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KAJ 
MENITE VI? 

Mesec, ki se končuje, so zazna-
movala martinovanja in drugi 
dogodki, povezani z žlahtno ka-
pljico. Pred vrati pa je izbor Žu-
panovega vina in oljčnega olja 
za leto 2012.

Legenda Pihalnega orkestra 
Koper Darij Pobega dirigent-
sko mesto v orkestru prepušča 
svojemu nasledniku. Zanimalo 
nas je, kakšni občutki ga spre-
mljajo ob odhodu. 

V ZNAMENJU 
VINA

POGOVOR Z 
DARIJEM POBEGO24 302 16

Bližajo se predčasne parla-
mentarne volitve, s prvim mo-
žem koprske občine smo se 
pogovarjali o trenutni situaciji 
v naši državi in o razlogih za 
ustanovitev stranke Avion.

Nekatere znane in manj znane 
obraze Mestne občine Koper 
smo vprašali, kako ocenjujejo 
aktualne razmere v naši državi 
in kje vidijo rešitve.
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Pred nami so predčasne držav-
nozborske volitve. Glede na sta-
nje, v katerem se je znašla naša 
država in na vsesplošno nezado-
voljstvo ter neizmerno željo ljudi 
po spremembah, je pričakovati, 
da bodo letošnje volitve še posebej 
zanimive. V volilno tekmo se spu-
ščajo tako tradicionalne stranke, 
kot tudi povsem novi politični 
akterji. Med njimi je tudi stranka 
s pomenljivim imenom Avion, ki 
jo pilotira sam župan Mestne ob-
čine Koper Boris Popovič. Čeprav 
je prvi mož koprske občine še pred 
nedavnim zatrjeval, da se v par-
lamentarni boj ne bo spuščal, je 
kmalu zatem ob sebi zbral nekaj 
prepoznavnih in zaupanja vre-
dnih ljudi in spisal zelo radikalen 

Rezultati ankete minulega meseca: 
Kaj pričakujete od predčasnih državnozborskih volitev?

Vprašanje naslednjega meseca:
Koga boste podprli na državnozborskih volitvah 4. decembra?

program. Ker je trezno presodil, 
da mu soliranje in samostojna 
zmaga na nacionalni ravni v 
tako kratkem času ne bi uspela, 
se je povezal s stranko z najbolj 
sorodnim programom – Janševo 
SDS. Razloge za tako odločitev 
nam razkriva v intervjuju na na-
slednjih straneh. Sicer pa tisti, ki 
neutrudnega župana Popoviča 
dobro poznajo, nad njegovo po-
tezo niso presenečeni. Od župa-
na največje obalne občine, ki je v 
mnogih aspektih odvisna od dr-
žavne politike, njenih odločitev, 
soglasij in nenazadnje njenega 
togega birokratskega kolesja, bi 
namreč bilo neodgovorno, da bi 
z razdalje križem rok opazoval, 
kam tone naša država. Kot pravi 
župan Popovič, »se revolucionar-
ne spremembe morajo zgoditi 
čim prej, v nasprotnem primeru 
nas čakajo še ene predčasne vo-
litve. A takrat nam Avion ne bo 
več pomagal, takrat bomo rabili 
Raketo!« 

mag. Andreja Čmaj Fakin
Odgovorna urednica

Vseeno mi je
9 % Popolnoma nove 

obraze
30 %

Slabše ne more biti
25 %

Spremembo 
na bolje 
36 %

• SDS (Avion)

• Državljanska lista 

Gregorja Viranta 

• Lista Zorana Jankovića,

Pozitivna Slovenija

• Desus

• SD

• SLS

• Nsi

• TRS

• LDS
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• SMS-Zeleni

• Gibanje za Slovenijo

Glasujte na www.koper.si

»Če zdaj ne 
zmaga Avion, 
bomo čez 
dve leti rabili 
Raketo«
Župan Boris Popovič se s svojo stranko Avion v 
sodelovanju s SDS spušča v predvolilno tekmo. 
Zanimalo nas je, zakaj, kje vidi največje probleme in 
kje so po njegovem rešitve za našo državo. 

Pred mesecem dni ste dejali, da 
se prihajajočih državnozbor-
skih volitev ne boste udeleži-
li, kmalu zatem ste ustanovili 
stranko Avion in kmalu po tem 
podprli stranko SDS, zakaj?

»Večkrat sem že po-
vedal, da smo že davno v času, 
ko se famoznega Pahorjevega 
francosko-nemškega vlaka ne 
da več ujeti s klasičnimi pre-
voznimi sredstvi in da za ta 
podvig zdaj že nujno rabimo 
avion. Ob tem smo zelo jasno 
povedali, kaj v tem trenutku 
nujno potrebuje naša država 
in kako naj bi zgledal program, 
ki bi Slovenijo popeljal na pot 
učinkovite in uspešne evropske 
države. 

Za aktivno sodelo-
vanje na teh državnozborskih 
volitvah smo se odločili prak-
tično zadnji trenutek in to iz 
preprostega razloga, ker se za-
vedamo, da je nujno potrebno, 
da se v reševanje stanja, v ka-
terem smo se znašli, vključimo 
vsi, ki lahko pripomoremo k 
razvoju naše države in skupaj 
rešimo to nezavidljivo oziroma 
že kar alarmantno situacijo.

Sam sem kot župan 
vseh teh devet let opozarjal, da 
z načinom, po katerem deluje 
naša država, rinemo počasi, 
vendar neizbežno v propad. 
Ampak enostavno tok doga-
janja je tekel po svoje in nas 
končno pripeljal tudi do tega, 

Župan Mestne občine Koper Boris Popovič je jasen: »V Sloveniji rabimo zelo hitre, 
jasne in konkretne odločitve«.
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da smo danes res v zelo, zelo 
globoki krizi. Upam si trdi-
ti, da smo v neprimerno večji 
krizi kot marsikatera druga 
evropska država. Vodenje naše 
države je bilo v zadnjih treh 
letih popolnoma brez kapita-
na in posadke. In zdaj je že res 
skrajni čas in nuja, da tisti, ki 
prevzame odgovornost, začne 
tudi v resnici voditi to našo 
ubogo državo. 

Naš program je zelo 
radikalen, neprimerno bolj ra-
dikalen od vseh ostalih. Ker pa 
nam je jasno, da na območju 
cele države ne moremo zmaga-
ti, smo se odločili, da gremo na 
volitve v sodelovanju s stranko, 
ki je programsko nam oziroma 
rešitvi države najbližje in da 
pokrijemo območje, ki ga naj-
bolj poznamo, se pravi Obalo.«

Torej ocenili ste, da vam na 
državni ravni v tako kratkem 
času samostojno ne bo uspelo 
zmagati, zato ste se povezali s 
SDS. Kaj vas je konkretno pre-
pričalo v to?

»V začetku sem se 
pogovarjal z vsemi strankami 
in listami, ki imajo največ mo-
žnosti za vstop v parlament. 
Med drugimi sem govoril tudi 
s prvakom SDS Janezom Jan-
šo. Po dolgem pogovoru sva 
ugotovila, da so najini pogledi 
zelo podobni. Oba se strinja-
va, da je Slovenija na napačni 
poti in da je potrebna nujna re-
konstrukcija. V zadnjih nekaj 
letih, še posebej pa v zadnjem 
letu, so končno prišle na plan 
vse slabosti našega sistema, ki 
se imenuje država. Stanje je 
zelo resno, lahko rečem kar 

kritično, zato je nujno treba 
ukrepati in takoj ustaviti na-
daljnjo nekontrolirano in ne-
brzdano škodovanje državi ter 
sprejeti ukrepe, ki so nujni za 
kvaliteten in hiter preobrat. Po 
tem pogovoru sem si tudi sam 
natančno in podrobno prebral 
SDS-ov program 10+100. Ta je 
resnično dober in dokaj podro-
ben. Pravzaprav tako detajlne-
ga programa še nikdar nihče ni 
imel, iz njega se vidi, da je SDS 
resnično močna in zelo dobro 
organizirana stranka. Takoj 
zatem sem se jasno in nedvou-
mno odločil, da je sodelovanje 
s SDS na teh državnozborskih 
volitvah ne samo za nas, ki pri-
hajamo z Obale, ampak za vso 
Slovenijo prava rešitev.«

Kljub temu pa SDS-ov program 
ni tako radikalen kot program 
vaše stranke Avion…

»Avion ima točno 
to, kar SDS-u primanjkuje oz. 
oni imajo točno to, kar manj-
ka nam. Mislim, da bo stranka 
Avion SDS-u prava dodana 
vrednost in da bodo to volivke 
in volivci kmalu nagradili. Ker 
sta programa še najbolj kom-
plementarna, sem prepričan, 
da bo to zmagovalna kombi-
nacija in to ne samo na Obali, 
ampak v celi državi. In tu ni-
mam v mislih le skupne zmage 
na letošnjih državnozborskih 
volitvah, pač pa tudi uspešno 
izpeljavo celega prihodnjega 
mandata in še večjo, skupno 
zmago na naslednjih držav-
nozborskih volitvah čez štiri 
leta. To jaz štejem za pravo 
zmago, za to se splača boriti in 
za to se bomo trudili in borili 
vsa naslednja štiri leta.« 

Med kandidati na listi SDS na 
Obali so štirje člani vaše stran-
ke Avion, v Kopru občinska 
svetnica iz stranke Koper je naš 
Kristina Radovčič in občinski 
svetnik stranke Koper je naš 
Darij Novinec, v Izoli po celi 
Obali in tudi širše vsem znani 
Edi Pobega, v Piranu pa kandi-
dat, poznan kot ljudski človek, 
nekdanji podžupan Denis Fa-
kin…

»Vsi štirje kandida-
ti so izjemne osebnosti, zelo 
različni, ne samo po zunanjo-
sti, ampak tudi karakterno, vsi 
štirje so veliki humanisti in 
altruisti, domačini, zaljubljeni 
v našo slovensko Obalo in pre-
pričan sem, da bodo kot vse, 
kar so počeli do sedaj, tudi kot 
bodoče poslanke in poslanci s 
svojim mediteranskim znača-
jem in istrsko klenostjo znatno 
pripomogli k dvigu ravni tako 
v državnem zboru kot politi-
kom nasploh. To so ljudje, ki se 
nikoli niso in se tudi nikoli ne 
bodo obnašali kot klasični po-
litiki, ampak so ljudje, ki bodo 
skušali sprejemati zakone z 
repom in glavo, uporabne, lo-
gične in pisane na kožo našim 
ljudem, ne pa našim oziroma 
evropskim birokratom. Ravno 

ti štirje kandidati so po mojem 
mnenju velika garancija, da 
bomo dosegli to, da se bodo 
ljudje s politiki končno pogo-
varjali v istem jeziku.«

Ljudi boste na volitve skušali 
privabiti tudi z zanimivo kam-
panjo in za vas sicer značilni-
mi, a sicer neobičajnimi plaka-
ti…

»Seveda, naša kam-
panja bo kot konec koncev tudi 
vsi pričakujejo, kot po navadi 
malo drugačna. Ljudi je treba 
najprej animirati, jih navdušiti 
za volitve, da se bodo volitev 
udeležili v čim večjem številu 
in šele potem prepričevati ozi-
roma prepričati, kako naj bi se 
kvalitetno odločili. Volivke in 
volivci ne smejo pozabiti, da 
je sedanja leva politična elita 

»Prepričan sem, da bomo zmagali na teh volitvah in moja želja je, da bomo 
Slovenijo popeljali v boljše čase in na pravo pot in zmagali naslednjič še z večjim 
rezultatom kot sedaj. Za to se splača boriti in obljubljam vam, da se bomo za to 
trudili in borili z vsemi našimi močmi,« zagotavlja župan Boris Popovič.

�Cilj bomo dosegli, ko bomo 
postali učinkovita država, ko 
bomo spet postali zanimivi 
za tuje vlagatelje, ko bodo 
naši obrtniki, naši ljudje z 
veseljem plačevali davke in 
ne več razmišljali o tem, da 
bi najemali razno razne stro-
kovnjake, ki bi jim svetovali, 
kako se izogniti enormnemu 
plačilu davkov, da bi sploh 
preživeli.« 
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Župan Mestne občine Koper in predsednik stranke Avion Boris Popovič je zelo zadovoljen, da se je odločil, da bo na teh volitvah 
sodeloval s SDS, »kajti to je pametna rešitev, ki bo peljala vse skupaj v boljšo prihodnost«, je povedal.

ne samo zapravila priložnost, 
ampak je zapravila kar skoraj 
celo državo in da je preobrat 
danes nujno potreben. To je 
danes jasno že vsakemu otro-
ku in to je za Slovenijo resnič-
no edina možna alternativa, 
ampak to še ni garancija, da 
bodo volivke in volivci na vo-
litve sploh prišli. In ravno iz 
teh razlogov so kampanje za 
volitve nujno potrebne po ce-
lem svetu, ne samo v Sloveniji. 
Izkoristiti je treba možnost in 
ljudem z enostavnimi sporočili 
povedati, kaj in kako mislimo, 
kar pa še zdaleč ni enostavno. 
Naše kampanje so vedno zelo 
izvirne, sporočilne in tudi hu-
morne. Vsakič skušamo razbi-
jati stereotipe in rušiti tabuje 
ter na nek svojevrsten način 
skušamo volivke in volivce 
spraviti na pot, za katero smo 
prepričani, da je ta prava. Pre-
pričan sem, da se bo tudi o tej 
naši kampanji, kot se je vedno 
do sedaj, veliko govorilo in 
ravno tu bodo volivke in voliv-
ci imeli priložnost še dodatno 
premisliti«.

V zadnjih tednih smo si imeli 
priložnost ogledati tudi že ne-
kaj televizijskih predvolilnih 
soočenj. Kako ocenjujete nasto-
pe aktualnih političnih akter-
jev v državi?

»Nastop Janeza Jan-
še je zelo umirjen, odločen 
in konkretno niza dejstva in 
ukrepe, ki jih bo kot bodoči 
predsednik vlade uresničil.

Gregor Virant je zelo 

dobro začel, a žal že takoj ob 
prvi aferi izgubil ogromno ka-
pitala.

Zoran Jankovič pre-
več omenja Mercator, za kate-
rega vsi vemo, da je bil edino 
slovensko trgovsko podjetje, ki 
je bilo izdatno podprto s strani 
politike in slovenskih politič-
nih bank, na primer NLB. In 
zato je lahko kupoval vse po 
vrsti, kot na primer koprsko 
Jestvino ali portoroški Merca-
tor Degro. V tistem času so od-
pustili kar nekaj naših delavcev 
in spomin na tiste čase, vsaj na 
obali, niti slučajno ni poziti-

ven. Njegova največja napaka 
je po mojem mnenju namera 
za še dodaten dvig DDV za eno 
točko, kar v resnici pomeni kar 
5 odstotkov, kar je seveda, še 
posebej v tem času, nedopu-
stno in kar od nekoga, ki se ima 
za uspešnega podjetnika, ne bi 
nikoli pričakovali.

Borut Pahor je zavozil 
Slovenijo do te stopnje, da oce-
njujem, da ni etično, da kan-
didira na teh državnozborskih 
volitvah.

Karl Erjavec se zavze-
ma za upokojence, kar počne 
že ves čas v vseh vladnih koa-

licijah in ocenjujem, da je pra-
vilno, da svojo držo ohranja 
tudi na teh državnozborskih 
volitvah. Mislim, da bo njego-
va stranka tudi na teh volitvah 
dosegla dober rezultat.

Zmago Jelinčič je vsaj 
za zdaj nepričakovano umir-
jen, tako da kar pogrešam nje-
gov temperamenten nastop in 
slikovit prikaz aktualne situa-
cije na njemu svojstven način. 
Tako, da kar kličem: »Vrni se, 
naš stari Zmago.« 

Radovan Žerjav ima 
eno veliko napako, ki nedvo-
mno velja vsaj za slovensko 
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»Program 10+100 je zelo blizu programu stranke Avion oziroma najbližje od vseh ostalih, ni tako radikalen kot jaz mislim, da 
bi bilo potrebno, ampak po tehtnem premisleku smo ugotovili, da ta program edini poleg našega razume čas in situacijo, v kateri 
se je Slovenija znašla«, je prepričan župan Boris Popovič.

obalo in to je podpredsednica 
njegove stranke Olga Franca in 
zato mu ne pripisujem, vsaj na 
našem območju, prav nobenih 
možnosti.

Gregor Golobič je 
Gregor Golobič in ga imamo 
vsi, vključno z njegovim zve-
stim oprodo Francom Jurijem 
– in to si upam trditi, pa ne 
samo na Obali -, zares dovolj.

Katarina Kresal je 
neprimerno bolj sposobna kot 
sem si mislil na začetku, saj 
je kar tri leta, v posmeh vsem 
Slovenkam in Slovencem, ki se 
imamo za zelo pametne in raz-
gledane, vodila tako represivni 
del kot tudi celotno sodno vejo 
oblasti. In kar še ni bilo dovolj, 
je enostavno privatizirala del 
policije. Lastniku LDS in par-
tnerju Katarine Kresal, Miru 

Senici, gredo vse čestitke, saj 
da je kaj takšnega v Sloveni-
ji možno, ne bi nikdar verjel. 
'Bravo Miro, svaka čast!'

Ljudmila Novak s 
svojo Novo Slovenijo žal še 
vedno ni dojela, da je bilo 
razkosanje slovenske lokalne 
samouprave na mikro občine 
škodljivo in bi še naprej usta-
navljala nove in nove mikro 
občine. Zato si želim in kot 
sem ji tudi obljubil, bom šel k 
maši in molil, da ne pridejo v 
parlament.

Matjaž Hanžek, nek-
danji varuh človekovih pravic, 
se na vse načine trudi, kako bi 
izgledal ljudski človek, politič-
no popolnoma neopredeljen, 
brezmadežen, v resnici je pa to 
čisto drugačen človek, še kako 
povezan s komunističnim eno-
umjem. Malokdo v naši državi 
je bolj rdeč kot je ravno gospod 
Hanžek.«

Vas je za vstop v politiko na dr-
žavni ravni motiviralo morda 
tudi to, da ste se na lokalnem 
nivoju srečevali z birokratskimi 
ovirami in togostjo našega dr-
žavnega sistema?

»Vsekakor. Jasno je, 

da smo na lokalnem nivoju v 
teh desetih letih naredili ogro-
mno, a pri mnogih stvareh smo 
se srečevali z zavorami naše dr-
žave in njenega neelastičnega 
birokratskega aparata.

Za vsako zadevo, za 
vsako spremembo namreč ra-
biš, naj karikiram, soglasje 17 
ministrstev in to običajno celo 
dvakrat, najprej v prvem in 
nato še v drugem krogu. Ima-
mo ogromno interesentov, 
ogromno potencialnih investi-
torjev, a kaj, ko jih vselej ovira 
naša davčna zakonodaja in naš 
tog birokratski aparat. Poglejte 
samo primer marine. Samo za 

njeno umestitev v prostor smo 
porabili štiri leta in preden 
smo lahko razpisali koncesijo 
in pridobili celo koncesionarja, 
je koncesionar - Istrabenz eno-
stavno propadel. Če ne bi bilo 
teh ovir, bi marino lahko imeli 
že zdavnaj.«

Kje so po vašem rešitve za neza-
vidljiv položaj, v katerem smo 
se znašli?

»Kot sem že večkrat 
povedal, rabimo zelo hitre, ja-
sne in konkretne odločitve. 

Mislim, da se da Slo-
venijo zelo enostavno popelja-
ti v boljše čase. V naši državi 
namreč živijo delovni in mar-
ljivi ljudje. Potrebni pa so do-
ločeni rezi in določeni ukrepi, 
obenem pa si je treba priznati, 
da smo oz. so doslej določene 
stvari peljali narobe in povsem 
v napačno smer. 

Takoj in drastično je 
treba znižati število zaposlenih 
v javni upravi in ne počasi po 
odstotek, dva ali tri letno. Po-
polnoma je treba ukiniti neka-
tera ministrstva, naš program 
pa predvideva tudi ukinjanje 
vseh agencij. 

Preveč je tudi občin. 
Danes imamo 211 občin, naši 
politični veljaki jih hočejo na-
rediti še več. Po vsakih novih 
volitvah so nastale nove, nove 
in nove občine. Temu je eno-
stavno treba reči konec, treba 
je prerezat in se vrniti na tistih 
62 občin, kolikor smo jih ime-
li pred uvedbo nove lokalne 
samouprave in komunalnega 
sistema. 

�Naša ambicija je, da v dr-
žavni proračun pripeljemo 
20 milijard prihodkov in da 
bomo imeli največ 8 mili-
jard odhodkov. Znižati mo-
ramo proračunske odhodke 
in z nižjimi davki drastično 
povečati davčne prihodke. 
Zgleda čudno, ampak je edi-
no logično.«
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Stanje na področju 
cest in železniške povezave je 
alarmantno in skrajni čas je, da 
rečemo bobu bob in razpišemo 
koncesijo. V našem programu se 
zavzemamo za takojšnjo podeli-
tev koncesije za ceste, avtoceste 
in za železnico, s čimer bi lahko 
takoj imeli moderno železniško 
povezavo, ki jo v vseh teh letih 
nismo mogli niti sanjati. 

Nujno je zgraditi nove 
avtoceste in zgraditi tretji pas na 
najbolj kritičnih delih obstoječe 
avtoceste. Iz leta v leto višamo in 
višamo kazni za prehitro vožnjo, 
nič pa ne naredimo na infra-
strukturi. Prepričan sem, da bi s 
posodobljeno avtocestno infra-
strukturo lahko naredili veliko 
več za varnost naših voznikov.

Največji problem v naši 
državi pa je, da je naša država 
enostavno predraga. Predraga je 
za nas, za naše obrtnike, podje-
tnike, pa tudi za tuje vlagatelje. 
Tisti, ki nekaj imajo, bežijo v tu-
jino in tisti, ki so malo bolj spo-

sobni, prav tako. Tisti tujci, ki 
pa bi radi vlagali v našo državo, 
pa si - potem, ko se pozanima-
jo in ugotovijo, kakšno je stanje 
pri nas - enostavno premislijo in 
raje vlagajo kam drugam. Dej-
stvo je, da so davki previsoki in 
da moramo spremeniti sklepni 
račun in z manj procenti priti do 
več denarja, ne pa z ogromnimi 
procenti pokasirati zelo malo 
denarja. Zato je treba davke dra-
stično spremenit in znižat do 
meje, ki nam jo Evropska unija 
še dopušča.

15-odstotni davek na 
dohodnino, 15 oziroma 10 od-
stotni davek na dobiček. To so 
zadeve, ki zanimajo investitorje, 
in to so zadeve, ki zanimajo naše 
gospodarstvenike, naše obrtnike 
in podjetnike. Rabimo pavšale 
za majhne obrtnike, na primer 
za čevljarje, šivilje, krojače, či-
stilke in podobno. Nujno po-
trebujemo tudi revizijo dajatev 
oziroma prispevkov, ki se jih 
plačuje na izplačane plače in do-

seči konsenz za tako imenovano 
davčno kapico. 

To so stvari, ki se jih da 
narediti čez noč in s katerimi bi 
lahko zelo hitro prišli do novih 
delovnih mest. Pogoji, na kakšen 
način je treba peljati stvari, so 
torej več kot oziroma zelo jasni. 
Volivce bomo nagovarjali tako, 
da jim bomo jasno povedali, v 

kakšni situaciji smo in v kakšni 
situaciji je Slovenija. Povedali jim 
bomo, da rešitve so in to zelo eno-
stavne, so pa tudi zelo radikalne. 
Če se radikalne rešitve ne bodo 
zgodile čim prej, se nam bodo 
zelo kmalu zgodile še ene pred-
časne volitve. A takrat nam Avion 
ne bo več pomagal, takrat bomo 
rabili Raketo.«

»Vsi štirje naši kandidati so izjemne osebnosti in so po mojem mnenju velika 
garancija, da bomo dosegli to, da se bodo ljudje s politiki končno pogovarjali v istem 
jeziku«, pravi župan Boris Popovič.
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Prof. dr. Dragan Marušič je postal tretji rektor 
Univerze na Primorskem 
Sredi meseca so za rektorja Univerze na Primorskem izvolili prof. dr. Dragana Marušiča, ki bo štiriletni 
mandat prevzel 22. novembra.

Drugega kroga voli-
tev za rektorja UP, v katerega 
sta se podala prof. dr. Dragan 
Marušič in prof. dr. Darko 
Darovec, se je od 629 upravi-
čenih volivcev udeležilo 510 
volilnih upravičencev (81,1 
odstotka). Ti so za novega rek-
torja izvolili prof. dr. Dragana 
Marušiča, dekana Fakultete 
za matematiko, naravoslovje 
in informacijske tehnologije. 
Marušič je v svojem programu 
»Neugnano naprej«, izpostavil 
udejanjanje univerze skozi dva 
sočasna vsebinska procesa: s 
podajanjem znanja in znanosti 
potrebnih iz preteklosti ključ-
nih za razumevanja sedanjosti, 
in ustvarjanjem novega znanja 
potrebnega za sooblikovanje 
skupne prihodnosti. 

Dragan Marušič se je rodil 
leta 1953 v Kopru. Po konča-
ni Slovenski gimnaziji v Ko-
pru se je vpisal na Fakulteto 
za naravoslovje in tehnologi-
jo Univerze v Ljubljani, kjer je 
uspešno zaključil študij teh-
niške matematike. Leta 1977 
je bil zaradi izrednih študij-
skih dosežkov kot eden prvih 
slovenskih študentov sprejet 
na podiplomski študij v tujini. 
Pod mentorstvom profesorja 
Crispina Nash-Williamsa, 
enega najeminentnejših ma-
tematikov 20. stoletja, je bil 
na Univerzi v Readingu (An-
glija) leta 1981 promoviran 
v doktorja znanosti, nato pa 
tam ostal tudi na podoktor-
skem izobraževanju. Leta 
1984 je odšel v ZDA, kjer je 
eno leto poučeval na Uni-
verzi v Minnesoti, nato pa tri 
leta na Univerzi v Kaliforni-
ji, Santa Cruz. Po povratku 
v Slovenijo se je zaposlil na 
Univerzi v Ljubljani, kjer je 
bil med letoma 1989 in 1991 
prorektor za študentske za-
deve. Že leta 1990 je sprožil 
pobudo za ustanovitev Uni-
verze na Primorskem (UP) v 
Kopru. Za izjemen doprinos 
k razvoju univerzitetnega in 
pedagoškega dela v Kopru 
posledično pa tudi k razvoju 
mesta Koper kot univerzite-
tnega mesta, mu je UP leta 
2007 podelila Zlato plaketo. 
Dragan Marušič je eden 
od ustanoviteljev in dekan 
najmlajše ter ene najhitre-
je rastočih članic univerze 
- Fakultete za matematiko, 
naravoslovje in informa-
cijske tehnologije, ki je UP 
prinesla tudi formalno na-
ravoslovno-matematično 
uravnoteženje. 
Dragan Marušič je preje-
mnik najvišjega priznanja 
Mestne občine Koper – »Pri-
znanje 15. maj za življenjsko 
delo na področju družbenih, 
znanstvenih in pedagoških 
dejavnosti v Mestni občini 
Koper« je prejel v letu 2011.

od leta 1917

Stopnice, police, nagrobni spomeniki, kuhinjski in kopalniški pulti, … 
Naravni dekorativni kamen Pietra Kaikos in Incana

NOVO V PONUDBI !
Urejanje grobov 

Prof. dr. Dragan Marušič je 
po sicer še neuradni raz-
glasitvi rezultatov za volitve 
rektorja Univerze na Pri-
morskem za časopis KP-
MOK povedal: »Prva misel 
je vsekakor namenjena štu-
dentom; njihovi uspehi so 
tudi uspehi univerze in šir-
še družbe, kajti ravno mladi 
vnašajo nov zagon in ener-
gijo in so motor napredka 
neke skupnosti. Kot rektor 
Univerze na Primorskem si 
bom prizadeval za pozitivno 
delovno okolje in medseboj-
no zaupanje, ki bosta naši 
univerzi omogočila dvig med 
najuspešnejše univerze. Se-
danji čas ni najbolj naklonjen 
velikim projektom, ki zahte-
vajo visoke finančne vložke. 
Zato se je treba povezovati 
tako z gospodarstvom kot 
drugimi področji in skupaj 
iskati sporazumne rešitve, 
ob tem pa imeti veliko mero 
iznajdljivosti. Verjamem, 
da bomo v sodelovanju z 
Mestno občino Koper našli 
ustrezne možnosti za naše 
članice, ki se sedaj soočajo s 
prostorsko stisko.«

Izvolitve prof. dr. Dragana Marušiča za rektorja Univeze na Primorskem se je 
razveselil tudi župan Mestne občine Koper Boris Popovič.
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»Verjamem, da lahko Avion v sodelovanju s SDS 
s svojimi svežimi obrazi osveži tudi politiko na 
državnem nivoju« 
Občinska svetnica v mestnem svetu Mestne občine Koper Kristina Radovčič se je pridružila stranki Avion, 
ki bo na državnozborskih volitvah 4. decembra v sodelovanju s stranko SDS skušala poleteti v državni zbor. 
Vprašali smo jo, zakaj se je odločila za vstop v politiko na državni ravni, kako ocenjuje trenutno stanje v naši 
državi in kje vidi rešitve.

V občinskem svetu Mestne ob-
čine Koper ste že drugi mandat 
občinska svetnica, zakaj pa ste se 
odločili tudi za vstop v politiko 
na državni ravni?

»Za vstop v politi-
ko na državnem nivoju sem 
se odločila predvsem zato, ker 
menim, da politika na državni 
ravni omogoča neprimerno več 
manevrskega prostora tako pri 
sprejemanju odločitev kot tudi 
pri konkretnih dejanjih. Poleg 
tega pa želim svoje izkušnje, ki 
sem jih pridobila kot občinska 
svetnica stranke Koper je naš 
v občinskem svetu Mestne ob-
čine Koper, prenesti v državni 
zbor. Menim, da smo v Kopru 
v zadnjih desetih letih ogromno 
naredili tako za občane in ob-
čanke kot tudi za razvoj samega 
mesta, občine in gospodarstva, 
še več pa bi lahko storili, če nas 
pri tem ne bi omejevala država. 
Tu mislim predvsem na številne 
birokratske prepreke, ohlapno 
zakonodajo, togost državnega 
aparata in tudi na nerazumeva-
nje za problematiko in želje ter 
potrebe naše regije in ljudi, ki 
tukaj živimo. Prav zaradi vsega 

tega projekti, kot so Marina Ko-
per, drugi železniški tir, drugi 
vhod v Luko Koper, kamionski 
terminal in marsikateri drugi, 
niso bili nikoli realizirani, šte-
vilni, na primer državni pro-
storski načrt za Luko Koper, 
predor Markovec, garažna hiša 
na Muzejskem trgu in drugi, pa 
se ne premaknejo z mrtve točke 
oziroma jih, kot v primeru DPN 
koprskega pristanišča, država 
sprejema brez soglasja oziroma 
mimo lokalne skupnosti.«

Vstopili ste na Avion, v stranko, 
ki jo pilotira župan Boris Popo-
vič, v državni zbor pa bo skušala 
poleteti s stranko SDS. Kaj vas je 
prepričalo v to?

»Osebno me je najbolj 
prepričal učinkovit in podroben 
(pred)volilni program stranke 
SDS, saj temelji na konkretnih 
dejstvih in učinkovitih ter edi-
nih realnih rešitvah, zaupanje 
v njihov program pa mi je vlila 
tudi njihova dolgoletna priso-
tnost in dosledno delovanje v 
slovenski politiki. 

V stranki Avion smo 
prepričani, da je čas za radikal-

ne spremembe, saj smo, naj na 
tem mestu povzamem besede 
predsednika stranke župana 
Borisa Popoviča, nemško-fran-
coski vlak že zdavnaj zamudili 
in je zato je nujno potrebno, da 
se poslužimo nekega drugega 
prevoznega sredstva, ki je nepri-
merno hitrejše. 

Ker menimo, da je za 
rešitev naše države nujno po-
trebno sodelovanje, smo se tudi 
v stranki Avion odločili, da se 
na prihajajočih državnozbor-
skih volitvah povežemo z eno 
od strank, ki bo imela podobno 
vizijo, izhodišča in stališča kot 
mi. In glede na to, da je program 
stranke Avion v veliko točkah 
soroden s programom stranke 
SDS, ki pa sicer ni tako radi-
kalen kot naš, bomo v državni 
zbor skušali poleteti skupaj.«

Splošno prepričanje v zadnjem 
času je, da so ljudje izgubili zau-
panje v klasične stranke. Zakaj je 
po vašem mnenju prišlo do tega 
in v čem se Avion razlikuje od 
tradicionalnih političnih strank?

»Avion je nova stranka 
v slovenskem političnem pro-
storu. Za razliko od tradicional-
nih političnih strank je bolj fle-
ksibilna in pripravljena na nove 
izzive, predvsem pa ni obreme-
njena s preteklostjo in konflikti 
prejšnjih vladajočih strank. Po-
leg tega državljankam in drža-
vljanom ponuja revolucionarne 
spremembe in takojšnje rešitve 
za kritično situacijo, v kateri se 
je znašla naša država. Stranka 
Avion združuje ljudi, ki so se že 
dokazali v lokalnem prostoru, 
namreč v zadnjih dveh man-
datih smo v Mestni občini Ko-
per pod taktirko župana Borisa 

OSEBNA IZKAZNICA
Kristina Radovčič se je rodila 
22. marca 1982 v Kopru. Obi-
skovala je Osnovno šolo An-
tona Ukmarja, izobraževanje 
je nadaljevala na Srednji eko-
nomsko-poslovni šoli v Kopru 
ter uspešno diplomirala na 
Višji strokovni šoli Doba Mari-
bor – smer ekonomist. Smisel 
za skupinsko delo je pridobila 
z večletnimi izkušnjami v Klu-
bu študentov občine Koper, 
kjer je bila članica disciplin-
skega razsodišča. Komuni-
kacijske veščine je pridobila z 
dolgoletnim delom v različnih 
podjetjih in mladinskih orga-
nizacijah, kjer je bilo primarno 
delo stik z ljudmi. Socialni čut 
in občutek za pomoč šibkejšim 
sta se izražala skozi aktivnosti 
na področju sociale: sodelo-
vanje pri izvajanju delavnic za 
Društvo prijateljev mladine, 
različna sodelovanja pri Cen-
tru za socialno delo kot pomoč 
ogroženim otrokom. 
Smisel za organizacijo je pri-
dobila najprej kot vodja lokalov 
in nato kot koordinatorka ad-
ministrativno-organizacijskih 
del. Med študijem je opravljala 
različna dela, leta 2002 pa je 
vstopila v lokalno politiko in 
se pridružila listi Koper je naš, 
ki je z županskim kandidatom 
Borisom Popovičem zmagala 
na volitvah.
Na lokalnih volitvah leta 2006 
so jo kot članico stranke Koper 
je naš izvolili v občinski svet 
Mestne občine Koper in sledi-
lo je opravljanje nalog znotraj 
odborov in komisij. Prav tako 
so jo v občinski svet izvolili na 
zadnjih lokalnih volitvah letos 
poleti. Danes je Kristina zapo-
slena v Pokrajinskem muzeju 
Koper.

Koprska občinska svetnica Kristina Radovčič meni, da »na mladih svet stoji«, zato 
se je odločila kandidirati na parlamentarnih volitvah.
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Popoviča naredili ogromno in 
skoraj v celoti izpolnili obljube 
in dosegli zastavljene cilje. Ver-
jamem, da lahko Avion v sode-
lovanju s SDS s svojimi svežimi 
obrazi osveži tudi politiko na 
državnem nivoju.« 

Kako bi ljudem povrnili zaupa-
nje v politiko?

»Menim, da bi lahko 
ljudem povrnili zaupanje v po-
litiko predvsem s trdim delom 
in neprestanim dokazovanjem, 
predvsem pa z uresničevanjem 
predvolilnega programa in da-
nih obljub. Ljudem moramo 
dati jasno vedeti, da politika ni 
samo filozofiranje in naklada-
nje, temveč da je uresničevanje 
dejanj in konkretnih nalog. 
Ljudem je treba omogočiti laž-
je in boljše življenje, česar pa se 
samo z leporečjem in praznimi 
obljubami ne da narediti. V za-
dnjem obdobju je politika pri 
ljudeh ustvarila vtis, da je sama 
sebi namen in da politiki niso 
v službi tistih, ki so jim zaupa-
li svoj glas, temveč da delujejo 
zgolj in samo v svojo osebno 
korist. Ljudje, volivci smo leta 
in leta gledali ene in iste obraze, 
ki so dolga leta greli stolčke v 
parlamentu, a v vsem tem času 
niso za ljudi naredili nič. Zato 
je čas, da državno politiko pre-
pustijo novim obrazom, ki niso 
obremenjeni s preteklostjo in 
so sposobni vnesti spremembe 
v državno politiko in življenja 
vseh državljank in državljanov. 
Mi smo to v Mestni občini Ko-

Kristina pravi, da se je kot Koprčanka 
vedno zavzemala za razvoj Kopra in 
dobrobit njegovih občank in občanov in 
da bo tako ostalo tudi v prihodnje. Če bo 
kot kandidatka stranke SDS izvoljena 
v parlament, bo lahko pripomogla k 
boljšemu življenju tukajšnjih ljudi.

Kristina Radovčič se je priključila stranki Avion, ki jo pilotira župan Boris 
Popovič, na lokalnih volitvah 4. decembra pa bo nastopila na listi stranke SDS 
v Kopru.

per že dokazali, kar potrjuje tudi 
visoka podpora na nedavnih lo-
kalnih volitvah, zato menim, da 
je čas, da to dokažemo tudi na 
nacionalni ravni.« 

Na prihajajočih predčasnih dr-
žavnozborskih volitvah se nam 
obeta visoka udeležba. Kaj bo 
prepričalo ljudi?

»Glede na trenutne 
razmere v Sloveniji in Evropi bo 
po mojem mnenju ljudi prepri-
čal dober, kredibilen program 
in ukrepi, ki nam bodo ponudili 
možnost, da se otresemo rece-
sije in ponovno vzpostavimo 
gospodarsko rast ter posledično 
ljudem omogočimo dostojno 
življenje.  Programa SDS-a in 
stranke Avion se približujeta 
istemu cilju, boljšemu življenju 
vseh nas in izhodu Slovenije iz 
krize. Če pa želimo to doseči, je 
nujno potrebno znižati in po-
enotiti davke, uvesti pavšale za 
obrtnike, male in srednje podje-
tnike in se tako otresti sive eko-
nomije, zmanjšati število javnih 
uslužbencev in zmanjšati število 
ministrstev, zmanjšati število 
občin in občinam hkrati pove-
čati pristojnosti. To bi dosegli 
s prenosom državnih zemljišč 
nanje, pod njihovim okriljem bi 
delovale tudi razne inšpekcijske 
službe, upravne enote, občine pa 
bi dobile tudi pravico za izdajo 
gradbenih dovoljenj. Bistveno bi 
morali poseči v socialno politiko 
naše države, predvsem v podro-
čje socialne pomoči in socialnih 
transferjev. Ljudje morajo biti za 
svoje delo primerno plačani, kaj-
ti do danes je država z davčno in 
dohodninsko politiko načrtno 
ustvarjala reveže in posledično 
je revna postala tudi sama. Po-
staviti si moramo višje cilje, takoj 
moramo racionalizirati odhodke 
države in hkrati zvišati dohodke. 
Izboljšati bi bilo treba logistiko, 
vlagati v železniški promet in 
posodobiti avtocestni promet. 
Nujen je tretji avtocestni pas, na 
katerega bi se umaknili tovor-
njaki, po gradnji drugega tira 
in po potrebnih posodobitvah 
pa tovor v največji možni meri 
preusmeriti na železnico. Spre-
meniti moramo visokošolsko iz-

obraževanje tako, da bi znanost 
delovala v korist gospodarstva, 
in mladim, ki končajo šolanje in 
si želijo delati, omogočiti pogoje 
za zaposlovanje.« 

Katere so po vašem mnenju tre-
nutno najbolj pereče zadeve v 
naši državi?

»Najbolj pereča je 
prav gotovo gospodarska kriza, 
v kateri se je znašla naša država. 
Srednji sloj je trenutno najbolj 
obremenjen in zato postopoma 
izginja oziroma se je znašel na 
robu preživetja. Dejstvo je, da 
pri tako nizkih plačah večini 
državljank in državljanov ko-
maj uspeva plačati položnice, 
kaj šele, da bi si lahko kaj pri-
voščili. Da o nižjem sloju, ki je 
zaradi nastale situacije prisiljen 
delati na črno, niti ne govorimo.

Danes so ljudje, na-
mesto da bi delali, raje doma, 
saj dobijo nadomestila, brez-
plačni vrtec, socialno stanova-
nje in v marsikaterem primeru 
živijo bolje kot tisti, ki delajo. 
Tog in zastarel državni aparat 
onemogoča razvoj gospodar-
stva, novih panog, turizma, 
povsem blokira delo obrtnikov 
in malih ter srednjih podjetni-
kov, ki se utapljajo v davkih in 
dolgovih. Smešno je, da mora 
danes praktično vsak krojač, 
čevljar ali šivilja imeti svojega 
pravnega svetovalca, računo-
vodkinjo, davčnega svetovalca 
in svetovalca za prodajo, tako 
da jim od že tako majhnega za-

služka, potem ko plačajo še dav-
ke ter navedene storitve, ostane 
bore malo oziroma skoraj nič. 
To je problem. Tako kot je pro-
blem v naši državi tudi pomanj-
kanje stanovanj, čedalje višje 
cene na nepremičninskem trgu, 
premalo delovnih mest, na dru-
gi strani pa razvejana in predi-
menzionirana ter neučinkovita 
javna uprava. Problem sta tudi 
prodaja državnega premoženja 
za ceno reševanja neuspešnih in 
pogubnih državnih podjetij ter 
centralizacija države.« 

Kako bi torej vaša izvolitev v dr-
žavni zbor lahko koristila prebi-
valcem Obale in še zlasti Mestne 
občine Koper? 

»Kot Koprčanka sem 
se vedno zavzemala za razvoj 
Kopra in dobrobit njegovih 
občank in občanov in tako bo 
tudi ostalo. Na državni rav-
ni bom imela večje možnosti 
vpliva na odločitve državnega 
zbora in s tem možnost pre-
prečiti morebitne škodljive na-
črte za Mestno občino Koper. 
Sama bi se zavzemala za mlade 
in študente in tiste, ki so z iz-
obraževanjem zaključili. Velik 
problem predstavlja  osamo-
svajanje mladih, zato menim, 
da jim je treba pomagati pri 
iskanju prve zaposlitve,  ugo-
dnega najemnega stanovanja, 
ugodnejšega najemanja kredi-
tov ter jim na ta način olajšati 
pot v nadaljnje življenje.« 

PROMOCiJSKi ČLANeK, NAROČNiK: AViON
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»Nesposobni politiki so nas pripeljali v situacijo, 
ko je nujno potrebno začeti vleči poteze in ne 
obljubljati nemogoče«
Občinski svetnik Koper je naš Darij Novinec se je pridružil stranki Avion, ki jo pilotira župan Boris Popovič, na 
predčasnih državnozborskih volitvah pa bo nastopila s stranko SDS. 

Občinski svetnik Koper je naš in kandidat stranke SDS Novinec, ki to v politiki 
nikakor ni. 

V občinskem svetu Mestne občine 
Koper ste že tretji mandat občin-
ski svetnik, zakaj pa ste se odločili 
tudi za vstop v politiko na državni 
ravni?

»V lokalno politiko 
sem vstopil kot popolni amater, 
ampak s ponosom in vztrajno-
stjo. Ko se z obljubami in polno 
odgovornostjo podaš v popolno-
ma neznane vode, je treba imeti 
resnično veliko poguma. Ljudje, 
ki so te izbrali in ti zaupali, priča-
kujejo rezultate, čeprav sam nisi 
prepričan, ali boš izpolnil njihova 
pričakovanja in vse dane obljube. 
Prepričan sem, da je to breme 
vsakega politika, ki ima jasne in 
čiste namene. V desetih letih sve-
tniške funkcije v vodilni stranki 
v občinskem svetu sem se veliko 
naučil od strokovnjakov v občin-
ski upravi in od svojih strankar-
skih kolegov, pa tudi od tistih iz 
opozicije. Vsa ta leta sem pozor-
no spremljal njihovo delovanje, 
saj sta znanje in strategija naspro-
tnikov včasih ključni element za 
nove, kreativne rešitve, ki zrastejo 
iz poplave idej in informacij. Da-
nes se srečujemo s krizo na vseh 
nivojih, zato menim, da je neod-
govorno biti pasiven in iz kota 
opazovati, kako barka tone. Za-
čutil sem, da je čas, da se aktivno 
vključim v zgodbo in prispevam 
svoje znanje, učinkovitost in ide-
je, ki se v meni kopičijo in preli-
vajo kot stekleni kalejdoskop.«

Kaj vas je prepričalo v to, da vsto-
pite na Avion, v stranko, ki jo pi-
lotira župan Boris Popovič, v dr-
žavni zbor pa bo skušala poleteti s 
stranko SDS?

»Če poznate zgodovi-
no stranke Koper je naš, veste, 
da smo vselej imeli dokaj ra-
dikalen in učinkovit program 

nesljivo posadko, zato ljudem 
zagotavljamo varen vzlet in še 
varnejši pristanek, naše temelj-
no vodilo pa je skrb za naše 
potnike.«

Kako bi ljudem povrnili zaupa-
nje v politiko? 

»Vsekakor z dejanji 
in ne z nakladanjem. V zadnjih 
letih je namreč beseda politi-
ka na žalost postala sinonim 
za golo besedičenje, spletkar-
stvo in samookoriščanje. Zato 
menim, da ljudje ne smejo več 
samo poslušati, ampak mora-
jo občutiti dejanske ukrepe. 
Zaupanje v politiko jim lahko 
povrnejo rezultati in pozitivne 
spremembe. Politiki morajo 
spet postati vzorniki ljudi, vsi, 
vključno s politiki pa morajo 
biti za dobro delo nagrajeni, za 
slabo in neodgovorno pa pri-
merno kaznovani.« 

Na prihajajočih predčasnih dr-
žavnozborskih volitvah se nam 
obeta visoka udeležba. Kaj bo 
prepričalo ljudi?

»Prepričale jih bodo 
konkretnost, akcija, učinkovi-
tost, spremembe in znova pol-
ni hladilniki. Prepričal jih bo 
program, ki ni zgolj predvolil-
na reklama, ampak program, 
ki ponuja konkretne ukrepe 
za rešitev iz krize. Najprej za 
rešitev Slovenije in šele potem 
Grčije, Portugalske, Italije in 
ne vem še koga. Enako velja za 
slehernega posameznika. Če, 
namesto da bi najprej poskr-
bel za svojo dobrobit, neneh-
no skrbiš za druge, potem pri 
tem porabiš ogromno energije, 
truda in seveda denarja, če ga 
sploh imaš, a rezultatov ni, saj 
tako ne moreš pomagati ne sebi 

in pravi pristop. Pri nas stvari 
delujejo, mesto se kljub krizi 
razvija, občani so zadovoljni. 
Nobena skrivnost ni, da imam 
enake poglede na slovensko 
politično sceno kot župan Bo-
ris Popovič. On je vizionar, jaz 
pa zaupam v njegovo videnje. 
Program stranke Avion je re-
snično zelo radikalen, obenem 
pa premišljen in pretehtan. 
Nesposobni politiki so nas pri-
peljali v situacijo, ko je nujno 
potrebno začeti vleči poteze in 
ne obljubljati nemogoče. Izka-
zalo se je, da je program stran-
ke Avion najbolj soroden pro-
gramu stranke SDS. Obenem 
pa smo v stranki SDS videli 
edino organizirano stranko, ki 
ima konkretne cilje in dodelan 
program. Zato sem se priklju-
čil tej ekipi.« 

Splošno prepričanje v zadnjem 
času je, da so ljudje izgubili za-
upanje v klasične stranke. Za-
kaj je po vašem mnenju prišlo 
do tega in v čem se Avion raz-
likuje od tradicionalnih politič-
nih strank?

»Prišel je čas, ko lju-
dje ne nasedamo več izšolanim 
govornikom, lepim in všeč-
nim politikom. Ti ljudje so si-
cer lahko filmski igralci ali pa 
manekeni, toda ne morejo več 
krojiti naših usod in usode na-
ših otrok. Prišel je namreč čas, 
ko nujno potrebujemo akcijo. 
Pokazati je treba, kaj znamo, 
in narediti to, kar zmoremo. 
Prav v tem se Avion razlikuje 
od ostalih. Biti drugačni, re-
volucionarni in radikalni, to 
je naše načelo. Imamo odgo-
vornega pilota, prijazno in za-
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OSEBNA IZKAZNICA
Darij Novinec, se je rodil 
17. marca 1958 v Kopru. 
Odraščal je v Piranu, kjer 
je obiskoval osnovno šolo. 
Po uspešno končani Srednji 
pomorski šoli se je odločil 
za pomorsko kariero in se 
kot asistent zaposlil na lad-
ji. Potovanja po svetu so ro-
dila veliko novih idej, znanj, 
izkušenj in uvidov v druge 
svetove in kulture. Med tem 
je opravil poročniški izpit in 
napredoval do položaja 1. 
oficirja stroja. Vpisal se je na 
Višjo pomorsko šolo, vendar 
je bila ljubezen močnejša od 
želje po karieri. Pri ranih 18. 
letih se je namreč zaljubil v 
svojo ženo, s katero sta sreč-
no poročena že 31 let. imata 
dva sinova ter dva vnučka.
Opustitev plovbe je seveda 
zahtevala nov vir preživlja-
nja in ponovno je bilo treba 
začeti na dnu. Zaposlil se je 
kot mehanik v ladjedelnici, 
kjer je fizično delal pet let. 
Kasneje se je zaposlil v Ci-
mosu kot referent za rezerv-
ne dele za področje celotne 
Jugoslavije, nato pa se je 
kot akviziter zaposlil v italiji 
in bil pri tem tako uspešen, 
da so ga nagradili kot naj-
boljšega prodajalca na ob-
močju celotne italije. Zato 
se je odločil, da se preizkusi 
v podjetniških vodah, in tako 
leta 1991 ustanovil lastno 
podjetje. Leta 2002 se je pri-
družil rojstvu neodvisne liste 
Koper je naš, ki je z Borisom 
Popovičem na čelu dosegla 
zmago na lokalnih volitvah. 
Darij Novinec je postal ob-
činski svetnik v občinskem 
svetu Mestne občine Koper 
in aktiven v številnih nad-
zornih svetih ter odborih. Pri 
petdesetih letih je diplomi-
ral, trenutno je zaposlen kot 
svetovalec direktorja na Jav-
nem zavodu za šport Mestne 
občine Koper. 
Svoj prosti čas namenja dru-
žini in prijateljem, ukvarja pa 
se tudi s pridelavo bio oljč-
nega olja, pohodništvom, po-
tapljanjem in jadranjem. 

»Družina in prijatelji mi pomenijo vse v življenju, zato je vredno tudi delati in skrbeti zanje,« pravi Darij Novinec.

Darij Novinec bo kot član stranke Avion kandidiral na listi SDS v volilni enoti 5 – 
Koper podeželje.

in ne drugim. Če pa poskrbiš 
za osebno ravnovesje, potem 
ta pozitivizem lahko preneseš 
tudi na okolico. Enako je z dr-
žavo, zato je treba najprej po-
skrbeti za rešitev Slovenije in 
blagostanje njenih državljank 
in državljanov. Šele potem bo 
država sposobna pomagati 
tudi drugim. Za stabilizacijo 
nastale kaotične situacije pa 
nujno potrebujemo močnega 
in karizmatičnega liderja, ki bo 
spoštovan in zaupanja vreden 
ter na katerega bodo državljani 
lahko ponosni, saj bo z vsakim 
novim ukrepom izboljšal nji-
hov vsakdan in dvignil upanje 
ter povrnil zaupanje.« 

Katere so po vašem mnenju tre-
nutno najbolj pereče zadeve v 
naši državi in kako bi jih rešili?

»Čeprav je družina 
osnovna celica družbe in temelj 
za zdravo rast, danes mladi ni-
majo pogojev za ustvarjanje 
družin. Soočajo se z nezapo-
slovanjem, stanovanjsko pro-
blematiko, enormnimi stroški 
vrtcev in šol, zaradi česar otro-
ci za marsikoga predstavljajo 
veliko finančno breme. In prav 
iz navedenih razlogov mnogi 
ustvarjanje družin prelagajo 
na kasnejši čas oziroma se za 
ustvarjanje družin sploh ne od-

ločajo. Prav zato menim, da je 
veliko večjo skrb in pozornost 
treba namenjati prav temu po-
dročju. 

Drugi problem vidim 
v malih in srednjih podjetjih, 
ki so v teh kriznih časih najbolj 
obremenjena. Zato je nujno po-
trebno olajšati njihovo poslova-
nje z znižanjem davka na dobi-
ček. Ustvariti je treba pogoje, v 
katerih podjetniki ne bodo več 
prisiljeni skrivati dobička in de-
lati na črno, ampak bodo lahko 
pošteno plačevali davke. Na ta 
način bodo lahko tisti najbolj 
pridni in sposobni tudi zaslužili 
in obogateli. Danes pa na ža-
lost naša država s svojo davčno 
politiko in drugimi neumnimi 
ukrepi sili ljudi v revščino.« 

Kako bi vaša izvolitev v državni 
zbor lahko koristila prebival-
cem Obale in še zlasti Mestne 
občine Koper? 

»V kolikor mi bodo 
volivke in volivci zaupali to 
odgovorno nalogo, bom veči-
no svojega časa namenil prav 
njim, in sicer tako, da bom šči-
til njihove interese. Moje delo 
bo usmerjeno v dobrobit vseh 
nas in naših potomcev. Nika-
kor pa ne bom dajal praznih 
obljub, kot to počne večina 
klasičnih politikov. Pozitivna 
ocena mojega dela s strani vo-
livk in volivcev bo zame edina 
nagrada.« 
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»Ta Avion bo še dolgo letel«
edi Pobega kljub nesreči, ki ga je pred dobrim letom dni priklenila na invalidski voziček, kopni od energije. 
S svojo neizmerno voljo in optimizmom se je odločil za vstop na Avion in za kandidaturo na bližajočih se 
državnozborskih volitvah. V volilni enoti izola bo nastopil kot kandidat stranke Avion na listi SDS.

Prvega septembra je minilo leto 
dni, odkar ste zaradi padca ostali 
priklenjeni na invalidski voziček. 
Kako napreduje vaše zdravstveno 
stanje?

»V zadnjem obdobju 
sem opravil številne fizioterapije, 
bil sem na zdravljenju v zdravili-
šču Laško, pa v izolski bolnišnici, 
dva do trikrat tedensko v lastni 
režiji obiskujem fizioterapevta 
v Umagu, s pomočjo bližnjih in 
prijateljev, ki mi stojijo ob stra-
ni, vsak dan naredim manjši na-
predek. S pomočjo hodulje sem 
sposoben prehoditi 150 metrov, 
problem pa ostaja zakrčenost, 
roke malo zaostajajo, skratka po-
trebno bo še veliko dela.«

13. junija letos so na koprskem 
stadionu priredili izjemno odme-
ven dobrodelni nogometni tur-
nir, ki so ga poimenovali »Gol za 
Edija« in katerega izkupiček so 
namenili vašemu zdravljenju in 
morebitni operaciji v tujini. Ali 
namera za operacijo še ostaja? 

»Seveda. Pred kratkim 
sem svoje izvide poslal v Avstri-
jo in Nemčijo, v kratkem pa jih 
nameravam še v Švico in Ljublja-
no. Operacija mi vliva upanje, 

da bom nekega dne spet shodil. 
Moj cilj bi bil že, da bi lahko na 
krajše razdalje, do mestnega 
stadiona na primer, hodil z eno 
berglo. Sicer pa iz fonda do-
brodelnega turnirja črpam tudi 
sredstva za terapije, zdravljenja 
in druge aktivnosti, ki mi jih ne 
krije zdravstvena zavarovalnica 
in teh stroškov ni malo. Na ža-
lost je pri nas tako, da se moraš 
znajti sam. Ko so me odpustili 
iz rehabilitacijskega centra Soča, 
sem se počutil, kot da sem pristal 
sredi Sahare. Skratka, znajti sem 
se moral…«

 Zakaj pa ste se odločili za vstop 
v politiko?

»Razmišljal sem o 
tem, da imam še veliko energi-

»Glede na to, da poznam župana 
Borisa Popoviča in njegove sposobnosti, 
verjamem, da bo ta Avion še dolgo letel 
in to ne samo na kratke, ampak tudi na 
dolge relacije«, pravi kandidat na listi 
SDS Edi Pobega.

Edi kljub poškodbi ostaja v nogometnih vodah, trenutno je trener članske ekipe v 
nogometnem klubu Gažon, ki tekmuje v 4. slovenski nogometni ligi.

Dobrodelni nogometni turnir Gol za Edija je presegel pričakovanja in Ediju pomagal pri kritju 
številnih stroškov zdravljenja.

je in da je tej anemičnosti naše 
države enkrat za vselej treba 
narediti konec. Istočasno je 
prišla ponudba s strani župana 
Borisa Popoviča, da se pridru-
žim ekipi Aviona. Glede na to, 
da v slovenski politiki rabimo 
nove obraze in da je župan Bo-
ris Popovič izjemno pozitivna 
osebnost, ki mi je v zadnjem 
času veliko pomagala ter da je 
njegov radikalen program, pra-
vilno zastavljen, sem se odločil, 
da vstopim na Avion.«

S čim boste skušali prepričati 
volivce?

»Glede na to, da sem 
bil na nogometnem podro-
čju uspešen, sem prepričan, 
da sem lahko uspešen tudi na 

političnem področju. Čeprav 
me veliko ljudi pozna prav iz 
nogometne sfere in sem znan 
tudi po tem, da rad stresam 
šale, sem s svojo nesrečo, ki 
me je priklenila na invalidski 
voziček, dokazal, da se znam 
soočati tudi z resnimi proble-
mi in težavami. Volivkam in 
volivcem lahko obljubim, da 
se bom držal našega volilnega 
programa in naredil vse, kar je 
v moji moči, da bo življenje v 
naši državi postalo prijaznejše. 
Zavzemal se bom in skušal re-
šiti, kar se rešiti da.«

Katere pa so po vašem trenutno 
najbolj pereče zadeve v naši dr-
žavi?

»Med trenutno naj-
večje probleme prav gotovo 
sodi brezposelnost, skrbi pa 
me tudi za prihodnost mladih, 
ki nimajo vizije in ciljev. Tudi 
starejši nimajo ravno obetavne 
starosti, saj je naša pokojnin-
ska politika zgrešena. Skratka, 
menim, da je situacija v Slo-
veniji katastrofalna, in da je 
to našo barko treba rešit in jo 
znova spravit na mirne vode, 
da lahko gre naprej.«

�Lani 31. avgusta, ko se mi 
je pripetila nesreča in sem 
celo noč ležal v jarku, si ni-
sem niti mislil, da bom ne-
kega dne sedel v parlamentu 
z Janezom Janšo. Zdaj vidim 
svetlo lučko na koncu tune-
la. Prvi mesec so mi v izolski 
bolnišnici omogočili pogled 
na izolo, zdaj kandidiram v 
mestu oziroma v občini izola 
in upam, da bomo izolani in 
izolanke skupaj naredili en 
velik korak naprej.« 
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»Sem ljudski človek, sem 
eden izmed vas«
Denis Fakin je človek dejanj, ki mu politika ni tuja. V času županovanja Tomaža Gantarja v Piranu je opravljal 
funkcijo podžupana, trenutno je predsednik sveta Krajevne skupnosti Sečovlje, na bližajočih se državnozborskih 
volitvah pa bo nastopil na listi SDS kot kandidat stranke Avion. 

Ste predsednik sveta KS Sečo-
vlje, v času županovanja To-
maža Gantarja v Občini Piran 
ste bili podžupan,  zdaj pa ste 
se odločili tudi za vstop v poli-
tiko na državni ravni.

»Sem človek dejanj, 
po domače bi dejali 'operati-
vec', vendar sem v zadnjem 
času, zlasti prek lastnega delo-
vanja in na podlagi funkcij, ki 
ste jih omenili, prišel do spo-
znanja, da delovati zgolj v la-
stnem, ožjem okolju ni vedno 
dovolj. Ugotovil sem, da je za 
aktivno delovanje in za večje 
spremembe v našem širšem 
okolju, tako socialnem, druž-
benem kot tudi gospodarsko-
političnem, potreben korak 
naprej, korak na regionalno 
raven in tudi širše na nacio-
nalno raven. Le s takim proak-
tivnim načinom delovanja in 

soko leta, ima dober razgled«. 
In Avion ima oboje.« 

Splošno prepričanje v zadnjem 
času je, da so ljudje izgubili 
zaupanje v klasične stranke. 
Zakaj je po vašem mnenju pri-
šlo do tega in v čem se Avion 
razlikuje od tradicionalnih po-
litičnih strank?

»Res je. Strinjam se z 
vami, da ljudje vse manj zau-
pajo v klasične stranke in tudi 
v politiko nasploh. Res pa je 
tudi, da si ljudje želijo novosti, 
novih pristopov in načinov re-
ševanja problemov. Avion po-
nuja nekaj, kar sicer ni popol-
noma novo, se pa ve, da lahko 
deluje. Avion ponuja inovativ-
nost, bistveno boljše pogoje za 
mala in srednja podjetja, nižje 
davke za gospodarstvo, radi-
kalnejše rešitve na področju 
zaposlovanja in rešitve pro-
blematike brezposelnosti. Ne 
ponujamo zmanjšanja zapo-
slenih v izobraževalnih insti-
tucijah, v zdravstvu in sociali, 
pač pa govorimo o krčenju 
javnega državnega aparata, to-
rej zmanjšanju števila uradni-
kov, ki niso nujno potrebni za 
izvedbo vseh javnih storitev, 
temveč so državi zgolj v bre-
me. 

Mi govorimo o 
zmanjšanju števila ministrstev 
in raznih agencij, ki se multi-
plicirajo tako rekoč iz dneva 
v dan. So kot rakava rana, ki 
jo je izredno težko pozdraviti. 
Ti ljudje nemalokrat niso ne 
dovolj strokovni in ne dovolj 
prijazni do uporabnikov, od 
katerih pravzaprav prejemajo 
svojo plačo. Poleg tega pa sem 
mnenja, da bi bilo treba za ti-
ste, ki so delavni, uvesti tudi 

obliko nagrajevanja za uspe-
šnost in učinkovitost v javnih 
službah, na katerem bi teme-
ljilo oblikovanje mesečnih 
plač zaposlenih. Skratka pre-
pričan sem, da je v naši družbi 
trenutno veliko, celo preveliko 
perečih stvari, in zato so spre-
membe nujne.«

Kako bi ljudem povrnili zau-
panje v politiko? 

»Zaupanje je treba 
povrniti z moralnim delova-
njem, z zdravimi gospodar-
skimi in človeškimi odnosi 
ter zglednim delovanjem. Za-
upanja nikakor ne moremo 
pridobiti s pozicijo moči, pač 
pa z naravo človeka, s pošte-
nim in dobronamernim delo-
vanjem.« 
Na prihajajočih predčasnih 
državnozborskih volitvah se 
nam obeta visoka udeležba. 
Kaj bo prepričalo ljudi?

»Ljudi bodo prepri-
čali odprtost, nove ideje, novi 
pristopi in pošteni nameni, 
brez fig v žepih.« 

�Sem človek ljudstva, rad se 
pogovarjam z ljudmi, rad se 
družim z ljudmi, predvsem 
rad ustrežem ljudem, če 
se le da. Predvsem pa sem 
v zadnjem obdobju kariere 
kot podžupan dejansko uži-
val ob reševanju problemov 
navadnega človeka, ki mar-
sikdaj ne ve, zakaj gre, ne ve, 
na koga naj se obrne, in se 
samo zabija v neke zidove,« 
pravi Denis Fakin. 

Denis Fakin meni, da so v naši državi nujno potrebne korenite spremembe.

ne le z jamranjem, ki smo mu 
kot nacija žal cankarjansko 
podvrženi, bom lahko izpolnil 
motivacijo, ki me žene naprej, 
s svojo voljo in zagnanostjo pa 
skušal v tej državi storiti nekaj 
dobrega.« 

Vstopili ste na Avion, v stran-
ko, ki jo pilotira župan Boris 
Popovič, v državni zbor pa bo 
skušala poleteti s stranko SDS. 
Kaj vas je prepričalo v to?

»Moja odločitev je 
temeljila na podlagi mojega 
preteklega javnega delovanja, 
na podlagi pridobljenih izku-
šenj, predvsem pa na spozna-
nju, da je za dosego večjega 
in boljšega treba sprejeti nove 
priložnosti, nove izzive in sto-
piti korak naprej. Zakaj Avi-
on? Povzel bom besede svoje 
znanke, ki pravi, da »kdor vi-

www.koper.si     NOVEMBER 201114 INTERVJU



Katere so po vašem mnenju 
trenutno najbolj pereče zadeve 
v naši državi?

»Prav gotovo je velik 
problem naraščajoča brez-
poselnost, vse večje število 
socialno ogroženih ljudi, ne-
sorazmerja med bogatimi in 
revnimi, neustrezna finančna 
podpora državnim instituci-
jam in podjetjem v državni 
rasti, ki so že tako ali tako na 
robu propada. Predvsem pa je 
problem tek na kratke proge, 
neenotnost v viziji in strategiji 
razvoja naše države v celoti.« 

Kako bi jih vi rešili?
»Sam osebno zelo 

težko, skupaj s podobno mi-
slečimi pa verjamem, da bomo 
našli ustrezne načine. Rešitve 
so v zmanjševanju davkov, s 
čimer bi ponudili priložnosti 
tujim vlagateljem, nižji davki 
bi hkrati omogočili večji priliv 
tujega kapitala, nove investi-
cije, s tem pa bi nastala večja 
potreba po novi delovni sili, s 
čimer bi posredno rešili tudi 
problem nezaposlenosti.«

Kako bi vaša izvolitev v držav-
ni zbor lahko koristila prebi-
valcem Obale?

»Z izvolitvijo bi se za-
vzemal za vse, kar sem omenil 
v tem pogovoru, in seveda za 
vse, kar v svojem programu 
predvideva stranka Avion. 
Razširiti moramo obzorja in 
videti dlje, ne torej samo do 
bližnjega hriba, pač pa vse do 
koder sega naš horizont. In z 
Aviona je horizont še toliko 
bolj viden in posledično lažje 
in hitreje dosegljiv.«

�Za ponoven zagon gospo-
darstva je pomembna pred-
vsem učinkovita fiskalna 
politika. Davke je treba pri-
lagoditi podjetjem in pod-
jetnikom, predvsem ma-
lim podjetnikom, da lahko 
ustvarijo nova delovna me-
sta, navsezadnje pa je treba 
ta krč zadolževanja enkrat 
prekiniti, tako da bo boljše 
za vse,« pojasnjuje Fakin. 

Denis Fakin ima bogate delovne izkušnje, vodil je špeditersko podjetje, opravljal funkcijo podžupana občine Piran, zdaj se 
ukvarja s športno infrastrukturo mladinskega centra v Piranu. Prav gotovo mu bodo vse te izkušnje pomagale, če bo izvoljen 
za poslanca.

Denis Fakin bo kot član stranke Avion kandidiral na listi SDS v Piranu. 

OSEBNA IZKAZNICA
Denis Fakin se je rodil 9. 
2. 1965 v Kopru. Odraščal 
je v Sečovljah, kjer je obi-
skoval osnovno šolo z ita-
lijanskim učnim jezikom in 
kjer z družino živi še danes. 

Po izobrazbi je diplomirani 
ekonomist. Svojo poklicno 
kariero je gradil v emoni in 
v Drogi, nekaj časa pa se je 
preizkušal tudi kot samo-
stojni podjetnik. Na lokalnih 
volitvah leta 2006 se je pri-

družil stranki Tomaža Gan-
tarja Piran je naš in opravljal 
funkcijo podžupana Občine 
Piran. Trenutno je zaposlen 
v Športnem in mladinskem 
centru Piran. 

PROMOCiJSKi ČLANeK, NAROČNiK: AViON
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Kaj menite vi?
Pred prihajajočimi predčasnimi državnozborskimi volitvami smo nekatere znane in manj znane občanke in 
občane Mestne občine Koper vprašali, kako ocenjujejo trenutno politično situacijo v državi in kje vidijo rešitve.

Nataša Likar, 
občinska svetnica 
Mestne občine Koper 
»Trenutna politična situacija 
v Sloveniji je katastrofalna. 
Kot sem že večkrat pov-
edala, bi se država in vlada 
lahko zgledovali po razvoju 
Mestne občine Koper, ki je v 
najhujših časih še vedno dobro 
delovala in uspešno prebrodila 
krizne čase ter iskala pravilne 
rešitve. Glede na rezultate, ki 
jih je dosegel naš župan Boris 
Popovič, bi ga z veseljem vide-
la na položaju premierja. To 
pa zato, ker on dokazuje, da se 
da vse, kar je nemogoče, ust-
variti in da je vse mogoče. Tre-
nutna vlada se je izkazala kot 
neuspešna in upam, da bodo 
nezadovoljstvo pokazali vo-
livci na volitvah tako, da bodo 
podprli tiste, ki so pokazali re-

Ante Guberac, 
lastnik podjetja Grafist
»Trenutna situacija v Sloveniji 
ne more biti slabša, vsak dan 
je izgubljenih več delovnih 
mest in tako ni vizije za 
naprej. Rešitev je v predčasnih 

Andrej Šantič, 
znani gostinec in nekdanji 
nogometaš FC Koper 
»Trenutna situacija v Sloveniji 
je zelo zaskrbljujoča in mislim, 
da je prav, da pride na vrhu 
vlade do kvalitetnih sprememb. 
Upam, da bo slovenski pres-
tol prevzel Janez Janša. Edina 
rešitev je, da damo koprskega 
župana Borisa Popoviča za pre-
miera ali pa vsaj njegovo desno 
roko, ker ima sposobnost in 
kvaliteto. Vsake stvari, ki se loti, 
tudi uspešno dokonča in ima 
odlične vizije za prihodnost.«

Danijel Cep, 
podžupan Mestne občine Koper
»Aktualne razmere v naši 
državi so skrb vzbujajoče. Gos-
podarstvo se ne razvija tako, 
kot bi se moralo, zato rešitve 
vidim predvsem v gospodar-
ski reformi, ki je po mojem 
nujnejša od zdravstvene in 
pokojninske reforme. Menim, 
da pravilne rešitve ponuja 
stranka Avion«. 

Ivo Pavlič, 
občinski svetnik Mestne občine 
Koper
»Trenutna situacija v naši 
državi je zaskrbljujoča. Znašli 
smo se v tunelu, iz katerega ni 
videti izhoda. Rešitev za lepšo 
in svetlejšo prihodnost vidim 
v spremembi na vrhu države. 
Vodenje vlade mora prevzeti 
nekdo, ki ima izkušnje. Potrebne 
so radikalne spremembe.«

zultate. Kot je župan Popovič 
v Mestni občini Koper skrbel 
za občanke in občane, tako 
bi moral premier poskrbeti 
za državljanke in državljane. 
Smo majhna država in vsak cilj 
bi lahko dosegli s pravilnim 
vodenjem in pogumnimi ljud-
mi. Zagovarjam sposobne lju-
di, ne pa igro nesposobnežev. 
Rešitve vidim v tem, da bi 
sposobne ljudi dobro plačali in 
tako bodo bolj motivirani.«

volitvah in hvala bogu, da so 
te pred vrati, čeprav menim, 
da je do njih prišlo natanko 
3 leta prepozno. Nova vlada 
mora zaživeti in narediti nove 
korake. V tem kratkem času, 
ko so se nam predstavile vse 
te nove in stare stranke, mis-
lim, da je stranka Janeza Janše, 
stranka SDS, izdelala najbolj 
realen in obetaven program. 
Tako sem prepričan, da se je 
župan Boris Popovič pravilno 
odločil, ko je s svojo stranko 
Avion podprl stranko SDS.«

Barbara Strmole, 
občinska svetnica Mestne občine 
Koper
»V Sloveniji je ogromno prob-
lemov, od brezposelnosti naprej. 
Ljudje so postali apatični, pre-
hajamo v vedno večjo krizo. 
Največji problem je pri mladih, 
ki nimajo zaposlitve, in s tem 
padajo cele družine v depresijo. 
Ljudi moramo zaposliti. Prob-
lem bi lahko rešili tudi s podporo 
in razvojem kmetijstva v zaled-
ju, saj bi s tem zadržali ogrom-
no delavnih mest in ohranjali 
kulturno dediščino. Največji 
pomen pa bi razvoj kmetijstva 
imel v tem, da bi v Sloveniji 
tako lahko pridobivali hrano iz 
lastnih virov. Trdim, da je ljudi 
treba zaposliti in jim dati delo. 
Socialno pomoč, ki jo nekat-
eri dobivajo, je treba zmanjšati 
oziroma ukiniti, saj bodo tako 
ljudje primorani delati in spre-
jeti vsako delo, ki se pojavi na 
trgu. Ljudi je treba stimulirati in 
jim dati več možnosti. Vemo, da 
se življenjska doba daljša, zato 

pravim, da je treba delati, dok-
ler imamo možnost delati. Sama 
delam v zasebnem sektorju in 
reči moram, da na denar pazimo 
že kar nekaj let, ne pa samo sedaj 
v času krize. Torej maksimalno 
je treba racionalizirati delovne 
procese. Kar se tiče podpore 
župana Borisa Popoviča stranki 
SDS: upam, da bo kaj pripo-
moglo k boljši učinkovitosti pri 
vodenju države. Mislim, da bi 
se s to podporo lahko uresničile 
naše želje. Mestna občina Koper 
je zelo perspektivna občina z 
veliko projekti, ki jih država ne 
podpira in jih že vrsto let ome-
juje, npr. razvoj potniškega ter-
minala in turizma. Sem mnenja, 
da je treba potencirati to, kar 
imamo, in veliko možnost v 
bogatenju vidim ravno v eksten-
zivnem turizmu, torej turizmu v 
zaledju. Upam, da smo si zadali 
pravi cilj in da v prihodnosti ne 
bomo imeli problemov z razvo-
jem ter da bomo imeli posluh 
s strani države, tega pa ne gov-
orim samo za občino Koper, 
temveč tudi za vse ostale občine. 
Sem za enakomeren razvoj ce-
lotne Slovenije.«
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Mladen Madruša, 
vodja prenočišč Prisoje 
»Največji problem v naši 
državi vidim v korupciji, ve-
likih stroških javne uprave, 
imamo ogromno inštitucij in 
nepotrebnih služb ter prev-
eliko število ministrstev. 
Vse to predstavlja visoke in 
ogromne stroške, zaradi kater-
ih posledično šepa tudi država. 
Rešitve vidim v zmanjšanju 
števila zaposlenih v javni up-
ravi, saj mislim, da ne more 
gospodarstvo reševati državno 
upravo. Treba je znižati davke, 
stroške poslovanja, najemnine 
in imeti boljši posluh za 
uspešne podjetnike. Podpora 
župana SDS je glede na dano 
situacijo pravilna in jo pod-
piram. Upam pa, da bo Avion 
na naslednjih državnozborskih 
volitvah kandidiral samosto-
jno. Državi je lahko zgled to, 
kar je župan Boris Popovič v 
skoraj desetih letih naredil v 
Kopru, zato bi lahko to kopirali 
tudi na državno raven.«

Karin Felicijan, 
občinska svetnica 
Mestne občine Koper
»Ljudem v Sloveniji zago-
tovo trenutno ni lahko živeti. 
Največji problem vidim v brez-
poselnosti in finančnih težavah. 
Menim, da je rešitev v večjem 
zaposlovanju, da bi ljudje lahko 
bolje živeli. Tako kot je Mestna 
občina Koper najbolj napredna 
občina v Sloveniji, mislim da 
bo s podporo Borisa Popoviča 
in njegove stranke Avion tudi 
Janez Janša s svojo vlado Slov-
enijo popeljal na pravo pot 
razvoja. Prepričana sem, da je 
župan Boris Popovič podprl 
najprimernejšega kandidata za 
oblikovanje nove vlade.«

Slobodan Popovič, 
občinski svetnik Mestne občine 
Koper in predsednik sveta KS 
Olmo-Prisoje
»Največji problem trenut-
nega stanja v državi vidim v 
neustaljenosti in neenotnosti 
Slovenije. V današnjem času 
moramo stopiti skupaj, da bi 
to finančno oziroma politično 
krizo lahko obvladovali. 
Prepričan sem, da jo lahko 
premagamo s čim manj škode 
in obremenitve družbe kot ce-

lote. To je nuja, da se stopi iz 
strankarskih okvirjev in da se 
pristopi k ohranjanju države 
oziroma družbe kot take. Smo 
majhna država in skrbeti mo-
ramo za naše maloštevilno 
ljudstvo, da nas ne pogolt-
nejo večji. Mislim, da je v naši 
državi potrebno več poštenosti 
in manj osebnih interesov. 
Naša moč je torej v enotnosti 
in kvaliteti našega zavest-
nega ter pridnega delavca. To 
morajo politiki videti in ceniti, 
ne pa, da moč ljudstva usmer-
jajo v svoje tokove. Tudi gos-
podarstvo čisto propada, zato 
morajo menedžerji odgovarjati 
za svoja propadla podjetja. N 
emogoče je, da enkrat dobiš 
nagrado, v drugem trenutku 
pa ti propade podjetje. Nedo-
pustno je, da gospodarski sub-
jekti propadajo in da delavci 
postajajo sužnji in hlapci, to ni 
pošteno do naših prednikov, ki 
so se bojevali, in ni pošteno niti 
do naših zanamcev.«

Valter Matkovič, 
eden od soorganizatorjev 
prireditve »Gol za Edija«
»Trenutna situacija v Sloveniji 
ni nič kaj prijetna. Težko je, 
tako kot je povsod, na primer 
v Italiji, Hrvaški … Gospo-
darska situacija je težka, tudi 
na področju zaposlovanja ni 
lahko. Mislim, da glede na 
to, kar lahko vidimo v medi-
jih, nismo niti še dosegli dna, 
čaka nas torej še veliko večja 
kriza. Zavedati se moramo, da 
je treba spremeniti miselnost 
na vseh področjih. Rešitve vi-
dim v spremembah v politiki, 
gospodarstvu oziroma kar na 
vseh področjih, od davčne do 
pokojninske reforme. Čeprav 
sem športnik in optimist po 
duši, grem v prihodnost s stra-
hom. Strah nas je lahko za naše 
otroke, ki končujejo šolo in 
nimajo možnosti za zaposlitev, 
stanovanje itd.«

Narcizo Urbanaz, 
občinski svetnik Mestne občine 
Koper in predsednik sveta KS 
Škocjan
»Problem Slovenije je v tem, 
da so ji doslej vladali ljudje, ki 
nikoli v življenju niso delali. 
Vsi ti vladarji bi se morali lotiti 
reševanja krize in začeti delati, 
ne pa da nimajo pojma, kaj se 
sploh dogaja. Rešitve vidim v 
tem, da bi bil naš župan Boris 
Popovič vsaj minister, če že ne 
premier, ker vsi ostali niso tako 
učinkoviti, kot je on. Župan 
je to dokazal že z vodenjem 
Mestne občine Koper in mis-
lim, da bi mu uspelo tudi pri 
vodenju države.« 

Valmi Ugrin, 
občinski svetnik Mestne občine 
Koper
»Zame sta največja problema v 
sodstvu in bančništvu. Ljudje 
ne morejo dobiti denarja, in 
tudi če imajo neke načrte za 
prihodnost, jih ne morejo 
uresničiti, saj se vedno znova 
zatakne pri denarju. Finance 
so največji problem v Sloveniji 
in seveda tudi sodstvo, ki samo 
zavlačuje. Mislim, da bi sod-
stvo moralo biti učinkovitejše. 
Rešitev teh dveh problemov 
bi rešila tudi problem ne-
zaposlovanja in vse ostale 
probleme. Mislim, da je SDS 
najbližje našemu razmišljanju 
in poti, ki smo si jo zadali. Ver-
jamem, da bo na Obali stranka 
SDS dobila veliko več glasov 
zato, ker jo podpirata župan 
Boris Popovič in njegova stran-
ka Avion.« 

Igor Hrvatin, 
občinski svetnik in direktor 
Komunale Koper
»Stanje v naši državi je zelo res-
no. Menim, da so rešitve v kore-
nitih spremembah, ki jih nujno 
potrebujemo na področju gos-
podarstva, davčne zakonodaje 
in reševanja brezposelnosti. 
Župan Boris Popovič je s svo-
jim Avionom opozoril, da so 
hitre in pozitivne spremembe 
možne, ter da je reševanje 
problemov, kakršnega smo vz-
postavili na območju Mestne 
občine Koper, moč prenesti 
tudi na nacionalno raven. Zato 

si bom tudi sam pripel varnos-
tni pas, zaupal pilotu in čakal 
na varen pristanek. Upam, 
da si bo karte za polet z Avi-
onom zagotovilo čim več naših 
državljank in državljanov, kajti 
v tem Avionu nihče ne leti v 
drugem razredu!«
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Alfred Štefančič,
občinski svetnik Mestne občine 
Koper in predsednik sveta KS 
Dekani
»Slovenija danes ni ravno na 
ravni najslabše ekonomije v 
Evropi, je pa v zaskrbljajoči sit-
uaciji. V kolikor naši politiki ne 
bodo našli rešitve v gospodarst-
vu, bomo v kratkem imeli še 
večjo krizo. Podpiram rešitve, 

Vilij Bržan, 
direktor in poveljnik Gasilske 
brigade Koper
»Največji problem je finančni 
dolg. S tem sta povezana 
neučinkovito gospodarstvo 
in nezaposlenost. Rešitev vi-
dim v tem, da s finančnimi 
vzpodbudami oživimo naše 
gospodarstvo in tako zago-
tovimo pogoje za delo. Politika 
se preveč ukvarja sama s seboj, 
poenotiti se mora s socialnimi 
partnerji in enotno povleči voz 
naprej.«

Matevž Ravnikar, 
direktor Zdravstvenega 
doma Koper
»Trenutna situacija v državi 
kliče po enem kulturnem 
preskoku v ljudeh, ki morajo 
svoje vrednote prestaviti. Ena-
ko velja za politike. Upam, da 
bo nova vlada sposobna to 
vpeljati v sebe in v ljudi. Če se 
ljudje ne bomo korenito spre-
menili, drugje rešitev ne vi-
dim.«

Tomaž Bele, 
podjetnik
»Stanje v naši državi je povsem 
zavoženo. Največji problem 
vidim v gospodarstvu, zato je 
treba dati možnost ljudem, ki so 
se že dokazali, da rešijo državo. 
Nujno rabimo sposobne ljudi 
na pravih mestih.« 

Nevijo Pucer, 
direktor Vinakoper 
»Trenutno stanje v državi je 
zelo zaskrbljujoče. Nujno je 
treba nekaj ukreniti, dati glave 
skupaj in doseči kompromise, 
ki bodo dobri za prihodnost 
Slovenije. Mislim, da je potreb-
no narediti korak ali dva nazaj 
in se določenim stvarem odreči 
za določen čas ter tako narediti 
nekaj za boljši jutri. S tem mis-
lim, da je trenutni standard 
v Sloveniji predober glede na 
stanje v državi in Evropi. Začeti 
je treba na novo in držati se 
je treba tega, da se ne sme več 
porabiti kot pa ustvariti. V pre-
teklosti smo več porabili kot 
ustvarili in zato smo danes tu, 
kjer smo. Zmanjšati je treba 
proračunska sredstva in lotiti 
se moramo korenitih reform, ki 
smo se jih neprestano izogibali, 
govorim o delavski in poko-
jninski reformi. Je pa še skritih 
reform, ki zadevajo polnjenje 
proračuna. Prepričan sem, da 

Darij Pobega,
dirigent Pihalnega 
orkestra Koper
»Ne maram, ko ljudje cep-
etajo na mestu, če bi jaz tako 
delal, ne bi nikoli uglasil svo-
jega orkestra. Država v zadn-
jem času ni bila vodena prav 
posrečeno. Podpiram župana 
Borisa Popoviča, ker ima vizijo 
in je delaven. Predlagam mu, 
da se s svojim Avionom čim 
prej poveže z Ivom Boscaro-
lom, da mu državljani ne 
bodo očitali potratnosti, saj so 
Boscarolova letala najcenejše 
prevozno sredstvo«.

Vlasta Vežnaver, 
občinska svetnica Mestne občine 
Koper in predsednica sveta KS 
Škofije
»Problemi so povsod, tako 
tudi v Sloveniji. Rešitve vidim 
v zamenjavi oziroma v rekon-
strukciji vlade in zmanjšanju 
stroškov. Problem je v tem, da 
je preveč zaposlenih, postopki 
so predolgi, zato menim, da 
je potrebna večja transparent-
nost. Veliko problemov je že 
na cestnih povezavah, dobro 
vemo, da so ceste v katastrofal-
nem stanju, problemi so tudi 
pri smeteh, kreditiranju, ure-
janju dokumentov, kamor koli 
se obrnemo, nas obdajajo sami 
problemi. Treba je skrajšati 
postopke in spraviti državo na 
pravi tir.«

ki jih nudi župan Mestne 
občine Koper Boris Popovič. 
Sem za razbremenitev gospo-
darstva, ki bo lahko poskrbelo 
za konkurenčnost na trgu.«

bi se s pravo politiko in konsen-
zom, torej s tem, da pozabimo 
na leve, desne in sredinske, to 
dalo rešit. Sloveniji moramo 
želeti dobro, ne glede na to, 
kako smo politično usmerjeni. 
Želim si predvsem strpnosti in 
zavedanja, da se to ne dogaja 
samo nam, ampak celi Evropi. 
Kot država imamo idealne 
možnosti za napredek in razvoj, 
zato moramo to izkoristiti.«

Katja Pegan,
direktorica Gledališča Koper
»Poleg tega, da smo v veliki 
gospodarski krizi in človeški 
stiski kot del Evrope,
imamo še dodatne domače 
težave. Te izhajajo iz naše ma-
jhnosti, ki pa bi lahko za nas 
pomenila tudi precejšnjo pred-
nost. Tako imamo majhno gos-
podarstvo in majhen trg, oba 
pa sta zelo odvisna od tujih 
naročil in investitorjev.  Žal pa 
danes naše politično razdeljeno 
okolje, davčna politika, bi-
rokratski aparat in zakonodaja 
niso naklonjeni marljivim lju-
dem. Posledično to prinaša 
klientelizem in korupcijo. Pov-
rh je tu še naš narodni značaj,
za katerim se bratomornost 
vleče kot slab zadah. Rešitve 
čez noč ne bo. V sosednjih 
državah so na oblasti tehnične 
vlade, kar govori samo zase. 
Pri nas se bo morala nasled-
nja vlada obnašati kot tehnična 
in predvsem kot povezovalna 
vlada, ki bo morala razmišljati 
tudi o tem, da v svoje »vladan-
je« intenzivno vključi  uspešne 
lokalne skupnosti. Nedvomno 
so se te že dokazale, poleg tega 
pa   imajo še veliko moči in 
energije ter     jasno vizijo, kaj 
država danes potrebuje in ka-
teri so prvi, nujni koraki, da 
nam bo vsem že danes, pred-
vsem pa jutri boljše.«
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Mladen Rudonja, 
nekdanji nogometni 
reprezentant
»Trenutno stanje v državi je zelo 
slabo. Govorimo o konkretnih 
stvareh, kot sta na primer gospo-
darstvo, sodstvo, kjer so dolgotra-
jni in nerešeni postopki. Te stvari 
so zame prioritetne, saj so daleč 
pod evropskim povprečjem. 
Podporo Borisa Popoviča stranki 
SDS ocenjujem kot pozitivno, 
ker je v programu Aviona veliko 
skupnih točk s programom SDS. 
Strinjam se s tem, da mora gos-
podarstvo zaživeti, da je treba 
pripeljati denar bankam, da 
lahko normalno delujejo. Vse to 
je treba rešiti, preden bomo šli 
na kolena. Treba je pripeljati svež 
kapital in zagnati državo.«

Branko Florjanič, 
direktor Javnega zavoda za 
šport MOK
»Nastala situacija v Sloveniji je 
zelo apatična, kar je odraz ne-
sposobnosti obstoječe vlade. 
Tako posledično vidim rešitev 
v zamenjavi vlade in jasne us-
meritve v skladu z domačo in 
mednarodno ekonomsko re-
alnostjo. V tako težkih časih 
so stvari jasno opredeljenem, 
tako sam osebno podpiram 
politične cilje in smeri našega 
župana Borisa Popoviča. Men-
im, da je stranka SDS edina, ki 
lahko potegne voz naprej.«

Tomaž Može, 
predsednik Primorske gospo-
darske zbornice
»Situacija v Sloveniji in Evropi 
ni nič kaj rožnata. Rešitve vi-
dim v hitrem ukrepanju glede 
na krizno situacijo v Evropi. 
Torej potrebno je interno rešiti 
naše javne, gospodarske in 
nacionalne prioritete. Imamo 
nekaj primerov javnih gos-
podarskih problemov, ki so se 
na lokalni ravni izjemno hitro 
rešili in izkazali. Tega se je 
treba naučiti in reševati prob-
leme iz spodaj navzgor. Tako 
bomo parirali ostalim in pos-
tali močnejši.«

Breda Krašna, 
direktorica 
Pokrajinskega muzeja Koper
»Situacija v Sloveniji je kritična. 
Problemov je toliko, da človek 
sploh ne ve povedati, kat-
eri je največji. Mislim, da je 
problematično to, da politiki 
rešujejo sami sebe, ne pa dejan-
skih problemov v družbi. Rešitev 
iz vsega tega vidim v tem, da 
gremo 4. decembra prav vsi 
na volitve in da s 1. januarjem 
začnemo delati vsi, ne pa samo 
nekateri. Županovo odločitev, da 
podpira SDS razumem, saj s tem 
poskuša rešiti trenutne razmere v 
občini in v Sloveniji. Čutim, za-
kaj se je tako odločil.«

NAROČNiK: AViON
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KJER ISTRA ODPIRA VRATA

Minister za zdravje opozarja. Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.

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

                                                vabi na

sprehod skozi tisoËletno tradicijo vinogradništva 

in vinarstva Slovenske Istre

voden ogled veliËastne kleti Vinakoper, 

zgrajene iz pešËenjaka

degustacije v vinskem baru s prijetno teraso

v prodajalno odliËnega vina 

in drugih dobrot Slovenske Istre

Zdravko Hočevar,
direktor Rižanskega 
vodovoda Koper
»Situacija v državi sigurno ni 
najlepša. Poleg gospodarskih 
problemov nas zaradi splošne 
slabe klime tarejo tudi vsi mo-
goči ostali problemi. Dogovor 
med družbenimi akterji, ki so-
delujejo pri ustvarjanju razmer 
v državi, je zaradi tega težak in 
zahteven. Razmere med posa-
meznimi socialnimi partner-
ji v državi so zato porušena, 
zaupanje v politični aparat pa 
minimalna. Posledično je zato 
vsaka predlagana rešitev a pri-
ori zavrnjena, kar predstavlja 
veliko oviro za ukrepanje v 
smeri izboljšanja razmer na 
vseh področjih. 
Glede na zgoraj našteto, je po-
trebno s socialnim dialogom, 
pravilnim političnim delom 
in dogovorom z vsemi social-
nimi strukturami družbe najti 
kompromisno rešitev in ustva-
riti pogoje, ki bodo prilagojene 
trenutnim našim, evropskim 
in svetovnim razmeram.«

Mitja Vatovec,
podjetnik in predsednik sveta 
KS Koper-Center
»Dejstvo je, da je trenutna go-
spodarska, politična, pa tudi 
vsesplošna situacija v naši dr-
žavi v katastrofalnem stanju. 
Večina podjetij in organizacij 
se bori za golo preživetje in 
plačevanje osnovnih obvezno-
sti, ki so nujne za osnovno de-
lovanje. Vse več je obrtnikov in 
podjetnikov, ki iz dneva v dan 
delajo praktično iz rok v usta, 
vse investicije so ustavljene, 
denarja in energije za razvoj 
novih produktov pa preprosto 
ni. Skrajni čas je, da vodenje 
naše države prevzamejo ljudje, 
ki imajo jajca in da se ljudje, ki 
so našo državo pripeljali v tako 
situacijo za vedno umaknejo iz 
političnega in javnega življenja.
Potrebne so radikalne spre-
membe in tega so zmožni le 
ljudje, ki so se v svojem življe-
nju že dokazali, nekaj naredili 
in ustvarili, ne pa ljudje, ki 
so obremenjeni in omejeni s 
političnimi barvami, pa tudi 
akademiki in razni naši večni 
birokrati nas ne bodo nikoli 
spravili na pravo pot.«

Dragan Marušič,
novi rektor 
Univerze na Primorskem
»Slovenija ima veliko proble-
mov, a njen izvorni problem 
je, da je na redkokaterem po-
dročju v svetovnem vrhu. In 
ker nima dovolj špic, ne more 
ustvariti nobene relevantne 
globalne blagovne znamke. V 
globalno povezanem   svetu to 
pomeni odrinjenost na obro-
bje, tja, kjer je običajno mesto 
za nepopolne države, za pro-
tekorate. In če ne bo iz sebe 
iztisnila vseh najbolj drznih, 
ustvarjalnih potencialov, po-
tem utegne to prav kmalu po-
stati tudi sama. V Sloveniji mo-
ramo vzpostaviti take delovne 
in ustvarjalne pogoje, da se 
bodo lahko razvili vsi tisti lju-
dje, ki v sebi nosijo potenciale, 
da postanejo svetovne špice. 
Vsakdo od nas mora predvsem 
mlade med nami čim bolj po-
tiskati naprej, brez najmanjše 
zavisti. In če jih pri nas doma 
ni dovolj, pritegnimo jih se iz 
tujine. Za preboj  iz obrobja bo 

Peter Bolčič, 
občinski svetnik 
Mestne občine Koper
»Trenutne situacije v Sloveniji 
ni treba razlagati, saj vsi vidi-
mo, da je težko, in posledica 
so predčasne volitve. Rešitev 
vidim v tem, da zmaga Janez 
Janša, ki ima najboljši in naj-
bolj izdelan program. Zelo sem 
zadovoljen, da se je župan Bo-
ris Popovič povezal s stranko 
SDS. Mislim, da bo ta podpora 
prinesla rešitve tudi obalnemu 
gospodarstvu.«

Astrid Prašnikar,
glavni tajnik Univerze 
na Primorskem
»Trenutno situacijo v Sloveniji 
ocenjujem kot izredno resno in 
menim, da bodočo »oblast« v 
Sloveniji nikakor ne čaka lah-
ko delo. Res je treba »leteti«, da 
bi lahko ujeli zadnji avion za 
rešitev iz krize. In seveda zelo 
pomembno je, kdo in kakšen 
bo pilot! Ker pa verjamem v 
Slovenijo in sploh v njene pre-
bivalce, ki so mimogrede tudi 
izredno delovni   in sposobni, 
sem optimist in vem, da bomo 
uspeli prebroditi krizo. Rešitev 
vidim v javnih investicijah – 
torej v vlaganju države v javne 
objekte – pri tem seveda po-
sebej izpostavljam vlaganje v 
investicije na področju visoke-
ga šolstva, kar prinaša širše in 
dolgoročno izredno pozitivne 
učinke v družbi, saj se pri teh 
lahko ponovno zažene velik 
del gospodarstva, predvsem 

pa gradbeništvo in obrtni-
štvo. Podporo Borisa Popovi-
ča stranki SDS sem razumela 
drugače – ne kot podporo žu-
pana stranki SDS, ampak kot 
možnost in   priložnost za so-
delovanje s to stranko v obliki 
nekakšnega dogovora o sode-
lovanju na tem našem obal-
nem območju. Sodelovanje 
sem razumela kot neke vrste 
projektno povezavo, ki naj bi 
doprinesla k uresničitvi neka-
terih pomembnejših projektov 
kot npr. projektov nadaljnjega 
razvoja našega pristanišča ali 
pa ohranitvi naše Mestne ob-
čine Koper, kar se mi zdi za-
nimiva in koristna novost na 
političnem  parketu.«  
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nujno potrebna dovolj velika 
kritična intelektualna masa.«
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Objavljamo sporočilo, ki sta ga na župana Borisa Popoviča naslovila obiskovalca našega mesta s Koroškega.

Naša občanka Kristina Rajgel nam je poslala več 
pesmi, eno smo izbrali za objavo v našem časopisu.

Pošiljamo vam pri-
srčne pozdrave s Koroške. V 
soboto sva z možem obiskala 
Koper in bila prijetno prese-
nečena nad urejenostjo va-
šega kraja. Sedela sva tudi v 

MATI SLOVENIJA

Mati Slovenija,
moja lepa domovina.
V svetu poznana,
ti moja edina.

Ponosni smo nate,
na tvoje lepote.
Veliko jih imaš,
dobrot veliko nam daš.

Klic iz gora,
šumenje gozdov.
Pesem potokov in rek,
prekrasnih slapov.

Pašniki zeleni,
prekrasna jezera,
razposajena divjad.

Po skalnatih pečinah,
jeleni, srne se lovijo.
Nad vasjo sova se oglaša
in ptičji spev doni.
Naše malo morje,
s svojo modrino.

vašem lokalu, kjer ste bili tudi 
vi. Pogovarjala sva se, kako 
je mogoče, da je lahko nekdo 
tako sposoben. Vsa pohvala 
vam in spoštovanje, za kar ste 
dosegli. Tudi mi smo podje-

Pravila časopisa KP-MOK za državnozborske volitve
V skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07-ZPolS–D, 11/11 in www.uradni-list.si/1/obja-
va.jsp?urlid=201128&stevilka=1309" \t "_blank" 28/11-Odl.US, v nadaljnjem besedilu ZVRK) izdajatelj časopisa KP-MOK Multimedijski 
center Vizija, d. o. o., objavlja Pravila Časopisa KP-MOK za volilno kampanjo predčasnih državnozborskih volitev v Republiki Sloveniji, ki 
jih je izdajatelj sprejel 24. oktobra 2011.
V uredništvu skladno z zakonom in s svojo uredniško politiko zagotavljamo korektno predstavitev volilne tematike, programov in kandi-
datov. O načinu, obsegu in vsebini novinarskih prispevkov, ki govorijo o kampanji, kandidatih in volitvah, odloča uredništvo samostojno, 
v skladu z uredniško politiko. K njej sodi načelo čim večje objektivnosti. 
Komercialne predstavitve
Medij KP-MOK bo v času volilne kampanje omogočil tudi vsebine komercialne narave, to so plačljive vsebine, v skladu s cenikom Multi-
medijskega centra Vizija, d. o. o.
Za plačljive vsebine se lahko zakupi oglasni prostor. Oglasno gradivo mora biti vsebinsko pripravljeno v skladu s predpisi. V skladu s 
7. členom ZVRK je treba volilne oglaševalske vsebine vedno objaviti z navedbo naročnika. Za pravilnost in resničnost besedila oziroma 
navedb v oglasu odgovarja naročnik objave oglasa.
Obseg promocijskih kapacitet je omejen, ceniki in pogoji komercialnega predvolilnega oglaševanja so dostopni s prošnjo na elektronski 
naslov andreja.cmaj@koper.si.

tniki v Dravogradu z nekaj 
zaposlenimi in se prebijamo 
s težkim delom iz leta v leto. 
Prav želeli bi, da takšni ljudje 
krojijo usodo tudi nam. Veli-
ko uspeha in z vso podporo, 

V soncu odseva,
ponosni smo nanj.

Slovenija moja,
rada te imam.
Ni ga zlata,
da te prodam.

Ljubim svoj jezik,
ponosna sem nanj.
Saj tudi v svetu
je spoštovan.

V tebi sem se rodila,
ti življenje izročila.
Ko mi zadnja ura bo odbila,
v naročje tvoje se bom skrila.

Sprejmi me, objemi,
in mi verjemi,
da sem vedno te ljubila.

Kristina Rajgel, 
Koper

Ramšakova iz Dravograda. 

Erika in Karel Ramšak, 
Dravograd

 
 
 

Restavracija hotela Marina 
Izola 

 
Okusite živo kulinariko, 

 iz morja na krožnik, tam,  
kjer se morje začne. 

 

Poslovna kosila 
Romantične večerje 

Veseli december 
Silvestrovanje 

 

Info: 05/660-4100; 041/605-333 
restavracija@hotelmarina.si 
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Reševanje ljudi s pomočjo štirinožnih prijateljev
Pod okriljem Društva za reševalne pse Burja Koper in Mednarodne organizacije reševalnih psov (iRO – international 
Rescuedog Organisation) so v začetku oktobra v Kopru organizirali mednarodne izpite za reševalne pse. 

Več kot 50 vodnikov 
z reševalnimi psi iz Sloveni-
je in tujine je tako potrjevalo 
znanje v iskanju pogrešanih 
oseb v naravi in v iskanju po-
nesrečencev, zasutih pod ru-
ševinami. Poleg iskanja pogre-
šanih oseb so morali vodniki 
in psi pred mednarodnimi 
sodniki pokazati tudi vaje iz 
poslušnosti ter premagova-
nja ovir. Izpiti so za reševalno 
dvojico pomembni, saj lahko 
pes in vodnik samo z opravlje-
nim izpitom rešujeta človeška 
življenja, znanje pa obnavljata 
vsako leto. 

Izpitov so se udeležili 
tudi člani Društva za reševal-
ne pse Burja in jih odlično 
opravili. Prvič sta izpit opra-

Velikokrat je za uspešno najdbo pogrešane osebe zaslužen nihče drug kot pasji 
smrček in je pri tem skoraj nenadomestljiv. Zato je prav, da imamo naše male velike 
prijatelje v stalni pripravljenosti, kajti ko bomo potrebovali njihovo pomoč, nam jo 
bodo nesebično ponudili in morda celo rešili človeško življenje. 

vila Mia Marasovič z Boro, 
ki je postala prvi beagle med 
reševalnimi psi na svetu, in 
Roman Starman z labradorko 
Indi, uspešni pa sta bili tudi 
Tatjana Stanisavljevič z Majem 
in Veronika Valentin s Kano. 
Izpite najvišje stopnje sta to-
krat odlično opravila Andrej 
Bergant s Chayo in Teja Kariš 
z Lano, ki sta dosegla viso-
ko število točk, slednji pa sta 
postali celo članici slovenske 
reprezentance za svetovna pr-
venstva za reševalne pse.

Vodniki so z doseže-
nimi rezultati dokazali, da je 
reševalska dejavnost v Slove-
niji na visokem nivoju. Četudi 
to delo opravljajo zgolj prosto-
voljno, ne gre za preprosto pre-

O gospodarski krizi in razkrivanju tajnih podatkov
Koprska Fakulteta za management je v sodelovanju z Mestno občino Koper pripravila zanimivi predavanji.

Sredi oktobra so v 
sklopu Festivala evropskega in 
mediteranskega filma pripra-
vili predstavitev dokumentar-
nega filma švedske televizije 
Wikiuporniki. Po filmu je v 
Pretorski palači sledila okrogla 
miza z naslovom “WikiLeaks 
– nespodobna radovednost ali 
demokratična inovacija?”. Raz-
prava je nanesla predvsem na 
vlogo medijev in posledice Wi-
kiLeaksa, ki se kažejo v družbi. 
Obenem pa so se ponovno od-
prla vprašanja o kredibilnosti 
informacij, o umazanih poslih 
znotraj globalnih političnih 
voda in o konceptu sodobnega 
življenja nasploh. 

V Koper privabili drugega 
človeka Ameriške 
centralne banke

V času množičnih 
protestov, ko se je na ulice od-
pravila množica nezadovoljnih 
in zahtevala osnovne pravice 

oziroma demokracijo v pra-
vem pomenu, pa je 20. oktobra 
v Pretorski palači predaval dr. 
Egon Zakrajšek, pomočnik 
direktorja Ameriške centralne 
banke.

 V predavanju se je 
med drugim dotaknil pred-
vsem javnofinančnih razmer 
v svetu in posledic, ki jih lah-
ko ima grška kriza za evro, ter 
vprašanja, kakšna prihodnost 
čaka evro – valutno območje. 

V pogovoru z gospo-
darstveniki sta sodelovala Ja-
pec Jakopin iz podjetja Seaway 
in dr. Primož Dolenc, predstoj-
nik katedre za poslovne vede 
na Fakulteti za management.

Predavanje dr. Za-
krajška  je rezultat sodelova-
nja med članicami primorske 
univerze Fakulteto za mana-
gement, Fakulteto za matema-
tiko, naravoslovje in informa-
cijske tehnologije, Primorskim 
inštitutom za naravoslovne in 

Na okrogli mizi so svoje videnje o WikiLeaksu predstavili novinar Dnevnika Ervin 
Hladnik Milharčič, ustavni pravnik dr. Andraž Teršek, strokovnjakinja na področju 
medijev dr. Sandra Bašić Hrvatin, slovenski spletni interaktivni umetnik Vuk Čosić 
in namestnik političnega direktorja za načrtovanje politik z ministrstva za zunanje 
zadeve mag. Mirko Cigler. Zanimivi razpravi se je pridružil tudi režiser filma Bosse 
Lindquist.

tehnične vede in Mestno ob-
čino Koper. Dr. Zakrajšek, ki 
je po doktoratu na newyorški 
univerzi leta 1995 kot ekono-
mist postal član tamkajšnje 
centralne banke, je imel nepo-
sreden vpogled v samo sredi-
šče gospodarskega vzpona in 
padca v 21. stoletju. Zakrajšek 

je bil na kalifornijski univerzi 
v šolskem letu 1986/1987 štu-
dent matematika dr. Dragana 
Marušiča iz Kopra, dekana FA-
MNIT-a in novega rektorja UP, 
ki je gosta tudi povabil v Slove-
nijo in pripeljal v univerzitetno 
mesto Koper.

življanje prostega časa, ampak 
za način življenja. Samo šola-
nje zahteva veliko truda, od-
rekanj in vztrajnosti. Največje 

zasluge za uspešno sodelova-
nje reševalskega para zagotovo 
prinašata prava medsebojna 
komunikacija in želja po delu. 
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Martinovo odprtje kleti v Gračišču
V Gračišču so prav na dan, ko sv. Martin praznuje god in spreminja mošt v vino, namenu predali prenovljeno 
vinsko klet.

11. 11. 2011 ob 11. 
uri in 11 minut je Vlado Ra-
žman v spremstvu župana 
Mestne občine Koper Borisa 
Popoviča, podpredsednika 

Ob odprtju kleti smo v objektiv ujeli občinskega svetnika Darija Novinca, predsednika sveta 
KS Gračišče Petra Franco, župana Borisa Popoviča, lastnika kleti Vlada Ražmana, občinsko 
svetnico Kristino Radovčič in vodjo županovega kabineta Tomaža Gantarja.

Navzoče je pozdravil župan Mestne občine Koper Boris Popovič, program pa so popestrili člani 
domačega društva Šavrini in anka šavrinke. 

Utrinek z lanskoletne prireditve, kjer so razglasili županovo vino in oljčno olje. 

Županovo vino in oljčno olje 2012
Mestna občina Koper bo tudi letos v začetku decembra izbirala najboljše Županovo vino in najboljše Županovo 
oljčno olje za leto 2012. 

V teh dneh je občina 
na svoji uradni spletni strani 
(www.koper.si) že objavila jav-
ni natečaj, na katerega se lahko 
prijavite do vključno četrtka, 
24. novembra.

Na natečaju za žu-
panovo vino 2012 oziroma 
natečaju za županovo oljčno 
olje 2012 lahko sodelujejo re-
gistrirani vinarji, vinogradniki 
in vinske kleti oziroma pride-
lovalci oljčnega olja s stalnim 
prebivališčem v Mestni obči-
ni Koper in urejeno blagov-
no znamko na trgu. Vinarji, 
vinogradniki in vinske kleti 
morajo imeti na razpolago naj-
manj 1000 litrov prijavljenega 
vina, ki mora biti izključno iz 
vinorodnega okoliša slovenske 
Istre, ter dovoljenje za njegovo 
stekleničenje, podobno morajo 

oljkarji, ki želijo sodelovati na 
letošnjem natečaju, razpolaga-
ti z vsaj 200 litri oljčnega olja, 
katerih oljke so izključno iz 
okoliša slovenske Istre. Tako 
pridelovalci vina kot tudi oljč-

Mestna občina Koper bo 
od zmagovalcev odkupila 
najmanj 500 steklenic po 
0.75 litra vina oziroma 500 
steklenic po 0,25 litra oljč-
nega olja, ki jih bo porabila 
za protokolarne in promo-
cijske namene. Naj ob tem 
spomnimo, da je Županovo 
vino 2011 refošk letnik 2009 
vinske kleti Santomas, Žu-
panovo oljčno olje 2011 pa 
oljčno olje Franca Morgana 
iz Šmarij. 

nega olja lahko na natečajih 
sodelujejo z največ tremi vzor-
ci vina oziroma olja ne glede 
na letnik, slednji pa morajo ob 
prijavi priložiti še kopijo anali-
ze kislosti oljčnega olja. 

Vzorce vina in oljč-
nega olja bosta po posebni me-
todi ocenjevali strokovni oce-
njevalni komisiji, zmagovalca 
natečaja pa bodo razglasili v 
petek, 2. decembra.

Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije Bogdana Oblaka in 
sočerškega župnika Jožeta Ja-
kopiča ter vinske kraljice slo-
venske Istre 2011 Debore Sosič 

namenu predal razširjeno in 
dokončano klet za predelavo 
in hrambo vina. Pomembno 
pridobitev gračiškega gostin-
ca so pozdravili številni do-

mačini, ki so se lahko že ob 
odprtju na lastno pest prepri-
čali o odličnosti ponudbe dru-
žine Ražman.
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Prva potujoča razstava 
3. ex-tempora 
Sladka Istra

11. Praznik kakijev 

Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti Koper in Mestna občina Koper sta v 
Pretorski palači Koper odprli prvo potujočo razstavo 
3. ex-tempora Sladka istra.

V sklopu projekta Gastronomski zakladi istre so 
minuli konec tedna v Strunjanu pripravili trodnevni 
Praznik kakijev. 

Ex tempore je potekal 
v okviru prireditve Sladka Istra 
v soboto, 24. septembra, v Ko-
pru. Prav besedna zveza Slad-
ka Istra je tvorila osrednjo nit 
likovnega dogodka in ustvar-
jalce spodbujala h globljemu 
razmišljanju o prikazu lepega, 
prijetnega, dobrodejnega in 
ljubega v tej zanimivi pokrajini. 

Izmed 63 sodelujo-
čih slikarjev je selektorica ex-
tempora umetnostna zgodovi-
narka Maja Matičič izbrala 18 
likovnih del, ki bodo predsta-
vljena s potujočo razstavo. V 
Pretorski palači bo razstava na 
ogled do 5. decembra, iz Ko-
pra pa se bo razstava selila še v 

Tudi letošnjega tradi-
cionalnega praznika se je ude-
ležilo lepo število domačih in 
tujih obiskovalcev, ki so lahko 
nakupovali ali okušali različ-
ne izdelke iz kakijev, se ude-
ležili predavanj, tekmovanja 

Celje, Ilirsko Bistrico, Izolo in 
Hrpelje.

Avtorji razstavljenih 
del so; Maja Gržina Cergolj 
(Koper), Jasminka Ćišić (Lju-
bljana), Janez Muhvič (Vini-
ca), Oskar Sovinc (Velenje), 
Milenka Arsenov (Izola), Al-
bin Balkovec (Vinica), Almira 
Benassi (Sežana), Dajana Čok 
(Divača), Vanja Čok (Divača), 
Evgen Gorišek (Portorož), Ali-
ca Javšnik (Celje), Eleonora 
Krkač (Koper), Breda Oberžan 
(Celje), Janez Ovsec (Logatec), 
Zdenka Petek (Koper), Jožica 
Rade (Medvode) in Ivan Stojan 
Rutar (Koper) ter Livio Zoppo-
lato (Trst, Italija).

Ex tempore je potekal v okviru prireditve Sladka Istra konec septembra, razstava izbranih del pa 
bo v Kopru na ogled vse do 5. decembra.

Ob odprtju 11. Praznika kakijev smo opazili številne znane obraze, med njimi doktorja 
Šimeta Kopiloviča, koprske občinske svetnike Barbaro Strmole, Darija Novinca, Petra Bolčiča, 
Kristino Radovčič in predsednika KS Sečovlje ter kandidata stranke Avion na bližajočih se 
parlamentarnih volitvah Denisa Fakina. 

Tako smo v prireditvenem prostoru v objektiv ujeli občinska svetnika Mestne občine Koper Petra 
Bolčiča in Darija Novinca ter priljubljenega primorskega glasbenika Slavka Ivančiča.

in uživali ob spremljevalnem 
zabavnem programu. Sicer pa 
je letošnji, že 11. Praznik kaki-
jev poleg pestrega programa in 
številnih dobrot iz tega božan-
skega sadeža zaznamovalo tudi 
lepo vreme.
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Lov na šopek istrskih okusov se nadaljuje
Še slab mesec nas loči do zaključka projekta 
Gastronomski zakladi istre. Vse do 15. decembra 
boste lahko okušali tematska menija Druženje s 
tartufi in Dobrote pod zlatimi kakiji ter se udeleževali 
nepozabnih četrtkovih vodenih kulinaričnih večerov 
v izbranih restavracijah treh obalnih občin v družbi 
domačih vinarjev in oljkarjev. 

Peti kulinarični večer jesenskega dela projekta Gastronomski zakladi Istre so 
pripravili v restavraciji Solni cvet pri Damjanu v Sečoveljskih solinah. Izkušeni 
mojster kulinarike Damjan Babič je goste razveselil s številnimi dobrotami, 
ponudbo večera pa sta zaokrožili predstavitev vin iz vinske kleti Brič, z Ekološke 
kmetije Plahuta in Kmetije Lukač ter pokušina olja z Ekološke kmetije Bočaj in 
Oljčnega olja Oltra. 

Okus tartufov je zaznamoval tudi oktobrski kulinarični večer v koprski resta-
vraciji Skipper. Gostje so brbončice med drugim razvajali z brancinovim carpac-
ciem s tartufi, ravioloni in svinjsko ribico, ob tem pa preizkušali vina Rodica, vina 
Kodarin Valter in Domačije Munda ter oljčna olja Domačije Munda in Beneša. 

Minuli teden je četrtkov kulinarični večer v portoroški restavraciji Rizibizi prav 
tako minil v znamenju menija Druženje s tartufi. Poleg okusnih jedi so gostom 
postregli z vinsko ponudbo iz kleti Mahnič, Gordia in Vina Jerman. Oljčna olja 
pa sta predstavila Domačija Grbec Aleksander in Vanja Dujc, že drugič svetovni 
prvak med oljčnimi olji. 

20. oktobra so kulinarični večer priredili v izolski Gostilnici Gušt. Večer je minil v 
znamenju druženja s tartufi in okušanja vin iz vinske kleti Černe, Vinske kleti Ma-
rino in Simon Juriševič ter vin Dorjano&Robi Korenika. Obiskovalcem so prav 
tako ponudili oljčna olja Forešto in oljčna olja Karlonga. 

Prvi kulinarični večer v novembru je bil na sporedu v restavraciji Pri Emilu v 
Vanganelu. Obiskovalcem so postregli z različnimi jedmi s pridihom tartufov in 
z vini Steras, Markovič in Jogan ter Ekstra deviškim oljčnim oljem Istrijanka in 
Ekološkim ekstra deviškim oljčnim oljem JAGGER.
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Župan je okronal vinsko kraljico 
slovenske Istre 2012
Minuli petek, 11. novembra, na praznik sv. Martina, je v šotoru Vinakopra župan Mestne občine Koper Boris 
Popovič okronal novo, že četrto vinsko kraljico slovenske istre. 

Župan Boris Popovič z vinsko kraljico slovenske Istre 2011 in 2012.

Nova botra malvazije Tamara Kozlovič je najprej nazdravila z županom Borisom 
Popovičem. 

Laskavi naslov botre malvazije so letos podelili vodji Turistične organizacije Koper 
Tamari Kozlovič.

Martinov vikend je tudi letos v šotor Vinakopra pritegnil lepo število obiskovalcev.

Krono in lento bo leto 
dni nosila Tina Lakošeljac iz 
Marezig, ki je ob tej priložnosti 
prejela tudi ključe avtomobila 
Hyundai ix 2012. Med prvimi 
je novi vinski kraljici čestitala 
tudi dosedanja kraljica sloven-
ske Istre Debora Sosič, ki je ob 
tej priložnosti prejela plaketo 
za uspešno promotorstvo vin 
slovenske Istre za leto 2011, ki 
so jo tako kot krono izdelali v 
zlatarni Tomovski. 

V šotoru Vinakopra 
je bilo še posebej slovesno, saj 
so ta dan razglasili tudi novo 

botro malvazije, kar je postala 
vodja Turistične organizacije 
Koper Tamara Kozlovič, bo-
ter refoška pa je postal direk-
tor vipavskega podjetja Fama 
Aleksander Lemut. »Izredno 
počaščena in ponosna sem, da 
me je vinska klet Vinakoper 
predlagala za botro malvazije. 
Trudila se bom za čim večjo 
promocijo malvazije, tako kot 
se Vinakoper trudi za promo-
cijo Kopra in slovenske Istre v 
tujini,« je po razglasitvi pove-
dala Tamara Kozlovič.
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Trgovci si želijo vrveža po koprskih ulicah
Pred kratkim je v okviru projekta TCM (Town center management) in kot nadaljevanje projekta innocite, ki ga 
je vodil RRC Koper, nastalo Združenje trgovcev, gostincev in ostalih podjetnikov mesta Koper, ki ga na kratko 
imenujemo Združenje trgovcev. 

Nameni združenja so 
povezati dejavnosti podjetni-
kov v starem mestnem jedru, 
obogatiti trgovsko ponudbo 
in z raznovrstnimi prireditva-
mi prispevati k zapeljivejši in 
bolj bogati podobi in vsebini 
mestnega središča. »Trgovci 
in drugi podjetniki opažamo, 
da se ljudje neradi odločijo za 
sprehod po mestnih ulicah, če-
prav te ponujajo veliko zanimi-
vega in koristnega. Predvsem 
želimo dokazati, da so nakupi 
v mestu kot nakupi pri prija-
teljih, ki si vedno vzamejo čas 
za še tako zahtevne kupce ali 
pa samo za prijazne pogovore. 
Trgovci v mestu smo pozorni, 
ustrežljivi in nas med policami 
ni težko najti,« pravijo v Zdru-
ženju trgovcev. 

»Če zapeljiva podoba 
prenovljenega mestnega videza 
vabi k sprehodu po ulicah, je 
prav, da obiskovalci obiščejo 
tudi trgovine in druge poslov-
ne lokale in spoznajo njihovo 
bogato ponudbo. Želimo si vr-
veža po mestnih ulicah – prav 
takega, kot je bil v poletnih 
mesecih, želimo si domačinov, 
ki bodo znali nagraditi naša 
prizadevanja za lepši in zani-
mivejši Koper,« pravijo koprski 
mestni trgovci.

Prav zato so zaviha-
li rokave in promocijo svoje 
dejavnosti skušali pritegniti 
tudi s prireditvami. Tako so 
pred kratkim pripravili mo-
dno revijo, za praznični čas pa 
načrtujejo podaljšanje delov-
nega časa, vsakodnevni obisk 
Božička, nagrajevanje kupcev, 
enotno okrasitev vhodov v lo-
kale članov združenja in temat-
sko razstavo jaslic v izložbah 
poslovnih lokalov v mestnih 
ulicah. Mestni utrip pa name-
ravamo popestriti tudi z glas-
benimi nastopi.

SODELUJOčE PODJETNIKI 
IN TRGOVCI:
- na Prešernovem trgu 

(na Mudi) je Knjigarna 
Libris 

- v Repičevi ulici sta 
Antikvariat Libris in 
Lord Byron pub 

- v Župančičevi sta 
Čokoladnica da Ponte in 
trgovina z moško 
konfekcijo 
Tigga Gentlemane

- na Čevljarski so zlatarna 
Kačinari, trgovina z žensko 
konfekcijo Butik Tigga, 
zlatarna Tomovski, 
Foto Belvedere in 
trgovina s konfekcijo 
za mlade extremee

- v Kidričevi je trgovina 
z žensko in moško 
obutvijo Gekon

- na koprski tržnici pa sta 
otroška trgovina Sonček in 
trgovina s perilom Big

- na Pristaniški je trgovina z 
modno konfekcijo 
Manufaktura

Ponudbo Župančičeve ulice dopolnjuje 
bogata paleta čokoladnih dobrot 
Čokoladnice da Ponte.

Na Pristaniški ulici je trgovina z oblačili 
Manufaktura.

Zlatarna Tomovski v Čevljarski ulici bo 
prav gotovo izpolnila vaša pričakovanja.

Med policami Antikvariata Libris v 
Repičevi ulici je mogoče dobiti veliko 
zanimive literature po izjemnih cenah.

Lord Byron pub v Repičevi ulici je tudi 
član Združenja trgovcev, gostincev in 
ostalih podjetnikov mesta Koper.

Med trgovinami, ki so pristopile k 
združenju, je tudi otroška trgovina 
Sonček na koprski tržnici.

Koprske mestne ulice ponujajo veliko 
zanimivega in koristnega. V Čevljarski 
že dolga leta domuje Foto Belvedere.
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Uspešna modna revija
Prvi projekt, ki so ga pripravili v Združenju trgovcev Koper, je bila modna revija, ki se je odvila 21. oktobra na 
Titovem trgu. 

V Kidričevi je trgovina z žensko in 
moško obutvijo Gekon.

Namen prireditve je 
bil v staro mestno jedro priva-
biti domačine in obiskovalce. 
Modna revija je nastala na po-
budo lastnice trgovine s čevlji 
Gekon Ivone Novosel Dončič, 
ki je k sodelovanju povabila 
trgovce in ostale podjetnike v 
mestnem središču in drugod. 
Odzvali so se trgovina s spo-
dnjim perilom Big, Viore nakit 
in Fra by Ana Redek, prodajal-
ne Gekon, OnaOn, Extremee, 
Tigga butik, Slam, Atelje moje 
sanje, Manufaktura, cvetličar-
na Nataša, otroška trgovina 
Sonček, Foto Belvedere, Čo-
koladnica Da Ponte, Brivni-
ce in česalnice Koper, studio 
Obala Studio Style, studio 
Art&beauty ter studio Nevi.

Na pomoč so prisko-
čili tudi v Koloseju, kjer so za 
potrebe modne revije odstopili 
prostore kavarne Loggia.

Modno revijo je obo-
gatila glasba dj-ja Davida Patta, 
v spremljevalnem programu 
pa so sodelovali dekleta Twir-

ling Klub Piran (Nežka Lazar, 
Sara Ros, Eva Vajngrl Štebljaj 
in Nika Zemljak) in učenca 
glasbene šole Ana Novosel na 
prečni flavti in Gregor Ravnik.

Foto Belvedere je po-
skrbel, da spomin na modno 
revijo še ne bo tako kmalu 
zbledel, cvetličarna Nataša za 
prikupno ureditev odra, pekar-
na Europa pa za pogostitev na-
stopajočih. Sodelujoči so po-
skrbeli tudi za darilne bone, ki 
sta jih voditeljici razdelili med 
obiskovalce.

K uspešni izvedbi 
modne revije je s finančno po-
močjo v veliki meri pripomo-
gla Mestna občina Koper.

Modna revija je požela veliko navdušenje tako med sodelujočimi kot tudi med 
obiskovalci.

Združenju pomaga in 
mu ves čas ob strani stoji Me-
stna občina Koper, ki za člane 
pripravlja ugodnosti in jim 
pomaga pri promociji njihove 
dejavnosti. Ena od pomemb-
nih pomoči je tudi zagotovitev 
brezplačnega najema stojnic za 
člane združenja na božično-no-
voletnem sejmu, ki bo od 5. do 
24. decembra na Titovem trgu.

Združenje za svoje 
člane pripravlja še druge ak-
tivnosti, ki bodo promovirale 
njihovo dejavnost in jim po-
magale k uspešnemu delova-
nju. Pomembno pa je, da želijo 
člani združenja aktivno sode-
lovati pri oblikovanju takega 
mestnega središča, v katerem 
bo prijetno živeti in delati ter 
ga z veseljem obiskati.

Več o delovanju zdru-
ženja in novice o dogodkih 
najdete na http://trgovci-ko-
per.gzs.si/slo/ ter na FB profi-
lih Koper center in Združenje 
trgovcev Koper.

Na koprski tržnici se je združenju 
priključila trgovina s perilom Big.

Med najbolj obljudenimi ulicami v 
mestu je Čevljarska ulica, kjer najdete 
trgovino s konfekcijo za mlade Extremee.

Zlatarno Kačinari najdemo prav tako v 
Čevljarski ulici.

Nakupi v mestu so kot nakupi pri prijateljih, ki si vedno vzamejo čas za še tako 
zahtevne kupce ali pa samo za prijazne pogovore. O tem se boste lahko prepričali 
v butiku Tigga na Čevljarski in v trgovini z moško konfekcijo Tigga Gentlemane v 
Župančičevi.
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»Danes mi marsikdo reče, hvala, tovariš 
Pobega, ker ste nam dali odnos do dela«
Dirigent Darij Pobega, ki je že 30 let ikona Pihalnega orkestra Koper, bo po tradicionalnem božično-novoletnem 
koncertu 26. decembra dirigentsko palico dokončno predal svojemu nasledniku. 

V vseh teh letih ste bili alfa in 
omega Pihalnega orkestra Ko-
per, sedaj pa delo predajate 
mlajšemu nasledniku. Kakšni 
občutki vas spremljajo ob tem?

»Dobri.«

Zakaj?
»Ker se nadaljuje 

moje poslanstvo. Hudo bi mi 
bilo, če bi orkester razpadel 
ali ne bi imel naslednika. Ve-
ste, tudi moj nono je bil nekoč 
žalosten, ko ni vedel, komu bi 
prepustil kmetijo, ko pa jo je 
prevzel moj oče, se je nono kar 
pomladil. Enako je z mano. 
Če se moje 30-letno delo na-
daljuje, sem lahko samo zado-
voljen in orkestru zaželim vse 
najboljše na njegovi nadaljnji 
poti.«

Dirigentsko palico boste ura-
dno predali po tradicionalnem 
božično-novoletnem koncertu, 
ki bo 26. decembra. Kakšna bo 
potlej vaša funkcija v orkestru?

»Ostal bom v izvr-
šnem odboru orkestra in zra-
ven bom, dokler bo to potreb-
no. Orkestru bom pomagal. Ko 
pa bo orkester shodil, se bom 
dokončno umaknil. Upam, da 
bom naslednje leto na božič-
no-novoletnem koncertu sedel 
v prvi vrsti in ploskal.«

Kaj vam bo najbolj ostalo v 
spominu?

»Prav gotovo prvi 
nastop oz. prvo tekmovanje in 
zlata plaketa, ki smo jo dobili 
v Mariboru. Potem prvo tek-
movanje v tujini, pa nastop ob 
obisku papeža Janeza Pavla II. 
v Postojni in vsi ostali uspešni 
nastopi. Pravzaprav je bil vsak 
nastop doživetje zase, zlasti 
božično-novoletni koncerti 
na Bonifiki, na katere pride po 
več tisoč ljudi.«

 

Koliko let orkester ob božično-
novoletnem času že nastopa v 
koprski dvorani Bonifika?

»Praktično odkar so 
jo zgradili. Najprej smo na-
stopali v kinodvorani, ko je 
ta za občinstvo postala prete-
sna, smo nastopali v dvorani 
osnovne šole Antona Ukmarja, 
odkar pa so zgradili Bonifiko, 
vsako leto konec decembra v 
njej priredimo naš tradicional-
ni koncert.«

Znano je, da ste svoje delo v 
orkestru jemali kot poslanstvo 
in ob tem dejansko vzgajali ge-
neracije in generacije otrok in 
mladostnikov.

»Zgovoren je poda-
tek, da sem za strokovno delo 
z orkestrom porabil 10 odstot-
kov časa, vse ostalo je bilo dru-
go … Veliko sem se ukvarjal s 
problematičnimi otroki v or-
kestru. Danes so mi večinoma 
vsi hvaležni. Zame so vzgoja, 

odnos do dela in čut odgovor-
nosti primarnega pomena.«

Kaj pa razlike med generacija-
mi, najbrž bi tudi o tem znali 
povedati veliko zanimivega.

»V več kot 40-letnem 
delu glasbenega pedagoga in 
30-letnem delu v orkestru sem 
seveda veliko doživel. Otroke 
sem spremljal praktično od 
zjutraj do zvečer. Pri današnjih 
generacijah je moč občutiti 

Uspešnost in strokovnost Pobegovega dela se zrcalita v rezultatih koprskega orkestra 
in številnih dosežkih s tekmovanj in gostovanj.

Darij Pobega je veliko pozornosti vseskozi namenjal ne samo kvalitetnemu igranju 
in dobri izvedbi, temveč tudi vzgoji in osebnostni rasti godbenikov in učencev. 
Za uspešno in strokovno delo je leta 2002 prejel najvišje državno odlikovanje 
na področju šolstva, nagrado Republike Slovenije za življenjsko delo v vzgoji in 
izobraževanju na področju glasbenega šolstva. 

Darij Pobega (roj. 1940) se 
je godbeništvu zapisal že z 
devetimi leti, ko je vstopil v 
godbo Svoboda v Svetem An-
tonu, kmalu pa je začel igrati 
tudi v novoustanovljeni god-
bi v domači vasi Potok. Ob 
koncu osnovne šole je začel 
obiskovati pouk trobente na 
Glasbeni šoli Koper, zatem 
se je vpisal na Srednjo glas-
beno šolo v Ljubljani, nato pa 
se je izpopolnjeval še v neka-
terih drugih pihalnih in tro-
bilnih instrumentih. V šol-
skem letu 1965/66 se je vrnil 
v Koper in na glasbeni šoli 
začel delati kot učitelj pihal, 
trobil in harmonike. imel je 
naziv mentorja, svetovalca 
in svetnika, hkrati pa se je 
dejavno vključil tudi v vode-
nje takratne mestne godbe 
enotnost, kjer je kmalu za-
tem prevzel tudi dirigent-
sko palico. Ob delu je nato 
zaključil še prvostopenjski 
študij trobente na Akademiji 
za glasbo. Godba enotnost je 
ob koncu sedemdesetih let 
razpadla, zato je Darij Pobe-
ga svoje aktivnosti usmeril v 
delo z mladimi godbeniki in v 
orkester, ki ga je na glasbeni 
šoli oblikoval že od sredine 
sedemdesetih let. Ta orke-
ster se je leta 1981 preobli-
koval v samostojno društvo 
in nastal je Pihalni orkester 
Koper.
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pomanjkanje starševske vzgo-
je, ki pa je zame primarnega 
pomena. Zame je kariera to, 
da starš vzgoji otroka, tako kot 
mora. Vedno me je skrbelo, da 
otroci iz orkestra ne bi zašli 
na stranska pota, zato sem se 
jim posvečal. In imam dokaze, 
sam sem to raziskal, da državo 
več stane zdravljenje enega za-
pornika ali enega odvisnika ali 
enega alkoholika kot vzdrževa-
nje 60-članskega pihalnega or-
kestra. To je bilo moje vodilo. 
In zato ni čudno, da še danes 
svoje učence, od prvega do za-
dnjega, poznam po imenu in 
priimku. Sicer pa naj povem, 
da so se v orkestru v glavnem 
dogajale lepe stvari.«

V teh letih ste nastopili več kot 
600-krat …

»Nastopali smo pov-
sod, kamor so nas povabili. Saj 
smo vendarle namenjeni lju-
dem. Nastopali smo na raznih 
manifestacijah, revijah, kon-
certih, žalnih komemoracijah, 
občinskih prireditvah in na 
tekmovanjih doma ter v tujini«

Kako ocenjujete odnos Mestne 
občine Koper do pihalnega or-
kestra Koper?

»Trdim lahko, da 
ima občina posluh, in kolikor 
poznam situacijo, občina zelo 
dobro skrbi tudi za vsa ostala 
društva. Glede tega jih lahko 
pohvalim. 

Tudi sicer pa se z žu-
panom Borisom Popovičem 
zelo dobro razumeva. Njemu 
gre tudi zahvala za nov god-

Društvo je v vseh teh letih izdalo več zgoščenk, ob letošnjem praznovanju 30-letnice 
delovanja pa nameravajo izdati jubilejno zgoščenko in DVD, monografijo, koledar, 
postaviti priložnostno razstavo ter seveda nastopiti na tradicionalnem božično-
novoletnem koncertu, ki bo 26. decembra ob 19. uri v večnamenski dvorani 
Športnega centra Bonifika.

Mag. Lilijana Kozlovič, 
predsednica Pihalnega or-
kestra Koper
�Pomen Pihalnega orkestra 
Koper je širši, saj orkester 
ne pomeni samo glasbe, 
ampak tudi vzgojo, kulturo, 
ki je v dobrobit celotne sku-
pnosti. Pri tem bi izpostavila 
vlogo gospoda Darija Pobe-
ge, ki je svojo vlogo v orke-
stru ves čas jemal kot po-
slanstvo in je v vseh teh letih 
pomagal številnim mladim.«

beni dom, v katerem orkester 
domuje od leta 2004.«

 
Za konec me zanima še, ali vam 
bo po 26. decembru dolgčas?

»Prav gotovo ne. 
Imam namreč veliko kmetijo, s 
katero prav tako resno in pro-
fesionalno delam kot v službi. 
Prostega časa imam bolj malo 
oz. kar nič. Pri svojih 72 letih 
sem v dobri fizični kondiciji, 
rad delam in z velikim vese-
ljem se bom s fizičnim delom 
kar pozdravil od umskega na-
pora. Delo na njivi je zame kot 
zdravilo. S fizičnim delom bom 
zbalansiral psihični napor. Ve-
ste, v orkestru sem imel po 60, 
70 in celo 80 mladih, in če ima 
vsak v orkestru samo en pro-
blem, je to že 80 problemov. 
Ampak, vesel sem, da so me 

otroci, bil sem namreč dosle-
den učitelj, imeli radi, in danes 
mi marsikdo reče, hvala, to-
variš Pobega, ker ste nam dali 
odnos do dela.

Na tem mestu bi se 
rad zahvalil tudi vsem doseda-
njim predsednikom Pihalnega 
orkestra, pri izbiri katerih sem 
vselej imel srečno roko. Lepo 
se jim zahvaljujem za pristno 
sodelovanje, da so me podpi-
rali in mi pomagali pri mojih 
skromnih zahtevah. 

To so bili Bogomir 
Baraga, ki je bil prvi predse-
dnik in dejansko pobudnik 
za ustanovitev orkestra, Bru-
no Korelič, Rudi Dujc, Mirko 
Pavšič, Samo Hladnik, Miloš 
Ivančič, Marjan Babič in ak-
tualna predsednica Lilijana 
Kozlovič.

Za konec pa naj po-
vem še, da je prav, da grem, 
kajti moje delo je opravljeno 
in upam, da dokaj zadovo-
ljivo. Pihalni orkester Koper 
danes poznajo po vsej Evropi, 
v teh letih smo bili povabljeni 
na nastope in tekmovanja po 
številnih tujih državah in to je 
znak, da smo bili uspešni in da 
je bilo moje delo pravilno za-
stavljeno.«
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Največ zanimanja za kitaro, 
flavto, violino, tolkala in balet
Septembra je minilo leto dni, odkar je funkcijo ravnatelja Glasbene šole Koper prevzel iztok Babnik. Z njim 
smo se pogovarjali o delu Glasbene šole Koper, zanimanju otrok za njen program in sodelovanju z Mestno 
občino Koper.
Kako ste zadovoljni z letošnjim 
vpisom v Glasbeno šolo Koper?

»Povpraševanje po 
obiskovanju naše glasbene šole 
je zelo veliko, pri vpisu za šol-
sko leto 2011/2012 smo morali 
zavrniti več kot 100 prijavlje-
nih. V prihodnje si zato želi-
mo razširiti še kakšen oddelek, 
ampak to je v rokah ministrstva 
za šolstvo, ki pa širitve ne do-
pusti.«

Koliko učencev sicer ima Glas-
bena šola Koper?

»Glasbena šola Koper 
s podružnicama v Izoli in Pira-
nu je šolsko leto 2011/12 začela 
s 1043 vpisanimi učenci. Na 
koprski del odpade 643 otrok.«

Katere programe sicer izvaja 
vaša šola in za katere je zani-
manje največje?

»Glasbena šola Koper 
izvaja programe klavir, har-
monika, violina, viola, violon-
čelo, kontrabas, harfa, kitara, 
kljunasta flavta, flavta, oboa, 
klarinet, fagot, saksofon, rog, 
trobenta, pozavna, tuba, tol-
kala, petje, balet, plesna pri-
pravnica, glasbena pripravnica 
in predšolska glasbena vzgoja. 
Največje zanimanje pa vlada za 
poučevanje kitare, flavte, violi-
ne, tolkal in baleta.« 

Kateri pogoji so potrebni za 
vpis v Glasbeno šolo?

»Za pouk inštrumen-
ta je potrebna določena starost 
otroka, in sicer za godala (vio-
lina, violončelo) in instrumen-
te s tipkami (klavir, harmonika) 
od 7 do 9 let. Za pihala, trobila 
in tolkala 9 do 12 let, brenkala 
(harfa, kitara) 8 do 10 let, solo 
petje 17 do 24 let in uspešno 
opravljen preizkus glasbenih 

sposobnosti. Prednost imajo 
tisti otroci, ki so po oceni ko-
misije bolj uspešni. Za skupin-
ski pouk predšolske glasbene 
vzgoje, glasbene pripravnice in 
plesne pripravnice pa je edini 
pogoj določena starost otroka, 
in sicer 5 let za predšolsko glas-
beno vzgojo in 6 let za glasbe-
no in plesno pripravnico. Pre-
izkusa glasbenih sposobnosti 
pri teh otrocih ni. Žal pa ima-
mo, kot že rečeno, zelo omeje-
no število vpisnih mest, zato so 
praviloma sprejeti tisti otroci, 
ki se prvi prijavijo.«

Zakaj je po vašem mnenju do-
bro obiskovati glasbeno šolo?

»Glasbena šola daje 
otrokom in mladostnikom ti-
sto dodano vrednost, zaradi 
katere so lahko bolj ustvarjal-
ni, zaradi katere lahko v večji 
meri uresničujejo sami sebe 
in so zato lahko tudi bolj za-
dovoljni v življenju. Slednje pa 
je ena od determinant splošne 
kvalitete življenja, ki v sodobni 
družbi žal postopoma izginja.«

S tem se strinjam, vendar neka-
teri starši svoje otroke vpisujejo 
v glasbeno šolo zato, da bi za-
dostili svojim morda neizpol-
njenim željam, in ne zato, ker 
je to dejanska želja otrok. Drži?

»Nekateri starši res 
vpišejo otroke v glasbeno šolo 
zaradi lastnih želja, vendar se 
hitro izkaže, ali si tudi njihovi 
otroci to dejansko zares želijo.«

Kakšna je sicer vizija oz. kakšni 
so cilji in želje Glasbene šole za 
prihodnost?

»Prav gotovo je naš 
cilj vzpodbujanje prijaznega, 
kreativnega in strokovnega 
delovnega okolja, ki temelji na 
dobrih medsebojnih odnosih. 
Prav tako si želimo zaposle-
nim omogočiti strokovno rast 
z udeleževanjem na izobraže-
vanjih v Sloveniji in tujini ter v 
veliki meri podpirati poustvar-
jalno (koncertno) dejavnost 
naših strokovnih delavcev.

Ker so naši prostorski 
pogoji zelo omejeni, je naš cilj 
pridobiti še več učilnic za nor-
malno poučevanje ter izvajanje 
vseh programov. Predvsem si 
želimo pridobiti še eno večjo 
dvorano za izvajanje obsežnej-
ših nastopov (koncertov). Naš 
cilj je tudi dobro sodelovanje in 
krepitev odnosov s kulturnimi 
društvi in ustanovami v Mestni 
občini Koper predvsem pa to, 
da bi usmerili in usposobili čim 
več otrok – mladih glasbenikov 
– za nadaljevanje glasbenega 
izobraževanja na Umetniški gi-
mnaziji v Kopru.«

Vaši učenci dosegajo izjemne 
rezultate in žanjejo uspehe na 
različnih tekmovanjih.

»Res je, naši učenci 
dosegajo izjemne rezultate na 

regijskih, državnih in med-
narodnih tekmovanjih in s 
tem pripomorejo k ugledu in 
prepoznavnosti Glasbene šole 
Koper, tako v Sloveniji kot tudi 
v mednarodnem prostoru. Iz-
postaviti pa velja tiste učence, 
ki so v preteklem šolskem letu 
dosegli najodmevnejše rezul-
tate. To so: Teja Udovič Ko-
vačič na harmoniki (učenka 
mag. Erike Udovič Kovačič), 
Agnese Federica Gobbi na 
tolkalih (učenka Gorana Mo-
skovskega), Tadej Vujanič na 
trobenti (učenec Mitje Bobi-
ča), Samanta Škorja na klari-
netu (učenka Karla Glavine) in 
Gregor Ravnik kot solo pevec 
– tenor (učenec Tanje Grlice).«

»Sodelovanje z Mestno občino Koper je 
zelo dobro. Medsebojni dialog je odprt 
in pričakovanja občine do Glasbene 
šole Koper so jasna, kar pa je tudi eden 
ključnih pogojev dobrega sodelovanja,« 
pravi ravnatelj Glasbene šole Koper 
Iztok Babnik. 

GLASBENA ŠOLA KOPER 
DELUJE NA NASLEDNJIH 
LOKACIJAH:
• na matični šoli na Galluso-
vi ulici 2 v Kopru, kjer je 25 
učilnic,
• v dvorani na Gallusovi ulici 
11 poučujejo tolkala,
• na oddelku na OŠ Koper 
imajo pouk harfe, violine, 
flavte, klavirja, fagota, har-
monike, tube in baleta,
• na dislociranem oddelku 
v Marezigah poučujejo nauk 
o glasbi, solfeggio, klarinet, 
saksofon, kljunasto flavto, 
flavto, trobila in tolkala,
• na oddelku na OŠ Antona 
Ukmarja poučujejo nauk o 
glasbi in solfeggio, klavir, vi-
olino ter izvajajo predšolsko 
glasbeno vzgojo in glasbeno 
pripravnico. 

V Glasbeni šoli Koper je v ce-
loti (v Kopru, izoli in Piranu) 
zaposlenih 86 ljudi.
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Dve nagradi 
Groznemu Gašperju 

Ta veseli dan 
kulture 2011

Premiera Sljehrnika

Na 14. bienalnem mednarodnem festivalu igranih 
predstav za otroke in mlade Zlata paličica 2011 je 
predstava Grozni Gašper prejela kar dve nagradi.

Na pobudo ministrstva za kulturo številne kulturne 
ustanove vsako leto v počastitev Prešernovega 
rojstnega dne 3. decembra odprejo svoja vrata in 
ljubitelje kulture povabijo, da v njihovi družbi preživijo 
prijetne trenutke. 

Krst nove komedije iztoka Mlakarja v koprodukciji 
Gledališča Koper in SNG Nova Gorica.

Na festivalu, ki je od 5. 
do 12. oktobra potekal na različ-
nih prizoriščih v Ljubljani, se je 
v tekmovalnem programu festi-
vala po izboru selektorja Mateja 
Bogataja zvrstilo 10 predstav slo-
venskih gledališč. Gledališče Ko-
per je tekmovalo z dvema upri-
zoritvama – z Malim modrim 
Huhujem Maje Aduše Vidmar 
v režiji Katje Pegan in Groznim 
Gašperjem Tamare Matevc v re-
žiji Jaše Jamnika. Slednji je pre-
pričal tudi strokovno žirijo, ki je 
ustvarjalcem predstave Grozni 
Gašper (nastala je v sodelovanju 
s SNG Nova Gorica) podelila kar 
dve nagradi: igralec Igor Štamu-
lak, v koprskem gledališču zapo-
slen od začetka letošnje sezone, 
je za vlogo Groznega Gašperja 
prejel zlato paličico za najboljšo 
moško vlogo, režiser Jaša Jamnik 

Dnevu odprtih vrat 
se že tradicionalno pridružuje 
tudi Gledališče Koper, ki vsako 
leto eno od svojih predstav za 
obiskovalce odigra brezplačno. 
Tokrat bo 3. decembra še po-
sebej veselo, saj bodo koprski 
gledališčniki predstavo Modro 
pišče, ki jo namenjajo najmlaj-
šim – odigrali stotič.

V burki, zanjo je Iztok 
Mlakar poiskal snov v znani 
srednjeveški motiviki in napi-
sal povsem avtorsko besedilo v 
verzih, v katerem mu je uspelo 
združiti na videz nezdružljivo – 
moraliteto o večnem grešniku, 
ki se mora spokoriti in ponižno 
prositi za božjo milost, s struk-
turo dobro narejene komedije, 
je Jožef Slehernik - Pepi raz-
pet med tu in onstran: tu pleše 

pa zlato paličico za režijo pred-
stave Grozni Gašper. Festivalska 
žirija, ki so jo sestavljali Petra 
Pogorevc (predsednica), Mar-
ko Čeh in dr. Igor Saksida, je v 
utemeljitvi nagrad zapisala, da 
se je Igor Štamulak »z igralsko 
stvaritvijo Gašperja dosledno in 
prepričljivo vživel v občutja, raz-
mišljanja in dejanja sodobnega 
otroka in otroški svet upodobil 
živo in intenzivno, z izostrenim 
posluhom za soigralce ter s pri-
stnim občutkom za dialog z mla-
dimi gledalci«, Jaši Jamniku pa 
je v Groznem Gašperju »uspelo 
vzpostaviti razgret prostor likov 
in odnosov, ki v tesni navezi z ob-
činstvom vzpostavlja avtonomna 
pravila otroške igre«, in s pred-
stavo spodbuditi tudi »premislek 
o videzu in resnici, o pravilih in 
mejah svobode«. Čestitamo!

Gledališče Koper s svojimi predstavami žanje številne uspehe, tokrat so nagradili 
predstavo Grozni Gašper.

V življenju ni nič gotovega, razen smrti in davkov. To zelo dobro ve tudi Jožef 
Slehernik – Pepi, novodobni slovenski bogataš in naslovni junak nove komedije 
Iztoka Mlakarja Sljehrnik.

Vse, ki bi si radi predstavo ogledali, 
Gledališče Koper prosi, da si brezplačne 
vstopnice za ogled Modrega piščeta 
v režiji Katje Pegan zagotovijo pri 
blagajni gledališča.

med ženo, revežem, materjo, 
prijateljem, rufjano, politikom, 
pravnikom in finančnikom, 
onstran med bogom in smrtjo. 
Bistvena razlika v razumeva-
nju poante motiva pa se seveda 
vzpostavi v razpletu, saj junaka 
po vrtinčenju skozi moderne 
preizkušnje na koncu poti ne 
čaka odrešenje, ampak ... 

Iztok Mlakar, igralec 
in kantavtor ter član novogori-

škega dramskega ansambla, je z 
žlahtno rahločutnostjo, ostrim 
švrkanjem, vendar vselej tudi 
srčnim razumevanjem člove-
ških vrlin in »vrlin«, ustvaril 
zavidljiv opus songov in ko-
medijo Duohtar pod mus!, ki 
je v režiji Vita Tauferja in ko-
produkciji Gledališča Koper ter 
SNG Nova Gorica doživela več 
kot dvesto ponovitev ter prejela 
vrsto nagrad in priznanj.

Predstavo, ki bo 24. 
novembra krstno uprizorjena na 
odru novogoriškega gledališča, 
dan pozneje, v petek, 25. novem-
bra, pa v Gledališču Koper, je re-
žiral Vito Taufer, v njej pa bodo ob 
Iztoku Mlakarju, ki je za predstavo 
napisal tudi songe in glasbo, nasto-
pili še Rok Matek, Igor Štamulak, 
Ajda Toman, Ivo Barišič, Radoš 
Bolčina, Teja Glažar in Marjuta 
Slamič ter Instrumentalni trio.
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Nedelja / Domenica
27. 11. 2011
Nogometna tekma / Partita di 
calcio FC Koper: NK Olimpija
Stadion Bonifika / Stadio Bonifica
Nogometna zveza Slovenije / 
Federazione calcistica slovena

Sobota / Sabato
10. 12. 2011
Rokometna tekma / Incontro di 
pallamano Cimos Koper: Krka
Športna dvorana Bonifika / 
Palasport Bonifika
Rokometna zveza Slovenije / 
Federazione slovena di pallamano 

Sobota / Sabato
10. 12. 2011 - 21. 12. 2011
Festival malega nogometa Ko-
per 2011/ Festival di calcio a 5 
Koper 2011
Športna dvorana Burja, Škofije / 
Palasport Burja, Škofije
Klub malega nogometa Bronx Škofije/ 
Club calcio a 5 Bronx Škofije

Sreda / Mercoledí
21. 12. 2011 - 21. 12. 2011
Rokometna tekma / Incontro di 
pallamano: 
Cimos Koper: Trimo Trebnje
Športna dvorana Bonifika / 
Palasport Bonifika
Rokometna zveza Slovenije / 
Federazione slovena di pallamano

ŠPORTNI SPORED
november '11

Razvoj športnega 
turizma gre v pravo 
smer 
Koper postaja čedalje bolj priljubljena točka tudi za 
športne navdušence.

Ena od razvojnih 
usmeritev Mestne občine Ko-
per je razvoj športnega turiz-
ma. Ta bo vsekakor na polno 
zaživel, ko bodo dokončali 
bazenski kompleks in hotel na 
Bonifiki, že sedaj pa naša ob-
čina privablja športne turiste 
z različnih področij. Eno od 
teh je tudi tenis. Teniški klub 
Koper je v sodelovanju z Jav-
nim zavodom za šport Mestne 
občine Koper naredil pomem-
ben korak v tej smeri, ko je v 
začetku minulega meseca na 
igrišča ŠRC Bonifika privabil 
preko 400 italijanskih gostov, 
ki so tekmovali na turnirju Fun 
Cup, ki je bil do sedaj stalnica v 
Portorožu.

Gostje iz Italije so bili 
nad pogoji igranja na Bonifiki 
navdušeni, saj so bila igrišča 
zelo dobro pripravljena. "ŠRC 
Bonifika se razvija v pravi 
smeri in zato smo lahko v so-
delovanju z Javnim zavodom 

za šport Mestne občine Koper 
že letos povabili prve teniške 
turiste, ki so tri oktobrske dni 
zapolnili vsa igrišča," pravi 
predsednik Teniškega kluba 
Koper Aleksandar Živin, ki za 
prihodnje leto napoveduje or-
ganizacijo vikend turnirjev v 
poletnem času za vse turiste, ki 
letujejo v Istri. "Za prvič smo 
več kot zadovoljni s pogoji na 
Bonifiki in upam, da bo v bli-
žnji prihodnosti kmalu zgrajen 
tudi nov hotel, da bodo lahko 
vaši gostje v času igranja tenisa 
v Kopru prenočevali v nepo-
sredni bližini igrišč. Zahvalju-
jem se g. Branku Florjaniču, 
direktorju JZŠ MO Koper, da 
nam je ponudil zares odlične 
pogoje," pa je povedal Luciano 
Botti, direktor PTR za Evropo, 
ki je po pogovoru s predsedni-
kom domačega kluba obljubil 
prihod večjega števila "teni-
ških" turistov tudi v letu 2012.

Turisti iz vse Italije so v oktobru dobesedno preplavili teniški del ŠRC Bonifike.

Oglašujte tudi vi!
kontaktirajte nas na 

andreja.cmaj@koper.si
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Uspehi za koprske akrobate 
Na državnem prvenstvu v akrobatiki so dekleta iz koprskega Gimnastičnega društva Capris postale državne 
prvakinje, številne uspehe pa so požele tudi druge kategorije nastopajočih.

V soboto, 12. novem-
bra, je v telovadnici OŠ An-
tona Ukmarja na Markovcu, 
potekalo državno prvenstvo 
v akrobatiki. Prvenstva se je 
udeležilo več kot 300 tekmo-
valcev in tekmovalk iz 13 klu-
bov in društev iz vseh koncev 
Slovenije. Nastopila so tudi 
dekleta in dečki iz koprskega 
Gimnastičnega društva Ca-
pris. Ekipno so v kategoriji 
cicibank dekleta zasedla prvo 
mesto in tako postale držav-
ne prvakinje, mlajši dečki so 
zasedli odlično drugo mesto, 
starejše deklice četrto mesto, 

mlajše deklice in mladinke pa 
sedmo mesto. V mnogoboju 
sta si naslov državnega prvaka 
prislužila Ana Knez (ciciban-
ke- 44 tekmovalk) in Gašper 
Marsetič (mlajši dečki- 55 tek-
movalcev). V kategoriji starej-
ših deklic pa je za las ušla zma-
ga večkratni državni prvakinji 
v gimnastiki, Eli Sabadin, ki je 
zasedla odlično drugo mesto. 
V predaji prehodnega pokala 
pa je znova zmagal ŠK Flip iz 
Pirana, drugo mesto so si pri-
služili ŠD Partizan Renče iz 
Renč in tretje mesto ŠD Sokol 
Bežigrad iz Ljubljane.

Državno prvenstvo je bilo za koprske mlade akrobate in akrobatinje več kot 
uspešno. Čestitamo!

NAROČNiK: AViON
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Zakaj je pomembno zbirati biološke odpadke?
Komunala Koper je na celotnem območju Mestne občine Koper zagotovila zbiranje biološko razgradljivih 
odpadkov, ki predstavljajo kar 30-odstotni delež v skupni masi odpadkov. 

Biološke odpadke v 
Mestni občini Koper zbiramo 
že približno 10 let. Ločeno 
zbiranje je bilo sprva vzposta-
vljeno v bolj urbanih predelih 
občine, z uveljavitvijo Uredbe 
o ravnanju z biološko razgra-
dljivimi odpadki in zelenim 
vrtnim odpadom, ki natančno 
določa obvezna ravnanja s ku-
hinjskimi odpadki, ki nastane-
jo v gospodinjstvu, in zelenim 
vrtnim odpadom, je Komunala 
Koper zagotovila zbiranje bio-
loško razgradljivih odpadkov 
na območju celotne občine. V 
koprski Komunali pravijo, da z 
veseljem spremljajo pozitiven 
odziv občanov, saj se je že v pr-
vemu mesecu uvedbe ločenega 
zbiranja bioloških odpadkov 

Vsako gospodinjstvo lahko samo predeluje biološke odpadke, tako da naredi lasten 
kompost in na ta način znatno zmanjša količino odpadkov. Kompostiramo lahko 
na kompostnem kupu ali v kompostniku. O tem bomo več spregovorili v prihodnji 
številki.

na celotnem območju Mestne 
občine Koper količina ločeno 
zbranih bioloških odpadkov 
povečala kar za preko 30 od-
stotkov.

Zakaj je pomembno zbirati 
biološke odpadke?

Biološki odpadki 
predstavljajo kar 30-odstotni 
delež v skupni masi odpad-
kov. To dejstvo nam pove, da 
bi lahko že vsak posameznik 
z doslednim ločevanjem le bi-
oloških odpadkov zmanjšal 
delež odloženih odpadkov kar 
za 30 odstotkov. V kolikor bi-
ološke odpadke odložimo na 
odlagališče, se ti pričnejo po-
stopno razgrajevati. Ena tona 
bioloških odpadkov sprosti 
kar 120–150 m3 odlagališčne-
ga plina, ki je sestavljen iz 60 
odstotkov metana in 40 od-
stotkov ogljikovega dioksida. 
Plina bistveno pripomoreta k 
segrevanju ozračja in nastalim 
podnebnim spremembam.

MED BIOLOŠKO RAZGRA-
DLJIVE ODPADKE SODIJO:
zeleni vrtni odpad, zlasti 
odpadno vejevje, trava, li-
stje, stara zemlja lončnic, 
rože, plevel, gnilo sadje, 
stelja malih rastlinojedih 
živali, lesni pepel, kuhinjski 
odpadki, zlasti zelenjavni 
in sadni odpadki vseh vrst, 
jajčne lupine, kavne usedli-
ne, filter vrečke, pokvarjeni 
prehrambni izdelki brez em-
balaže, kuhani ostanki hra-
ne, ki niso v tekočem stanju, 
papirnati robčki, brisače in 
papirnate vrečke.

Pri zbiranju bioloških od-
padkov moramo posebno 
pozornost nameniti pravil-
nemu odlaganju v zabojnike. 
Na Komunali Koper namreč 
opažajo, da občani res pri-
dno zbirajo biološke odpad-
ke, vendar jih žal nekateri 
odlagajo kar v plastičnih 
vrečkah. Glede na to, da se 

biološki odpadki predelajo 
v kompostarni, pa so pla-
stične vrečke nezaželene, 
saj motijo proces predelave 
odpadkov in kvarijo kvaliteto 
nastalega komposta.
Zato je pomembno, da biolo-
ške odpadke oddajamo v bi-
orazgradljivih ali papirnatih 
vrečkah oziroma jih prepro-

sto zavijemo v časopisni pa-
pir. »Če vseeno uporabljate 
plastične vrečke za zbiranje 
bioloških odpadkov, svetu-
jemo, da odpadke preprosto 
stresete v zabojnik, vrečko 
pa odložite v zabojnik, kjer 
se zbirajo mešani komunalni 
odpadki,« pravijo v koprski 
Komunali.
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smo za vas na poštah pripravili 
pester izbor daril, adventnih 
sveč, darilnih vrečk in voščilnic, 
koledarjev, embalaž in raznih 
okraskov po izjemnih cenah.

Obiščite nas!

Za čarobna 
adventna 
doživetja

www.posta.si

Komplet voščilnic

6,20 €
CENA ZA KOMPLET 10/1

Na voljo v različnih barvah!

1,64 €
CENA ZA KOMPLET 4/1

Na voljo tudi 
v srebrni barvi!

2,99 €
CENA ZA KOMPLET 4/1

Setveni koledar

1,26 €
CENA ZA KOS

Zen 2012

3,59 €
CENA ZA KOS

13,99 €
CENA ZA KOS

Voščilnice že od

0,54 €
CENA ZA KOS

0,84 €
CENA ZA KOS

0,71 €
CENA ZA KOS

0,96 €
CENA ZA KOS

Lunin vodnik 2012

6,99 €

12,99 €
11,69 €

14,99 €
13,49 €
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Voščilnice že od

Adventne sveče

SmrkciKoledarji

Voščilnice Dekorativne nalepke

Knjige

Komplet voščilnic

Na voljo v različnih barvah!

1,64 €
CENA ZA KOMPLET 4/1

13,49 €

12,99 €

0,96 € 0,71 €0,71 €

Zen 2012Zen 2012Zen 2012

Darilne vrečke

Akcija traja od 1. novembra do 31. decembra 2011 oz. do odprodaje 
zalog, če bodo te razprodane prej kot v navedenem obdobju.

AKCIJA

Na pregled srca, ko še nimamo težav 

Kardiolog Siniša Grujić je študiral v 
Veliki Britaniji in Rusiji, leta 2002 
mu je Zdravniška zbornica Slovenije 
podelila licenco za delo na področju 
interne medicine. Je član evropskega, 
ameriškega in azijskega kardiološkega 
združenja. Lani je dobil licenco za 
opravljanje iste dejavnosti tudi v 
avstrijskem Beljaku.Več informacij 
o edini tovrstni ambulanti na Obali 
najdete na spletni strani www.
ultrakarido.com.

internist kardiolog Siniša Grujić ima v svoji specialistični kardiološki ambulanti ULTRAKARDiO v Luciji že 
prek 5.500 kartonov, kar pomeni, da ga obiskuje toliko bolnikov iz vse Slovenije. Leta 2007 je prejel koncesijo 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za opravljanje kardioloških pregledov in diagnostiko srca, kar 
pomeni, da ga obiskujejo bolniki z napotnico lečečega zdravnika ali specialista. Lahko pa pridete na prevenitivni 
samoplačniški pregled. 

priporočamo pregled osebam, 
pri katerih so prisotni dejavniki 
tveganja, kot so kajenje, visok 
krvni tlak in holesterol, slad-
korna bolezen, stresno delo in 
družinska nagnjenost k tovr-
stnim boleznim. Ker se bolezen 
lahko poslabša v zelo kratkem 
času, je pomembno, da jo redno 
spremljamo!

Katere preiskave 
konkretno izvajate?

Pri nas je mogoče 
opraviti kardiološki pregled s 
celotno diagnostiko srca, spe-
cialistično ultrazvočno prei-
skavo srca – ehokardiografijo, 
obremenitveno testiranje srca, 
funkcionalno diagnostiko srca, 

Komu priporočate, da vas obišče?
Poleg kroničnih srč-

nih bolnikov z dokazano bole-
znijo srčnih žil in zaklopk ter že 
operiranih bolnikov po različ-
nih posegih na srcu ali vratnem 
ožilju, ki prihajajo na kontrolne 
preglede, so naši obiskovalci 
tudi vsi, ki želijo opraviti pre-
ventivni pregled. Za diagnosti-
ko srca, torej ultrazvok srca in 
vratnega ožilja, čakalne dobe ni, 
za druge kardiološke preglede 
pa je čakalna doba med 15 in 30 
dnevi. 

Je smiselno, da pride na pregled 
k vam nekdo, ki ne čuti posebnih 
težav?

Absolutno. Posebno 

preventivni kardiološki pregled 
z analizo medicinske dokumen-
tacije in še kaj. Smo eni redkih 
v tem delu Evrope, ki izvajamo 
preiskavo ESMR, to je nova pre-
iskava na področju kardiologije, 
pri kateri z ultrazvokom vpli-
vamo na prekrvavitev srca. Ta 
metoda se odlično dopolnjuje s 
posegi by pass in stent.

Kakšna je nadaljnja pot 
bolnika, pri katerem 
ugotovite težave?

Naša ambulanta do-
bro sodeluje na enakopravni 
ravni z vsemi institucijami, ki se 
ukvarjajo s srčno – žilno patolo-
gijo. Nismo partnerji izključno 
ene institucije. 
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Uho loči tisoče zvokov!
Ne zamudite nobenega.

Neuroth slušni aparati
nudijo celovito uslugo:
> Brezplačni preizkus novih 
 Neurothovih slušnih aparatov.
> Individualno svetovanje.
> Velika izbira, tudi za plitev žep. 

www.neuroth.si

> Akcijska ponudba baterij: 
2 kompleta Neurothovih baterij za slušni 
aparat za ceno enega.

Na osebo je mogoče unovčiti samo en kupon. Menjava kupona za gotovino ni 
mogoča. S tem kuponom nas obiščite do 31. decembra 2011 v naših slušnih 
centrih.

KOPER
Pristaniška ulica 12, Tel 05/639 60 50

pon. - pet. 8.00 - 16.00 ure



Kako do boljšega sluha 2.del.
Odgovor je s slušnim 
aparatom(SA), ki je ustrezna 
rešitev in zahvaljujoč trenut-
nemu tehnološkemu napred-
ku lahko SA koristi do 95% 
ljudem z izgubo sluha.

Pravzaprav, ker ima večina ljudi 
izgubo sluha v obeh ušesih, je 
pravilen odgovor, z dvema SA.
Leta kliničnih študij in raziskav 
na tem področju so pokazala, 
da binavralna ojačitev (uporaba 
dveh SA) ponuja pomembne 
prednosti.

Prednosti binavralne upora-
be SA
Normalnejši, kvalitetnejši 
ter bolj uravnotežen zvok, 
boljše razumevanje govo-
ra z manjšo ojačitvijo, bolj 
sproščeno poslušanje. Možgani 
za natančno določanje izvora 
zvoka uporabijo signale iz obeh 
ušes.

Navsezadnje je stereofonija 
izum narave in prinaša prednos-
ti v vseh življenjskih situacijah. 

Vrste slušnih aparatov (SA).
Za prilagajanje različnim pot-
rebam ljudi z okvarami sluha 
so na voljo različne vrste SA. V 
osnovi se SA ločijo po vgrajeni 
tehnologiji, nameščenosti na ali 
v ušesu, velikosti in po jakosti 
ojačitve.
Vsi SA so dandanes popolno-
ma digitalni in predstavljajo 
najnovejšo stopnjo tehnološkega 
razvoja. Drobni računalniški 
čipi omogočajo zaznavanje zvo-
ka v izjemni kakovosti in skrbijo 
za najboljše možno razumevanje 
s SA.
Zaušesni slušni aparati so zelo 
zmogljivi. Njihova elektronika 
se nahaja v ohišju za ušesom. 
Ušesni vložek, ki je izdelan po 
meri pa služi povezavi SA s 
ušesom.

Vušesni SA so konstrukcijs-
ko manjši od zaušesnih SA, in 
se lahko nosijo neposredno v 
ušesu. S položajem v ušesu se 
skoraj popolnoma ohrani narav-
no zaznavanje zvoka.
Popolnoma vušesni SA (CIC) 
so zelo majhni in skoraj nevid-
ni. Ker so nameščeni globoko 
v sluhovodu, se ohrani naravno 
zaznavanje zvoka.
Dandanes pa so novost SA, ki 
združujejo prednosti zaušesnih 
in vušesnih SA.
To so SA z zunanjimi zvočniki, 
torej z zvočnikom ki je v slušnem 
kanalu in ima najmanjše 
razpoložljivo ohišje, ki leži za 
ušesom. Prednost je slišnost 
višjih tonov in s tem do sedaj 
nedosegljiva kakovost zvoka in 
posledično boljše razumevanje.
Novost so tudi diskretni 
zaušesni SA, ki z možnostjo od-
prtega prilagajanja SA zagotav-
ljajo naravno doživljanje sluha. 

Odprto pomeni, da je prerez 
obeh sluhovodov čim bolj od-
prt, pri čemer akustika zunan-
jega ušesa obdrži resonančne 
in dušilne lastnosti. Prednost 
je ohranitev naravne funkcije 
sluhovoda in naravnega smer-
nega zaznavanja ob diskretni 
rešitvi.
Vse vrste novejših in 
kvalitetnejših SA danda-
nes omogočajo uporabo 
brezvrvičnih vmesnikov. Ti 
lahko zagotovijo izboljšanje ra-
zumevanja govora v težjih situa-
cijah in služijo za premagovanje 
razdalj. Ob prenosu glasbe in 
drugih zvokov s predvajalnikov, 
skrbijo za  direkten prenos zvo-
ka brez zračnih izgub. Zmanjša 
se prav tako vpliv zunanjih 
motečih zvokov. Omogočajo 
tudi prostoročno telefoniranje.

www.neuroth.si



»Per i santi, baligo davanti«
Zgodovinar in odličen poznavalec istrske kulinarike Alberto Pucer ponuja nekaj receptov za novembrske dni 
in prihajajoče decembrske praznike.

Alberto Pucer

KISLO ZELJE 
ali KAPUS

KISLO ZELJE S SVINJINO

OLJKE Z ZELIŠČI 

OREHOVI PIŠKOTI

KRUH S ŠTORTAMI

KISLO ZELJE IN FIŽOL

V slovenski Istri je bilo kislo 
zelje oziroma kapus v navadi 
za »marendo« ob porokah, pa 
tudi ob nedeljah. »Sezona« pri-
prave kislega zelja za nedeljsko 
marendo se je začela nekako na 
opasilo (konec oktobra) in je 
trajala vse do velike noči (obi-
čajno aprila). V zimskem času 
je pogosto na naših krožnikih. 

Star istrski pregovor 
pravi »Per i santi, baligo davan-
ti«, kar se nanaša na november, 
ki v Istri velja za čas obiranja 
oljk. Ta bo vrhunec dosegel 
na god sv. Katarine Aleksan-
drijske, zavetnice oljkarjev, 25. 
novembra.

November ali listopad 
je tudi mesec, ki se približuje 
zimi, ko sonce upada in se dan 
močno krajša. V poznojesen-
skem obdobju se tudi zahva-
ljujemo ne le za tisto, kar smo 
pridelali na polju, ampak za 
vse, kar smo sploh ustvarili. Si-

Alberto Pucer

cer pa je november mesec pred 
zadnjim prazničnim mesecem 
decembrom. Prazniki se de-
cembra začnejo z Miklavžem. 
Nekoč so na ta dan (6. decem-
bra, god sv. Nikolaja) tisti star-
ši, ki so le mogli, obdarovali 
svoje otroke z orehi, mandeljni, 
lešniki, rožiči, kakšno poma-
rančo, čokolado … Danes je 
seveda drugače. Pa si poglejmo 
nekaj jedi, primernih temu ob-
dobju.

Potrebujemo:
1 kg kislega zelja, 2–3 stroke 
česna, oljčno olje, klobase ali 
drugo prekajeno svinjsko meso 
(rebrca …), malo soli, poper, 
lovor in vodo. 

Priprava:
V kozici na oljčnem olju po-
pražimo narezan česen, doda-
mo oprano kislo zelje, malce 
posolimo, popopramo, dolije-

Potrebujemo:
1/2 kg vloženih razkoščičenih 
oljk, 2–3 stroke česna in zeli-
šča: majaron, baziliko, timijan 
in pr. 1,5 dl oljčnega olja.

Potrebujemo:
175 g bele moke, 140 g masla, 
70 g sladkorja, 70 g mletih ore-
hov.

Priprava:
Maslo in sladkor zmešamo do 
mehkega, dodamo mlete orehe 
in moko ter vse skupaj dobro 
zamesimo. Testo razvaljamo, 
oblikujemo piškote, položimo 
na pekač in pečemo na zmer-
ni temperaturi, da dobijo lepo 
zlatorumeno barvo. 
Po želji potresemo z mletim 
vaniljinim sladkorjem.

Potrebujemo:
1 kg bele moke, 40 g pivskega 
kvasa, ščep sladkorja, ščep soli, 
mlačno vodo, žlico oljčnega 
olja in približno 10 dag razko-
ščičenih štort (oljk).

Priprava:
1. Kvas, sladkor in mlačno 
vodo damo v skledo na toplo, 
da se skvasi. Moko damo na 
mizo, na sredi naredimo lu-
knjo, vanjo zlijemo pripravljen 
kvas, dodamo sol in olje ter vse 
dobro zamešamo. Mesimo, da 
dobimo primerno gosto testo, 
ki ga potem pokrijemo in pu-
stimo, da vzhaja kake pol ure. 
2. Testo premesimo in pustimo 
še kake pol ure, da ponovno 
vzhaja.
3. Nato ga razvaljamo ter nanj 
potresemo razkoščičene in na-
rezane olive ter znova dobro 
premesimo, oblikujemo hlebce 
ali štručke in jih pustimo, da še 
enkrat vzhajajo.
4. Štručke položimo v vročo 
pečico in pri 180 °C pečemo 
približno eno uro.

Potrebujemo:
1 kg kislega zelja, 1 kg kuhane-
ga fižola v zrnju, 2 stroka česna, 
oljčno olje, sol, poper in lovor.

Priprava:
V loncu na olju popražimo 
stroka česna. Ko porumenita, 
ju odstranimo. Dodamo kislo 
zelje, vodo, lovor, sol in poper 
ter kuhamo, da se zelje zmehča. 
Dodamo kuhan fižol, premeša-
mo in še malo pokuhamo.
Po želji lahko zabelimo z ocvir-
ki ali pa damo kuhati kose pre-
kajenega svinjskega mesa. 
Nekoč so to jed zabelili s pre-
žganjem, da se je zgostila, in 
jedli so jo s polento.

Priprava:
Razkoščičene oljke damo v 
skledo, potresemo s sese-
kljanim česnom in naštetimi 
zelišči, prelijemo z oljem in 
pustimo vsaj 12 ur preden po-
nudimo.
Olje, v katerem so se namakale 
(pajsale) oljke, lahko uporabi-
mo tudi za zabelo testenin. 

mo vodo, nato dodamo še klo-
base ali drugo svinjsko meso 
(lahko tudi ocvirke), lovorjev 
list in kuhamo na zmernem 
ognju približno eno uro. Ob-
časno mešamo, po potrebi do-
livamo malo vode.

Alberto Pucer
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V izolski Gostilnici Gušt smo na oktobrskem četrtkovem kulinaričnem večeru 
v okviru projekta Gastronomski zakladi Istre srečali koprskega občinskega svet-
nika iz vrst Koper je naš Petra Bolčiča (na fotografiji). Verjamemo, da mu je bila 
ponudba izbranih jesenskih jedi, vin in oljčnih olj zelo všeč.

Na komemoraciji ob dnevu spomina na mrtve v Hlavatyjevem parku smo opazili 
ravnatelja Osnovne šole Koper Antona Baloha in občinskega svetnika Slobodana 
Popoviča, ki sta se pogovarjala o aktualnih dogodkih. 

Darko Čavar iz občinske uprave Mestne občine Koper je minuli mesec postal 
očka. Ob tej priložnosti so mu sodelavci kupili praktično darilo, ki bo sinčku To-
masu čez leto ali dve prav gotovo dobro služilo …

Med oktobrskimi slavljenci je bila Nives Kralj iz Službe za občinski svet Mestne 
občine Koper. Ob tej priložnosti so se ji pridružili bližnji sodelavci iz Urada za 
splošne zadeve in Kabineta župana, ki so ji seveda zaželeli vse najboljše.

Našemu objektivu sta se prijazno nastavila predsednica sveta Krajevne skupnosti 
Škofije Vlasta Vežnaver in novi podžupan Mestne občine Koper Anton Sagadin, 
ki smo ju srečali ob pitju kave v lokalu na koprskem kopališču.

Tako je fotografski objektiv na Brdu pri Kranju ujel nasmejana občinska svetnika 
Mestne občine Koper in kandidata stranke Avion Kristino Radovčič in Darija 
Novinca, ki bosta na prihajajočih državnozborskih volitvah kandidirala na listi 
SDS v Kopru.

Dogajanje zadnjega meseca v slikah
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Na kulinaričnem večeru v sklopu projekta Gastronomski zakladi Istre smo v re-
stavraciji Solni cvet pri Damjanu v objektiv ujeli odgovorno urednico časopisa 
KP-MOK Andrejo Čmaj Fakin, lastnika restavracije in odličnega kuharja Damja-
na Babiča ter koordinatorko kulinaričnih večerov Živo Pišot.

Minuli mesec je v Kopru minil v znamenju 2. festivala evropskega in mediteran-
skega filma – FEMF. Nekajdnevno druženje ljubiteljev filma v sončnem Kopru se 
je sklenilo s prireditvijo v Pretorski palači, na kateri je nastal ta fotografski utrinek.

Utrinek z Dnevov kmetijstva slovenske Istre. Na fotografiji: generalni direktor 
direktorata za varno hrano ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Matjaž Kočar, občinska svetnica, veterinarka in članica organizacijskega odbora 
Dnevov kmetijstva Barbara Strmole, predsednik organizacijskega odbora Oskar 
Fritz, Zvezdan Primožič iz Urada za družbene dejavnosti in razvoj, podžupan 
Mestne občine Koper Alberto Scheriani, Marko Gorišek iz Urada za družbene 
dejavnosti in razvoj in svetovalka župana Jana Tolja. 

Sredi oktobra je rojstni dan slavila vodja službe za občinski svet Mestne občine 
Koper Breda Bajec. Ob tej priložnosti so jo s šopkom rož in manjšo pozornostjo 
razveselili bližnji sodelavci. V njihovem imenu je Bredi darilo izročila predsto-
jnica urada za splošne zadeve Alenka Plahuta.

Člani Kulturnega društva Istrski grmič s Škofij in tamkajšnja krajevna skupnost so 
na osrednjem trgu na Škofijah že sedmo leto zapovrstjo pripravili vaško jesensko 
prireditev Praznik vina in oljk. Ob tej priložnosti je nastala tudi ta fotografija, na 
kateri je tudi predsednica sveta KS Škofije in občinska svetnica Vlasta Vežnaver 
(druga z leve).

Med slavljenkami zadnjega meseca sta bili tudi Šalini Mozetič Goljevšček in Tjaša 
Mužina iz Službe za občinski svet Mestne občine Koper. Ob tej priložnosti sta z 
domačimi sladkimi dobrotami razveselili sodelavce, med njimi tudi podžupana 
Danijela Cepa. 
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Pokrajinski muzej Koper je v okviru spremljajočih aktivnosti ob gostujoči 
arheološki razstavi »Monkodonja in Mušego« organiziral ekskurzijo z vodenim 
ogledom obeh najdišč in najpomembnejših spomenikov v starem mestnem jedru 
Rovinja. Ekskurzije se je udeležilo 50 ljudi in vsi so bili nad videnim navdušeni ter 
so pohvalili organizacijo dogodka. 

Tudi pred letošnjim dnevom spomina na mrtve so občinske, krajevne in druge 
organizacije pred spomeniki pripravile komemoracije in polagale vence. Komem-
oracijo so med drugim pripravili tudi na aleji junakov v Hlavatyjevem parku in 
na Kidričevi ulici v Kopru, v spomin na borce Istrskega odreda komande mesta 
Koper, na padle borce in žrtve za svobodo in v spomin na španske borce. 

Člani Kulturnega društva Šavrini in anka Šavrinke iz Gračišča so konec oktobra 
obeležili 15. obletnico delovanja. Slavja v dvorani Krajevne skupnosti Gračišče so 
se udeležili mnogi, ki so spremljali delovanje društva vse od njegovih začetkov, 
med njimi tudi koprski občinski svetnik in predsednik sveta krajevne skupnosti 
Olmo - Prisoje Slobodan Popovič. 

Župan Boris Popovič in podžupan Alberto Scheriani sta na sedežu občinske 
uprave Mestne občine Koper na vljudnostnem obisku sprejela novoimenovano 
veleposlanico Italijanske republike v Sloveniji Rossello Franchini Sherifis. Velepo-
slanica je pohvalila razvejano dejavnost italijanske skupnosti ter njeno skrb za 
ohranitev oziroma širjenje italijanskega jezika in kulture v Istri.

Prejšnji teden je Koper obiskala delegacija šestdesetih Grkov s Krfa. 8. novembra 
je namreč minilo deset let od postavitve kipa v spomin na Ioannisa Antoniosa 
Kapodistriasa, prvega predsednika grške republike, na Kapodistriasovem trgu 
pred Pokrajinskim arhivom Koper. Ob tej priložnosti je grško delegacijo sprejel in 
pozdravil podžupan Alberto Scheriani.

Ta fotografija je nastala v Barceloni, kjer sta se občinska svetnika Peter Bolčič 
in Darij Novinec udeležila kongresa združenja upraviteljev športnih objektov. 
Ob tej priložnosti sta si tudi ogledala tudi tekmo najuspešnejšega moštva tega 
trenutka,FC Barcelone na legendarnem Camp Nou.
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november / december
novembre / dicembre

'11Prireditve
Manifestazioni

Vsako nedeljo / Ogni domenica	
07:00	–	13:00
Bolšji sejem / Mercatino delle pulci 
Tržnica Koper / Mercato di Capodistria
Primorski	sejem	d.o.o.

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

Sobota / Sabato 
19. 11. 2011	
09:00	–	15:00	
Tečaj retorike in komunikacije/ 
Corso di retorica e comunicazione 
Središče Rotunda / Centro Rotunda
Središče	Rotunda	/	Centro	Rotunda

Nedelja / Domenica
20. 11. 2011	
11:00	Predavanje »Arheološki park 
Monkodonja in usoda prazgodovin-
skih gradišč v Istri« / Lezione »Parco 
archeologico Monkodonja e il destino 
dei luoghi preistorici nell`Istria«
Pokrajinski muzej Koper / 
Museo Regionale di Capodistria 
Pokrajinski	muzej	Koper	/	
Museo Regionale di Capodistria

Ponedeljek / Lunedì
21. 11. 2011	
18:00	–	20:00	Ostajamo združeni in 
povezani / Restiamo uniti e collega-
ti: Medkulturni dialog − Pomenljivo 
medkulturno srečanje / Dialogo 
interculturale – Incontro intercultura-
le significativo
Osnovna šola dr. Aleš Bebler- Primož 
Hrvatini, podružnica Ankaran/Scuola ele-
mentare dr. Aleš Bebler- Primož Hrvatini, 
filiale Ancarano
Osnovna šola dr. Aleš Bebler- Primož Hrvatini /
Scuola elementare dr. Aleš Bebler- Primož Crevatini

Torek / Martedì
22. 11. 2011	
17:00	–	20:00	
Tečaj retorike in komunikacije / 
Corso di retorica e comunicazione
Središče Rotunda / Centro Rotunda
Središče	Rotunda	/	Centro	Rotunda

18:00	–	20:00	
Ostajamo združeni in povezani / 
Restiamo uniti e collegati: Medkultur-
na družba kot vir učenja – Zastopa-
nost kultur, jezikov, narodnosti, ver v 
Slovenski Istri in primerjava z Vojvodino 
/ Società interculturale come fonte 
dell’apprendimento – Rappresentan-
za delle culture, lingue, nazionalità, 
religioni nell’Istria slovena e confronto 
con la Vojvodina
Osnovna šola dr. Aleš Bebler- Primož 
Hrvatini, podružnica Ankaran/
Scuola elementare dr. Aleš Bebler- Primož 
Hrvatini, filiale Ancarano
Osnovna šola dr. Aleš Bebler- Primož Hrvatini /
Scuola elementare dr. Aleš Bebler- Primož Crevatini

Sreda / Mercoledì 
23. 11. 2011	
18:00	–	20:00
Ostajamo združeni in povezani / 
Restiamo uniti e collegati: Zdrav 
življenjski slog – Kuharske prakse v 
Slovenski Istri in Vojvodini / Stile di 
vita sano – Usanze culinarie nell’Istria 
slovena e in Vojvodina
Osnovna šola dr. Aleš Bebler- Primož 
Hrvatini, podružnica Ankaran/
Scuola elementare dr. Aleš Bebler- Primož 
Hrvatini, filiale Ancarano
Osnovna šola dr. Aleš Bebler- Primož Hrvatini /
Scuola elementare dr. Aleš Bebler- Primož Crevatini

Četrtek / Giovedì
24. 11. 2011	
18:00	Prireditev ob 60.obletnici sta-
rega vrtca Škofije/ Celebrazione del 
60° anniversario della vecchia scuola 
dell’infanzia a Škofije
Škofije
Osnovna šola Škofije/ Scuola elementare Škofije

18:00	–	20:00	
Ostajamo združeni in povezani / 
Restiamo uniti e collegati: Brezmej-
nost ustvarjalnosti − besedni, likovni, 
glasbeno-plesno-folklorni in večpred-
stavni izraz o Slovenski Istri in Vojvodini 
/ Creatività infinita – l’espressione 
dell’Istria slovena e della Vojvodina 
attraverso la parola, l’arte, la musica, la 
danza popolare e la multimedialità
Osnovna šola dr. Aleš Bebler- Primož 
Hrvatini, podružnica Ankaran/Scuola ele-
mentare dr. Aleš Bebler- Primož Hrvatini, 
filiale Ancarano
Osnovna šola dr. Aleš Bebler- Primož Hrvatini /
Scuola elementare dr. Aleš Bebler- Primož Crevatini

Sobota / Sabato 
26. 11. 2011
18:00	Predavanje / lezione: 
prof. dr. Christian Gostečnik
Središče Rotunda / Centro Rotunda
Središče	Rotunda	/	Centro	Rotunda

09:00	–	12:00	
Tečaj retorike in komunikacije/ Corso 
di retorica e comunicazione
Središče Rotunda / Centro Rotunda
Središče	Rotunda	/	Centro	Rotunda

Četrtek / Giovedì
01. 12. 2011	
18:00	
Krajevni praznik ob 70.obletnici 
ustanovitve OF v slovenski Istri /
Festa locale in occasione del 70° 
anniversario della Fronte di Liberazi-
one in Istria slovena 
Zadružni dom Škofije /
Casa cooperativa Škofije
Krajevna	skupnost	/	CL	/	LC	Škofije

01. 12. 2011 – 04. 12. 2011	
19.30
Festival gejevskega in lezbičnega 
filma / Festival del film gay e lesbico
MKSC Koper / CGCS Capodistria
DIH- društvo za integracijo homoseksualnosti / 
Associazione per l`integrazione dell`omosessualità

06. 12. 2011 – 31. 12. 2011	
18:00	
Razstava Ex tempore: Sladka Istra / 
Mostra Ex tempore: Dolce Istria
Pretorska palača Koper / 
Palazzo Pretorio Capodistria
OI JSKD Koper / Capodistria, MOK / CCC

Petek / Venerdì 
02. 12. 2011
15:00-20:00	
Veseli december 2011 v Loparju / 
Allegro dicembre 2011 a Lopar
Lopar
Društvo krajevno etnološke in domoznanske zbirke 
"Hiša od Bardinca" Lopar / Associazione di collezioni 
etnologiche e storiche locali "Casa di Bardinec" Lopar 

17:00
Magični december / Magico dicembre
Titov trg, Pristaniška ulica, Hlavatyjev 
park, Semedelska cesta, Koper / Piazza 
Tito, Via del Porto, parco Hlavaty, Strada 
di Semedella, Capodistria
Mestna občina Koper / CCC

Sobota / Sabato
03. 12. 2011	
08:00-20:00
Veseli december 2011 v Loparju / 
Allegro dicembre 2011 a Lopar
Lopar
Društvo krajevno etnološke in domoznanske zbirke 
"Hiša od Bardinca" Lopar / Associazione di collezioni 
etnologiche e storiche locali "Casa di Bardinec" Lopar

18:00	Ta veseli dan kulture / 
Questa felice giornata della cultura
Pokrajinski muzej Koper / 
Museo Regionale di Capodistria
Pokrajinski muzej Koper / 
Museo Regionale di Capodistria

19:00
Ljubezni voščilo to naše je vabilo / 
Un augurio d’amore è il nostro invito
OŠ / SE Anton Ukmar, Koper / Capodistria
ZKD MOK / UAC CCC

03. 12. 2011 – 04. 12. 2011	
09:00-19:00	Smučarski sejem Koper 
/ Fiera dedicata allo sci 
OŠ Koper / SE Capodistria
Smučarski klub Capris / Sci club Capris

Nedelja / Domenica
04. 12. 2011	
17:00-20:00	Veseli december 2011 
v Loparju / Allegro dicembre 2011 
a Lopar
Lopar
Društvo krajevno etnološke in domoznanske 
zbirke "Hiša od Bardinca" Lopar / Associazione di 
collezioni etnologiche e storiche locali "Casa di 
Bardinec" Lopar

Ponedeljek / Lunedì
05. 12. 2011	
09:00-16:00	Novoletna prodajna 
razstava / Mostra e vendita di 
Capodanno
Galerija Meduza Koper / 
Galleria Medusa Capodistria
Obalne galerije Piran / Gallerie costiere Pirano

Torek / Martedì 
06. 12. 2011	
17:00-20:00	
Veseli december 2011 v Loparju 
/ Allegro dicembre 2011 a Lopar 
Lopar
Društvo krajevno etnološke in domoznanske 
zbirke "Hiša od Bardinca" Lopar / Associazione di 
collezioni etnologiche e storiche locali "Casa di 
Bardinec" Lopar

Sreda / Mercoledì 
07. 12. 2011	
20:00	
Koncert saksofonskega orkestra 
Sequoia / Concerto dell'orchestra di 
sassofoni Sequoia
Gledališče Koper / Teatro di Capodistria
Društvo prijateljev glasbe / 
Associazione degli amici della musica

Sobota / Sabato 
10. 12. 2011	
Veseli december 2011 v Loparju / 
Allegro dicembre 2011 a Lopar 
Lopar
Društvo krajevno etnološke in domoznanske 
zbirke "Hiša od Bardinca" Lopar / Associazione di 
collezioni etnologiche e storiche locali "Casa di 
Bardinec" Lopar

12:00
Offblast LAN 5-tekmovanje v 
računalniških igrah / Offblast LAN 5- 
torneo di videogiochi
Bivša Srednja tehniška šola Koper (Izol-
ska vrata 2) / Ex Scuola media tecnica di 
Capodistria 
E športno računalniško društvo FRAG / 
Associazione computeristica eSportiva FRAG 
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 N O V I C A  M E S E C A 
14. november – svetovni dan diabetesa: 
SVETOVNI DAN 
SLADKORNE BOLEZNI
mag. Iris Marolt, Zdravstveni dom Koper

Od leta 1991 ga praznujemo vsako leto 14. novembra, na 
rojstni dan Fredericka Bantinga, ki je skupaj s Charlesom 

Bestom leta 1921 odkril inzulin, zdravilo, ki zdravi, a ne ozdravi 
sladkorne bolezni. To je bilo odkritje stoletja, nagrajeno z Nobe-
lovo nagrado.

Pojavnost sladkorne bolezni v svetu dramatično narašča. 
Letos je sladkornih bolnikov na svetu 282 milijonov, v Sloveniji 
125.000. Sladkorna bolezen je kronična in napredujoča, zahteva 
sistematično in neprekinjeno zdravstveno oskrbo. 

Spada v skupino presnovnih bolezni. Povišan krvni sladkor je 
posledica nezadostnega izločanja inzulina ali njegovega delova-

nja ali obojega. Trajno povišan krvni sladkor 
vodi v nastanek okvar, motnjo delovanja 

ali odpoved nekaterih organov, predvsem 
oči, ledvic, živcev, srca in ožilja. 

Modri krog – univerzalni simbol sladkorne bolezni
Vir: www.idf.org

V grobem ločimo dva tipa sladkorne bolezni: tip 1, pri katerem 
je nujno zdravljenje z inzulinom takoj ob odkritju bolezni, in 
tip 2, kjer je osnova zdravljenja zdrav življenjski slog, kamor 
sodita zdrava prehrana ter redna in stalna primerna telesna 
aktivnost. Večina teh bolnikov je debelih, zato se pri njih 
posebej trudimo zmanjšati telesno težo za deset odstotkov in 
le-to, nižjo telesno težo ohraniti vsaj dve leti. 

Bolnike obravnavamo celostno. Cilj zdravljenja je idealno urejena 
sladkorna bolezen; bolniki naj bi imeli čim bolj normalne vrednosti 
krvnega sladkorja na tešče in po jedi.

Urejenost sladkorne bolezni odraža vrednost glikiranega 
hemoglobina, zaželeno pod 7,0. Doseči moramo tudi ciljne 
vrednosti krvnih maščob, ki so za sladkorne bolnike nižje kot 
za osebe brez sladkorne bolezni, ker spadajo v ogroženo skupino 
in pogosteje zbolevajo za srčnim infarktom, možgansko kapjo in 
boleznimi perifernih žil. Krvni pritisk naj bi bil pri sladkornih 
bolnikih nižji kot pri sovrstnikih brez sladkorne bolezni, in sicer 
pod 130/85 mm Hg.

Sladkorno bolezen tipa 2 začnemo zdraviti z zdravili takrat, ko z 

ukrepi za spremembo življenjskega sloga ne dosegamo zastavljenih 
ciljev zdravljenja. Na voljo imamo oralne antidiabetike, inkretinska 
zdravila in inzulin. Zdravljenje z inzulinom uvedemo, ko pride do 
odpovedi zdravljenja z oralnimi zdravili ali v določeni fazi bolezni, 
npr. ob iztirjenju zaradi vnetja, med operacijo in podobno. 

Z inzulinom se zdravijo trajno vsi bolniki s tipom 1 sladkorne bolezni.

 A K T U A L N O
16. november – mednarodni dan strpnosti:  
OB MEDNARODNEM DNEVU 
STRPNOSTI
Robert Petruša, študent podiplomskega študija FHŠ

M ednarodni dan strpnosti obeležujemo vsako leto 16. novembra že 
od leta 1995, odkar je UNESCO sprejel deklaracijo o temeljih za 

strpnost. 
Dan strpnosti naj bi ljudi nagovarjal in opozarjal na predanost, na 

sočutje do sočloveka, na ljubezen do drugega in vsega drugačnega in 
različnega od tistega, kar je naše in nam blizu. 

Na tem mestu se seveda pojavi velik paradoks, saj se strpnosti 
ne da naučiti ali osvojiti zgolj s pazljivim poslušanjem lepih 
besed in napotkov. 

Še več, zloglasno poudarjanje in »ukazovanje« strpnosti vodi prej v 
tisto, česar naj bi se sama strpnost izogibala, to je v sovraštvo in za-
ničevanje. 
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Do prave in resnične strpnosti, ali bolje rečeno, do pravega spošto-
vanja, je moč priti zgolj prek kvalitetne izobrazbe in resnega učenja. 
Daleč najpomembnejši člen Deklaracije o načelih strpnosti, sprejete 
pred šestnajstimi leti, je zatorej njen 4. člen, ki se obrača prav k izo-
brazbi. Že prvi stavek tega člena se glasi:

»Izobrazba je najučinkovitejše sredstvo za onemogočanje 
nestrpnosti« (1).

Na tem stavku je treba vsekakor graditi lastno identiteto in oseb-
nost, saj – kot je že filozof Hegel učil – je izobrazba dolžnost vsakega 
individuuma do samega sebe (2). 

Zato lahko 16. novembra in ne samo na ta dan, ampak skozi 
celo leto obeležujemo svetovni dan strpnosti, ki bi mu na nek 
način lahko rekli mednarodni dan izobrazbe, saj je izobrazba 
tisto, kar vodi do strpnosti in ne obratno.

Literatura in podatki: 

(1) http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001018/101803e.pdf#page=75.
(2) Hegel G.W.F. (1980): Filosofijska propedeutika. Beograd: Grafos. Str. 67.

11. november – svetovni dan boja proti 
odvisnosti:  
UPOŠTEVANJE PERSPEKTIVE 
OTROK/MLADOSTNIKOV 
PRI NAČRTOVANJU 
PREVENTIVNIH 
DEJAVNOSTI NA PODROČJU 
ZASVOJENOSTI V ŠOLSKEM 
OKOLJU
dr. Ines Kvaternik

V letih izvajanja raznovrstnih preventivnih dejavnosti na podro-
čju preprečevanja zasvojenosti se je pokazalo, da splošna preventi-
va obsega zelo raznovrstne dejavnosti, nagovarja različne skupine 

in posameznike in poteka na številne načine. Zato je težko ugo-
toviti vpliv preventive na odločitve posameznikov glede 

tveganih ravnanj, ki so povezana s problematično upo-
rabo drog, in njeno učinkovitost (1). 

V tem prispevku se bomo osredotočili na preven-
tivo v šolskem okolju, ki še vedno sodi med naj-
pogostejše oblike preprečevanja zasvojenosti pri 
nas. Šola je okolje, v katerem se pogosto zgodi, 
da učitelji in drugi šolski strokovni delavci sicer 
z dobrim namenom učencem/dijakom posre-
dujejo informacije o preprečevanju tistih vedenj, 
za katera sami menijo, da so za učence/dijake 

tvegana. Pri tem pa pogosto spregledajo resnične 
potrebe in interese učencev/dijakov, kaj njih resnič-

no zanima oziroma kaj njim v vsakdanjem življenju 
predstavlja tveganje. Zato je pomembno, da v okviru 

šolskega sistema poiščemo načine, kako preseči enosmer-
ni tok komunikacije (»od zgoraj navzdol«), pri tem pa moramo 

paziti, da iz dialoga ne izključimo učencev/dijakov (2). 
V naših šolah se dogajajo spremembe. Spreminja se odnos do zna-

nja, ki naj bo pogoj, da mladi postanejo kompetentni posamezniki, in v 
ospredje prihaja možnost učenja na podlagi izkušnje. Danes naj bi bili 
mladi sposobni za demokratični dialog in šola naj bi postala prostor 

srečevanja in upravljanja različnosti. Slednje pa se lahko zgodi samo 
v primeru, da šola postane odprt in varen prostor, v katerem bi lahko 
učenci/dijaki razvili sposobnosti, znanje in veščine za večjo odpornost, 
kar je pomemben varovalni dejavnik pred tveganimi situacijami, ki so 
povezane s problematično rabo alkohola, prepovedanih drog in (ne)
odgovornim ravnanjem z moderno tehnologijo. 

Da bi bili odzivi na področju preventive učinkoviti, moramo v prvi 
vrsti omogočiti, da se bo pri ugotavljanju potreb po informacijah in 
znanju – tudi glede zasvojenosti – slišal glas otrok/mladostnikov (3). 
Kar pa pomeni, da moramo ustvarjati priložnosti za dialog, izhajati iz 
prepričanja, da otroci/mladostniki niso nevedni, dopuščati radove-
dnost, zavračati stališča, da so samo odrasli strokovnjaki ter omogo-
čati pogled iz različnih perspektiv.

Ob splošnih preventivnih programih ne smemo pozabiti na 
pomen in krepitev kakovostnih ter dostopnih programov, 
namenjenih zmanjševanju škode, obravnavi, zdravljenju in 
rehabilitaciji problematičnih uživalcev drog in alkohola za 
zmanjševanje bremena, ki ga za posameznika in družbo 
predstavlja zasvojenost.

Literatura in podatki: 

(1), (2) Grebenc in sodelavke (2011). Pogovarjajmo se. Skupnostni pristop v šoli.  
Fakulteta za socialno delo: Ljubljana.
(3) McNamee, S. (2007), Relationale practice in education: Teaching as conversation. 
V: Andreson, H., Gehart, D. (ur.), Collaborative therapy. New York, London: Routledge.

 A L I   S T E   V E D E L I ?
… da je rak debelega črevesa in danke eden izmed najpo-

gostejših rakov v Sloveniji? 
Rak debelega črevesa in danke je bolezen, ki jo lahko ob 

zgodnjem odkritju uspešno zdravimo. Vendar pa veliko bolnikov 
obišče zdravnika, ko je že prepozno, saj so simptomi in znaki, ki 
opozarjajo na to obliko raka, neznačilni. Državni presejalni program 
SVIT omogoča vsem, ki imajo urejeno osnovno zdravstveno 
zavarovanje in so stari od 50 do 69 let, da brezplačno opravijo test 
na prikrito krvavitev v blatu, ki je pokazatelj nekaterih sprememb 
v črevesu in ki je s prostim očesom ne opazimo. Četudi nimate 
nobenih težav, ne odlašajte in se odzovite vabilu v program SVIT! 
Dodatne informacije in pojasnila o programu SVIT nudijo tudi na 

vseh SVITOVIH INFO TOČKAH v zdravstvenih 
domovih zdravstvene regije Koper. 

Lahko pa obiščete tudi uradno spletno 
stran SVIT-a www.program-svit.
si, pokličete na telefonsko številko 
01/620 45 21 ali pa jim pišete po 
elektronski pošti na naslov info@
program-svit.si.

Ilustracija: Arhiv Inštituta za varovanje zdravja RS
Center za krepitev zdravja in obvladovanje 

kroničnih bolezni - Program Svit

 NAPOVED DOGODKOV
Zavod za zdravstveno varstvo Koper 17. novembra 2011 organi-

zira MARTINOV POSVET. Namen posveta je osvetliti stanje na po-
dročju alkoholne politike v Sloveniji z različnih perspektiv in soočiti 
poglede tako na uživanje, proizvodnjo vina in ostalih alkoholnih 
pijač, kakor tudi na tveganja, ki so povezana z uživanjem alkohola, 
ter poskuse reševanj omenjenih tveganj. Strokovnjaki in poznaval-
ci alkoholne problematike z različnih področij – od gospodarstva, 
sociale, šolstva do zdravstva – bodo spregovorili o fenomenu alko-
hola v vseh njegovih razsežnostih. Dodatne informacije in navodi-
la o prijavi najdete na naši spletni strani. Vabljeni!
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Polovice meseca ne začenjate na 
najboljši način, saj je v zraku preveč 
napetosti in nedorečenosti, celo okoli 
zadev, kjer naj bi bili mirni. Posebno če 
ste nedavno zamenjali delovno okolico 
ali srečali nekaj oseb, ki vas begajo. 
Zdravje bo uravnovešeno, ob prehodu v 
december si boste zastavili nov cilj in ne 
bo vam žal, saj boste le tako uporabili 
višek energije. Tudi v ljubezni!

Na pragu vašega astrološkega obdobja ste 
dokaj močni in zavedate se, da lahko storite 
nekaj pomembnega, za kar ste se dolgo bo-
rili. Končno boste premagali tudi vse, ki so 
dvomili in vas zavajali s čudnimi opazkami. 
Ljubezen je ob vas, prepoznati jo morate in 
negovati. Ne ustavite se takrat, ko vas bo 
draga oseba potrebovala! Le odpornost bo 
slabša, krepite jo z naravnimi pripomočki.

Določenih temnih oblakov v zasebnem 
življenju se nikakor ne morete otresti, 
da bi končno zagledali sonce, ki se 
morda prikaže le občasno in za kratek 
čas, ostanejo pa poglavitne težave. Vsaj 
fizično boste močnejši in bolj priprav-
ljeni. Tudi to je velik korak naprej 
glede na obdobje, ko ste bili nekako 
v ozadju. Premislite o reševanju 
nepremičninskega vprašanja.

Očitno je, da še vedno ne morete vz-
postaviti takih odnosov, kjer boste pov-
sem mirni. Nenehno ste na preži in zdi 
se vam, da sogovorniki z vami niso pov-
sem iskreni. Ključ rešitve je v tem, da 
pravočasno ločite tisto, kar je pomem-
bno, od zadev, ki jih lahko zanemarite. 
To bo težja naloga in uspelo vam bo le 
s pomočjo mlajših ter tistih, ki so brez 
predsodkov. Posebno ob ustvarjanju 
novih projektov.

Močni ste in ponosni, toda velikokrat se 
ustavite takrat, ko je morda treba tvegati. 
Tokrat bo vse drugače! Lahko premaknete 
z mrtve točke nekaj, kar je za dolgo obtičalo, 
in ste že sami izgubili upanje, da se bo ka-
dar koli spremenilo. Velja za zasebne ali 
družinske zadeve. Z besedami boste večkrat 
zadeli v črno, ne držite se le teorije – svoje 
namene pretočite v nekaj konkretnega!

Trma se vam zagotovo ne obrestuje; 
namesto tega preprosto upoštevajte 
preproste nasvete in najprej bolje 
poskrbite za svoje fizično počutje. Za-
gotovo ste zmožni velikih podvigov, toda 
ostanite na trdnih tleh in si ne zastavl-
jajte vsega naenkrat. V ljubezni bo nekaj 
vprašajev, morda zaradi vmešavanja os-
ebe, ki vas očitno vedno bolj mika. Velja 
še zlasti za pripadnice nežnejšega spola.

Z ugodnim Merkurjem bo izrazita vaša 
komunikativnost in vsekakor boste 
odločnejši kot ponavadi. To vam bo 
takoj prineslo nekaj pozitivnih točk, 
posebno v karieri. Zanimivo je, da vam 
bo nekdo od prijateljev ali partner v 
odločilnih trenutkih v veliko oporo, kar 
je nekaj, kar vas bo še hitreje dvignilo. 
Previdno le glede določenih zastarelih 
vprašanj, sporov in druženj, ki niso 
omembe vredni.

Končno imate opravka s tistimi, ki so enako 
hitri kot vi in si želijo podobnih sprememb in 
novosti, posebno na področju kariere in uvel-
javljanja. Skupaj lahko ustvarjate čudeže, 
nekaj, s čimer boste pustili močan pečat. Le 
v ljubezni občasno škriplje, toda zaradi vaše 
zadržanost v trenutkih, ko bi morali povedati 
resnico. Morda ste le utrujeni in nočete izzi-
vati dodatnih prepirov.

Tudi tokrat se dogaja nekaj, kar je 
za vas tako značilno: čeprav se vam 
ponujajo novosti, vseeno raje ostanete 
pri tistem, kar poznate, in se tega trd-
no oklepate. Medtem pa gre življenje 
mimo vas! Prebudite se, najkasneje 
ob prehodu v december, sprejmite 
možnosti za krajše potovanje in ne 
umikajte se pred možnostmi za pov-
sem nova srečanja.

Če je treba prav izrecno poiskati, kaj 
je tisto, kar vam bo v prihodnjih dneh 
belilo glavo, se prav kmalu ugotovi, 
da gre skoraj za nemogočo nalogo, 
saj ste med vsemi znaki prav vi tisti z 
največ pozitivne energije! Pomembno 
je le, da ojačate svojo samozavest in se 
otresete pomislekov. Na ljubezenskem 
obzorju so novosti, ki vas bodo prav 
kmalu zbudile, v družbi in glede dela pa 
nagonsko veste, kam in s kom naprej.

Ostati morate na preži, toda ne le na zaseb-
nem področju: nasploh potrebujete nekaj 
več pravih namigov, tako ob reševanju 
pravnih in poslovnih kot tudi drugih vprašanj. 
Velikokrat si dopovedujete, da ne potrebu-
jete podpore od nikogar, čeprav je to daleč 
od resnice. Zato ohranite korektne odnose, 
tudi z osebo nasprotnega spola, ki vam bo 
bolj svetovalec kot partner.

Vsak pogovor 
skriva koristne novice

Občasno pomanjkanje 
zbranosti

Ljubezen 
v ospredju

Zapravljanje

Poberite sadove 
svojih prizadevanj 

Zdravje 
peša

Boljša 
odpornost

Ljubezenski 
dvomi

Višek 
energije!

Nezaupanje 

Pogum, s katerim 
premikate gore

Preveč obveznosti 
naenkrat

Ljubezenska 
presenečenja

Slabše 
zdravje

Iznajdljivost 
pri delu

Ustavljanje ob 
nepomembnih vprašanjih

Optimizem ob 
konkretnih rezultatih

Utrujenost

Nova 
druženja

Vztrajanje 
pri zastarelem

Premiki 
v ljubezni

Nesmiselni 
predsodki

Sprejemanje nasvetov, ki so 
drugačni od vaših zamisli

Odnosi z 
nasprotnim spolom

OVEN

LEV

STRELEC

BIK

DEVICA

KOZOROG

DVOJčKA

TEHTNICA

VODNAR

RAK

ŠKORPIJON

RIBI

Dobro se počutite, predvsem ob 
reševanju nečesa, s čimer ste si dolgo 
belili glavo in kar vas ustavljalo. To je 
rešitev ljubezenskega dvoma ali pa 
pogovor z nekom, ki se vrača v vaše 
življenje. Le od vas bo odvisno, ali se 
boste zatekali v preteklost ali obrnili 
povsem nov list. Novosti v karieri so 
takoj za prvim vogalom in ustrezalo 
vam bo tudi nekaj nadur. 

Horoskop pripravlja 
Ivana Scotto di Minico46 www.koper.si     NOVEMBER 2011



Oglašujte tudi vi!
kontaktirajte nas na 

andreja.cmaj@koper.si
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KP – MOK je uradni časopis Mestne občine Koper, Izdajatelj: Multimedijski center 
Vizija d.o.o. – s.r.l., Verdijeva 10, 6000 Koper, Odgovorna urednica: Andreja Čmaj 
Fakin, e-naslov: andreja.cmaj@koper.si, Časopis Mestne občine Koper izhaja predvi-
doma enkrat mesečno, Naklada: 28 000 izvodov, Fotografije: FPA, Robert Titan, Foto 
Belvedere 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

Janez Janša, predsednik SDS 
o naši regiji:

»Ko prideš v Koper, Postojno, Bovec, vidiš napre-
dek in vidiš, da so tu sposobni župani, in vidiš, da 
tu ni izgovorov, temveč žulji na rokah, kar se vidi v 
blaginji ljudi, ki tu živijo.«

Olga Franca, občinska svetnica SlS 
za Žurnal:

»Odhodki so višji od prihodkov. Zakaj Popovič raje 
ne varčuje, ne pa prazni žepe občanov? Lahko bi na 
primer kar sam dal zgled in zmanjšal število jav-
nih uslužbencev, za kar se javno zavzema. Začne 
pa naj pri podžupanih, ki se pri njem kar množijo.«

FrancO Juri, poslanec in občinski sve-
tnik zares na Primorska.info glede napo-
vedane podražitve komunalnih privezov:

 »Sedaj smo soočeni z nedostojnim poskusom Popo-
vičeve uprave, da breme finančnega primanjkljaja 
MOK in cene predvolilne samopromocije naloži na 
pleča domačih lastnikov čolnov in najemnikov pri-
vezov, še posebej na lastnike manjših plovil, kar je 
dodatna krivica.«

Izjave meseca

Pravilno izpolnjeno geslo križanke nam na dopisnici pošljite do 24. 
novembra 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: BeRTOKi
Nagrajenci minule številke: 
1. Silva Mezgec, Krožna cesta 6, 6000 Koper 

prejme steklenico Županovega vina.
2. Marta Bordon, Cesta i. istrske brigade 14, 6276 Pobegi 

prejme majico Mestne občine Koper.
3. Tina Crevatin, Kolomban 22, 6280 Ankaran 

prejme zgoščenko.

Pregovor mesecaKarikatura meseca
Kdor ima kuhalnico v roki, kuha puro po svojem okusu.
(Italijanski)

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

€169€169

sprintmax POSTELJA Z LETVENIM DNOM

NA IZBRANE ARTIKLE

POSTELJA Z LETVENIM DNOM

POSTELJA Z LETVENIM DNOM

€259€259

€399€399

€29€29Posteljni okvir SARA
Oblazinjen posteljni okvir
160x200cm  

sara

ebony ivano

€299€299€229€229 Posteljni okvir EBONY,
160x200cm, v rjavi barvi. 

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

Splo{ni pla~ilni pogoji so na voljo v trgovini. Ljubljana, Letali{ka c. 3D, 1000 Ljubljana, tel.: 01/585 50 00, Koper, Ankaranska c. 3C, 6000 Koper, tel.: 05/6100 100, Celje, Kidri~eva ul. 26A, 3000
Celje, tel.: 03/425 00 50, Novo mesto, Ljubljanska c. 95, tel.: 07/309 99 20, 8000 Novo mesto in Maribor, Ho~e 1A, 2311 Ho~e, tel.: 02/300 48 50

Od ponedeljka do petka od 09.00 do 21.00 ure in ob sobotah od 09.00 do 20.00 ure, www.harveynorman.si

*Pridobitev potro{ni{kega kredita za obdobje 36 mesecev preko Hypo Alpe Adria banke d.d.. Za znesek kredita 850,00 EUR z odpla~ilno dobo 36 mesecev zna{ajo stro{ki odobritve 0 EUR in stro{ki zavarovanja 0 EUR. Mese~na
anuiteta je 23,61 EUR. V skladu z Zakonom o potro{ni{kih kreditih EOM na dan 14.10.2011 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 14.10.2011 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 

Strokovnjaki za spanje!Strokovnjaki za spanje!Strokovnjaki za spanje!
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Garderobna omara CRETA
210x210x65cm, bela/~rno steklo

No~na omarica  SARA
40x40x40cm 

Posteljni okvir MAX,
140x200cm, ~rna, bela

160x200cm €189
180x200cm €209 180x200cm €229

160x200cm €219

€189€189

180x200cm €249

-20%-20%

POSTELJNINA, BRISA^E,
RJUHE...

€399€399

€599
Posteljni okvir ANDREA
160x200cm. Bela in ~rna barva um. usnja.

Bela ^rna

NA IZBRANO 
VZMETNICO 

PO IZBIRI STRANKE 
IZ ZALOGE.

Popust velja ob nakupu postelje do 31.12.2011
Popusti/kuponi se ne se{tevajo!

-10%-10%

Ob obveljavljanju popusta obvezno prilo`ite kupon!
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