Tudi drugače misleči imamo radi
Ankaran in mu želimo vse najbolje,
in ne samo vi.
Lepo vas pozdravljam
Sonja Poljšak,
Ivančičeva 5, Ankaran
Ankaran, 4. julij 2011
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Dragi moj Koper, moj rojstni kraj
Objavljamo prispevek, ki ga je na naše uredništvo poslala občanka Kopra Slađana Grdjan.
Celo življenje sem živela po bolnišnicah. Po tem, ko se je
končalo moje bivanje po najrazličnejših ustanovah, sem se vrnila domov za kratek čas.
V tem obdobju, sem se
morala soočiti z najrazličnejšimi
spremembami na osebni ravni,
predvsem pa na ravni okolja. Bilo je
drugačno, neprijazno, nedostopno
tako na osebni kot tudi na fizični
ravni. Imela sem zelo veliko težav
in neprijetnih situacij, ko sem bila
prepričana, da vsi zrejo vame kot
v neko deseto čudo sveta, ker sem
na videz drugačna oseba – invalidna oseba, oseba na invalidskem
vozičku. Da o fizični dostopnosti
(dostop, vstop in funkcionalna raba
javnega objekta) in drugih krajev,
kamor sem hotela iti, niti ne govorim.
Vedno sem bila primorana biti odvisna od nekoga, še takrat, ko sem hotela iti na navaden
sprehod. Ali pa sem morala izbirati
dostopnejše kraje. Bilo je, milo rečeno, zelo nevarno, se sprehajati.
Celo po ravnem pločniku, ki je bil
dobesedno „posejan“ z luknjami in
luknjicami. In … težava je nastala
že, ko sem hotela iti čez cesto. Takrat je imel vsak pločnik tudi visoke
robnike ob prehodu za pešce. Seveda, se vsak človek, ko se odpravi
na sprehod, sreča s prehodom za
pešce.
Živo se spominjam, ko
sem se nekega dne odločila spoznati svoj rojstni kraj. To je bilo kmalu

po tistem, ko sem za daljše obdobje,
prišla iz zavoda. Doživela sem pravo travmo, ko si nisem niti predstavljati mogla, kako bom do svojega
zastavljenega cilja prišla. Odšla sem,
tako kot ponavadi, brez odvečnega
razmišljanja. Da bi se kar se da, bolj
ali manj spretno izognila robnikom
pločnikov in vsem drugim oviram
na poti do cilja, sem krenila prav
naravnost po cesti. Moram priznati,
da mi je kar dobro šlo od rok „slalomiranje“ med raznimi prevoznimi
sredstvi sredi prometne ceste.
Učili so me, da tam, kjer
ni pločnika za pešce, morajo pešci
iti po levi strani ceste, da lažje zaznajo nasproti vozeča vozila. No, saj na
prometni cesti nisem videla nobenega pločnika. Naj bo dovolj učenja
o obnašanju pešca v prometu.
Leta 1998 sem se spet odločila iti od doma, a ne zato, ker mi
je bil moj rojstni kraj nedostopen,
ampak zato, ker sem se odločila
študirati. Kot verjetno veste, nekateri prav gotovo veste, sem leta 2004
diplomirala z odliko na Fakulteti za
socialno delo. Za svoje diplomsko
delo sem prejela študentsko Prešernovo nagrado, na kar sem izjemno
ponosna.
Istega leta se je začelo
zares. Odšla sem domov za vedno.
Vrnila sem se iz zavodov, bolnišnic
in študentskih domov. Kar nekaj
časa sem se spraševala, kako naj si
prilagodim svoj rojstni kraj po katerem sem hrepenela od svojega
prvega dne po rojstvu. Prilagodi-

ti sem si ga želela kar najbolje po
mojih fizičnih potrebah. No s tem
ko se mi je porodila možnost sodelovanja z novinarji, sem svoje želje
o tovrstnih potrebah spravila najprej na papir. Po tem so mi slednji
pomagali to spraviti v medije. Na
televiziji se je moja zgodba pojavila
v prispevku oddaje Pomagajmo si!.
Mojo zgodbo so pisali tudi lokalni
časopisi. Primorski dnevnik in Primorske novice nekaj krat. Nastopila
sem, mislim da dvakrat tudi na lokalnem radiu. In mediji ne bi bili
mediji, če ne bi preko njih bile občinske oblasti dodobra seznanjene
z mojo osebno zgodbo in kako ter
na kakšen način prilagoditi dostopnost Mestne občine Koper vsem
funkcionalno oviranim osebam,
kamor tudi spadajo vse invalidne
osebe, tudi tiste na invalidskih vozičkih ter seveda vsem, ki bivajo v
Mestni občini Koper. V skupino
funkcionalno oviranih oseb spadajo otroci, starejše osebe, osebe po
operaciji in mamice z dojenčki.
Izredno me veseli, da
je klic na pomoč slišalo predvsem
mnogo strokovnjakov, ki se ukvarjajo izključno in samo s prilagajanjem grajenega okolja vsem oviranim skupinam oseb.
Po objavi moje zgodbe v
medijih sem zelo hitro videla rezultate tudi na fizični ravni. Bila sem
ganjena do solz in osupla od navdušenja. Takrat se mi je samopodoba
sunkovito dvignila in postavila na
pravo mesto. Spoznala sem, da sem

vsega tega lepega, kar se mi dogaja,
tudi vredna. Vredna, da mi ustreže
vsak po svojih najboljših močeh,
kogar za pomoč tudi iskreno in
lepo prosim. Verjemite mi, da je
glede na moje življenjske izkušnje,
bila moja prošnja, iskrena prošnja,
podobna nememu kriku bolečine
v puščavi.
Čisto za konec naj povem, da glede na to, da zdaj lahko
pridem vsepovsod, brez ovir, kamorkoli se mi zahoče delam kar
hočem, prvič v življenju. Kvalitetno
preživljam svoj prosti čas in spoznavam veliko novih ljudi, prijaznih in
ustrežljivih ljudi, prijatelje, najboljše
prijatelje na svetu. Kar tudi so ljudje,
zaposleni na Mestni občini Koper, s
sedanjim in močno upam, da tudi z
bodočim županom Mestne občine
Koper gospodom Borisom Popovičem. Pa srečno vsem.
Zelo sem ponosna nase. Osebno lahko, na tem mestu izrečem
ISKRENO POHVALO ČLOVEKU,
KI JE TAKRAT KANDIDIRAL
ZA ŽUPANA IN NENAZADNJE
TUDI ISKRENA HVALA TUDI
VSEM NJEGOVIM SODELAVKAM IN SODELAVCEM. Saj, kot
smo lahko mnogo krat prebrali, skupaj tvorijo izredno ekipo
vredno zaupanja. Verjemite mi,
povem Vam iz lastnih izkušenj,
drage bralke in dragi bralci,
prebivalke in prebivalci Mestne
občine Koper in drugi.

Slađana Grdjan
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Podeželje v mestu znova navdušilo
Konec junija se je na Pristaniško ulico v Koper znova preselilo slovensko podeželje.

Prireditev, ki jo je organizirala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju z Mestno občino Koper, je privabila številne ljubitelje domačih proizvodov.

Pripadniki italijanske vojske Fanfara ariete dell`11° reggimento bersaglieri so s svojim nastopom navdušili številne domačine in turiste.

Prireditev so s svojim nastopom popestrili člani folklorne skupine KD Mandrač.

34 stojnic na Pristanički ulici se je kar šibilo pod domačimi izdelki dopolnilnih
dejavnosti slovenskih kmetij, na njih pa so lahko obiskovalci kupili tudi kakovostno
sezonsko hrano domače in tradicionalne pridelave.

Vse prisotne v koprski Taverni je v imenu Mestne občine Koper pozdravil njen
podžupan Alberto Scheriani.

Na prireditvi smo opazili tudi vedno nasmejano generalno konzulko Republike
Italije v Kopru Marino Simeoni, ki se je očitno zabavala.

Pristni domači izdelki so bili prava vaba tudi za številne turiste, ki so na ta dan v
Koper pripluli s potniško ladjo Voyager of the Seas.

Tako je občinska svetnica Barbara Strmole nekaj domačih dobrot v pokušino ponudila novinarju Dušanu Grči.
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Anita Batista,
krajanka Bertokov
»Razvoj občine ocenjujem kot
fantastičen. Preprosto nimam
besed. Ko pridem v predmestje,
mislim, da nisem doma, saj je
praktično nerazpoznavno. Zdi
se mi, da sem nekje drugje.
To je nekaj neverjetnega. Zato
županu Popoviču kapo dol«.

Marinko Rodica,
vinar iz Trušk, nekdanji zmagovalec natečaja Županovo vino
»Delovanje Mestne občine Koper ocenjujem kot zelo dobro.
V zadnjih letih smo kot občina
zelo uspešni. Vidni so veliki
premiki, ki so koristni ljudem. Napredek je viden predvsem v razvoju turizma. Tudi v
vinogradništvu napredujemo.
Postali smo ena boljših občin.
Župan ima sposobnost hitrega
reagiranja in reševanja problemov, kar je odlično.«

Emil Zonta,
prebivalec Kopra
»Ko smo pred 21. leti vaščani
Črnice,
Huduj,
Percev,
Šantićev, Podrečaka in Svetega
Duha popravljali našo staro
pokopališko cerkev Svetega
Lovreča (pod Črnico), je bil
edini, ki nam je materialno
pomagal, Branko Popovič.

Zato se mu danes prek njegovega sina Borisa zahvaljujem
in ga vabim na ogled zastekljenega starega okna. Spotoma
sedanjega-bodočega župana
Mestne občine Koper vabim
k večji kulturni in ekonomski povezavi Istre in njenih
otokov, ki slonita na vsakodnevnih, tisočletnih človeških
željah, potrebah, tradicijah.
Sodelovanje je v korist vsem
nam. Tako bo mnogim lažje,
ostalim pa lepše!«

Lilijana Kozlovič,
načelnica Upravne enote Koper
»Mestna občina Koper ima že
vrsto let drugačno podobo.
Veliko področij družbenega
življenja je bilo deležnih razvoja in novih priložnosti. Dejstvo je, da vsega in povsod ni
mogoče urediti takoj in zdaj.
Razvoj tudi ni nikoli končan
proces, znotraj njega pa je
potrebno določati prioritete.
Tudi ni samoumeven, imeti
mora gonilno silo in v občini je
to nedvomno župan s svojimi
sodelavci.«

prof. dr. Marko Pavliha,
nekdanji minister za promet in
bivši podpredsednik državnega
zbora
»Borisa Popoviča poznam triindvajset let, torej približno
toliko, kolikor sem poročen s
»svojo« Primorko in najtesneje povezan s Slovensko Istro,
morjem in obalo. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja
Koper ni bil ravno mikavno
mesto, ampak je kvečjemu

spominjal na nekakšno realsocialistično
pristaniško
zavetišče, v katerem so se
v večernih urah zadrževali
galebi, golobi in pijančki.
Menda ni bilo možno investirati in graditi, ker je bilo
treba prihraniti »družinsko
srebrnino« za prihodnje rodove. Kaj pa so imeli od tega
ljudje? Prazne marnje in puhle
obljube, od katerih se ni moglo dostojno živeti. Potem se
je dogodila pravcata lokalna
politična revolucija, ko so volivci s prepričljivim zaupanjem podelili županski mandat gospodu Popoviču: prvič,
drugič in upam, da tudi tretjič.
Vsem znani karizmatični enfant terrible, a hkrati predan
družinski človek, sin uglednega koprskega steklarja in
državni prvak v rallyju, se
je čez noč prelevil v podjetnega politika, ki je začel
sistematično
izboljševati
obličje in vsebino Kopra. Bilo
je malo besed in veliko dejanj,
zato je tu dandanes prijeten
dom za številne domačine in
prelepa turistična postojanka,
ki živi in diha z ljudmi, pa
ne samo zaradi »zloglasnih«
palm, novih nakupovalnih
centrov, prenovljenega stadiona, gasilskega doma, urejenih
plaž, sprehajališč in druge
infrastrukture, temveč zaradi celostnega utripa, ki nas
nenehno spominja, da je Slovenija evropska država na morski strani Triglava. Župana in
državnega svetnika Popoviča
ne zanima škodljivo ločevanje
politike na desnico in levico, ali zamere iz bližnje in
daljne preteklosti, kar je tudi
vse bolj tuje naraščajočemu
številu ljudi, ki se požvižgajo
na takšne politične peripetije.
Raje se ukvarja s sedanjostjo
in upravljanjem občine za
njene prebivalce, kar bi moral
postati vzor za vso lokalno in
nacionalno slovensko politiko.
Županu Borisu Popoviču
želim še en uspešen mandat
in obilo zdravja ter osebne
sreče tako v politiki kot v
družinskem krogu.«
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Lucienne Lončina,
pianistka in vokalistka
»Kot britanska državljanka, ki
je prišla v Koper pred 20 leti,
menim, da je bil takrat Koper
le običajno, precej dolgočasno
mesto, obdano z nelogičnimi
cestami in "komunističnimi"
bloki, ki so osenčili notranjost
starega mestnega jedra.
Koper je danes odličen primer sodobnega arhitekturnega
razvoja in oblikovanja in je
definitivno napredoval v zadnjih letih, natančneje v času
županovanja Borisa Popoviča.
Moram reči, da je užitek sprehajati se po ulicah in videti korenite spremembe, z estetsko
in logično obliko, ki so Koper
spremenile v čudovito mediteransko mesto, kakršno si zasluži
biti. Vesela sem in ponosna, da
živim v takšnem mestu, ki je
lahko za zgled vsej Sloveniji!«

Tanja Batista,
frizerka
»Mestna občina Koper mi je zelo
všeč. Županu Borisu Popoviču
čestitam za vse, kar je naredil v
teh letih. V Kopru stanujem že
20 let in če samo pomislim, kako
je bilo včasih, ko se mamice z
vozički nismo imele kje sprehajati, je današnja situacija povsem
drugačna. Poglejte samo ljudi,
upokojence, ki zvečer posedajo
ob promenadah. Za opis razvoja naše občine ne potrebujemo
veliko besed, dovolj je sprehod
po mestu in po podeželju in takoj nam je vse jasno. Tudi, ko
se pogovarjam z ljudmi, ki so z
različnih koncev naše občine, so
vsi zelo navdušeni«.

JULIJ 2011 www.koper.si

AKTUALNO

33

Sklepi občinskega sveta so zakoniti!
Oljka je pred dnevi javnost pompozno obvestila, naj bi občinski svet Mestne občine Koper sprejel nezakonit
sklep o začasnem financiranju. To ne ustreza resnici, kar smo v Mestni občini Koper že večkrat pojasnili. Pa
naj še enkrat.
Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Koper v obdobju julij-september
2011 je pripravljen skladno z
zakonom o javnih financah, ki
v 32. členu določa, da se smejo
v obdobju začasnega financiranja porabiti sredstva sorazmerna višini v enakem obdobju preteklega leta in za enake
programe kot v preteklem letu.
Prav tako sklep zajema zakonsko omejitev, da neposredni
uporabniki proračuna v obdobju začasnega financiranja ne
smejo povečati števila zaposlenih. Sklep je bil sprejet pravočasno in objavljen v uradnem
glasilu, tako da so izpolnjeni
vsi pogoji za njegovo izvajanje.
S sklepom je občinski
svet določil konkreten možni
obseg porabe, ki je skladen z
določbami Zakona o javnih
financah in določa dovoljeno
višino porabe sorazmerno porabi v enakem obdobju preteklega leta. S sklepom je tudi
opredeljena osnova za izvrševanje financiranja v tem obdobju, ki zagotavlja nemoteno
financiranje vseh neposrednih
proračunskih
uporabnikov
na osnovi njihovih finančnih
načrtov po istih proračunskih
postavkah kot v preteklem letu
v okviru kvote, ki jo določi župan. Na osnovi navedenega,
tudi vse krajevne skupnosti za
obdobje začasnega financiranja pripravijo svoje finančne
načrte, s katerimi lahko prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v finančnem načrtu
preteklega leta. Na tak način je
v celoti zagotovljeno izvrševanje proračuna skladno s predpisi in tako, da omogoča tekoče pokrivanje vseh obveznosti
občine v zakonsko predpisanih
plačilnih rokih.

Skladno z navedenimi izhodišči so pripravljeni in izvajani
vsi sklepi o začasnem financiranju občine v letošnjem
letu. Na tej osnovi bo župan
skladno z Zakonom o javnih
financah v juliju tudi predložil
občinskemu svetu polletno
poročilo o realizaciji proračuna, ki bo sestavljeno ob upoštevanju vseh predpisov in bo
podalo pregledno in celovito
sliko o izvrševanju proračuna
v prvem polletju. S tem bodo,
upamo, v celoti demantirane
insinuacije stranke Oljka, ki
nenehno lansira podtikanja o
prikrivanju in katastrofalnem
stanju v občinskih financah.
Kajti iz poročil bo zopet razvidno, da občina ni bankrotirala
in da občinske finance niso
ogrožene.

V celoti moramo zavrniti tudi podtikanja, ali morda
zgolj slabo razumevanje, stranke Oljka, ki dopis Ministrstva
za finance zlorablja za navajanje,
da občina sprejema odločitve
v nasprotju s predpisi. Tega v
svojem dopisu Ministrstvo ni
nikjer navedlo. Prav tako v dopisu Ministrstva, ki nam je bil
posredovan, ni citirane navedbe: »Posebej vas opozarjamo,
da mora biti sklepu o začasnem
financiranju priložen tudi posebni del proračuna (finančni
načrti neposrednih uporabnikov, sestavljeni z upoštevanjem
programske in ekonomske klasifikacije)«, ki jo je stranka Oljka
lansirala v javnost 1. 7. 2011. V
svojem dopisu z dne 21.4. 2011
Ministrstvo za finance povzema
zakonske osnove za izvajanje začasnega financiranja tako kot so
upoštevane v sprejetih sklepih
občine o začasnem financiranju in napotuje na Priročnik za
pripravo začasnega financiranja
z vzorcem sklepa, ki ga navaja kot pripomoček za pripravo

dokumentov začasnega financiranja, kar predstavlja občinam,
ki to potrebujejo, metodološko
osnovno pri delu.
Tudi v zvezi s sklepom
o dopolnitvi sklepa o letnem
načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne
občine Koper si Oljka sama dovoli ugotoviti, da je sprejeti sklep
v nasprotju z zakoni, čeprav to v
dopisu Ministrstva za finance z
dne 27.6. 2011 ni zapisano. V izogib nejasnostim, se bo občina
za natančnejša pojasnila v zvezi
s tem, tako kot priporoča Ministrstvo za finance v citiranem
dopisu, obrnila na pristojno Ministrstvo za javno upravo. Do tedaj bo občina izvajala sklep občinskega sveta, ki ima po našem
prepričanju vse pravne podlage
in omogoča izvajanje sklepa o
začasnem financiranju, ki se nadaljuje na osnovi proračuna za
preteklo leto.
Namreč Zakon o
stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (veljaven do
16.11.2010) ter Uredba, sprejeta na njegovi podlagi (veljavna
do 06.05.2011) sta določala, da
letni načrt ravnanja s stvarnim
premoženjem občine sprejme
občinski svet. Občinski svet
Mestne občine Koper je letni
načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2010 sprejel
na seji dne 17.12.2009. Z istim
sklepom je določeno, da se letni
načrt ravnanja med letom lahko
dopolni. Letni načrt je sprejet
istočasno s proračunom in kot
njegov sestavni del za namen realizacije prihodkov lokalne skupnosti. Velja do sprejetja novega
letnega načrta, ki pa se ravno
tako sprejema skupaj s proračunom. Občinski svet Mestne
občine Koper je zaradi »nesprejetja proračuna« za leto 2011 na
seji dne 04.11.2010 s sklepom
podaljšal veljavnost obstoječe-

mu letnemu načrtu za leto 2010,
in sicer do sprejetja proračuna
za leto 2011, saj lahko lokalna
skupnost le na ta način izvaja
realizacijo prihodkov iz naslova razpolaganja s stvarnim premoženjem. Z istim sklepom je
določeno, da se letni načrt ravnanja s stvarnim in finančnim
premoženjem Mestne občine
Koper za leto 2011 sprejme skupaj z proračunom Mestne občine Koper za leto 2011.
S takrat veljavno Uredbo (4. odst. 15. člena) je določeno, da se letni načrta ravnanja
med letom dopolni, kar je kot
posebno točko Sklepa o letnem
načrtu ravnanja sprejel tudi Občinski svet Mestne občine Koper
na seji dne 17.12.2009.
Iz navedenega izhaja,
da je zaradi nesprejema proračuna in skladno s sklepom Občinskega sveta letnemu načrtu
ravnanja za leto 2010 podaljšana veljavnost za čas do sprejetja
proračuna za leto 2011. Veljavni letni načrt pa se lahko ravno
tako na podlagi sprejetega sklepa občinskega sveta in v skladu
z zakonodajo, dokler velja, tudi
dopolnjuje.
Povzemamo, da so sklepi občinskega sveta, ki očitno niso
po volji nekaterih svetnikov,
sprejeti v skladu z veljavno
zakonodajo. Prav tako pripominjamo, da si v občini prizadevamo čimprej izpeljati
sprejem proračuna, vendar
zaradi godlje« in zadržanja
volitev župan kot predlagatelj ni želel predložiti novega
proračuna, dokler nima za to
obdobje mandata volilcev.

Vilma Milunovič,
predstojnica urada za finance
in računovostvo
Melita Osvaldič,
pomočnica predstojnice
urada za nepremičnine
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»To bo moja najlepša vrnitev v Koper«
Zdaj že nekdanji predsednik uprave Banke Koper Ezio Salvai je pred kratkim zapustil krmilo koprske banke in
odšel v Romunijo, kjer ima skupina Intesa San Paolo nove načrte za svojo širitev v evropskem prostoru. Pred
odhodom smo se pogovarjali z njim in zaupal nam je, kaj je zanj pomenilo življenje v Kopru.
Kako ste se počutili med vašim
bivanjem v Kopru in kaj vam je
bilo v mestu najbolj všeč?
»Življenje v Kopru je
bila zame odlična izkušnja, tu
sem, če želim biti natančen,
preživel 3 leta in 8 mesecev
svojega življenja. Nedvomno
pa to ni bila le dobra izkušnja
na poklicnem področju, ampak je bila to tudi odlična življenjska izkušnja. Slednje iz
razloga, ker je Koper odlično
mesto za vse tiste, ki bi v njem
radi živeli. Poseben občutek je
bilo živeti ob morju, saj je bilo
to zame prvič. Ljudje so me izredno toplo sprejeli, bili so mi
vedno na voljo in pripravljeni pomagati, to pa je sestavni
del kakovosti življenja. Mesto
samo je zelo lepo, pospešeno
se ga obnavlja in modernizira, po mojem mnenju v zelo
pozitivno smer. Tudi poklicna
izkušnja je bila izredno pozitivna. Banko, katere vodenje sem
prevzel, so pred menoj zelo
dobro vodili, in sam upam, da
sem nadaljeval delo svojega
predhodnika, skratka, mislim,
da so rezultati vidni. Navkljub
težkim časom, ekonomski krizi in padcu bruto družbenega
proizvoda v letu 2009, je danes
Banka Koper med najboljšimi
bankami v Sloveniji.«
Kako ocenjujete razvoj Mestne
občine Koper in mesta v času
vašega bivanja v njem?
»Nedvomno se je v
Mestni občini Koper v zadnjem
obdobju marsikaj spremenilo
in to na različnih področjih,
čeprav menim, da občinska
uprava oziroma vodstvo občine težko neposredno vplivata
na rast gospodarstva ali na njegov razvoj, razen v delu, ki zajema prostorsko načrtovanje in
določitev območij namenjenih
za proizvodnjo ali trgovino. To

morebitno kasnejšo zaposlitev
v banki.«
Občanke in občani Mestne občine Koper bodo 10. julija lahko
končno odšli na volitve. Imate
kakšno besedo za našega župana ali morda nasvet?
»Županu lahko zaželim le veliko sreče. Prepričan
pa sem, da je Boris Popovič
naredil ogromno za občino in
za prebivalke in prebivalce, ki
bodo v trenutku, ko bo treba
obkrožiti ime, znali prepoznati
njegove velike zasluge. Nasvete
pa je tudi sicer težko dajati, saj
je prav, da vsakdo sledi svoji
poti, za katero je prepričan, da
je tista prava.«

so zadeve, ki omogočajo nova
delovna mesta in prispevajo k
gospodarskemu razvoju občine. Iz svoje pisarne, na primer,
vidim veliko število ladij za
križarjenje s številnimi turisti,
ki prihajajo v mesto in to je bila
nedvomno strateška odločitev
občinskega vodstva oziroma
župana. Znano je, da turisti in
obiskovalci v mestu pustijo kar
nekaj denarja, vsak porabljen
evro pa pomeni lahko samo
prednost za lokalno skupnost.«
Kako ste sodelovali z Mestno
občino Koper in kako ocenjujete to sodelovanje?
»Vse od mojega prihoda v Koper je bilo sodelovanje z Mestno občino Koper
zelo dobro, glede konkretnega
sodelovanja oziroma poslovanja, pa je jasno, da vsak zasleduje svoj interes. Številke so
pač številke in v poslu, za kate-

rega se poteguje več interesentov, zmaga tisti, ki da najboljšo
ponudbo. Seveda pa smo bili
tudi sami aktivni pri nekaterih
pobudah, konkretno sem sam
že kmalu po prihodu v Koper
predlagal, da bi tu organizirali
AC Milan junior camp, ki ga
Intesa San Paolo pripravlja v
posameznih regijah. V Koper
smo torej pripeljali več kot
sto mladih nogometnih navdušencev iz vse Slovenije, kar
pomeni pripeljati tudi njihove
družine in preživeti lep dan v
Kopru. To je primer odličnega
sodelovanja z občino, vendar
ni edini. Spominjam se tudi
drugih pobud, ne le z občino,
pač pa tudi z Univerzo na Primorskem s sedežem v Kopru,
kjer smo študente vzpodbudili,
da pripravijo nekatere inovativne rešitve za banko. V zameno smo jim ponudili prakso in
pripravništvo, ki so podlaga za

Glede na to, da odhajate, se
nameravate še kdaj vrniti v Koper?
»Prepričan sem, da
se bom vrnil kot turist, predvsem zato, ker sem se resnično
navezal na kraj in mislim, da
je Koper eno najlepših mest, v
katerem lahko človek živi. Prav
gotovo se pa nikakor ne bom
vrnil v banko (smeh), nenazadnje to nakazujejo tudi moji
lasje, najbolj prepoznaven znak
moje delovne in življenjske
dobe. Da, zagotovo se bom vrnil kot turist, saj se med mojim
tukajšnjim bivanjem resnično
nisem mogel umirjeno naužiti
vseh lepot tega območja. Nedvomno bo to moja najlepša
vrnitev v Koper.«
Bi Koper predlagali komu od
vaših prijateljev?
»Kar nekaj sem jih že
povabil in vsi smo se strinjali,
da je Koper čudovito mesto s
čudovitimi ljudmi. Bom pa
obisk Kopra nedvomno priporočil mojim športnim prijateljem, saj se mesto s tako
vrhunskimi športnimi objekti
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lahko valorizira tudi na tak
način in le-ti nedvomno prispevajo tudi k prepoznavnosti
in rasti Kopra.«
Ezio Salvai se je zaposlil
leta 1972 v Istituto Bancario Sanpaolo di Torino, kjer
je opravljal številne odgovorne funkcije na domačem
italijanskem in tujih trgih. V
zadnjem obdobju je bil med
drugim direktor območja Milano, namestnik direktorja v
skupini Mercato Imprese di
Gruppo in predsednik uprave

Drago Žura,
državni svetnik in direktor Študentske organizacije Univerze v
Mariboru
»Boris je človek, ki živi in dela
za Koper, kar je večkrat dokazal
tudi kot državni svetnik. Brez
njega Koper danes ne bi bil
to, kar je; univerzitetno, gospodarsko, športno in kulturno
središče. Najboljša garancija
za nadaljnji razvoj Kopra, kot
smo mu priča v preteklih letih,
je prav Boris Popovič.«

Matjaž Zanoškar,
Župan Mestne občine Slovenj
Gradec in poslanec Državnega
zbora
»Napredno misleči ljudje živijo
v duhu želje po odličnosti, želijo
si biti konkurenčni, trudijo
se spreminjati stvari na bolje.
In vendar jim pri tem včasih
zmanjka zanosa in energije.
In v takšnih primerih se je dobro ozreti naokoli in se učiti iz
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Inter Europa Bank Budapest.
V novi skupini Intesa Sanpaolo je vodja oddelka Banke
EGS. Bil je tudi član uprave
in nadzornih odborov različnih družb, zdaj pa je član
nadzornega sveta ISP Card
Hrvaška ter član nadzornega sveta ISP Card Slovenija
– Ljubljana. Bil je župan občine Roletto (To), zdaj pa je
namestnik župana. Je vitez
italijanske republike, odlikovan z zvezdo italijanske solidarnosti.

neizpodbitnih primerov dobre
prakse, kakršen je nedvomno
primer razvoja Mestne občine
Koper. Dobrih zgledov v Sloveniji je sicer veliko. Tudi naše
mesto se lahko, kljub majhnosti, pohvali z marsičem. In
vendar nam manjka tisto, kar
ste v Kopru znali dodobra izkoristiti. Močno gospodarstvo,
s predpostavko, da je odnos
vzajemen, tudi lokalni skupnosti in ljudem, ki v njej prebivajo, lahko ponudi stabilnost,
napredek in prepoznavnost. In
če je obala naše okno v svet,
potem Koper s svojo infrastrukturo nedvomno predstavlja slovenska vrata v svet.
Koper je v bivanjskem smislu
(kot župan enega najbolj hladnih slovenskih mest Vam seveda zavidam sredozemsko oz.
primorsko klimo) zagotovo
eno lepših in prijetnejših mest
v Sloveniji, v ekonomskem
smislu pa eden od ključnih
slovenskih nosilcev razvoja.
Ker Korošci s Primorci delimo izkušnjo bližine državne
meje, je občudovanja vredno
tudi Vaše sodelovanje in skrb
za manjšino, kar je še posebej
pohvalno ter rezultat skrbi in
pozornosti, ki jo v to področje
vlaga Vaša lokalna skupnost.
Prepričan sem, da se je Koper v
zadnjem času izjemno prebudil, z razcvetom, ki ga doživlja,
pa gre tesno v korak s primerljivimi obmorskimi mesti v
Evropi in Sredozemlju, zaradi
česar je nam, Slovencem, v

ponos, koprskemu županu in
občinski upravi pa v potrditev,
da so na dobri poti in da so pri
doseganju ciljev, najsi bodo
le-ti še tako zahtevni in na
prvi pogled nedosegljivi, zelo
uspešni. Kot župan mestne
občine in tudi kot poslanec v
Državnem zboru naj Vam ob
tem čestitam in zaželim veliko
uspehov tudi v prihodnje.«

Darko Fras,
državni svetnik, Predsednik komisije za lokalno samoupravo
in regionalni razvoj v Državnem svetu in župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
»Kolega Popoviča poznam že
več let in sem ponosen na to,
da sva dobra prijatelja. Vseskozi spremljam njegovo delo,
tako v Državnem svetu, kot v
občini Koper. Njegova največja
odlika je načelnost in odkritost, zato vem, da se vedno
lahko zanesem na njegov glas,
kadar ga potrebujemo. S svojo
vztrajnostjo in odločnostjo je
odločilno prispeval k ohranitvi
enovite občine Koper, kar je
ključnega pomena za njen nadaljnji razvoj. Kot poznavalec
problematike lokalne samouprave in regionalne politike
ocenjujem, da je Mestna občina

Koper pod vodstvom kolega
Popoviča dosegla zavidljive
rezultate na vseh področjih in
da je Koper v zadnjih nekaj
letih postal zgled lepega in
urejenega mesta in dokaz, da
je s preudarno in dovolj ambiciozno politiko mogoče hkrati
razvijati vrhunsko turistično
ponudbo kot tudi druge gospodarske dejavnosti. Za te
dosežke iskreno čestitam vsem
občankam in občanom Mestne
občine Koper in vam želim veliko uspeha tudi v prihodnje.«

Boris Šuštaršič,
državni svetnik in predsednik
NCIOS (Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije)
»Boris Popovič je sicer v kratki
zgodovini samostojne slovenske države nedvomno eden
od najuspešnejših županov. S
svojim kreativnim delovanjem je dokazal, da je možno
v vsakem lokalnem okolju
aktivirati človeško ustvarjalnost. Mesto Koper se je v času
njegovega županovanja revitaliziralo in ima odprte še številne
razvojne možnosti. Posebno
cenim njegova prizadevanja,
da edino slovensko obmorsko
pristanišče ne razpade v neke
male občine z dimenzijami
krajevnih skupnosti.«
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Dnevni center aktivnosti za starejše
občane upihnil prvo svečko
Potem ko je Mestna občina Koper pred letom dni v poslopju koprske Bonifike odprla prvi Dnevni center
aktivnosti, namenjen starejšim občanom, je prvega julija letos center obeležil svoj prvi rojstni dan.

Mestna občina Koper je za potrebe dnevnega centra namenila 500 kvadratnih
metrov občinskih prostorov v poslopju koprske Bonifike in jih tudi ustrezno uredila
ter opremila. Poleg tega je za program centra, v katerem se vrstijo številne zabavnoizobraževalne dejavnosti, namenila še 50 tisoč evrov proračunskih sredstev in na
ta način starejšim občanom omogočila brezplačno obiskovanje številnih jezikovnih
tečajev, tečajev računalništva, kuharskih delavnic, pa tudi druženje in spoznavanje
na raznovrstnih prostočasnih dejavnostih, kot so ples, bralne urice, kartanje, šah
in ročna dela. V okviru Centra deluje tudi zdravniški kotiček, namenjen predvsem
izmeri krvnega pritiska oziroma sladkorja in zdravstvenemu svetovanju.

Župan je ob prvem rojstnem dnevu centra poudaril: »da je bila odločitev, ki smo
jo sprejeli minulo leto in centru namenili občinske prostore in finančno pomoč,
edina pravilna. A uspeha Dnevnega centra aktivnosti ne gre iskati v naložbah in
namenjenih finančnih sredstvih, center, kakršnega poznamo danes, torej leto dni
po njegovem odprtju, so pravzaprav ustvarili ljudje, ki v njem delajo, se vsakodnevno srečujejo, družijo in sooblikujejo njegovo pestro ter zanimivo vsebino.«

Prvo ugasnjeno svečko je pospremil tudi zanimiv kulturni program v režiji
starejših občank in občanov Mestne občine Koper, ki se vsakodnevno družijo prav
v centru na Bonifiki.

Dnevni center aktivnosti združuje skoraj 500 upokojenk in upokojencev. Poleg
rednega vsakodnevnega bogatega programa jih družijo tudi posebna mesečna
srečanja, t.i. čajanke in drugi zanimivi dogodki.

Starejši občani lahko izbirajo med skoraj 30 različnimi dejavnostmi, ki so popolnoma brezplačne. Dejavnosti centra namreč financira Mestna občina Koper, dejavnosti pa vodijo številni prostovoljci.

Prvega rojstnega dne so se udeležili tudi malčki iz enote vrtca na Bonifiki, ki imajo
prostore poleg Dnevnega centra.
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Milan Kariž,
»Zdi se mi, da je v naši občini
za upokojence zelo dobro
poskrbljeno. Tudi sicer je
naša občina prva liga; Super
je. Čedalje bolj se dogaja, Koper se spreminja in meni se zdi
prečudovit«.

Cvetka Jagodič,
Predsednica Zveze društev upokojencev Mestne občine Koper
»Delo Centra dnevnih aktivnosti za starejše občane
ocenjujem
kot
izredno
uspešno. Neverjeten je odziv
uporabnikov in prostovoljcev.
Naš center stoodstotno financira Mestna občina Koper,
mesečni stroški se vrtijo med
7 in 9 tisoč evrov. Za naše upokojence se vedno bolj skrbi.
V zadnjih osmih letih so bili
narejeni veliki premiki na tem
področju. Zahvaljujemo se
Mestni občini Koper, ki ima za
nas posluh in nas tako moralno
kot tudi finančno podpira«.

Just Kozlovič,
knjigovez
»Naša občina naj gre še tako
naprej, kot do sedaj. To, kar se

MNENJA
dela v zadnjih letih, ni namreč
naredil še nihče. Lahko smo
jim za zgled. Obdržati moramo župana Borisa Popoviča,
ker nam on zagotavlja razvoj
za naprej. Drugi nam bodo
še Luko prodali. Ne zdi se mi
prav, da se je Ankaran odcepil,
saj mi smo eno, ena družina
smo. To je enako, kot če bi
kmetijo delili na pol, potem je
kmetija razbita. Upam, da jih
bo srečala pamet in da bodo
našli kompromis in stopili
skupaj. Našemu županu želim
veliko sreče in zdravja in da bi
bil izvoljen še naprej. Občani
si zaslužimo takega župana,
saj vsi ostali niso pokazali
nič. Popovič mi je všeč, ker je
neustrašljiv. Njegovi predhodniki so bili podrejeni Ljubljani
in denar je preteklosti leta in
leta romal v Ljubljano. Bog
daj zdravje našemu županu in
živela občina Koper«.
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POPRAVEK RAZGLASA SEZNAMA POTRJENIH KANDIDATUR,
objavljenega v glasilu MOK - 014
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 popravek seznama
potrjenih kandidatur, za redne volitve, ki bodo 10. julija 2011:
REDNE VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER:
SDS – Slovenska demokratska stranka
EDVINA GREGORIČ, 5. 1. 1951 (Spol: ž), Vlahovičeva 36, Ankaran, dr.
medicine, zdravnica
KOPER JE NAŠ
3) BARBARA STRMOLE, 23. 1. 1962 (Spol: Ž), Prade, Cesta XVI 3, Prade,
mag. veterine, namestnica direktorja veterinarske ambulante Koper
7) NARCISO URBANAZ, 5. 8. 1954 (Spol: M), Bošamarin 52, Bossamarino 52, Koper, Capodistria, strojni tehnik, perito meccanico, kmet, podjetnik, agricoltore, imprenditore
10) SLOBODAN POPOVIČ, 3. 5. 1944 (Spol: M), Ul. generala Levičnika
60/g, Koper, univ. dipl. ekonomist, upokojenec

ČLANE 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.
KRAJEVNA SKUPNOST GRAČIŠČE
Volina enota št. 4
DUŠAN ARKO, 14.10.1958 (Spol:M), KUBED 53, GRAČIŠČE, SPECIALIST PROMETNIH VED, POLICIJSKI INŠPEKTOR

Helena Videtič,
vodja Centra dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper
»V tem letu se nam je
pridružilo 35 prostovoljcev, ki
vodijo različne dejavnosti, kot
so tečaji jezikov, joga, plesni
tečaji, ročna dela, likovno ustvarjanje in še veliko drugih.
Več kot 470 ljudi je vključenih,
naše aktivnosti pa dnevno
obiskuje med 50 in 70 ljudi.
Menim, da gre za zelo veliko
pridobitev za starejšo populacijo, za katero menim, da je
v naši občini tudi sicer zelo
dobro poskrbljeno. Menim, da
je naša občina v zadnjih letih
definitivno zelo napredovala.«

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
VILJEM MARSETIČ, 24. 5. 1964 (Spol: M), Zazid 31, Črni kal, avtomehanik, komercialist
ELJO MARSETIČ, 20. 9. 1943 (Spol: M), Zazid 47, Črni kal, upokojenec,
upokojenec
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Blaž Kavčič,
predsednik Državnega sveta RS
Kot predsednika Državnega
sveta me veseli, da kolega
državni svetnik Boris Popovič
zavzeto
zastopa
interese
področja, ki ga zastopa. Z
vsebinskimi argumenti je v
Državnem svetu predstavil in
zastopal stališče, da je Luka
Koper integralni del celovite
Mestne občine Koper, in da bi
delitev občine ogrozila izgradnjo 3. pomola, brez katerega je
tudi smiselnost izgradnje 2. tira
železnice Divača - Koper pod
vprašajem, posledično pa tudi
status Slovenije kot pomorske
države s konkurenčnim morskim pristaniščem in dobro
logistiko na križišču 5. in 10.
trans evropskega koridorja.

Dušan Črnigoj,
državni svetnik in direktor
podjetja Primorje
O g. Popoviču kot državnemu
svetniku imam pozitivno
mnenje. Vedno je pripravljen sodelovati in spodbujati
razprave na konstruktiven in
strokoven način. Kot uspešno
lahko ocenim tudi njegovo
delo, ki ga opravlja kot župan
Mestne občine Koper. Zlasti
delo na področju investicij,
kjer se redno srečujemo in
sodelujemo. Njegove naložbe
so premišljene in v korist vseh
občanov, obiskovalcev slovenske obale, turistov in ostalih
koristnikov.

mag. Drago Bahun,
državni svetnik in član uprave
Gorenja
Mestna občina Koper spada
med občine z najvidnejšim razvojem v Sloveniji. Prav gotovo
ima velik del zaslug za to dosedanji župan Boris Popovič.
Odlikuje ga delavnost, pripadnost Kopru ter predvsem
njegovo pravilno stališče, da je
potrebno gledati na razvoj koprskega zaliva celovito (celovit
gospodarski, socialni, infrastrukturni in ekološki razvoj).
Borisu ter vsem občankam in
občanom želim, da ostanejo
povezani tudi v prihodnje.

Rastislav Reven,
državni svetnik, zastopnik lokalnih interesov občin Bovec,
Cerkno, Idrija, Kobarid in Tolmin in podjetnik
Z
državnim
svetnikom
Popovičem sem začel po strokovni plati tesneje sodelovati,
ko se je pojavila zahteva po
ustanovitvi občine Ankaran.
Ker Ankaran poznam iz časov,
ko smo kot taborniki taborili v
bližini Debelega rtiča in smo
trije preplavali v eni etapi od
tabora, mimo bolnice v Valdotri do kopališča v Ankaranu. Zakaj to pripovedujem?
Zato, ker se mi je ta "plavalna"
razdalja zdela premajhna, da bi
zadoščala za velikost občine.
Da bi glasoval objektivno, sem
se najavil pri županu Popoviču,
da mi v naravi pokaže, koliko
bi obsegala nova občina An-

karan ter da mi predstavi vse
ustanove (šolo, vrtec,...) v Ankaranu. Posebno me je zanimalo glede prostorskih načrtov
- nekoč je imel idrijski Rudnik
živega srebra tam počitniške
hiše. Zanimala me je torej
turistična vizija tega kraja.
Županove informacije sem
primerjal z informacijami iz
javnih občil tistih, ki so se potegovali za novo občino Ankaran. Na podlagi vsega videnega
in slišanega sem se odločil, da
nove občine Ankaran ne podprem. Bi pa ustanovitev podprl
- ne glede na to, da sva z gospodom Popovičem svetniška
kolega - če bi le videl, da ima
ustanovitev nove občine neko
realno prednost pred sedanjim stanjem. Glede na to, da je
Koper postal izredno lepo in
urejeno mesto, sem prepričan,
da bi se z dobro voljo in s konstruktivnem
sodelovanjem
dalo tako urediti tudi Ankaran, da bi postal privlačnejši za
turiste. Da bi se ta vizija lahko
uresničila, pa je potrebno dati
prednost skupinskim interesom pred interesi posameznikov. S skupnimi močmi se veliko
naredi.

www.koper.si JULIJ 2011

Filip Krtelj,
Vinska klet St.Tomas
»Župan Boris Popovič mora obvezno dobiti vsaj še en mandat.
Pa ne samo enega, zasluži si jih še
tri. To, kar je narejeno v Kopru in
na podeželju, je odlično. Koper je
postal prava turistična destinacija
in atrakcija. Če se bo tako delalo še
naprej, bo samo še boljše. V preteklosti sem sodeloval z županom
in moram reči, da je odličen in
uspešen človek. Mnogi trdijo, da
v mesto vlaga več kot v podeželje,
vendar to ne drži. Kot prebivalec
KS Šmarij moram reči, da se v naši
krajevni skupnosti dela veliko.
Končujejo se kanalizacijska dela,
ureja pa se tudi sam center Šmarij,
kjer nastaja prav poseben trgec, ki
bo pravi prostor za vaška srečanja.
Vsako svojo stranko, ki je bila pred
leti v Kopru, danes obvezno peljem
pogledat mesto in enostavno se ne
morejo prenehati čuditi našemu
mestu. Zato ponovno dajem svoj
glas zdajšnjemu županu Borisu
Popoviču.«

Oglašujte
tudi vi!
Rajko Žigante,
direktor Makro 5
»V zadnjem obdobju je v Mestni občini Koper prepoznati hiter razvoj na številnih področjih,
tako na področju kulture kot
tudi športa in šolstva, kjer se
gradi vsa potrebna infrasturktura, pomembno pa se razvija
tudi komunalna in cestna infrastruktura. Z razvojem in
napredkom so zelo zadovoljne
tudi občanke in občani Mestne
občine Koper, zato ocenjujem,
da se bosta mesto in celotna
občina v tem smislu razvijala
tudi v prihodnje.«

kontaktirajte
nas na
andreja.cmaj@
koper.si
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Miani: pevec, ki bo spravil Koper na noge!
Verjetno se marsikdo sprašuje kdo in od kod je pravzaprav Giovanni Miani. Odgovor je preprost: gre za pevca iz
Vidma, ki te, ko ga vidiš in slišiš na odru, naleze s svojo energijo in doseže to, da hočeš nočeš, kar hitro začneš
z njim plesati in peti največje italijanske uspešnice. V svojem življenjepisu pa skriva marsikaj zanimivega in
zavidanja vrednega.
povpraševali v diskotekah. To
sta zasledila tudi Gigi in Gabry,
ki sta logično želela dodati vsak
svoj pečat pesmi. Tako sta nastala dva popolnoma različna
remiksa. Bi pa rad omenil tudi
video mix nemškega DJ-a Maniana, ki si ga je na youtube-u
ogledalo okrog 3 milijone ljudi,
tako, da gre tudi njemu zahvala za uspeh, ki ga je požela ta
pesem«.

Giovanni Miani bo nastopil nocoj (četrtek, 7. julij), ob 21. uri v koprski Taverni.

Kdaj se je rodila ljubezen do
petja?
»Mislim, da se ta rodi
že z našim rojstvom in se nato
z leti razvija, oblikuje. Sam sem
že zelo mlad začel pisati prve
pesmi, s katerimi sem kasneje
nastopil na raznoraznih festivalih, kot sta denimo Kastrokarski Festival (Festival di Castrocaro) in Sanremski festival
(Festival di Sanremo).«
Tisti, ki so kadarkoli stali na
odru Aristona pravijo, da je občutek enkraten, nepopisen in da
je trema pred nastopom velika.
Konec koncev ima festival svojo
tradicijo, ogleda pa si ga vsako
leto zavidljivo število gledalcev.
Na festivalu si nastopil dvakrat.
Kako je bilo?
»Res je. Na festivalu
sem nastopil dvakrat in to v
osemdesetih, ko je bil festival
izredno priljubljen in gledan.
Prvič, ko sem nastopil, je recimo festival spremljalo več kot
20 milijonov ljudi, tako, da si
lahko predstavljaš, da je bila
trema zares gromozanska. Spomnim se, da so se mi noge tako
močno tresle, da so me komaj

držale pokonci in da sem se
bal stopiti na oder. (smeh)
Režiserja sem v zaoderju ves
paničen spraševal: »Kaj zdaj?
Kaj naj naredim?« In on mi je
odvrnil: »Ja, pojdi na oder in
poj!« In sem šel. Ni bilo druge.
Skozi majhna vrata sem tako
vstopil v čisto nov svet, ki je po
eni strani čudovit, po drugi pa
tudi zelo nevaren. V pičlih treh
minutah se ti namreč življenje
popolnoma spremeni. Čez noč
postaneš znan in kaj kmalu se
lahko zgodi, da izgubiš kontrolo. To se je zgodilo tudi meni,
ker nisem bil pripravljen na to,
kar se je takrat dogajalo«.
Po Sanremu si veliko nastopal
po Kanadi in Rusiji. Leta 2006
je sledilo tudi sodelovanje s svetovno znanima DJ-ema kot sta
Gigi D'Agostino in Gabry Ponte. Kako je prišlo do sodelovanja?
»Pravzaprav se je vse
začelo na medmrežju, kjer je
bila objavljena pesem Tu vivi
nell'aria. Ta je kaj kmalu postala pravi hit med mladimi,
ki so si jo množično nalagali
na prenosne telefone in po njej

Nocoj, v četrtek, 7. julija boš
nastopil v Kopru. Kaj nam pripravljaš?
»Vsekakor lahko pričakujete veliko zabave in plesa. Zapel pa vam bom največje
italijanske uspešnice 70. ter 80.
let. Slišali boste pesmi od Morandija, Ranierija, Tozzija in
ostalih velikanov«.
V Kopru si bil že večkrat. Kaj
meniš o našem mestu?
»Verjetno se ti bo
zdelo čudno, ampak prav vaše
mesto je igralo zelo pomembno vlogo pri mojih začetkih.
Da ti razložim… V 80-ih smo
v Friuliju zelo radi gledali glasbeno oddajo, ki je bila na sporedu na koprski televizijski postaji. Takrat se spomnim, da je
voditelj te oddaje večkrat gostil

glasbenike iz vsepovsod, tudi
iz naše regije in med temi sem
se nekoč znašel tudi sam. To
je bil takorekoč moj prvi stik
s televizijo. Tu sem začel delati
svoje prve korake v medijskem
svetu. Tako, da ja, Koper ima
posebno mesto v mojem srcu«.
Bi živel v Kopru?
Zakaj pa ne. (smeh)
Ampak odvisno s kom. (smeh)

Giovanni Miani,
italijanski pevec
»Vedno skušam gledati čez
meje naših držav in nad
tukajšnjim območjem sem
izjemno fasciniran. Spominjam se, da je bil Koper
pred leti povsem drugačen,
ni bil tako lep in urejen.
Želim si, da bi v Kopru
lahko še veliko nastopal.«
Lara Pirc,
radio Capris

Miani obljublja, da bo nocoj z italijanskimi hiti in drugimi mednarodnimi
uspešnicami spravil koprsko občinstvo na noge.
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V objemu poletja in Ful kul
V objemu poletja je skupni imenovalec letošnjega Poletja v Kopru, ko se bodo julija in avgusta tako v mestu
kot v koprskem zaledju zvrstile številne prireditve.
Kot je povedala vodja
Turistične organizacije Tamara
Kozlovič, tudi letos nadaljujejo
zgodbo, ko ima sleherni dan v
tednu svojo lokacijo in vsebino.
Ob ponedeljkih bodo večeri v
Taverni (ob filmu, koncertih,..),
torki so rezervirani za Martinčev trg in poletne gledališke
večere, ob sredah bodo muzejske vrtove napolnili zvoki JEFF,
četrtkovi večeri bodo v atriju
Pretorske palače pod skupnim

bodo 10. julija predstavili tudi
v Taverni.

Tudi letošnje poletje v Kopru bo pisano in izgovor, da nam je poleti dolgčas, bo tudi
letos odpadel!

V Mestni občini Koper so poskrbeli za bogat izbor poletih prireditev.

naslovom Prisluhni Kopru,
petki so namenjeni za koncerte, sobote za PUF, seveda pa bo
še vrsta drugih večjih prireditev (Festiko, Homo na plac,
Folkest, Mednarodni folklorni
festival sredozemskih dežel,…)
in dogodkov, na podeželju med
drugim Marezijazz 2011, ki se
začenja ta petek (1. Julija), Extempore v Hrastovljah, Poletje
v Bertokih, številne šagre in
Etno Hist(e)ria v Gračišču, na
kateri se bo zvrstilo več kot 100
mednarodno priznanih etno
glasbenikov, gledališčnikov in
vizualnih umetnikov. Slednji se

Poletje za vse okuse
V Mestni občini Koper so letos posebno pozornost namenili tudi najmlajšim.
Na mestni plaži v Kopru in na
kopališču v Žusterni se je začelo Ful kul poletje z otroškimi
delavnicami in animacijami.
Namenjene so otrokom med
4. in 13. letom. Kot je poudaril
predstojnik občinskega urada za družbene dejavnosti in
razvoj Timotej Pirjevec, bodo
animacije vsak dan med 17. in
19. uro, ob sobotah in nedeljah
pa med 9. in 11. ter med 17. in
19. uro, pri njih pa ne gre za
varstvo otrok, ampak za dodatno ponudbo za najmlajše, ob
tem, ko si bodo lahko starši za
nekaj trenutkov odpočili, vedoč, da je njihov otrok v varnih
rokah. Sicer pa so v Kopru tudi
letos na voljo vožnja s turističnim vlakcem, nedeljske kočije,
vožnja s hitrim plovilom Reful,
vožnje z batano in še marsikaj.

S fibulo v fabulo
Minuli petek so v Galeriji Amfiteatar v Pulju odprli
razstavo S fibulom kroz povijest (s fibulo v fabulo), ki
bo na ogled vse do 15. septembra 2011.
Razstava S fibulo v
fabulo prikazuje preko 250
eksponatov in je sad mednarodnega sodelovanja osmih
muzejev (Pokrajinski muzej
Koper, Arheološki muzej Istre
Pula, Civici Musei di Storia ed
Arte di Trieste, Goriški muzej,
Tolminski muzej, Pokrajinski
muzej Ptuj – Ormož, Pomorski
muzej »Sergej Mašera« Piran in
Zavod znanje, OE Notranjski
muzej Postojna).
Prikazuje bogastvo

oblik in razvoj fibul na območju zahodne in jugozahodne
Slovenije ter Istre skozi dve tisočletji, od njihovega pojava v
pozni bronasti dobi pa vse do
11. stoletja.
Razstava je bila prvič
na ogled v letu 2010 v Pokrajinskem muzeju Koper, potem
je gostovala v Pokrajinskem
muzeju na Ptuju in v drugi polovici leta v Tolminskem muzeju.
Pred dnevi je razstava prejela priznanje Slovenskega arheološkega društva.

Prireditve
Manifestazioni

avgust'11
agosto

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. 08. 2011 – 31. 08. 2011
9:00 – 20:00 Razstava del Džamića
Novaka / Mostra di Džamić Novak
Pretorska palača, Koper /
Palazzo Pretorio, Capodistria
Galerija Insula / Galleria Insula / Gallery Insula

01. 08. 2011 – 28. 08. 2011
Pon - pet / Lunedì - Venerdì : 17:00 - 19:00
Ob vikendih / nei 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
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

21:00 Poletni večeri ob filmu /
Serate estive coi film
Taverna, Koper / Capodistria
KUD / ACA Pina

Vsak torek / Ogni Martedì
(03. 08.,10. 08.,17. 08. 2011)
20:00 Festival JEFF
Vrtovi Pokrajinskega muzeja Koper / Giardini del Museo regionale di Capodistria
KŠOK / CSCC

Vsak četrtek / Ogni giovedì
(04. 08.,11. 08.,18. 08.,25. 08.,
01. 09. 2011)
20:00 "Prisluhni Kopru" /
Ascolta Capodistria
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 di Capodistria
Primorski sejem d.o.o.

MOK / CCC

03. 08. 2011 – 06. 09. 2011
Razstava ob 20.obletnici plebiscita :
Milijon 289 tisoč 369 / Mostra per il
20° anniversario del plebiscito : Un
milione 289 mille 369
Samostan sv. Ane / Convento di St. Anna

Sobota / Sabato
06. 08. 2011
07:00 Sejem antikvitet /
Fiera dell' antiquariato
Pristaniška ulica, Koper /
Via del Porto, Capodistria
Društvo Istra / Associazione Istria

18:00 Šagra v maskah /
Sagra in maschera
Dekani
TD / AT Dekani

Ponedeljek / Lunedì
08. 08. 2011
20:30 Festival stare glasbe /
Festival della musica vecchia
Cerkev Sv. Trojice / La chiesa della Santa
Trinità
Ars Ramovš, Zavod za umetnost, marketing,
promocijo in investiranje / Istituto per l’arte, marketing,
promozione e investimentI

Petek / Venerdì
12. 08. 2011
21:00 Poletni koncerti v Kopru
2011: Skupina ESCAPE string
Quartet&HAMO / Concerti estivi a
Capodistria 2011:
IVA STANIČ & GREGOR FTIČAR
Taverna, Koper / Capodistria
IM.PULS d.o.o

22:30 Pandamonium – koncert /
concerto
Ukmarjev trg, Koper / Piazza Anton
Ukmar, Capodistria
13. 08. 2011 - 14. 08. 2011
09:00 Gasilska veselica in vaška
šagra / Sagra
Dol
Prostovoljno gasilsko društvo DOL-PGD DOL /
Assocazione di pompieri volontari Dol

05. 08. 2011 - 08. 08. 2011
18:00 Šagra v Dekanih “Guštovca 2011” /
Sagra a Dekani “Guštovca 2011”
Dekani

Na pomolu je fešta /
Festeggiamo sul molo
13.08. Klapa / Banda, Dan Ponjer in / e
Jerica Haber, 14. 8. Ribiška nedelja /
Domenica dei pescatori
Ukmarjev trg, Koper /
Piazza Anton Ukmar, Capodistria

TD / AT Dekani

Agencija / Agenzia EASY

Arhiv Republike Slovenije /
Archivio della repubblica di Slovenia

Petek / Venerdì
05. 08. 2011
20:00 Librisovi poletni narečni večeri /
Serata estiva del dialetto di Libris
Truške
Libris d.o.o., Koper

21:00 Poletni koncerti v Kopru 2011
/ Concerti estivi a Capodistria 2011:
MIA ŽNIDARIČ,
Taverna, Koper / Capodistria
IM.PULS d.o.o

06. 08. 2011 - 08. 05. 2011
16:00 Loparska fjera-šagra /
Fiera Lopar-sagra
Lopar
Društvo krajevno etnološke in domoznanske zbirke
»Hiša od Bardinca« Lopar in Zavod Vita / Associazione
di collezioni etnologiche e storiche locali »Casa di
Bardinec«, Lopar e Istituto Vita

13. 08. 2011 - 15. 08. 2011
20:00 Vaška fešta / Festa del villagio
Montinjan 2011
Montinjan
Turistično in športno društvo Montinjan / Associazione turistica e sportiva Montinjan

20:00 Šagra / Sagra Potok
Potok
Orjano Muženič

Nedelja / Domenica
14. 08. 2011
18:00 Tradicionalno opasilo Sv.
Lovrenc / Sagra tradizionale di S.
Lorenzo
Črni Kal
Turistično, kulturno in športno društvo "Pod gradom"
Črni Kal / Associazione turistica, culturale e sportiva
“Pod gradom” Črni KaL

Ponedeljek / Lunedì
15. 08. 2011
10:00 Srednjeveška tržnica /
Mercato medievale
Hotel Adria Convent, Ankaran / Ancarano
TD / AT Ankaran

18:00 Šagra Sveta Marija /
Sagra Santa Maria
Pri kulturnem domu Glem /
Presso la casa di cultura di Glem
TD / AT / TA Glem

16:00 Poletje v Loparju /
Estate a Lopar
Lopar
Društvo krajevno etnološke in domoznanske zbirke
»Hiša od Bardinca« Lopar / Associazione di collezioni
etnologiche e storiche locali »Casa di Bardinec«, Lopar

19. 08. 2011 - 21. 08. 2011
Cel dan / Tutto il giorno
3rd CUBAN SALSA FESTIVAL 2011
Koper / Capodistria
Plesni klub Soy Cubano / Club di ballo Soy Cubano

Sobota / Sabato
20. 08. 2011
10:00 Sejem antikvitet /
Fiera dell' antiquariato
Pristaniška ulica, Koper /
Via del Porto, Capodistria
Društvo Istra / Associazione Istria

Sreda / Mercoledi
24. 08. 2011
20:00 Oživela ulica 2011 /
La Via rivive 2011
Kidričeva ulica in okolica /
Via Boris Kidrič e dintorni
KŠOK / CSCC

Četrtek / Giovedì
25. 08. 2011
20:30 Poletje v Bertokih: REGGAE
VEČER / Estate a Bertocchi: NOTTE
DEL REGGAE
Palača Panatoiopolo, Bertoki /
Palazzo Panatoiopolo, Bertocchi
KŠD / ACS "Samo" Bertoki

26. 08. 2011 - 27. 08. 2011
08:00 KAM fešta / festa
Taverna, Koper / Capodistria
Klub aktivne mladine / Club della gioventì attiva

27. 08. 2011 - 29. 08. 2011
08:00 Šagra Truške / Sagra Truške
Truške
TD / AT Truške

Nedelja / Domenica
28. 08. 2011
18:00 Pomahaj poletju /
Saluto all'estate
Koper / Capodistria
MOK, ZKD MOK, JSKD OI Koper / CCC, UAC CCC
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Po poletnem premoru bo spet čas za kulinariko
S štirinajstim vodenim kulinaričnim tematskim večerom, ki je bil 23. junija v Domačiji Ražman v Gračišču, se je
končala spomladanska izvedba Gastronomskih zakladov Istre. Ti se bodo po poletnem premoru z jesenskim
ciklom znova začeli 15. septembra.

Pokrovitelji tematskih vodenih kulinaričnih večerov so Vinska klet Vinakoper,
ki bo na vsakem vodenem večeru, tako spomladi kot jeseni, stregla svojo penino,
podjetje Costella, podjetje Paloma in medijski sponzor Radio Capris. Več informacij na: www.zakladi-istre.si

Obiskovalci Domačije Ražman v Gračišču so okušali jedi, zavite v Istrsko pravljico.

V družbo Gastronomskih zakladov Istre vas Turistična
organizacija Koper ponovno
vabi jeseni, ko bodo med 15.
septembrom in 15. decembrom ponovno organizirali
jesenske tematske večere
Gastronomskih
zakladov
Istre, poimenovane Istrska

pravljica, Druženje s tartufi
in Dobrote pod zlatimi kakiji.
Kulinaričnim večerom bodo
delale družbo tudi gastronomske prireditve Sladka
Istra, Dnevi kmetijstva slovenske Istre, Martinov tek in
Praznik kakijev.

Zadnji kulinarični večer spomladanskega cikla je bil obarvan s poletnim okusom jajčevcev in fig. Ob večerji pa so svoja vina predstavili vinarji vinske kleti
Hreščak, Rakar in Ražman, slednji je predstavil tudi svoje oljčno olje. Oljčna olja
so predstavila tudi Ekološka kmetija Morgan, ki je med drugim prejemnik naziva
Županovo oljčno olje za leto 2011.
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Živost glasbe ob freski Mrtvaškega plesa
Violinistka Živa Ciglenečki in kitarist Damian Cazeneuva bosta 18. julija, v cerkvi Sv. Trojice v Hrastovljah, ob
20. uri, priredila klasični koncert na temo “Živost glasbe ob freski Mrtvaškega pleas”, zaigrala pa bosta dela
Srebotnjaka, Manuella de Falla, Montija in drugih. Koncert je podprt tudi s strani Ministrstva za kulturo.
Duo Ciglenečki-Cazeneuve se skupaj glasbeno
udejstvuje že od leta 2004, ko
sta mlada glasbenika začela
delovati na Univerzi Mozarteum v Salzburgu. Umetniška
pot ju je že vodila po nastopih
v Avstriji, Italiji in Sloveniji,
naslednje leto pa ju čaka tudi
gostovanje v Argentini.

Violinistka Živa Ciglenečki, ki
se je leta 1984 rodila v Ljubljani, je dobitnica številnih
nagrad na mednarodnih in
državnih tekmovanjih. Violino je prvič poprijela z enajstimi leti pri prof. Poloni
Češarek in nadaljevala šolanje pri prof. Arminu Sešku

(KGBL) v Ljubljani. Diplomirala je marca 2008 na Univerzi Mozarteum Salzburg v
razredu prof. Igorja Ozima.
Kot solistka in kot komorna
glasbenica koncertira doma
in v tujini; že drugo leto zapored je solistično in kot
članica kvarteta nastopila
v Brahmsovi dvorani Musikvereina na zaključnem
koncertu glasbenega foruma, ki so ga vodili Dunajski
filharmoniki. Kot solistka z
orkestrom je izvedla Mendelssohnov koncert v e-molu z orkestrom "Consolat
de Mar" v Benaguasilu, v
Španiji, med pomembnejše
nastope pa uvršča tudi Sarasatejevo Navarro v Carlowu na Irskem s spremljavo
Godalnega orkestra "Arseia", Bachov Koncert za dve
violini v d-molu s Celjskim
Godalnim orkestrom ter
izvedbo 1.stavka Paganinijevega koncerta v D-duru z
orkestrom Konzervatorija
za glasbo in balet Ljubljana
v dvorani Slovenske Filharmonije.

Kot članica komornih zasedb je vabljena na različne
festivale, občasno pa nastopa tudi pri fundaciji "Yehudi
Menuhin Live Music Now" v
Salzburgu.
Trenutno obiskuje magistrski študij violine na Univerzi
za glasbo in upodabljajočo
umetnost v Gradcu pri prof.
Idi Bieler ter študij komorne
glasbe pri prof. Chia Chou.
Živa za magistrski študij s
klavirskim triom "Tempo giusto" prejema štipendijo Ministrstva za kulturo.

Izvrsten kitarist Damián Cazeneuve se je rodil v mestu
Neuquén v Argentini, že pri

12 letih starosti pa se je predstavil na različnih mednarodnih odrih. Glasbeno kariero
je nadaljeval na Državnem
konzervatoriju v Buenos Airesu, pod mentorstvom prof.
Graciele Pomponio, kjer je
diplomiral z odliko. Udeležil
se je veliko mojstrskih tečajev z uglednimi mojstri ter
veliko koncertiral v Braziliji,
Mehiki, Urugvaju, Italiji in na
Portugalskem. Leta 2003 se
je preselil v Salzburg, kjer je
nadaljeval študij na prestižni univerzi Mozarteum pod
mentorstvom
profesorice
Isabel Siewers. V tem obdobju se je predstavi na odrih v
Salzburgu, Innsbrucku in na
Dunaju. Po vrnitvi v domovino je vodi razne mojstrske
tečaje in sodeloval kot član
žirije na tekmovanjih. Poleg
izvajanja solističnega repertoarja, posveča veliko časa
tudi številčnim koncertom
za kitaro in orkester. Zaradi
svoje ljubezni do komorne
glasbe je član mnogih komornih skupin. Do sedaj je
izdal tri zgoščenke.

Tudi v Kopru bomo imeli avtomate s kolesi
Občina želi vzpostaviti avtomatizirani sistem izposoje koles, kakršnega imajo v številnih evropskih prestolnicah.
Mestna občina Koper se je pred časom odločila
vzpostaviti sistem avtomatizirane izposoje koles po mestu. S
sklepom je tako najprej določila
lokacije, kjer bodo postavljene
postaje. Teh bo v prvi fazi šest,
in sicer na Ukmarjevem trgu,
avtobusnem postajališču ob
tržnici (nasproti Zelenega parka), glavni avtobusni postaji,
ob Ljubljanski cesti (parkirišče
ob stadionu Bonifika), ob Tomšičevi ulici (pri nadhodu proti
Bonifiki) in ob Šmarski cesti
pred Srednjo tehnično šolo Ko-

per. Minuli petek, 1. julija, pa je
Mestna občina Koper objavila
javni poziv, s katerim poziva
vse zainteresirane ponudnike,
da najkasneje do 15. julija pošljejo svoje ponudbe. Izbrani
ponudnik bo dobil v uporabo
vse lokacije hkrati, saj želi občina vzpostaviti enoten sistem izposoje, javne površine pa bodo
oddane v uporabo za dobo petih let z možnostjo podaljšanja.
Več o javnem pozivu
in dokumentacijo najdete na
spletni strani www.koper.si.

Fotografija je sicer simbolična, a tudi v Kopru si bo v kratkem mogoče na posebnih
avtomatih izposoditi kolo.

INTERVJU
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»Nadaljujte s takim delom«
John Tercek, podpredsednik svetovno znanega ladjarja Royal Caribbean Cruises Ltd s sedežem v Miamiju je
nad našim mestom zelo navdušen, pravi, da v kolikor bomo nadaljevali v tej smeri, se Kopru obeta še veliko
lepega. Napovedal je tudi možnost vlaganja njihove družbe v koprski potniški terminal in seveda še veliko
potniških ladij…

John Tercek v objemu svoje hčerke.

Zakaj se je Royal Caribbean
Cruises Ltd (v nadaljevanju
RCCL), eno od največjih podjetij na svetovnem trgu križarjenj,
odločilo, da vključi Koper med
svoje destinacije? Kaj vas je v to
prepričalo?
»RCCL je prišel zato,
ker smo iskali nove destinacije
in Slovenija predstavlja novo
državo s svojo edinstveno kulturo, poleg tega je Koper izredno
šarmantno in dinamično mesto
z neverjetno razvejanostjo turističnih poti v mestu in v zaledju.
Nenazadnje pa je Koper zaradi
majhne časovne razdalje stroškovno primerno pristanišče za
ladje s sedežem v Benetkah.«
V Zadnjem času ste kar nekajkrat obiskali Koper. Kako se
vam je zdel?
»Mislim, da ima mesto svoj poseben čar. Tudi sicer
je celotna regija prelepa. Turisti
so in bodo s to destinacijo vsekakor zadovoljni. V to sem več
kot prepričan«
Osebno ste srečali tudi našega
župana Borisa Popoviča. Kaj
menite o njem in njegovem delu?
»Z Borisom se poznava že pet let. Do sedaj je izpolnil
čisto vse dane obljube. Župan
je imel in ima še veliko dobrih
idej, ki so se in se bodo sčasoma spremenile v realnost. Predstavil mi je tudi idejni projekt

Tercek je Koper obiskal v družbi svoje družine, ki je bila nad našim mestom zelo
navdušena.

univerza vliva dodatno mladostno vzdušje in nenazadnje
je mesto z veliko obetavnimi
projekti. Poskrbeti pa morate
še za ustrezno promocijo, saj ste
v svetu še razmeroma neznani
kot turistična destinacija, ste pa
vsekakor na pravi poti. Upam,
da boste nadaljevali z vlaganji v
turistične namene in promocijo, kar vam bo zagotovo prineslo še dodatni uspeh.«
Katera je po vašem mnenju najbolj privlačna lastnost Kopra?
»V Kopru je najbolj
privlačna izjemna zgodovina
mesta, ki je v neposredni bližini
morja.
Ob razvoju turizma
bi morali razmišljati tudi o več
načinih, kako gostom to morje
tudi ponuditi, več izletov z raznimi čolni in oglede obale z
morske strani.

John Tercek z materjo, ki je po dolgih letih znova obiskala Slovenijo, in županom
Borisom Popovičem.

Capovizija, ki me je navdušil.
Zato pričakujem še veliko dobrih stvari, ki se bodo zgodile
v Kopru pod vodstvom župana
Borisa Popoviča.«
Kakšno je vaše mnenje o razvoju
pomorskega potniškega turizma
v Kopru?
»Pomembno je, da
Koper del mesta, kjer pristajajo
potniške ladje, primerno uredi
in nameni za razvoj turistične cone za križarjenja. O tem
sva se pogovarjala tudi z vašim
županom ob priliki njegovega obiska v Miamiju.Potniški
terminal lahko namreč v nekem mestu pridobi poglavitno
vlogo, tako s finančnega kot
operativnega pogleda. Potniški
terminali namreč v vsakem ob-

morskem mestu dajejo poseben
pečat ne samo samemu razvoju
mesta kot celote, pač pa so eden
večjih generatorjev gospodarskega razvoja.Tudi RCCL je v
veliko mestih pomagala pri ureditvi oziroma pri investcijah v
potniške terminale in ni razloga
da tega ne bi storili tudi v Kopru. V kratkem bo Koper obiskal naš arhitekt, ki bo preučil
tudi to možnost.«
Zaradi česa je Koper po vašem
mnenju zanimiva turistična destinacija in kako bi ga kot takega
lahko še izboljšali?
»Koper je v prvi vrsti
prelepo mesto, ki poleg tega leži
v neposredni bližini mnogih
drugih zanimivih lokacij. Koper je živahno mestece, ki mu

Tudi sami v sebi skrivate nekaj
slovenskega rodu…
»Sem čistega slovenskega rodu in pred kratkim sem
svojo 83 letno mamo pripeljal v
Slovenijo, da se je po dolgih letih ponovno srečala s številnimi
bratranci in ostalimi sorodniki
»iz Stare Domovine«. Srečanje
je bilo zelo prijetno z odlično
hrano in obilico gostoljubja.«
Morda še nasvet za prihodnost…
»Nadaljujte s takim
delom in bodite še naprej tako
gostoljubni z gosti, saj boste
tako kmalu znani po vsem svetu. Prepričan sem, da bo v prihodnje v Koper priplulo še več
ladij. Mi pa že načrtujemo obiske za leto 2013.«
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Luksuzna Costa Favolosa obiskala tudi Koper
Najnovejša luksuzna ladja bele flote genovske družbe Costa Crociere je včeraj, v sredo, 6. julija obiskala tudi
Koper.
290 metrov dolgo
ladjo velikanko, ki ima kar 14
palub in 1500 kabin, poleg tega
pa še vse ostalo, kar prisodi k
luksuznemu plavajočemu hotelu na morju, torej restavracije, bare, gledališče, diskoteko,
fitnes, savne, kino, trgovine in
še marsikaj, so slovesno krstili minulo soboto v Trstu. To
sredo pa se je prestižna ladja v
sklopu svoje prve promocijske
vožnje ustavila tudi v Kopru.
Dobrodošlico pravljični
ladji so izrekli v Kopru
Družba
Kompas,
Mestna občina Koper, Luka
Koper in Costa Crociere so
dobrodošlico novi ladji izrekli
včeraj. Nekateri gostje so bili
povabljeni na krov in se tako o
lepotah pravljične ladje prepričali na lastni koži. Več o obisku
Coste Favolose v Kopru si boste lahko prebrali v naslednji
izdaji našega časopisa.
Costa Favolosa se bo na
svoje premierno pravo, 11
dnevno križarjenje odpravila
prav v teh dneh. Potniki, ki
se bodo vkrcali v Benetkah,
bodo obiskali Bari, Izmir,
Istanbul, Mykonos, Pirej,
Olimpijo in Dubrovnik. Tudi
sicer bo letošnje poletje
pravljična ladja« plula večinoma po Sredozemlju, jeseni
pa se bo odpravila v Oman in
Združene Arabske Emirate.

Ladja velikanka je svoj prvi tridnevni izlet opravila prav v teh dneh. V ponedeljek je iz Benetk odplula proti Dubrovniku, v sredo
pa se je ustavila v Kopru.

Costo Favoloso so zgradili
v beneški ladjedelnici. 290
metrov dolga in 32 metrov
široka ladja, ki sprejme 3780
potnikov, je trenutno največja ladja, ki pluje pod italijansko zastavo. Je pa nekoliko krajša od 311 metrov
dolge ladje Voyager of the
Seas ladjarja Royal Caribbean, ki vsako nedeljo obiskuje
Koper.

Borut Veselko,
predsednik uprave
Luke Koper
»Mestna občina Koper,
predvsem samo mesto je v
zadnjih letih odločno spremenilo svojo zunanjo podobo, na bolje. K temu je v
veliki meri pripomogel tudi

delni umik pristanišča od starega mestnega jedra in odprtje
severne obvoznice. Obnova
najstarejšega dela koprskega pristanišča, kjer se danes
privezujejo potniške ladje,
pa je poleg estetskega vidika
mestu dal tudi novo vsebino,
ki pozitivno vpliva na utrip in

pestrost turistične ponudbe.
Vse to ne bi bilo mogoče brez
konstruktivnega sodelovanja
med občino in Luko Koper
in želimo si, da bi v takem
duhu tudi nadaljevali urejanje
našega skupnega prostora.«
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Kako Koper vidijo turisti?
Vse številčnejše turiste, ki obiskujejo naše mesto, smo povprašali, kaj menijo o Kopru.
vrnila. Sprehajati se ob morju je
nekaj najlepšega. Presenečena
sem, da je toliko vrveža, mislila sem, da se Mediteranci raje
zadržujete v senci in počivate.«

Pomorski potniški turisti, ki z ladjami velikankami obiskujejo naše mesto, s
pohvalami ne skoparijo. Ravno nasprotno. Nad našim mestom, njegovo bogato
zgodovino in tukajšnjimi ljudmi so več kot navdušeni. V Koper je letos priplulo kar
26.148 turistov (do konca junija), v tem letu pa jih pričakujejo še več kot 100 tisoč.

Robert,
ZDA
»Prvič sem v tem delu sveta in
reči moram, da sem pričakoval
drugačno stanje. Spremljal sem
namreč dogajanje v nekdanji
Jugoslaviji. Ko sem stopil z ladje, sem bil izredno presenečen.
Nisem mogel verjeti, da ste
v tako kratkem času naredili
tako velike korake. Čestitam.«

Dorothy
Velika Britanija
»Vročina je sicer že neznosna,
mi je pa kljub temu vaš kraj
všeč. Če se bom odločila za
ponoven obisk, bo ta gotovo v
nekoliko hladnejših mesecih,
da se bom lahko v miru sprehajala po vaših lepih ulicah.«

John in Linda,
London
»Prvič sem na obisku v Kopru,
a ker je tako lepo, obljubim,
da se bom gotovo še vrnil.
Govorim seveda v svojem in
ženinem imenu.«

Ted,
Kanada
»Po Evropi sem že veliko potoval, Slovenije oziroma Kopra
pa še nisem videl in priznati
moram, da sem pozitivno
presenečen, saj sem ponovno
odkril prelep kotiček Evrope.«

Emily,
London
»Koper je lep, majhen, a lep.
Nisem pričakovala toliko znamenitosti v tako majhnem
mestecu.«
Ann,
Sydney
»Prvič potujem tako daleč in
vesela sem, da sem obiskala
tudi vaše mesto. Živite v prelepem kraju in ponosni ste
lahko nanj. Živeti v manjšem
mestu ima veliko prednosti.
Sama se na delovno mesto vsak
dan vozim eno uro. Verjamem,
da tu ne bi bilo tako.«

Jennifer,
Nova Zelandija
»Koper je izjemno lep. Všeč mi
je, kako vam je uspelo združiti
staro z modernim. Sprehajati
se po teh ulicah ima svoj čar.
Upam, da se bom lahko še kdaj
vrnila. Z veseljem bi se vrnila.«

Mary,
Škotska
»Vaše mesto mi je zelo všeč,
upam, da se bom lahko še kdaj

Terry,
Florida
»Vaše mesto je prelepo, zaljubila sem se vanj in izredno si
želim, da bi se sem ponovno
vrnila prihodnje leto, in vrnila
se bom.«

Linda
Florida
»S sestro Terry vsako leto
odideva na križarjenje, tukaj
pa sva prvič, zagotovo pa ne
zadnjič. Tokratni aranžma po
Jadranskem morju je namreč
fantastičen, kot je fantastičen
tudi Koper.«

Paul in Deborah
Severna Irska
»Tukaj sva prvič in žal samo
za en dan. A kljub temu sva se
sprehodila po vašem mestu in
meniva, da je prelepo. Pogovarjala sva se že o možnosti, da
bi prihodnje leto ves dopust
preživela na vaši obali.«
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tako čista, zato je bila to prva
stvar, ki sem jo opazil. Potrudite se, da takega ohranite.«

Moses,
Jamajka
»Koper mi je všeč, ker je mirno,
tiho in čisto mesto. Presenetila
me je prijaznost ljudi, menim pa, da bi moralo biti več
trgovin odprtih, kljub temu da
je danes nedelja.«

Tom,
Nemčija
»V Kopru sem prvič in moram
priznati, da mi je všeč. Posebno
presenečen sem nad dejstvom,
da ste lepo ohranili zgodovinske objekte. Škoda, da sem tu
le za en dan. Želel bi si ga podrobneje ogledati.«

Bradley,
London
»V Kopru nikakor nisem
preživel dovolj časa, da bi ga
podrobneje spoznal, a na prvi
pogled je mesto lepo in polno
zanimivih kotičkov. Morda pa
se nekega dne še vrnem.«

Al,
New York
»Koper je lep, urejen, predvsem pa čist. Naša mesta niso

Richard,
Glasgow
»Sprehod po vašem mestu
je bil zelo prijeten, sploh ob
morju. Veliko prijaznih ljudi
sem srečal ob stojnicah. Res
izjemna dobrodošlica.«

Patrick,
Irska
»Irci ljubimo zeleno, zato mi je
bil Koper všeč. Veliko zelenega
sem namreč videl, še posebej
všeč mi je bil park ob morju
z vodometom, ki mu pravite
Nevesta.«

Francine,Henry in Silvia,
Düsseldorf, Nemčija
Henry: »Zelo lepo!«
Silvia: »Zelo lepo, slikovito,
zelo čisto, ljudje so prijazni.«
Henry:
»Res
super,
navdušena in presenečena
sva. Sva iz Nemčije in v
vsakem primeru bova še
prišla nazaj, saj ni tako
daleč. Veste, midva tečeva
maraton in bova malo pogledala na internet, kdaj
je kaj takšnega pri vas, v
Sloveniji. Resnično, sva
navdušena in sva se vnela
za vaše mesto. Obiskala sva
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številna mesta, ampak to
potovanje sva izbrala prav
zato, ker tu še nisva bila.«
Silvia: »V Slovenijie še nisva
bila, ogromno sva slišala,
prebrala, ampak tu pa res še
nisva bila.«
Henry: »Na prvem mestu
sem presenečen nad centrom, cerkvico in lepim
mestnim
jedrom.
Kot
drugo pa me impresionira
prijaznost in poštenje ljudi.
Vedno zelo korektni s turisti
in računi. Veste v turističnih
mestih ni vedno tako, vedno nekaj poskušajo, ampak
tukaj tega ni in to naju je
pozitivno presenetilo. Tudi
cene so vedno objavljene v
urejenih izložbah in nam
se to zdi pomembno, da se
lahko odločiš, ali boš vstopil
ali ne, je kot neke vrste povabilo. Ljudje hodijo, opazujejo, gledajo, kje so cene in
če jih najdejo, gredo tudi
naprej.
V vsakem primeru je
odlična turistična destinacija in vsekakor bova o tem
pisala tudi v naših časopisih
(sva tudi novinarja). In kot
rečeno za naju je to prvič,
ampak sva tako prijetno
presenečena, da bova zagotovo Koper še komu
priporočila.«
Silvia: »Bila sva tudi dol
na Obali in veste še to, sva
presenečena, koliko jezikov
govorite. Vi na primer sedaj
z nami klepetate perfektno
nemško in tudi ostali govorijo številne jezike, to je
super.«
Henry: »Še enkrat, res je
zelo lepo! Navdušen sem.«

Matthew,
Avstralija
»Prečudovito! Koper me je
očaral. Toliko lepega na tako

majhni površini. In nešteto prijaznih ljudi. Res izjemen kraj.
Srečo imate, da živite tu.«

Cindy,
ZDA
»Po dolgem času sem si spet
privoščila potovanje in reči
moram, da sem zadovoljna z
izbiro potovanja, saj obiskujem
mnogo lepih krajev, kakršen je
tudi Koper.«

Catherine,
Kanada
»Najbolj všeč mi je dejstvo, da
imate naravni park (Škocjan)
tik ob mestu. Sprehodila sem
se po njem in priznati moram,
da česa takega še nisem videla.
Čudovito je.«

Linda in Bill,
USA
Linda: »Prvič sem tu, res je
lepo mesto je zelo zanimivo.
Preden sem prišla, nisem
vedela, kaj pričakovati, ampak je enostavno lepo. Všeč
mi je in četudi prej Kopra
nisem poznala, bi mogoče
še prišla.«
Bill: »Sicer je Koper malo
daleč, no ja, ampak z letalom,
pa tudi z ladjo kot tokrat, bi
se lahko še vrnili…«.

MNENJA
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Turisti v Kopru.

Rachel,
Velika Britanija, turistka,
ki v Koper ni prišla z ladjo
»Prvič sem v Kopru in lahko ga
je bilo najti, prišla sem iz Pirana v Koper. Koper je zame kot
»a tourist guide/ tourist book«.
Pozitivno sem presenečena, po
pravici še nisem videla dosti,
prišla sem danes dopoldne in
ga še raziskujem.«

Francine,
USA
»It is pretty, it is really pretty«.
Smo se sprehajali po mestnem
centru, med bari, trgovinicami.
In res je lepo, ljudje so prijazni,
zelo prijazni. O Kopru pravzaprav nismo nič vedeli prej,
ampak je res lepo.«

Nina in Fernando,
Peru
Nina: »Prvič sva v Sloveniji
in »we love Koper, we love
it«. Nekaj sva slišala na ladji
o Kopru, kratko razlago
in zgodovinsko ozadje. Po
tem sva pričakovala nekaj
tako mediteranskega, te
ozke uličice, »we love it«.
Z veseljem bi še kdaj prišla.
Bila sva tudi na zvoniku,

to je bilo zame najlepše.
Razgled je prečudovit.«
Fernando: »Želel bi, da je
odprta tudi ta mala cerkvica, ki je danes zaprta«. (o.p.:
stali smo na Čevljarski,
kaže v smeri Mude).
Nina: »Veste, mi smo turisti in smo tu le za en dan.
In moj mož rad fotografira,
izredno rad fotografira
cerkvice. In zgoraj, ko smo
bili v veliki cerkvi, sva videla ljudi z ladje, različnih religij, a vsi so fotografirali.«

Mano,
Beziers, Francija
»Lepo, ne vem kaj naj rečem, ne
najdem besed, vendar res lepo.«

Kaarina,
Finska, turistka, ki v Koper ni
prišla z ladjo
»Z možem sva prišla z avtom, sva
na dvotedenskem dopustu v Puli,
in nisva kaj dosti vedela o Sloveniji, vendar je moj mož na vsak
način želel priti v Slovenijo, ker
še nisva nikoli bila. Koper pa je
zelo čisto mesto, »nice and beautiful«. Prijazno mesto. Nisem
točno vedela, kaj pričakovati,
ampak je zelo pozitivno, »just
plus, plus plus«. Res uživam v
vašem čudovitem mestu.«

Danvy in Ly,
Kanada
Danvy: »Smo iz Kanade
in seveda prvič smo tukaj,
Kopra prej nismo poznali.
Prvi vtis pa je zelo pozitiven, zelo lepo, staro mesto
je tako malo drugačno in
kaj takega še nisem videla.
Spominja me celo na eno
mestece v Kanadi, ki je podobno, ampak ni tako dobro ohranjeno, zato mi je še
lepše videti nekaj, kot je bilo
nekoč.«
Ly: »Zelo lepo in predvsem
zelo mirno. In všeč mi je
predvsem tukajšnji mir.«

Alain,
Beziers, Francija
»Lepo. Precej me spominja na
Italijo. Še nismo sicer veliko
videli, do sedaj smo videli le
ta delček starega mesta in je
zelo simpatično. Ostali smo
tu, šli pojesti nekaj tipičnega
in bilo je zelo dobro, saj veste
za Francoze je to pomembno.
Golaž, rižota. Gre res za zelo
simpatično destinacijo.«

Nele,
Belgija, turistka, ki v Koper ni
prišla z ladjo
»Sem prvič v Sloveniji, moji
prijatelji so bili na Hrvaškem
in ker so rekli, da je zelo lepo,
smo šli z avtom in smo rekli,
se bomo le ustavili, sedaj pa
smo tu že cel teden. Torej je res
lepo. Obožujem majhne uličice
Kopra in male trge. In hrana,
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izgleda mamljivo, sedaj gremo
še kaj poskusiti. Celotna Obala
je naredila poseben vtis name
in verjamem, da bom še prišla.
Nekaj sem tudi že prebrala
pred prihodom, in v Kopru ni
prevelike gneče in to mi je res
všeč, to tudi iščem.«

Sabine in Sussanne,
Dunaj, Avstrija
Sabine: »O Kopru nismo
kaj dosti vedeli, sicer smo
blizu, iz Dunaja. Do sedaj
še nisem videla veliko, ampak ta prvi vtis je zelo pozitiven. Nisem imela posebnih pričakovanj, vendar
je lepo mesto. Ker pa tudi
nismo tako daleč, bo Koper zagovoto še v opciji za
ponovni obisk.«

Zen (in Laura),
Velika Britanija,
Zen: »Prihajam iz Anglije in
prvič sem tu. Je zelo lepo in
majhno. Lepe trgovinice. Lepo
vreme. Prijeten obisk. Všeč mi
je posedanje naokoli, sladoled,
kakšna kavica. Upam, da še
kdaj pridem«.

Monica in Jose,
Španija
»Ne govorim dobro angleško,
ampak lepo je. Lepo in majhno mesto. Zelo mi je všeč to
staro mestno jedro. Zelo mediteransko.«
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Nicole,
Avstralija
»Koper je zanimiv. Bližina
starega mestnega jedra in nakupovalnega centra mi je najbolj navdušila. V enem samem
dnevu sem si tako uspela ogledati mesto in iti v šoping.«

MNENJA
je zelo zelo lep, sem kar malo
presenečen. Rekli so mi, da so
ostala mesta na Obali lepša,
ampak zame je Koper res zelo
lepo mesto. To je res lepo. Še
posebej te majhne ulice, s starimi stavbami. Ljudje so zelo prijazni in gostoljubni.«

Jimm,
USA
»Prvič sem v Kopru, žal verjetno tudi zadnjič, ker ne potujem dosti, v to me je tokrat
prepričala žena, a priznati moram, da mi ni žal. Vaše mesto
je namreč prelepo. Čestitam.«

Richard,
Kanada
»Koper? Koper je fantastičen.
Imeli smo se super, sicer le en
dan, a za manjše mesto kot je
vaše, bo tudi to dovolj. Prelep
kraj.«
Sabina,
Barcelona
»Koper je prelepo mediteransko mesto. Prepričana sem, da
bo nekega dne poznan po vsem
Svetu, saj lahko turisti v njem res
uživamo. Super sem se imela.«
Brad,
New York
»Nice and easy! To mi je nabolj
všeč; da je lepo in mirno.
Nikjer ni gužve in so zato ljudje
umirjeni in nadvse prijazni.«

David,
USA, turist, ki v Koper ni prišel
z ladjo
»Danes sem prišel iz Ljubljane,
bil sem pri znancih, sedaj malo
Obala potem še severneje,
Goriška Brda. Tu v bližini
imam znance in sem rekel,
grem pogledat tudi Koper, ki

Bert,
Belgija, turist,
ki v Koper ni prišel z ladjo
»Najraje imam Koper. Preferiram ga, boljše mi je tu kot
v Piranu in ostalih obalnih
mestecih. Izgleda lepo, prostorno je, obdaja ga morje…Tudi
dejstvo, da ste blizu Hrvaške,
Tržaški zaliv, res je čudovito.
Zagovoto me je zelo impresioniral glavni trg, z zvonikom,
katedrala…in velika ladja
križarka v pristanišču. Bila pa
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sva tudi na zvoniku, kjer je
čudovit razgled na zaliv, ki mi
bo ostal v spominu za vedno.«

Michael,
London
»Živite v prelepem mestu. Veliko krajev sem že obiskal, a
malokje našel toliko lepih stavb
na tako majhnem območju.
Bližina morja je pri vsem tem
le še pika na i.«

Adelita,
Španija
»Sprehajanje ob Jadranskem
morju me je popolnoma
prevzelo. Privoščila sem si
kavico s pogledom na morje
in jadrnice. Nepozaben trenutek.«

Erin in Patrick,
USA
Patrick: »Prvič sem tu in
je lepo. Nisva vedela veliko
o Sloveniji in predvsem
nisva vedela, kako zelo
lepo je. »It is cool« in lahko,
pričakujete, da se vrneva.«
Erin: »Zelo je zanimivo,
danes sva bila tudi v Postojnski jami, zame je bilo
nekaj irrealnega in sedaj
raziskujeva še mestno jedro
Kopra »and I really like it!«.
Luškano in slikovito.«

Milly,
Norveška
»Morje, sonce in plaža. Odlična
kombinacija ob prelepem mestu. Koper si bom zapomnila za
večno. Res sem preživela prelep dan.«

Franz,
Nemčija
»Slovenijo sem že obiskal, a
v Kopru sem prvič. Priznati
moram, da sem pozitivno
presenečen. Koper je res lepo
mesto.«

Daisy,
Irska
»Koper is simply beautiful!
Res sem uživala v tem dnevu
ob vaši obali. Vi, ki živite ob
morju ste lahko res presrečni.
Mesto ob morju ima zmeraj
poseben čar.«

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

ŠOLE
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Sprejem najuspešnejših učenk in učencev
Konec junija je župan Mestne občine Koper Boris Popovič v Gledališču Koper sprejel najuspešnješe
osnovnošolke in osnovnošolce koprskih osnovnih šol. Letos je bilo devetošolcev, ki so vse razrede opravili z
odliko, kar 95.

Župan je vsem učencem koprskih osnovnih šol za njihov devetletni uspeh izročil priznanje in jim podaril knjigo z naslovom
»Naj knjiga na svetu«, ob tem pa jim namenil tudi nekaj prijaznih besed.

Župan je najboljšim učenkam in učencem dejal, da bodo prav oni že čez nekaj let
krojili smernice razvoja našega mesta, naše občine, nekateri pa celo naše države, in
iskali nove možnosti ter priložnosti napredka na čisto vseh področjih naše družbe.

Sprejema v koprskem gledališču so se poleg številnih
gostov seveda udeležili najbolj uspešni osnovnošolci v
spremstvu svojih najbližnjih.

Občinstvo je navdušila tudi mlada in
nadebudna pop pevka April.

Direktorica občinske uprave Sabina Mozetič v družbi ravnateljev in ravnateljic
osnovnih šol Mestne občine Koper.

Posebno mladostniško razigrano vzdušje v Gledališču
Koper so s svojim nastopom pričarali odlični plesalci
skupine Maestro.

Nekateri so priložnost izkoristili za spominsko fotografiranje z županom.
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Magistrski študiji se predstavljajo
Fakulteta za management Koper je konec meseca maja objavila razpis za vpis v magistrske študijske programe.
Slednji so namenjeni vsem, ki bi želeli pridobiti poglobljena strokovna znanja s področja managementa, ekonomije
in financ ter upravljanja trajnostnega razvoja, in se tako še dodatno izpolnjevati na specifičnih področjih.
V študijskem letu
2011/2012 bo fakulteta že drugo
leto zapored izvajala magistrska
študijska programa druge stopnje Management in Ekonomija
in finance. Fakulteta pa je zelo
zgodaj zaznala tudi vprašanja,
ki se povezujejo s trajnostnim
razvojem in skupaj s Fakulteto
za humanistične študije Koper
in Visoko šolo za zdravstvo Izola
(so)oblikovala magistrski študijski program 2. stopnje Upravljanje trajnostnega razvoja, ki se bo
v prihajajočem študijskem letu
izvajal prvič:
Management (magister/magistrica managementa), je
interdisciplinarno zasnovan
program, ki ponuja najbolj
aktualne vsebine in je usmer-

nostnega razvoja tako z vidika
vrednot družbe kot sodobne t. i.
zelene tehnologije.

Prijave na razpis v prvem prijavnem roku so možne do 9. septembra 2011,
informacije na www.fm-kp.si/vpis, referat@fm-kp.si in telefonu 05 610 20 03.

jen v poglabljanje temeljnih
konceptov in pojmov na področju managementa.

Ekonomija in finance
(magister/magistrica ekonomije), je namenjen izobraževanju
vrhunskih strokovnjakov, ki
načrtujejo in izvajajo strateške

in operativne razvojne scenarije podjetij.
Upravljanje trajnostnega razvoja (magister/magistrica
managementa trajnostnega razvoja), bo prispeval k boljšemu
razumevanju širšega družbenega
in naravnega okolja, globalizacijskih procesov in potreb traj-

Študij na magistrskih programih druge stopnje traja dve
leti in obsega 120 kreditnih
točk. Možen je vpis na redni
študij in izredni študij. Redni
študij je za študente brezplačen (šolnino krije država) in se
izvaja popoldan (s pričetkom
ob 16:30), vpišejo pa se lahko
vsi (tudi zaposleni), ki še niso
pridobili univerzitetne ravni izobrazbe (po programih, sprejetih pred 11. 6. 2004) oziroma
7. ravni izobrazbe. Vsi tisti, ki
pa že imajo navedeno raven
izobrazbe z ustreznega področja, pa se lahko vpišejo neposredno v 2. letnik izrednega
študija (in plačajo šolnino).

VRTCI
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Radostno druženje skozi Vrečka na vrečko… pošast!
V začetku minulega meseca je na Potniškem terminalu
igro in gibanje
Koper pred očmi številnih malih radovednežev
V začetku minulega meseca se je v telovadnici OŠ
Koper zgodila prav posebna prireditev. Najstarejši
otroci Vrtca Koper in vrtca Giardino d'infanzia Delfino
blu, ki so pridno telovadili vse šolsko leto v okviru
športnega programa Zlati sonček, so se združili in se
zabavali na zaključni prireditvi.
Otroci, ki so se vključili v športni program Zlati
sonček, so v vrtcu, doma in na
različnih tečajih kolesarili, hodili na izlete, urili motoriko z
žogo, plavali, smučali…
Zaključna prireditev
pod imenom »Radostno druženje skozi igro in gibanje«
je bila nagrada za ves vložen
trud. Otroke so na prireditev
pospremili starši, ki so lahko
ves čas spremljali in spodbujali svoje zlate sončke. Otroci
so prišli na prizorišče kot pravi
športniki: z enakimi majčkami, v koloni za transparentom

svoje enote. Tam so se razporedili v skupine in telovadili z
vzgojiteljicami na pripravljenih postajah. Celotno vadbo je
spremljala prijetna glasba, zabavno prireditev pa je dodatno
popestril in obogatil animator
Sten Vilar.
Po končani vadbi so
se otroci prijeli za roke in naredili ogromen krog. Skupaj so
zapeli in zaplesali himno Zlatega sončka in pesem »Mano
nella mano«. Na koncu prireditve so se otroci osvežili z
vodo in poiskali svoje ponosne
starše.

nastajala prava pošast iz plastičnih vrečk.

Luka Koper je v sodelovanju z Ekologi brez meja
organizirala akcijo »Vrečka na
vrečko«. K sodelovanju so povabili tudi otroke iz vrtca Koper (udeležili sta se enoti Kekec

in Ribica) z namenom, da bi se
tudi najmlajši seznanili s problemom prekomerne uporabe
plastičnih vrečk in nepravilnega ravnanja z njimi.

Otroci so s seboj prinesli plastične vrečke in jih s pomočjo vzgojiteljic nataknili na
pošastno umetnino, ki jo je izdelal priznan umetnik. V zameno za plastične so otroci
dobili platnene vrečke.

V plastično pošast se je oblekel tudi animator, ki je otroke tako zabaval, da jih ni motil
niti dež. Tako so otroci združili prijetno s koristnim in se poučili, kako z nepravilno
uporabo plastičnih vrečk škodimo okolju.

Ostale fotografije si lahko ogledate in
naročite pri Foto Belvedere v Čevljarski
ul. 23 KOPER
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Delavno v vrtcih in šolah Glasba v Vrtcu Semedela
Mestna občina Koper bo tudi med letošnjimi poletnimi V Vrtcu Semedela že tretje leto zapored izvajajo
počitnicami izvedla nekatera nujno potrebna obogatitveno kulturno-umetniško nadstandardno
investicijsko-vzdrževalna dela na objektih s področja dejavnost Otrokov svet skozi glasbo«.
izobraževanja.
Občina se bo, kljub začasnem financiranju, lotila nekaterih
investicijsko-vzdrževalnih del v
vrtcih in šolah. Pretežni del sredstev
bodo namenili zagotovitvi dodatnih igralnic vrtcev zaradi večjega
interesa po vključitvi otrok v organizirano obliko predšolske vzgoje.
»Tako bomo usposobili igralnice v
objektu enote v Ankaranu na Bevkovi ulici, uredili dodatno igralnico
na Vojkovem nabrežju v Kopru
ter dodatno igralnico ob OŠ Dušana Bordona«, pravi predstojnik
občinskega urada za družbene dejavnosti in razvoj Timotej Pirjevec.

Ob tem pa seveda niso pozabili na
nujna dela na ostalih objektih vrtcev in osnovnih šol. Tako bodo z
ograjo zaščitili objekt enote vrtca v
Rozmanovi in zamenjali dotrajana
vhodna vrata. Na področju osnovnih šol bodo finančno zaključili
investiciji v postavitev brisolejev na
OŠ Hrvatini ter na tekaško stezo ob
OŠ Dekani postavili posebno »supersoft« maso. Sanirali bodo tudi
sanitarije na OŠ Dušana Bordona
in OŠ Škofije ter na objektu podružnične osnovne šole v Svetem
Antonu opravili vzdrževalna dela.

Občina bo zaradi vse večjega interesa po vpisu otrok v vrtec že to poletje uredila
dodatne igralnice vrtcev.

Finančna sredstva za
izvajanje dejavnosti zagotavlja Mestna občina Koper. V
lanskem šolskem letu so bili
v dejavnost aktivno vključeni
otroci vseh 41 oddelkov Vrtca
Semedela, vključno z dislociranim oddelkom na CKSG v
Portorožu. Letos pa je vrtec
bogatejši še za šest oddelkov,
ki si delijo glasbena doživetja.

uspelo razviti izreden občutek za ritem in melodijo ter za
ubrano skupno in skupinsko
muziciranje, v mejah zmogljivosti predšolskega otroka.
Kulturo petja smo dvignili na
višjo raven. Ob tem smo naredili tudi velik korak pri vzgoji
otrok v dobre poslušalce, ki
dogajanju oz. dejavnosti primerno odreagirajo kot aktivni
soigralci,« pojasnjuje Jana Oli»V vseh teh letih vieri iz Vrtca Semedela.
delovanja nam je pri otrocih

Pri glasbenih dejavnostih so otroci vseh starosti zelo aktivni, ustvarjalni in vedoželjni.

Pesem za župana
Ta mlad župan po vsej Sloveniji je poznan.
zdaj Koprčani vsi bodite z nami,
da Koper uredimo, se z njim pohvalimo.

Slavko Ivančič iz Šalare
nam je prinesel pesem,
ki jo je posvetil županu
Borisu Popoviču.
Gospod Slavko Ivančič iz
Šalare je v naše uredništvo prinesel
pesem, ki jo je ob prvi izvolitvi leta
2002 napisal za župana Borisa Popoviča. Ker je ob izteku drugega županovega mandata prepričan, da je
pesem še vedno aktualna, nam jo je
odstopil v objavo v našem časopisu.
»Še vedno sem mnenja, da je župan
Boris Popovič naša prava izbira, saj
je v enem tednu naredil več kot vsi
njegovi predhodniki v 20 letih«, pravi
Ivančič, ki tudi sicer rad piše pesmi.
Pravi, da jih ima že več kot 50, nekatere pa je celo uglasbil in jih tako lahko
zapoje ob spremljavi harmonike.

Na podeželju vasi si obnovimo,
da skupaj pijemo črno in belo vino.
Vrtce, šole zdaj zgradimo,
da imeli bomo enkratno mladino.
Mlad župan
Šalarska vala, župana nam
je dala, to je okej, nič več ne
bo kot prej. Koper se veseli,
tu pridne imamo ljudi.
Vi mladi fantje roke si podajte, da univerzo čimprej
zgradimo, da v Kopru nam
končno bo fino.

Rdeče listje z jesenjo je ovenelo, da spomladi zraslo bi bolj zeleno. kmečki turizem lepo se nam obeta, to bo priložnost še za
kakšnega kmeta.
Ob obalni oljki vse se zeleni, deviško olje za zdravje poskrbi. Na
morju priložnost nam je fina, da se zgradi turistična marina.
Zdaj Slovenci čolne vsi kupimo,
da marino čim prej napolnimo.
Turisti pridite v Koper žur naredit,
ne bojte se pit, kozarec refoška naredi večji apetit.
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10 let baletnega oddelka na Glasbeni šoli Koper
Konec maja je baletni oddelek Glasbene šole Koper, ki bo oktobra obeležil 10. obletnico delovanja, v koprskem
gledališču uprizoril dve baletni predstavi pravljice Alica v čudežni deželi.
Predstava Alica v čudežni deželi je s svojo izjemnostjo lep pokazatelj 10-letnega
vztrajnega, vestnega in strokovnega dela. Glasbena šola Koper
se lahko sedaj ponaša z baletnim
oddelkom, ki se vse pogosteje
predstavlja tudi zunaj okvirov
šole ter je vse bolj zaželen tudi
na najrazličnejših občinskih in
medobčinskih prireditvah.
»Verjamemo, da tako
prispevamo h kulturnemu izobraževanju in popularizaciji baletne umetnosti med najmlajšimi ter postopni vzgoji generacij,
ki bodo lahko pasivno ali aktivno
uživale v tej veji gledališke umetnosti. Večje število nastopov bo
pripomoglo tudi k osebni rasti
nastopajočih,« pravijo v Glasbeni šoli Koper.
Oktobra bodo v Glasbeni šoli
Koper obeležili 10. obletnico
delovanja baletnega oddelka.
Pouk baleta so pričeli s 30

učenkami. V letošnjem šolskem letu pa baletni pouk obiskuje nekaj več kot 100 učenk,
ki so vključene v tri oddelke
plesnih pripravnic in šest razredov baleta. Učiteljica in
predana mentorica baletnega
oddelka je Manjana Milostnik.

Obe predstavi, v katerih se je Manjana Milostnik
izjemno izkazala tako v vlogi baletne učiteljice kot koreografinje
in kostumografinje, v Gledališče
Koper privabili zelo veliko število gledalcev. Baletna predstava je
tudi letos navdušila starše in vse,
ki so prišli v Gledališče Koper,
da bi se naužili baletne umetnosti tudi v Kopru. V Glasbeni šoli
Koper bodo predstavo v prednovoletnem času sedaj že tretje
leto zapored ponudili obalnim
osnovnim šolam.
Vanja Gregorič, prof.
pomočnica ravnatelja
Glasbene šole Koper

Baletni oddelek se vsako leto predstavi širši javnosti z zaključnimi nastopi. Letne
nastope so baletne učenke pred kratkim uspešno opravile v dvorani Kulturnega
doma Izola in v koprskem gledališču.

Do sedaj so se deklice izkazale v baletnih predstavah Praznik plesa na cvetličnem
travniku, Šola za vile, Palčice in žabica Kregalica, Rdeča kapica in Grdi raček, ki so
bile zasnovane tako, da so se na baletnem odru predstavile vse učenke, celo najmlajše.

Oživljanje mestnega jedra 12. Mednarodno srečanje
Sredi maja je bil v starem mestnem jedru Kopra že drugi pihalnih orkestrov
ex-tempore, ki izvira iz projekta Oživimo izložbe«.
Ex-tempore »Pomlad
v mestnem jedru« je bil namerno zastavljen zelo široko, da bi
avtorjem pustil čim več svobode in tako omogočil čim več
različnih upodobitev manj znanih zelenih kotičkov v mestu.
Ustvarjalci so lahko v poljubni

tehniki upodobili vse, kar zanje
simbolizira pomlad v jedru mesta. Povabilu k sodelovanju se je
odzvalo 29 ljubiteljskih slikarjev
z različnih koncev Mestne občine Koper, pa tudi iz sosednjih
občin. Njihova dela so nato razstavili v Pretorski palači.

Mestna občina Koper je v zadnjem obdobju izvedla več projektov, s katerimi je
oživljala staro mestno jedro. Med drugim je organizirala več kot šestdeset manjših in
nekaj večjih likovnih razstav, ustvarjalnih delavnic in ex-tempore.

Konec maja je po Marezigah odmevala glasba pihalnih
orkestrov iz različnih držav. KD Pihalni orkester Marezige
je namreč priredilo že 12. Mednarodno srečanje pihalnih
orkestrov iz Italije, Hrvaške in Slovenije.
Koncertni program se
je pričel z nastopom pihalnega
orkestra iz Lovrana (Hrvaška)
pod vodstvom dirigenta Miodraga Kasića, za njim pa so se
na odru predstavili godbeniki
iz italijanskega mesta Belluno
– Banda Cittadina Comunale
di Arsiè z dirigentom Ivanom
Villanovo. Sledil je nastop domačega pihalnega orkestra iz
Marezig. Ta se je pod taktirko Borisa Babiča predstavil s
tekmovalnim programom, s
katerim so 18. aprila letos nastopili na 13. mednarodnem

tekmovanju Flicorno d'oro v
italijanskem mestu Riva del
Garda. Prijetno presenečenje
so pripravili, ko so se v slogu
gesla mednarodnih srečanj
“Prijatelji ustvarjamo glasbo in
glasba prijatelje” domačinom
na odru pridružili godbeniki iz
Lovrana in s skupnimi močmi
zaigrali dve koncertni skladbi.
Vrhunec večera pa je
bil nastop odličnega Policijskega orkestra Republike Slovenije pod vodstvom dirigenta
Žarka Prinčiča.
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Nagrada za Gledališče Koper

Zaradi Pepelke tudi v Slovenijo, v Koper
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Gledališče Koper je na 2. Kikindskem gledališkem Letošnji 51. Mednarodni otroški festival, ki je do 2.
festivalu prejelo nagrado za kolektivno igro.
julija potekal na Šibeniških trgih in ulicah, je v dveh
festivalskih sklopih, v petnajstih festivalskih dneh
V organizaciji Naro- nagradi za najboljšo predstavo gostil kar 200 gledaliških, glasbenih ali filmskih
dnega gledališča iz Kikinde je v celoti (prejela jo je predstava dogodkov (in delavnic) iz Hrvaške, drugih evropskih
med 20. in 26. junijem potekal Fedrina ljubezen Sarah Kane v držav in Kitajske, med njimi tudi predstavo Naočnik in
Kikindski gledališki festival, režiji Ive Milošević in izvedbi Očalnik (spremljevalni program) ter plesno pravljico
ki je v svoji drugi ediciji postal JDP iz Beograda, Srbija) tudi
Pepelka in jaz (glavni program) v izvedbi ansambla
tekmovalnega značaja. Na njem možnost podeljevanja nagrad,
Gledališča Koper.
je sodelovalo sedem gledališč s ki jim je sama določila kategosedmimi predstavami iz štirih
držav – ob Gledališču Koper, ki
se je tamkajšnjemu občinstvu
predstavilo z dramo Jeroena
van den Berga Podžig v režiji
Nenni Delmestre – še narodna
gledališča iz Tuzle, Kikinde in
Somborja, Gledališče Joakim
Vujić iz Kragujevca, Jugoslovansko dramsko gledališče iz
Beograda in Teatar Prozor iz
Zagreba. Festivalska žirija, ki
so jo sestavljali teatrolog Goran
Ibrajter (predsednik), režiser
Filip Markovinović in gledališki kritik Igor Burić je imela ob

rijo umetniškega ustvarjanja.
Žirija se je zato odločila, da
podeli dve nagradi za igralski
stvaritvi: mladi igralec Nedim
Malkočević je prejel nagrado
za vlogo odigrano v Heleverjevi
noči Ingmarja Vilkista (Narodno gledališče Tuzla, Bosna in
Hercegovina), člani ansambla
Gledališča Koper Mojca Fatur,
Gorazd Žilavec, Rok Matek in
Ajda Toman pa so za predstavo Podžig prejeli nagrado za
»kolektivno igro in estetsko
oblikovanje predstave z izrazito
sodobno senzibilnostjo«.

Po navdušenju, ki so
ga mladi Šibeničani pokazali ob
spremljanju Suhodolčanovega
Naočnika in Očalnika, je po predstavi Pepelka in jaz v režiji direktorice Gledališča Koper Katje Pegan, sledil (po mnenju novinarke,
sedmošolke Laure, ki je v festivalskem biltenu skupaj s sošolkami
poročala o predstavah in dogodkih prejšnjega dne), najmočnejši
festivalski aplavz. prejšnjega dne.
Odzivi na Pepelko so bili
izjemni
Predstava je izredno
navdušila tudi festivalsko tehniko,

ki je uprizoritvi in njeni Pepelki
(Ajda Smrekar) podelila nagrado
za najboljšo festivalsko predstavo.
»To je nekaj posebnega«, pravi
Jasenka Ramljak, direktorica 51.
Mednarodnega otroškega festivala Šibenik, ki poteka pod pokroviteljstvom predsednika Republike
Hrvaške Iva Josipovića, »saj na
festivalu ni nagrad – nagrada je že
povabilo na ta prestižni festival«.
Gledališče Koper, ki se je predstavilo dan po predstavi iz Kitajske
in pred igralci iz Zimbabveja, je
zadovoljno, da je s takim uspehom predstavilo svoje mesto in
državo.

Člani ansambla Gledališča Koper so za predstavo Podžig prejeli nagrado za
»kolektivno igro in estetsko oblikovanje predstave z izrazito sodobno senzibilnostjo«.
Čestitamo!

Ustvarjalcem predstave so čestitali tudi selektorji drugih festivalov, jih povabili na
mednarodna gostovanja, strokovni sodelavci festivala, igralci, dramaturgi, pesniki
in dramatiki, ki po nastopih ocenjujejo posamezne predstave, pa so si bili edini, da
je to izredna otroška predstava, ki kljub parodiji v sebi nosi za otroke pomembno
sporočilo: da obstajajo samo princi tvojega srca.

Koprsko gledališče je s predstavo Naočnik in Očalnik gostovalo na Mednarodnem
otroškem festivalu v Šibeniku.

Gledališče Koper se tudi iz zadnjega gostovanja v Šibeniku vrača z velikim
priznanjem za svoje delo.
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Koper – olimpijsko središče
V soboto, 25. junija, je Olimpijski komite Slovenije pod pokroviteljstvom Mestne občine Koper in v sodelovanju
z zlatim« sponzorjem Adriatic Slovenico pripravil vseslovenski olimpijski tek, ki je bil posvečen olimpijskemu
dnevu, 23. juniju.

Olimpijski tek 2011 je postregel z zanimivim programom. Na Bonifiki se je zbralo
več kot tisoč udeležencev različnih starostnih skupin.

Na novem atletskem stadionu smo opazili tudi nekatere znane obraze, med njimi
denimo plavalca Matjaža Markiča in kajakašico Špelo Ponomarenko.

Ni manjkalo niti mladih udeležencev, ki so se pomerili v Asko mini olimpijadi. Za
pravo družinsko vzdušje so poskrbele brezplačne palačinke in številne zanimive
nagradne igre, ki so popestrile dogajanje ob progi.

Prireditve so se udeležili tudi številni olimpijci, med njimi tudi drugi najstarejši
slovenski olimpijec, 91-letni atlet Marko Račič. Slednji je v imenu nekdanjih olimpionikov županu Mestne občine Koper Borisu Popoviču podaril knjigo Naši olimpijci.

Slavnostni start je naznanil prav župan Boris Popovič. Ob njegovem strelu se
je na sedem kilometrov dolgi tek okoli Kopra pognalo več kot 500 tekačev. Vsi
sodelujoči so na cilju dobili diplome Mednarodnega olimpijskega komiteja s podpisom predsednika Jacquesa Roggeja.

Tisočglavo množico je pozdravil župan Mestne občine Koper Boris Popovič, ki je
poudaril, da je v 20. letih obstoja samostojne države Slovenije v zadnjem obdobju
preporod doživel tudi slovenski šport. »Spomnimo se le, na primer, na vrhunske
dosežke slovenskih olimpijcev ali slovenske nogometne reprezentance, med katerimi je kar nekaj Koprčank in Koprčanov, na kar sem kot župan Mestne občine
Koper več kot ponosen.«
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Bogdan Gabrovec, podpredsednik olimpijskega komiteja Slovenije je dejal, da je
ponosen in počaščen, da lahko napove, da bo Koper dobil status olimpijskega
središča.

Peter Harnold,
predsednik uprave
Adriatic Slovenica
»Kot predsednik uprave zavarovalnice Adriatic Slovenica,
ki ima sedež v Kopru, sem z
razvojem Mestne občine Koper zelo zadovoljen, ker sta se
mesto in občina v teh petih
letih bistveno spremenila in to
seveda na boljše. Kar je tudi več
kot očitno. Se pravi, da župan
in njegova ekipa delajo dobro.«

Bogdan Gabrovec,
podpredsednik olimpijskega komiteja Slovenije
»Obljube iz leta 2009, ko je
bilo v Kopru Evropsko prvenstvo v judu, so dejansko tik
pred tem, da se uresničijo v
celoti. Dograjeni in zgrajeni
so atletski stadion, prenov-

ljeno je nogometno igrišče s
spremljajočimi objekti, gradi
se bazen in pa seveda hotelski
kompleks, in verjamem, da
bo Mestna občina Koper med
prvimi občinami, ki bo pridobila naziv olimpijskega centra, kar bi seveda za to okolje
pomenilo zelo veliko. Posredno pa je to hkrati tudi veliko
priznanje koprskemu županu,
ki si močno prizadeva, da se
vse aktivnosti in športi razvijajo približno enakomerno.«

Gabrijel Škof,
trener triatlona v športnem
društvu 3ŠPORT
»Kot nekdo, ki je v Koper priseljen, lahko rečem,
da je razvoj koprske občine
presenetljivo hiter, veliko je
bilo opaznih sprememb, še
posebej v mestnem jedru in
seveda na področju športa.
Upam, da bo razvoj še naprej
šel v to smer, torej na področju
športa. Sedaj imamo novi
športno rekreacijski center
Bonifika, za katerega upam, da
se ga bo dalo tudi v prihodnje
kar najbolje izkoristiti.«
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Sedemkilometrskega teka okoli Kopra se je udeležilo približno 500 tekačev.

ŠPORTNI SPORED
avgust '11
13. 08. 2011 - 15. 08. 2011

20.8.2011 - 27.8.2011

8.00 - 16.00 24. Mednarodna regata “Capris 2011” v kajaku in
kanuju na mirnih vodah - Kajak
sprint / 24. Regata internazionale “Capris 2011” in kayak e canoa
su acque piatte - Kajak sprint
Kopališče Žusterna/Spiaggia Giusterna

16:00 Teden zabave na Škofijah /
Settimana di divertimento a Škofije
Šotor na igrišču za OŠ Škofije / Tenda nel parco giochi per la scuola
elementare Škofije

Kajak kanu klub Žusterna / Kayak canoa club Giusterna

Klub malega nogometa Bronx Škofije /
Club di calcetto Bronx Škofije
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Še en uspešen AC Milan Junior Camp
Zadnji vikend v juniju je v Kopru minil v znamenju tretjega nogometnega tabora AC Milan Junior Camp, ki se
ga je udeležilo približno 120 otrok z vseh koncev Slovenije.

Nogometnega tabora, ki sta ga letos že tretje leto zapored organizirali Mestna občina Koper in Banka Koper v sodelovanju
z nogometnim klubom AC Milan, se je udeležilo približno 120 otrok z različnih koncev Slovenije, starih med 9 in 13 let.

Letošnjega nogometnega tabora se je
udeležilo tudi nekaj deklic.

AC Milan Junior Camp je pooblaščeni del mladinske ekipe nogometnega velikana AC Milan. Mladi nogometaši so na taboru pod vodstvom visoko kvalificiranih
trenerjev pridobili veliko tehničnih in taktičnih veščin.

Za mlade udeležence nogometnega tabora je skrbela profesionalna ekipa trenerjev in simpatičnih animatork in spremljevalk.

Med udeleženci smo opazili tudi županovega mlajšega sina Taja Popoviča.

Vsak udeleženec AC Milan Junior Campa je prejel originalni Adidas paket
športne opreme AC Milan in seveda nogometno žogo za spomin.
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Nogometni tabor je tudi odlična priložnost sklepanje novih prijateljstev. Tako
smo z nogometnim prijateljem v objektiv ujeli tudi županovega starejšega sina
Nika Popoviča.

Otroci so poleg treningov in tekem imeli tudi nekaj prostega časa za druženje,
kopanje in sprehod po Kopru.
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Pohitite z nakupom abonmajev FC Koper
Od 28. junija dalje so naprodaj letni abonmaji za oglede tekem prve slovenske nogometne lige in pokala
Hervis na koprskem stadionu Bonifika v sezoni 2011/2012.
Letos so na voljo trije različni abonmaji, in sicer
rumeni (in rumeni družinski)
abonma, za katerega je treba
odšteti 80 evrov, duo (in duo
družinski) abonma za dve osebi
v vrednosti 140 evrov in pa modri abonma za dijake, študente
in upokojence, za katerega je
treba plačati 60 evrov. FC Koper je za starše otrok, članov
koprskega nogometnega kluba,
za zaposlene v Luki Koper in za
člane navijaških skupin pripravil posebni letni abonma, za katerega je treba odšteti 30 evrov.
Zadeni eno od 11-ih!
Vsi kupci abonmajev bodo letos prejeli tudi kupon za sodelovanje v nagradnem žrebanju »Zadeni eno
od 11-ih!« in se potegovali za
privlačne nagrade, deležni pa
bodo tudi popustov ob nakupih promocijskega materiala
koprskega prvoligaša in drugih
ugodnosti skozi vso sezono.
Tisti, ki si bodo letni abonma
priskrbeli do 10. julija, pa bodo
prejeli še posebne ugodnosti,
in sicer abonenti lanske sezone
bodo lahko v tem času abonma kupili po polovični ceni
(50-odstotni popust), vsi pre-

Med prvimi kupci letnih vstopnic za ogled tekem koprskega prvoligaša je bil tudi župan Mestne občine Koper Boris Popovič.

Prvih 1000 kupcev letnih abonmajev bo lahko izbiralo sedeže na tribuni A1 in A2.

ostali pa si bodo svoj abonma
lahko pridobili 25 odstotkov
ceneje. V času posebne ponudbe bo prodajno mesto odprto
vsak dan med 10. in 12. uro ter
med 17. in 20. uro.
Velja omeniti tudi, da
bodo imetniki letnih abonmajev, ki si bodo v letošnji sezoni
ogledali vsaj 60 odstotkov vseh
tekem koprskega kluba, pri nakupu letnega abonmaja za sezono 2012/2013 prejeli 60-odstotni popust.

MNENJA
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Kako na razvoj občine gledajo njeni občani?

Albin Ivan Jenko,
nekdanji predsednik zveze društev upokojencev Koper
»Razvoj naše občine ocenjujem
zelo dobro, ker je bilo zelo veliko narejenega. Koper je dobil povsem drugačen videz in
ljudje so zelo zadovoljni. Zelo
zadovoljen sem z novo promenado, ki jo ljudje veliko koristimo, tudi poglobitev morja
menim, da ima za naše občane
velik pomen.«

Alfred Švab,
predsednik vaškega odbora
Predloka
»Totalno podpiram župana
Borisa Popoviča, saj od kar je
on župan, je napredek očiten,
ogromen in vsakdo lahko to
opazi. Upam, da bo izvoljen
tudi v naslednji mandat oziroma prepričan sem, da bo.«

Bojan Tavčar,
predsednik Kulturno, športno,
turistično, izobraževalno društvo Ravne iz Predloke
»Več kot očitno je, da je Mestna
občina Koper v zadnjih letih
napredovala na vseh področjih,
sploh turističnem. Naredilo se

Anton Sagadin,
občinski svetnik Desus
»V zadnjih letih je naša občina
zelo spremenila svoj obraz.
Vidi se, da je napredovalo
ne samo mesto, ampak tudi
njegova okolica. Občina daje
ogromna sredstva v razvoj
mesta in podeželja. Zelo dobro
se je uredilo področje prometa,
zelo hitro pa se razvija tudi
področje turizma, kar je za nas
zelo velika pridobitev, saj bo
ves svet spoznal naš Koper«.

Ksenija Benedetti,
---»Koper je moje mesto. Spomnim se svojega otroštva v vrtcu
na Kidričevi ulici, male mlečne
restavracije tam blizu, poti v
Glasbeno šolo mimo Brola,
poti iz Markovca preko Semedelske ceste do Gimnazije.
Koper mi je vedno bil všeč, tu
sem se rodila in se počutim
doma. Rada imam te spomine in drobne kotičke starega
Kopra. Toda vsi zrastemo in
se ob srečanju z drugimi svetovi spreminjamo in tudi sami
spreminjamo druge svetove.
Tako je tudi s Koprom. Vidno

je zrasel in se spremenil. To
so dejstva, ki jim težko kdo
oporeka. Široke sprehajalne
poti ob robu z dotikom morja
so polne dogodkov, dogajanja,
žuborenja in srečevanja ljudi.
Spreminjati v dobro zmorejo le
pogumni. Želela bi, da bi se ta
pogum in vizija, ki je prinesla
nov Koper, poln življenja, v
novem mandatu morda prenesla še na druga področja, kot
je na primer kultura. Tudi tu
imamo ogromno možnosti in
priložnosti, pa ne samo v Kopru. Povezovanje županov Kopra, Izole in Pirana na različnih
področjih je nuja razvoja, kultura pa je temelj, osnova za
nove poti ustvarjalnosti v mandatu našega župana. Vem in
verjamem, da zmore uresničiti
tudi to.«

Jani Pogačnik,
prebivalec Bertokov
»Razvoj naše občine ocenjujem
kot pozitiven in kreativen. Pohvalil bi prav vsa področja. Vidi
se napredek in družabnost. Na
temu treba delati tudi vnaprej
in uspeh je zagotovljen«.

Uroš Kodarin,
krajan Boršta
»Razvoj občine ocenjujem
odlično. Če bo župan še naprej
Boris Popovič, bo tudi vnaprej
odlično. Kajti v teh letih, od
kar je on župan, je napredovalo
praktično vse«.

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

KJER ISTRA ODPIRA VRATA
vabi na
sprehod skozi tisoËletno tradicijo vinogradništva

foto: Jaka Jeraša

je ogromen korak naprej. Vesel
sem, da je župan Boris Popovič
veliko naredil tudi v zaledju,
čeprav si tega želim še več, a
zavedam se, da je čas recesije
in da bo potrebno počakati na
nekoliko ugodnejše čase«.

in vinarstva Slovenske Istre
voden ogled veliËastne kleti Vinakoper,
Hiša Refoška, Šmarska cesta 1, 6000 Koper
NaroËilo degustacije: tel. (++386) 05 663 01 01
e-pošta: hisa.refoska@vinakoper.si
Prodajalna: tel. (++386) 05 663 01 36
www.vinakoper.si

zgrajene iz pešËenjaka
degustacije v vinskem baru s prijetno teraso
v prodajalno odliËnega vina
in drugih dobrot Slovenske Istre

Minister za zdravje opozarja. Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.
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FC Luka Koper in Šahtar iz
Karagandija igrali neodločeno
Nogometaši Luke Koper in kazahtanskega Šahtarja iz Karagandija so se na prvi tekmi 1. kroga kvalifikacij za
evropsko ligo na Bonifiki razšli z neodločenim izidom 1:1.
Pred nekaj več kot 2 tisoč glavo množico so sicer domačini dobro začeli. Prvi polčas
je tako končal v znamenju domače prevlade, ki pa je je bilo
konec že ob začetku drugega

polčasa. Trener domačih Vlado
Badžim je tako v odgovor na
kazahstansko premoč v 80. minuti poslal v igro Bubanjo, ta pa
je že čez štiri minute po podaji
Osterca in slabem posredova-

nju gostov spretno, z vsega nekaj metrov, žogo poslal v mrežo
za 1:0. A veselje žal ni trajalo
dolgo. V tretji minuti sodnikovega podaljška je Djukić v kazenskem prostoru podrl Aldina

Džidića, glavni sodnik je pokazal na belo točko, Kukejev pa je
z nje postavil končni izid 1:1.
Koprčane v teh dneh
čaka še povratna tekma v Kazahstanu.
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Mašina, ki je zmlela Gorenje
V eni prejšnjih številk našega časopisa smo pisali o izjemnem dosežku rokometašev Cimosa Koper, ki so
takrat osvojili pokal Challange. Od tedaj pa je Cimos Koper osvojil novo lovoriko; v velenjski Rdeči dvorani je
pred 2500 glavo množico priredil pravo učno uro rokometa in v vseh elementih igre razbil domačine ter tako
osvojil naslov državnega prvaka.
Kot so zapisali, je bila
to tekma, ki je v RK Cimos Koper ne bodo nikoli pozabili. To
je bila sezona, ki je v RK Cimos
Koper ne bodo nikoli pozabili.
Vse je delovalo kot namazano.
Mašina, ki jo je s trdim delom
ustvaril Fredi Radojkovič, je
popolnoma zmlela Gorenje in
ga sredi "Veleja" deklasirala ter
zmagala z enajstimi goli razlike.
Rokometaši koprskega Cimosa so na žrebu v dunaj-

skem hotelu Altmannsdorf,
28. junija, dobili tekmece v
prvem delu evropske lige
prvakov. Cimos Koper bo
nastopil v skupini C, v njej pa
so še nemški HSV Hamburg,
romunska Constanta, ruski
Sankt Peterburg, poljska
Wisla Plock in zmagovalcem
kvalifikacijskega turnirja 3.
V tej kvalifikacijski skupini
bodo septembra nastopali
makedonski Metalurg, islandski Hafnarfjördur, norveški
Haslum in izraelski Maccabi
Srugo Rishon Le Zion.

Koprski rokometaši so tako ponovno dokazali, da so razred zase in da trenutno
igrajo najboljši rokomet v državi, upajmo da tudi v Evropi, saj se 28. septembra
pričenja Liga prvakov.

Seveda držimo pesti za naše fante, ki pa jim ob začetku poletja želimo tudi prijeten počitek, ki so si ga po minuli sezoni res zaslužili. ČESTITAMO!!!

»Mi smo prvaki«, je donelo v Rdeči dvorani, kjer je tristo navijačev Kopra povsem preglasilo domače navijače, ki so razočarani začeli zapuščati prizorišče že ob
koncu prvega polčasa.

Trener Fredi Radojkovič in Ljubica Štok sta po polnoči začela rezati torto velikanko, s katero se je posladkalo skoraj 1000 rokometnih navijačev

Eden od vrhuncev večera je bil nastop »harmonikaša« Sebastiana Skubeta z
zborčkom – pridružili so se jim vsi v šotoru
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Predstavljamo mlade kajakaše
Nik Nemac, David Franca, Sebastjan Blažek, Matevž Morato in Katarina Pirih so obetavni kajakaši, ki že vrsto
let pridno in neopazno trenirajo kajak na mirnih vodah v Kajak kanu klubu v Žusterni.
Nik, David in Katarina so se prvič srečali s kajakom
v šoli kajaka, ko še niso bili
stari niti osem let. Že takrat so
v svoji kategoriji dosegali zavidljive rezultate, o čemer pričajo številne medalje in pokali, ki
krasijo njihove domove.
Nanje pa je prav gotovo ponosna tudi njihova nekdanja trenerka, bivša kajakašica Tina Ivetac, ki jih je z igro in
velikim potrpljenjem popeljala
v razburkane vode kajakaštva
ter jih naučila osnov kajaka.
Lani sta se trojici pridružila še Sebastjan in Matevž,
njihov trener pa je postal Marko Bandel, tudi bivši kajakaš
Kajak kanu kluba iz Žusterne.
Treningi so z novim trenerjem
postali bolj resni in intenzivni, na začetku so bili za mlade
športnike tudi precej naporni.
Peterica je tako od lanskega
junija pa do danes vseskozi
pridno trenirala, tudi med počitnicami, tudi ob sobotah oziroma kar štirikrat do petkrat
tedensko po dve uri. Prisotni
so bili na vseh tekmah slovenskega pokala, na mednarodnih
tekmah, udeležili so se tudi tekem v tujini – v Italiji, od koder
je vedno prišla domov kakšna
medalja. Med njimi se je stkala
ne le športna, temveč tudi prijateljska vez.

Kaj o njih meni trener
Marko Bandel
Peterico je trener
Marko Bandel pod svoje vodstvo prevzel junija lani. »Na
začetku so bili treningi za njih
naporni, nič več ni bilo igre,
temveč štirikrat do petkrat tedensko po dve uri le efektivnega dela. Njihov trud se je kaj
kmalu obrestoval. Njihovi časi
so postajali vedno boljši, kar so
opazili tudi sami že med treningi in testiranji. Čisto vsi so
se v lanski sezoni na državnem
nivoju uvrstili med prvo deseterico, kar je zelo pohvalno,«
pravi Bandel.
Nik, David, Sebastjan, Matevž
in Katarina so šele na začetku svoje športne kariere. Pred
njimi je še veliko trdnega dela.
Njihova želja je nastopati na
evropskem prvenstvu, svetovnem prvenstvu in mogoče tudi
na olimpijskih igrah za reprezentanco Slovenije. Zavedajo
se, da bo za to potrebno še
veliko odrekanja, močne volje
in podpore s strani staršev,
trenerja, kluba, občine in v
končni fazi tudi države.

Nik, David, Sebastjan,
Matevž in Katarina imajo v
Kajak kanu klubu Žusterna za

zgled najboljšo slovensko kajakašico na mirnih vodah, Špelo
Ponomarenko. Z njo se v klubu
pogosto srečujejo in opazujejo,

UČENCI ŠPORTNIKI: Nik Nemac (učenec 7. razreda OŠ Koper), David Franca
(učenec 6. razreda OŠ Antona Ukmarja Koper), Sebastjan Blažek (učenec 7. razreda
OŠ Koper), Matevž Morato (učenec 6. razreda OŠ Dušana Bordona Koper) in
Katarina Pirih (učenka 6. razreda OŠ Koper).

Trener Marko Bandel in mladi športniki Nik, David, Sebastjan, Matevž in Katarina
si želijo, da bi klub dobil nove prostore, kjer bi imeli boljše pogoje za treninge – boljše
prostore za shranjevanje kajakov, novi fitnes in veslarno.

JUNIJ - SEPTEMBER / GIUGNO - SETTEMBRE

9:00 - 12:00

kako vsak dan pridno in trdo
trenira. Tudi njeni nasveti so
vedno dobrodošli.

vsako nedeljo / ogni domenica

KOPER - CAPODISTRIA
Presernov trg - Piazza France Preseren
IGRANI PRIKAZ TRGOVANJA /
PRESENTAZIONE ANIMATA DEL COMMERCIO

ob/alle 10:30

www.koper.si
Doživi trenutek preteklosti in spoznaj kako se je nekoč trgovalo. Prikaz istrske obrti in prodaja na stojnicah.
Fai un salto nel passato e scopri il commercio di una volta. Esibizione del artigianato istriano e vendita su bancarelle.
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Na Ultrabalatonu tudi koprski atlet
Na Madžarskem je okoli Blatnega jezera 25. in 26. junija 2011 potekal 5.
Ultramaratonski 212 kilometrov dolg tek ULTRABALATON, ki se ga je udeležil
tudi 29-letni Matjaž Bukovec, sicer atlet Atletskega kluba Koper.
Matjaž Bukovec je
bil pred leti uspešen atlet, ki je
nastopil tudi na Svetovnem prvenstvu za mlajše mladince na
Poljskem, in sicer v teku na 400
metrov z ovirami ter v štafeti,
ki je na svetovnem prvenstvu
bila v finalu. Je tudi večkratni
slovenski atletski reprezentant.
Kasneje se je odločil, da nastopi na daljših razdaljah, zadnja

leta pa se posveča ekstremnim
tekom tudi na več sto kilometrov. Na Madžarskem je Matjaž
Bukovec pretekel 212-kilometrsko razdaljo v 26. urah in 55.
minutah ter zasedel trideseto
mesto.
Ultrabalaton je eden najlepših
ultramaratonskih tekaških do-

godkov v Evropi. V preteklih letih je nekaj sto rekreativnih in
profesionalnih tekačev - med
drugimi tudi Dušan Mravlje,
Yiannis Kouros, Eusébio Bochons, András Lőw in Piotr Kuryło - teklo okoli »madžarskega morja«. Poleg Spartathlona
v Grčiji je to eden najodmevnejših ultramaratonov v Evropi.

Med osmimi sodelujočimi Slovenci
je Matjaž Bukovec zasedel drugo
mesto. Prehitel ga je le zmagovalec
5.
Ultrabalatona
in
vrhunski
ultramaratonec Boris Ivanovič - Zajc.

Atletski miting v Kopru
Na koprskem atletskem stadionu je konec junija v organizaciji Atletskega kluba Koper potekalo Državno
prvenstvo za mlajše člane in članice.

Uvod v prvenstvo je bil mednarodni miting, kjer je nastopila tudi legenda slovenske in svetovne atletike Jamajčanke Merlene Ottey, sicer udeleženka sedmih
olimpijad in osvajalka 14 medalj, ki od leta 2002 nastopa za slovensko reprezentanco. »Zame je koprski stadion najboljši v Sloveniji«, je povedala za Primorske
novice in k temu dodala, da se v Kopru počuti odlično, da so ji atletske naprave
zelo všeč in da je ŠRC Bonifika zares fantastična.

Na hitri modri stezi je zmagala Kristina Žumer, ki je v teku na 200 metrov zmagala z rezultatom 23,84. »Forma se mi vzpenja, a do izpolnitve norme za svetovno
prvenstvo mi še nekaj manjka. Vedno pa je lepo teči pod 24 sekundami, četudi mi
je pri tem nekoliko pomagal veter « je po tekmi dejala Kristina.

Nika Barundič (AK Koper) je z odliko opravila nalogo v koprskih ženskih
štafetah, kjer so si atletinje Atletskega kluba Koper, z odličnimi predajami in tekom pritekle srebrni medalji tako v štafeti 4 x 100 metrov prvi dan, kot tudi v
štafeti 4 x 400 metrov, ki je bila na sporedu drugi dan tekmovanja.

Odlična organizacija tekmovanja in ambient na koprskem atletskem stadionu,
edinem z modro stezo v Sloveniji, je dober obet pred absolutnim državnim
prvenstvom v atletiki, ki bo v Kopru 6. in 7. avgusta.
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Šagra za Marka
Kulturno, športno, turistično in izobraževalno društvo Ravne je konec junija v Predloki organiziralo dobrodelno
šagro. Zbrane prostovoljne prispevke so namenili 19-letnemu Marku Maleševiču, tetraplegiku iz Podpeči.
Žalostno
zgodbo
Marka Maleševiča, ki je oktobra lani doživel prometno
nesrečo, smo predstavili že v
eni od prejšnjih izdaj našega
časopisa. Tedaj smo s pomočjo
naših bralcev Marku pomagali
tudi s prostovoljnimi prispevki. Tokrat pa so se za dobrodelno gesto odločili Markovi
sovaščani, ki so organizirali
dobrodelno prireditev »Šagro
za Markota«, njen izkupiček so
seveda poklonili Marku.
Organizatorji prireditve se
vsem dobrotnikom, ki so pomagali pri organizaciji in izvedbi prireditve ter vsem, ki
so za Marka namenili sredstva, iskreno zahvaljujejo.

Predloko je obiskal tudi župan Mestne
občine Koper Boris Popovič, ki je
Marku tudi sam pomagal s prispevkom, z njim poklepetal ter mu zagotovil, da se nanj in na Mestno občino
Koper vedno lahko zanese.

Markov oče Dean je ob županovem obisku izrazil zadovoljstvo in se Mestni
občini Koper zahvalil še za pomoč, ki jo je bila njihova družina deležna spomladi. Takrat jim je namreč prav občina pomagala, ko je s Kraškega roba zdrsnila v
dolino skalnata gmota in ogrozila prav njihovo hišo v Podpeči.

Dean Maleševič, Markov oče
»Župan Boris Popovič in Mestna
občina Koper sta meni in moji družini
ogromno pomagala, za kar sem jima
tudi neizmerno hvaležen.
Vesel pa sem, da je bilo veliko narejenega tudi za ostale prebivalce Kopra. Investicij je bilo veliko in verjamem, da
jih še veliko bo.«

Marko se je na prireditvi vsem dobrotnikom zahvalil za pomoč.
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Izbrali šopek »alpskih« lepotic
V Taverni so konec junija izbrali šest finalistk za Miss Alpe Adria International.
V koprski Taverni je
le korak od morja, pod organizacijsko taktirko Studia Misson potekal polfinalni izbor
Miss Slovenije za Miss Alpe
Adria International 2011. Na
predizboru se je številnemu
občinstvu predstavilo dvanajst
deklet, od katerih jih je stroga
strokovna žirija izbrala šest za
veliki finale, ki bo letos v avgustovskih dneh, natančneje 12.
avgusta v Avditoriju Portorož.
Žiriji je predsedoval
župan Mestne občine Koper
Boris Popovič, ki je bil vidno

navdušen nad razgibanim izborom in izbranimi dekleti.
Voditeljske niti pa je skozi številne nastopajoče brezhibno
prepletal izkušen radijski voditelj Jan Jakopin s koprskega
Radia Capris.
V veliki finale gredo:
1. Romina Ražem, Koper
2. Tina Marn, Ljubljana
3. Pamela Rahmič, Koper
4. Snežana Lukič, Portorož
5. Deana Trlin, Ilirska Bistrica
6. Katja Šoštarec, Ljubljana

Prireditev v koprski Taverni si je ogledalo veliko gostov in drugih mimoidočih.
Ob tem velja omeniti, da bo podoben dogodek na sporedu 17. julija, ko bodo v
Taverni izbirali miss in mistra Kopra.

Župan Boris Popovič med prikupnimi šestimi finalistkami: Romino, Tino, Pamelo, Snežano, Deano in Katjo.

V žiriji, ki je ocenjevala dekleta, so bili med drugimi tudi finalistka izbora Slovenija ima talent Jerica Haber, župan Mestne občine Koper Boris Popovič in strokovnjak za PR Sebastjan Jeretič.

Lepotni izbor je popestril nastop nekaterih glasbenikov, med njimi italijanskega
pevca Giovannija Mianija, ki smo ga v objektiv ujeli s prvim možem koprske
občine in njegovim starejšim sinom Nikom Popovičem.

Misson studio je konec junija v Taverni organiziral polfinalni izbor za
Miss Alpe Adria International. Med
12 dekleti so izbrali 6 finalistk, ki se
bodo avgusta v Portorožu pomerile v
velikem finalu.

Med polfinalistkami so bila dekleta z
vseh koncev Slovenije, med njimi pa
je bilo tudi nekaj Primork.
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ireditvijo, polfinalnim izborom
za Miss Alpe Adria International, smo zelo zadovoljni.«

Jerica Haber,
pevka, finalistka izbora Slovenija ima talent
»Razvoj Mestne občine Koper
je fenomenalen. Pred približno
sedmimi leti sem se preselila
v Koper in spomnim se, da je
bilo mesto v veliko slabšem
stanju, kot je sedaj. V zadnjih
letih se je Koper tako razvil, da
je postal lepo evropsko mesto.
Vesela sem, da sem prebivalka Kopra. Kar se dela župana
tiče, menim, da je župan super
človek, ki ima izjemen posluh
za ljudi in zna voditi mesto in
občino v pravo smer.«

Jan Jakopin,
voditelj
»Končno se Koper spreminja v pravo obmorsko mesto
z odprtimi vrati za turiste z
vsega sveta. V Kopru se je veliko spremenilo na bolje. Kljub
temu da sem po rodu Štajerec,
sem ponosen Koprčan.«

Domen Misson,
agencija Misson
»V zadnjih letih se je Koper
zelo spremenil na boljše in
upam, da bo šel s takim tempom tudi naprej. V Kopru pogosto organiziramo prireditve,
ki so zelo dobro obiskane, in
iz leta v leto smo čedalje bolj
uspešni. Tudi z zadnjo pr-

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

Silva Baruca - Jakomin,
frizerka
» Z razvojem naše občine sem
zelo zadovoljna. Imamo tak Koper, da smo vsi lahko ponosni
nanj. Tudi z delom župana sem
zelo zadovoljna. Tudi moj sin, ki
je trenutno v Ljubljani, se vsakič
znova z velikim navdušenjem
vrača v naš Koper.«
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Uveljavitev priposestvovane lastninske
pravice v stečajnem postopku
Odvetnikov kotiček je namenjen vprašanjem naših bralcev. Na vprašanje bralke tokrat odgovarja odvetnica
Veronika Zorn Hočevar.

Veronika Zorn Hočevar

Vprašanje bralke:
Že več kot 20 let imam v dobroverni posesti nepremičnino, ki
v naravi predstavlja njivo. To
nepremičnino skupaj z družino
obdelujem, pri čemer sem pred
kratim zvedela, da je v zemljiški knjigi pri tej nepremičnini
vknjižena gospodarska družba,
nad katero je bil pred mesecem
dni začet stečajni postopek.
Kako lahko pri nepremičnini, ki je zemljiškoknjižno last
družbe v stečaju, izposlujem
vknjižbo lastninske pravice na
svoje ime?
Na podlagi podatkov, ki jih je podala bralka, je
moč razbrati, da je pri nepremičnini, ki jo omenja, lahko
pridobila lastninsko pravico
s priposestvovanjem, zato na
tej podlagi podajam odgovor na zastavljeno vprašanje.
Po pozitivni stvarnopravni
zakonodaji so za pridobitev
lastninske pravice s priposestovanjem potrebne naslednje predpostavke: 1) dobra
vera, 2) lastniška posest in 3)
pretek časa, pri čemer je za
priposestovanje nepremičnin predpisana desetletna
priposestvovalna doba (43.
člen Stvarnopravnega zako-

nika, SPZ). Vprašanje dobrovernosti priposestvovalca se
nanaša na njegovo mišljenje
glede lastninske pravice. Če
je bralka pridobila nepremičnino na podlagi pravnega naslova in je utemeljeno
mislila, da so bile izpolnjene
vse predpostavke za prenos
lastninske pravice, je bila dobroverni lastniški posestnik
in je po poteku desetletne
priposestvovalne dobe pridobila lastninsko pravico na
izviren način.
Če bralka meni, da
so v njenem primeru podani predpisani pogoji za pridobitev lastninske pravice s
priposestvovanjem, bo morala v stečajnem postopku s
posebno vlogo prijaviti t. i.
izločitveno pravico. Izločitvena pravica je pravica osebe, ki je s priposestvovanjem
ali na drug izviren način pridobila lastninsko pravico na
nepremičnini, pri kateri je
kot lastnik vpisan insolventni dolžnik, od insolventnega
dolžnika zahtevati, da prizna njeno lastninsko pravico
na nepremičnini (2. točka
1. odst. 22. člena Zakona o
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju,
ZFPPIPP). Izločitveno pravico mora upnik prijaviti v
stečajnem postopku v treh
mesecih po objavi oklica o
začetku stečaja (1. odst. 299.
člena ZFPPIPP). Če upnik
zamudi rok za prijavo izločitvene pravice, izločitvena
pravica ne preneha. Vendar
pa je pravočasna prijava izločitvene pravice pomembno
procesno dejanje, saj predstavlja oviro za prodajo premoženja, ki je predmet te pravice. S potekom roka za prijavo

izločitvene pravice preneha
ovira za prodajo premoženja, ki je predmet izločitvene
pravice, zato lahko stečajni
upravitelj to premoženje proda. Če je opravljena prodaja
tega premoženja, izločitvena
pravica izločitvenega upnika
preneha, saj kupec na podlagi plačila kupnine za prodano
premoženje izvirno pridobi
lastninsko pravico na prodanem premoženju. Če torej
upnik zamudi rok za prijavo
izločitvene pravice, pridobi
namesto izločitvene pravice pravico, da se mu plača
denarni znesek, dosežen s
prodajo tega premoženja,
zmanjšan za stroške v zvezi
s prodajo (5. odst. 299. člena ZFPPIPP). Pomembno pa
je, da upnik prijavi denarno
terjatev za plačilo nadomestnega denarnega zneska najkasneje do objave načrta prve
splošne razdelitve v stečajnem postopku, sicer izgubi
tudi to pravico (7. odst. 299.
člena ZFPPIPP).
Če bo bralka v konkretnem primeru izločitveno
pravico pravočasno prijavila in te izločitvene pravice v
stečajnem postopku nihče ne
bo prerekal, bo stečajno sodišče s sklepom ugotovilo, da
je bralka (izločitveni upnik)
pridobila lastninsko pravico
na nepremičnini in bo hkrati naložilo stečajnemu dolžniku, da izstavi zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo
lastninske pravice v korist

bralke (2. in 3. točka 1. odst.
309. člena ZFPPIPP). Če pa
bo v stečajnem postopku izločitvena pravica prerekana s
strani stečajnega upravitelja
ali drugih upnikov, bo morala bralka v enem mesecu
po objavi sklepa o preizkusu
terjatev vložiti tožbo, s katero bo od stečajnega dolžnika
uveljavljala zahtevek za izstavitev zemljiškoknjižnega
dovolila (1. odst. 309. člena
ZFPPIPP). Po pridobitvi zemljiškoknjižnega
dovolila
oziroma pozitivne sodne odločbe bo lahko bralka na tej
podlagi predlagala vknjižbo
lastninske pravice pri pristojni zemljiški knjigi na svoje
ime.
Bralki svetujem, naj
zaradi učinkovitega uveljavljanja svoje pravice v stečajnem postopku obišče izbranega odvetnika, ki ji bo v
postopku pred sodiščem kar
najhitreje uspel izposlovati
potrebno zemljiškoknjižno
listino za vknjižbo lastninske
pravice.
odvetnica
Veronika Zorn Hočevar
Gortanov trg 15
6000 Koper

PIŠITE NAM
Vprašanja za odvetnika nam
lahko posredujete po elektronski pošti na naslov:
andreja.cmaj@koper.si
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ZDRAVNIKOV KOTIČEK

Kako izboljšati videz kože z »dermarolerjem«?
Specialistka dermatovenerologije dr. med. Nastja Lazar, ki ima svojo dermatološko ambulanto v Zdravstvenem
domu na Bonifiki, odgovarja na vprašanje bralke o medicinskem pripomočku dermaroler«.

dr.med. Nastja Lazar

Ali mi lahko kaj konkretnega
poveste o postopku z dermarolerjem, saj sem na forumih
prebrala najrazličnejše stvari
in sedaj ne vem, kaj je res in kaj
ne. Rada bi osvežila kožo na
obrazu in vratu.
Odgovor: Postopek
pomlajevanja kože z medicinskim »needlingom« oziroma
kolagensko indukcijsko terapijo je eden najuspešnejših
minimalno invazivnih pristopov, ki pripomorejo k izboljšanju stanja kože. Laično in bolj
popularno ime za ta postopek
je “dermaroler”. Medicinski
pripomoček Dermaroller® je
izumil ustanovitelj podjetja
Horst Liebl in ga v letu 2000

patentiral na patentnem uradu
v Münchnu.
Medicinski dermaroler
sodi le v roke
usposobljenega operaterja
Tako je dal tudi ime
postopku in danes je na tržišču ogromno cenenih kopij
pravega dermarolerja, raznih
rolerjev za domačo rabo. Pravi medicinski dermaroler sodi
le v roke za to usposobljenega
operaterja v zdravstveno-medicinski ustanovi pod nadzorom zdravnika specialista dermatologa. V Sloveniji imamo
trenutno samo tri ustanove, ki
izvajajo te postopke.
Uporablja se za odpravljanje znakov staranja
kože in poškodb, ki so nastale
zaradi pretiranega sončenja,
pri odpravljanju brazgotin,
ki so lahko posledica opeklin, aken ali drugih poškodb,
odpravljanju gub, učvrstitvi
ohlapnega tkiva in zmanjšanju
znakov hipo- in hiperpigmentacije. Z njim stimuliramo
kožo, da začne tvoriti kolagen,
ki podpira večino tkiva in vpliva na njegovo čvrstost in elastičnost. Kadar se mehanskemu spodbujanju regeneracije
kože doda še hijaluronsko kislino, aminokisline in vitamine, ki tako pridejo do aktivne
plasti kože, je učinek še večji

in hitrejši.
Telo se odzove na mikrovbode tako, kot se odzove
na vsako poškodbo, ki nastane
na telesu. Razlika med dejansko poškodbo in navidezno
mikropoškodbo je zelo velika.
Mikrokirurške iglice, nameščene na dermavaljčku, sprožijo živčne receptorje, ki zaznajo
poškodbo na koži. Iglice so
tako tanke, da dejansko kože
ne poškodujejo, koža ostane
v nespremenjenem stanju, le
telo jo zazna kot poškodovano.
Gre za trik telesa
Živčni dražljaji, ki se
prenašajo z električnimi signali do možganov, sprožijo proces zdravljenja kože. Ta proces
spodbuja rast novih, svežih
celic, ki se pretvarjajo v vlakna
kolagena in elastina. To pomaga pri odpravi pomarančne
kože na obrazu, odpravi celulita, strij, nosečniških strij,
starih brazgotin in takih, ki
nastanejo po operacijah. Nova
vlakna tako odebelijo kožo in
zapolnjujejo nekdanje atrofične brazgotine.
Predel kože, na katerem se bo izvajalo rolanje, namažemo z anestetično kremo
in jo pustimo delovati 15–20
minut. Zatem predel primerno
razkužimo in z medicinskim

dermarolerjem
ponavljamo
enakomerne potege v vseh
smereh, tako da ustvarimo
ogromno drobnih kanalčkov,
ki sprejmejo v aktivni del kože
snovi, ki jih s tem postopkom
nanesemo na površino. Opazen učinek sledi čez dva do tri
tedne, proces pa nadaljujemo
do 6 mesecev.
Postopek pomlajevanja stane 250 evrov, cena
odpravljanja brazgotin zaradi
aken ali strij je odvisna od velikosti površine, na kateri izvajamo postopek, sicer pa se giblje med 100 in 500 evri. Glede
na rezultat se postopek lahko
ponavlja na 6 do 8 tednov.
Nastja Lazar
dr.med., specialistka
dermatovenerologije
PIŠITE NAM
Svoja vprašanja s področja
medicine nam lahko pošljete po elektronski pošti na
naslov:
andreja.cmaj@koper.si
Potrudili se bomo, da bodo
zdravniki, ki sodelujejo v
rubriki, odgovorili na vprašanja. Odgovore bomo objavili v eni od naslednjih izdaj
časopisa KP-MOK. Vabljeni
k sodelovanju.
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Naj bo mali srpan z vrtninami in sadjem natrpan
Zgodovinar in odličen poznavalec istrske kulinarike Alberto Pucer pravi, da je julij čas za lahke mineštre in
druge zelenjavne jedi. Poletne večere pa si lahko popestrimo z osvežilno bovlo.

Alberto Pucer

MELONE
V VINU (BOVLA)

Potrebujemo:
melono, po želji nekaj klinčkov
in cimet, sladkor in refošk.

Julij – mali srpan – velja
za najtoplejši poletni mesec v letu.
Poletje je čas, ko dozoreva razna zelenjava, 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 zelenjave ali vrtnine,

zabele itd. Recepte zanje smo vam v
prejšnjih izdajah našega časopisa že
razkrili, zato vam tokrat ponujamo
nekaj drugih zelenjavnih namigov.
Glede na to, da nas julij
obdarja s številnimi vrtinami in
sadjem, ki je za ta čas še zlasti primerno, si v vročih poletnih dneh
iz sadja in vina lahko pripravimo
bovlo.

Priprava:
Melono olupimo, odstranimo
koščice in narežemo na manjše
kose, ki jih damo v skledo, posujemo s sladkorjem (lahko
vaniljinim), po želji dodamo
klinčke in cimet ter prelijemo
z refoškom in postavimo za
nekaj časa v hladilnik.

vola con vini boni«, kar pomeni,
da se breskve, hruške in jabolka
ponudijo z dobrim vinom.

Star pregovor pravi:
»Persegi, peri e pomi metili in ta-

FRITAJA Z BLITVO

Potrebujemo:
blitvo, oljčno olje, česen, sol,
poper, malo mleka ali masla po
želji in jajca.
Priprava:
V slani vodi kuhano, ožeto in na
drobno narezano blitvo popražimo
v ponvi na oljčnem olju s sesekljanim česnom. Popramo, posolimo,
premešamo, po želji dodamo malo
mleka ali masla in pražimo še nekaj
minut. Nato v blitvo ubijemo jajca,
dobro premešamo ter pražimo še
toliko časa, da jajca zakrknejo. Ponudimo toplo kot samostojno jed
ali prilogo.
BRESKVE V VINU (BOVLA)
Bovla je danes zelo popularna.
Pripravimo jo iz olupljenih in
na koščke narezanih breskev,
sladkorja, klinčkov, po želji tudi
cimeta in z belim (malvazijo) ali
rdečim vinom (refoškom).

Alberto Pucer
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CELOTNA POSTELJA Z VZMETNICO IN PREDALOM

-30%
Na vse brisa~e razli~nih
dimenzij proizvajalca

Na voljo:
45x60cm
55x100cm
68x127cm

max

329

€

OBLAZINJENA POSTELJA Z LETVENIM DNOM

€

149

€

Posteljni okvir MAX z letvenim dnom,
140x200cm, v rjavi in beli barvi.

ebony

249

€

Posteljni okvir EBONY,
180x200cm, v rjavi barvi.

sprint

VELIKA POSTELJA ZA MAJHNE PROSTORE!

179

€

160x200cm

€

180x200cm

Posteljni okvir SPRINT brez letvenega dna,
140x200cm ({irina postelje 147cm), bela.

€

249

Z LETVENIM DNOM

199

160x200cm

€

229

180x200cm

ivano

299

€

milano

roxy

349

219

Postelja DIONIS
160x200cm, z dvi`nim letvenim dnom in
vzmetnico. Bela/~rna in bela/be` barva.

Posteljni okvir IVANO brez letvenega dna,
160x200cm, bela, rjava in be`.
Ostale dimenzije (140/180x200cm) in barve za dopla~ilo!

Z DVI@NIM LETVENIM DNOM

449

€

€

Posteljni okvir ROXI
160x200cm, bela barva, dvi`no letveno dno, predal za
posteljnino. Na voljo tudi 180x200cm za dopla~ilo.

Posteljni okvir MILANO
160x200cm, v beli barvi, dvi`no letveno dno, predal za posteljnino
Na voljo tudi dimenzija 180x200cm za dopla~ilo!

*Pridobitev potro{ni{kega kredita za obdobje 24 mesecev preko Hypo Alpe Adria banke d.d..
Za znesek kredita 850,00 EUR z odpla~ilno dobo 24 mesecev zna{ajo stro{ki odobritve 0 EUR in stro{ki zavarovanja 0 EUR. Mese~na anuiteta je 35,42 EUR. V skladu z Zakonom o potro{ni{kih kreditih EOM na dan 30.6.2011
zna{a 0 %, skupaj iz naslova kredita pla~ate 850 EUR. EOM je izra~unana na podlagi zneska in trajanja kredita, stro{kov odobritve in zavarovanja in obrestne mere, ki velja na dan 30.6.2011 in je 0,00% (fiksna). EOM ne vsebuje
morebitnih stro{kov pred financiranja in delnega obroka ter stro{kov, ki nastanejo z neizpolnjevanjem pogodbe. Dodatne informacije lahko poi{~ete na na{i internetni strani www.harveynorman.si

Harvey Norman Ljubljana, Letali{ka c. 3D, 1000 Ljubljana, tel.: 01/585 50 00, Koper, Ankaranska c. 3C, 6000 Koper, tel.: 05/6100 100,
odprto: pon. do pet. od 09.00 do 21.00 ure, sob. od 09.00 do 20.00 ure, www.harveynorman.si
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Minuli mesec so v Pretorski palači partnerji v projektu DIVA podpisali pogodbo
o sanaciji divjih odlagališč in ozaveščanju prebivalstva o njihovi škodljivosti.
Vodilni partner projekta je Mestna občina Koper, partnerji pa so Istrska županija,
občina Pulj, občina Umag, občina Buzet, in Znanstveno-raziskovalno središče
Univerze na Primorskem. V imenu Mestne občine Koper je pogodbo podpisal
vodja kabineta župana Tomaž Gantar.

Sredi junija je rojstni dan praznovala svetovalka župana Jana Tolja. Priložnost je
izkoristila za krajše druženje z bližnjimi sodelavkami, ki so ji ob tej priložnosti
podarile manjšo pozornost.

www.koper.si JULIJ 2011

V Vrtcu Koper – enoti Zajček Pobegi, so veselo praznovali. Ob zvokih slovenske himne in plapolanju zastav so otroci s svojimi besedami pripovedovali, zakaj
imajo radi domovino. Na igrišču vrtca pa so posadili mlado lipo in tako obeležili
20. rojstni dan naše države.

Tako je klapa Lungomare na šagri v Bertokih zapela županu Borisu Popoviču in
njegovemu omizju, kjer smo opazili tudi številne občinske svetnike.

Konec junija je Koper obiskala skupina otrok diabetikov iz vse Slovenije, ki
počitnice preživljajo v posebni koloniji v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič. Županov starejši sin Nik Popovič, ki je tudi sam diabetik, je z mamo Evo
Popovič otroke povabil na koprsko mestno plažo in jim ponudil slasten diabetični
sladoled, posebej pripravljen za to priložnost.

Tako smo v objektiv ujeli vodjo županovega kabineta Tomaža Gantarja,
občinskega svetnika in direktorja Komunale Koper Igorja Hrvatina in podžupana
Janija Bačića, ki so se v Olmu udeležili slovesnosti ob položitvi temeljnega kamna
za gradnjo novega doma upokojencev in oskrbovanih stanovanj.

V SLIKAH
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Tako smo ob koprskem stadionu v objektiv ujeli direktorja FC Koper Tomaža
Beleta in župana Mestne občine Koper Borisa Popoviča, ki je med prvimi kupil
letni abonma za ogled nogometnih tekem domačega kluba.

Zadnji junijski dan je 21 let dopolnila najmlajša sodelavka v županovem kabinetu,
študentka Ana Perič. Kljub temu, da je mlada moč v kabinetu šele nekaj mesecev,
so jo sodelavci že vzeli za svojo in ji ob priložnosti podarili dišeč šopek.

Olimpijskega teka so se udeležili tudi nekateri zaposleni v občinski upravi Mestne
občine Koper, med njimi tudi Špela Rajtenbah iz Turistične organizacije Koper.

Na AC Milan Junior Campu na Bonifiki smo srečali župana z družino: z ženo
Evo, hčerko Tio in sinovoma Nikom in Tajem, ki sta sodelovala na nogometnem
taboru.

Na Olimpijskem teku smo opazili občinska svetnika Koper je naš Petra Bolčiča in
Miroslava Tozona v družbi prvega moža Javnega zavoda za šport Mestne občine
Koper Branka Florjaniča.

Na sprejemu, ki ga je Mestna občina Koper v koprskem gledališču pripravila za
najboljše osnovnošolce, smo srečali direktorico občinske uprave Sabino Mozetič
v družbi občinskih svetnikov Slobodana Popoviča (Koper je naš) in Antona Sagadina (Desus).

JULIJ 2011 www.koper.si
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V športno-rekreacijskem centru na Bonifiki so se našemu fotoaparatu prijazno
nasmehnili Sekule Popovič, zadolžen za področje športa na Mestni občini Koper,
direktor FC Koper Tomaž Bele in županova soproga Eva Popovič ter županova
hčerka, triletna Tia Popovič.

Olimpijskega teka se je udeležila tudi novinarka Žurnala Suzana Kos v spremstvu
hčerke Pije.

Občinska svetnika Koper je naš Petra Bolčiča in Mladena Rudonjo v pogovoru s
podžupanom Janijem Bačićem smo v objektiv ujeli v prenovljenem Hlavatyjevem
parku ob koprski tržnici.

Župan Boris Popovič s sinovoma Nikom in Tajem ter občanko Kopra Slađano
Grdjan v novih javnih sanitarijah na koprski tržnici.

Ob odprtju nove balinarske dvorane smo v množici ljudi opazili tudi direktorico
občinske uprave Mestne občine Koper Sabino Mozetič in predsednico Zveze
društev upokojencev Mestne občine Koper Cvetko Jagodič.

Prireditve ob zaključku del v Dekanih so se udeležili številni domačini, pa tudi
prebivalci okoliških krajevnih skupnosti. Med njimi so bili tudi nekateri znani
obrazi Mestne občine Koper: podžupan Jani Bačić v družbi občinskih svetnikov
Koper je naš: Petra Bolčiča, Dekančana Valmija Ugrina in Darija Novinca.

www.koper.si JULIJ 2011
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V Dekanih je zapela zmagovalka oddaje Slovenija ima talent Julija Kramar. Po
nastopu ji je čestital tudi priznani slikar tetraplegik Vojko Gašperut, ki Julijo
pozna že od mladih nog.

Odprtja nove balinarske dvorane na Beblerjevi ulici se je udeležil tudi jadralec
Gašper Vinčec, opazili smo ga v družbi občinskih svetnikov Koper je naš Slobodana Popoviča in Darija Novinca.

Foto objektivu v Dekanih so se lepo nastavili občinski svetnik Koper je naš Slobodan Popovič, predsednik Društva invalidov Koper Marijo Funčič, direktor in
poveljnik Gasilske brigade Koper Vilij Bržan in njegov namestnik, sicer tudi poveljnik gasilske operative v Gasilski brigadi Koper Denis Glavina.

Na prireditvi v Dekanih je naš fotografski objektiv ujel direktorja Komunale
Koper in občinskega svetnika Koper je naš Igorja Hrvatina s soprogo Jasmino
ter občinskega svetnika Koper je naš in nekdanjega člana slovenske nogometne
zlate generacije Mladena Rudonjo ter Anteja Guberaca iz podjetja Grafist, ki je v
Dekanih gradilo kanalizacijsko omrežje.

V Dekanih smo opazili tudi prvega moža Vinakoper Nevija Pucerja v pogovoru z
lastnikom Kemiplasa Enverjem Moraličem.

Na prireditvi v Gradinu smo srečali svetovalko župana Jano Tolja in oblikovalca
Marijana Markežiča, sicer tudi znanega kot lokalnega pridelovalca sivke.

JULIJ 2011 www.koper.si
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Na festivalu Big bandov v Marezigah – Marezijazz smo opazili občinsko svetnico
Koper je naš Kristino Radovčič s prijateljicama, novinarko Erter Pust in pevko pri
odlični skupini Hrošči Saro Pust.

Minulo soboto, 2. julija, je rojstni dan praznovala vodja Turistične organizacije
Koper Tamara Kozlovič. Srečali smo jo v Dekanih, kjer je nazdravila s sodelavkama, direktorico občinske uprave Sabino Mozetič in svetovalko župana Jano Tolja
ter prijateljico Živo Pišot.

Ali kdo ve, kaj je nasmejalo župana Borisa Popoviča in dekanskega župnika Romana Lebana?

Mojster dekorativnih umetnosti iz Dekanov Ivo Kisovec je odgovorni urednici
časopisa KP-MOK Andreji Čmaj Fakin zaupal, da že razmišlja o novih idejah in
načrtih, ki jih ima za popestritev nekaterih predelov Kopra.

Člani odlične moške pevske skupine La Porporella v družbi koprskih kozic,
maskot Kopra v prenovljenem Hlavatyjevem parku ob koprski tržnici.

Članice sveta krajevne skupnosti Dekani: Mariza Šturman, Bistra Podgornik
Tonello, tajnica KS Dekani Saša Vogrin in predsednica sveta Ingrid Kocjančič.

www.koper.si JULIJ 2011

Horoskop pripravlja
Ivana Scotto di Minico
20. JULIJ–20. AVGUST 2011
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DVOJČKA

RAK

Komunikativnost
odpira vsa vrata

Ljubezen
na pohodu

Zaupajte v
svoje zmogljivosti

Poletna ljubezen
močno ogreva

Posvečanje ljudem,
ki vam jemljejo energijo

Preveliki
stroški

Čustvenost

Varčujte
z močmi

Dinamični boste, posebno od 3. julija
dalje, ko se bo Merkur premaknil v
ugodnejši položaj in napoveduje več
poguma, komunikativnosti, nepričakovanih zamisli in zagona, da jih
uresničite! Morda bo sredi meseca
nekaj manj ljubezenskih priložnosti,
posebno če se, ne glede na izkušnje,
vseeno navezujete na preveč čustvene in zahtevne ljudi, ki vas nekoliko
obremenjujejo. Potujte!

LEV

Večji del meseca bo zaznamoval občutek, da je nekaj končno v zraku,
posebno glede ljubezenskih priložnosti. Le na vas je, da se odločite,
ali se boste premaknili ali pa ostali
zakoreninjeni v enih in istih navadah
in družbi. Proti izteku julija boste dobili izredno priložnost za potovanje ali
srčno zgodbo, ki ne bo le zvezdni utrinek, temveč nekaj trajnega!

DEVICA

Še vedno vas navdaja občutek, da je pri
vsaki stvari, podvigu, zamisli pravzaprav dvignjena ročna zavora, ki jo lahko
le za nekaj časa spustite, potem pa jo
morate spet potegniti. Posebno kar zadeva ljubezenske dogodke in možnost
za sprostitev. Vse boste sprejeli preveč
čustveno, skozi prizmo občutkov, zato
pazite, da ne bi zašli v pretiravanja!
Vsaj okoli polovice meseca izkoristite
možnost za premike in potovanja.

TEHTNICA

Še vedno niste najbolje pripravljeni
na večje fizične podvige, zato dobro
razporedite svoje moči. To velja še
zlasti za čas okoli sredine meseca!
Tisti, ki praznujete svoj rojstni dan,
pripravite se na dejstvo, da ob običajnih darilih lahko dobite še nekaj
pomembnejšega: to je prava ljubezenska zgodba! Le proti koncu meseca bo nekaj dvomov, toda naj vam ne
odvzamejo poguma.

ŠKORPIJON

Končno več
uspehov pri poslih

Pogum
v ljubezni

Smelost
se obrestuje

Srce vas vodi
na pravo stran

Ddvomi v
zasebnih odnosih

Poslovno kolo
sreče se vrti prepočasi

Čakanje
v ljubezni

Zdravstvene
tegobe

Ničesar nočete prepustiti naključju, posebno če v medsebojnih odnosih obstaja
še marsikaj, kar vas močno moti in zavira. To je znak, da bi morali kaj spremeniti, na kar boste pripravljeni šele od druge
polovice meseca. Ne ozirajte se na to,
kar vam bodo dopovedovali, saj sami najbolje slutite, kje je resnica. Kar boste pokazali tudi v poslovnih odnosih, saj boste
zavohali dejansko najboljšo priložnost!

STRELEC

Vse tisto, kar vam morda ni bilo jasno
ali pa je povzročalo nekaj skrbi in zadeva kariero in premike, se bo nekako
omililo in na stvari boste postoma začeli
gledati bolj optimistično. Tudi ob pravih
osebah in ob ljubezenskih možnostih, ki
vas zagotovo ne bodo pustile ravnodušnih. Večji del meseca boste dejansko
prevzeli vajeti in pokazali nekaj, česar
partner ali prijatelji niso bili vajeni!

KOZOROG

Še vedno vam planeti, z Marsom na
čelu, obetajo več smelosti, radovednosti in poguma. To bo še posebno izrazito v komunikaciji, saj stvari končno
ne boste več puščali na pol. Vsekakor
ostanite previdni le ob zgodbi, ki je še v
povojih in ob kateri še ne veste, kaj vse
lahko pričakujete. Vsekakor boste pri
poslih in na potovanjih imeli bolj izrazit
občutek, da so stvari v vaših rokah!

VODNAR

V ljubezenskih odnosih boste na pravi
poti, vsekakor pripravljeni tudi popustiti
ali pa preizkusiti kaj novega in pokazati vedro stran svoje narave. Na drugih
področjih, posebno na poslovnem in pri
zdravju, pa spet nekoliko škriplje. Mesec
sicer začenjate dokaj zaverovani vase,
posebno v karieri, toda od druge polovice
meseca morate paziti ob nenapovedanih
spremembah. Krepite odpornost.

RIBI

Kariera
v vzponu

Druženja v
naravi, sproščanje

Zdravje in fizična moč
v vzponu

Dobra
ljubezenska odločitev

Premalo
se družite

Omejite prevelika
pričakovanja

Previdno ob
poslovnih odločitvah

Delo se
ne premakne

Včasih se boste spraševali, zakaj se
vam najboljše v življenju vrti le okoli
poslovnega vzpona in afirmacije; pozitivne vibracije in vplive bi tako radi
nekako razporedili tudi na druga področja ter doživeli nekaj novega, kar
bo možno šele v zadnjih desetih dneh
meseca. Za takrat načrtujte potovanje, možne so tudi spontane in zanimive ljubezenske novosti.

Med vsemi znamenji ste morda ravno vi
tisti, ki se morate najbolj potruditi, da dosežete svoj mir. Najbolje skozi dejavnosti,
ki vas ne bodo dodatno obremenile, kar
pa je za vas nasvet, ki mu stežka sledite.
Znani sta namreč vaša zagnanost in ambicioznost. Morda lahko uporabite nekaj
trikov, in sicer, vsaj okoli sredine meseca
si zastavite nekaj manj zahtevnega in potem se pustite presenetiti, ko se bo zadeva izkazala kot izredno uspešna!

Prehitro boste prikimali, posebno v
poslovnih odnosih, in se potem morda pokesali. Zato je bolje preprečiti
kot zdraviti: dobro premislite, kaj vam
dejansko ustreza, in borite se za svoj
položaj, tudi kar zadeva finančno plat. V
ljubezni boste nekako hipnotizirani, zaslepljeni, kar bo sprva zanimiv občutek,
potem pa previdno, ker bo nadaljevanje
pod vprašajem. Zdravje: odlično!

Končno bo poletno ljubezensko nebo
svetlo in jasno, čeprav se vam zdi, da
ne po vaši zaslugi, temveč ob spletu
srečnih okoliščin. V karieri trenutno
mirujete, čeprav morda ne po lastni
izbiri. Morda ste preveč hiteli in sedaj
preprosto še ni tistega, v kar ste slepo verjeli. Ostane čakanje, previdno v
drugem delu meseca. Potovanje: pod
vprašajem.
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Izjave meseca
ŽUPANSKI KANDIDAT JANEZ STARMAN
starejše hčerke, mi razlagajo, da je dovolj, da imaš denar, Q7, veliko odv Žurnalu:
vetnikov in da ti nihče nič ne more. Te vrednote, ki so se v zadnjih osmih
letih ustvarile v Kopru, so meni tuje. Mislim, da morata biti župan in
»Stvari bi tekle dalje. Sam zagotovo ne bi več
občinska oblast vzor v vsem; v načinu izražanja, v odnosih do ljudi, sozastopal strank, bi pa kot župan lahko na sodidelavcev, novinarjev, javnosti. In spoštovati morata pravo.«
šču zastopal občino. Prav bi mi prišle tudi moje
mediatorske izkušnje. Mislim, da bi občini s tem
ŽUPAN BORIS POPOVIČ
lahko prihranil precej stroškov.«
v Primorskih novicah:
»Nisem član nobene od strank, ki me podpira»Očitno se ne sme povedati, da je Markežič spravil Tomos v stečaj. Pojo, prav tako nisem pripadnik njihove politične
glejte, Hilda je grobarka Vegrada, pogrebnica in tako naprej. Tako ljudje
ideologije.«
in mediji govorijo.«
»To kar se sedaj dogaja v Kopru je na dolgi rok
pogubno. Ko se pogovarjam z vrstniki moje naj-

Strip meseca

Pregovor meseca

Kolikor večji konj, toliko večji padec (slovenski)

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, Miha Crnič, Matjaž Tančič 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
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OPUŠČAN.
GLEJ
EVROPSKA PECIVO IZ DOPOLKONČNEGA MOSTOVŽ, VINKO
SLIKO!
OTOŠKA OBLATOV Z NILNI
ZLOGA V
IZZIDEK GLOBOKAR
(IT. OBLIKA) VERZU
DRŽAVA NADEVOM PREDLOG

KRAJA
ZBADLJIVA
PESEM,
PESNIŠKA
PUŠČICA
PREBIVALEC
AONIJE,
AONEC

TERME V
BELGIJI
TVOR
KRAJ NA
PAŠMANU
AVSTRIJ.
BOTANIK

TINKARA
KOVAČ
M. IME
NOGOMET.
SELEKTOR
(MATJAŽ)

MESTNA
OBČINA
KOPER

NORV. IN
ISLAND.
DVORNI
PESNIK

GLED.
REŽISER
PANDUR

POTOVALNI NAČRT

PODOLGOVAT
MESNI
IZDELEK

OČE
ASTROLOGINJA
KURENT

KEMIČNA HR. SLIKAR
(VILKO)
PRVINA
GOR. REŠE(ZNAK CL) VAL. SANI

DEKAGRAM
(LJUDSKO)
SL. FILM.
REŽISER

MIŠICA
ZAPIRALKA;
TUDI
TLAČILKA
POKRAJINA
OB ZGOR.
TOKU PADA
V ITALIJI
ŽENSKA,
KI KUHA
OGLJE
LILI ŽAGAR

REKVIZIT
KOTALKARJEV
BOLEZENSKA BELJAKOVINSKA
SNOV
DELAVEC
V LANARSKI INDUSTRIJI
MARMELADA IZ
NERAZKUH.
SADJA

risba
KIH

AFRIŠKA
DRŽAVA
NORINA
RADOVAN

LJUBEZ.
PISARN.
PRIPRAVA ZMENEK
ZA SPE- KOZMET.
NJANJE SREDSTVO

VELIKA
ŽELJA
PO ČEM,
POŽELENJE

SREDIŠČE
VRTENJA
PTICE
SEVERNIH
MORIJ,
ALKI
DELAVEC
V PROIZVODNJI
KOSITRA
BIVŠI
GENERALNI
SEKRETAR
OZN (KOFI)

SKLADAT.
KUMAR
NAŠA
PESNICA

UMETNA
SMOLA ZA
EL. IZOLAT.
ŽUŽELKA

HIMALAJSKA KOZA

DARILO
AZIJSKA
DRŽAVA TIBETAN(GL. MESTO
SKO
BAGDAD) GOVEDO
OJDIPOVA PESNIŠKO
MATI IN
IME ZA
ŽENA V
IRSKO
GR. MIT.

ODSTRANITEV
ČESA S
TEKOČINO
KMETIJSKI
VLAČILEC
STOPNJA
TISK. ČRK

GROBO
DOMAČE
SUKNO,
RAŠEVINA
IGLIČAST ŽUŽELKA
ŽOHAR
GRM Z
ZNAČIL.
URADNA
JAGODAMI LISTINA

VRTNINA

(KR)IM
KDOR ODDAJA DELO
NA AKORD

KATERI

SPOLNOST TROJAN.
JUNAK,
ENEAS

IGRALEC
CONNERY
KRAVJA
ANTILOPA

TRIGONOM.
FUNKCIJA
ALBERT
EINSTEIN

ALFI
NIPIČ
ZBIRANJE
MNENJ

IT. FILM.
IGRALKA
MASSARI

NAŠ
LETALSKI
PIONIR
(EDVARD)

Pravilno izpolnjeno geslo križanke nam na dopisnici pošljitedo 30. 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. Franka Sočan, Pot Elvire Vatovec 1, 6276 Pobegi prejme nahrbtnik Mestne občine Koper. 2. Angel Kaluža, Hrvatini 217, 6280 Ankaran prejme knjigo
Latinska modrost. 3. Antonija Zupan, Dekani 202, 6271 Dekani prejme majico Mestne občine Koper.

OTROŠKE DELAVNICE IN ANIMACIJE
LABORATORI PER BAMBINI
E ANIMAZIONI CHILDREN'S WORKSHOPS
AND ANIMATION

KJE?
DOVE?/WHERE?

JULIJ & AVGUST
LUGLIO & AGOSTO / JULY & AUGUST

MESTNA PLAŽA KOPER
SPIAGGIA CITTADINA DI CAPODISTRIA
CITY BEACH OF KOPER
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KOPALISCE ŽUSTERNA
SPIAGGIA GIUSTERNA
BEACH ŽUSTERNA

ni

Ma
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ta

rež
je

trg

vrata
MESTNA PLAŽA
SPIAGGIA CITTADINA DI CAPODISTRIA
CITY BEACH OF KOPER
Cankarjeva ulica
Kidričeva ulica
Titov trg
Piazza Tito/Tito Square

Pr
is

m
ed
el

SOB – NED / SAB – DOM / SAT – SUN:
9:00 – 11:00 & 17:00 – 19:00 / 9 A.M. – 11 A.M.
& 5 P.M. – 7 P.M.

KOPALIŠCE ŽUSTERNA
SPIAGGIA GIUSTERNA
BEACH ŽUSTERNA

Se

PON – PET / LUN – VEN/ MON - FRI:
17:00 – 19:00 / 5 P.M. – 7 P.M.

helikopterdesign

KDAJ?
QUANDO?/WHEN?

