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Drage bralke in bralci, 
v Mestni občini Koper smo po 
daljšem premoru spet ustvarili 
časopis, ki priča o izjemnem 
naložbenem zagonu, ki je ob-
čino zajel v zadnjih 12 letih. 
Seveda bodo nasprotniki ak-
tualnega občinskega vodstva, 
na žalost s številnimi mediji 
na čelu, naš izdelek tudi tok-
rat prav gotovo označili za 
predvolilne floskule. Ustvar-
jalci časopisa bomo zanje spet 
grdi, neetični, enostranski in 
sam bog ve, kaj še, a dejstvo je 
eno: občinski časopis in pred 
slabim letom dni rojeni ob-
činski medijski portal ekoper.
si sta zadnje čase žal skoraj 
edina kanala, prek katerih 
lahko naše občanke in občani 
neobremenjeno spremljate do-
gajanje naše občine, brez ne-
umestnih in odvečnih komen-
tarjev določenih provincialnih 
novinarjev začutite resnični 
utrip tukajšnjih prireditev in 
berete necenzurirane izjave 
zadovoljnih ljudi. Ljudi, ki se 
zavedajo napredka naše ob-
čine, ki cenijo vse številnejše 
infrastrukturne naložbe tako v 
mestu kot tudi na podeželju, ki 
se s ponosom in žarom v očeh 
sprehajajo po širokih in ureje-
nih promenadah, ki so zado-
voljni s tem, da je naše mesto 
čisto in urejeno, da imamo v 
njem ogromno krožišč, zah-
valjujoč katerim ni nikjer več 
nobene gneče. Ljudi, ki eno-
stavno vidijo in se zavedajo, 
da je Koper danes to, o čemer 
smo pred leti lahko le sanjali. 
In ne nazadnje ste prav vsi 
vi, zadovoljne prebivalke in 
prebivalci Mestne občine Ko-
per, tisto naše edino in pravo 
merilo, ki na občinsko vodstvo 
delujete kot kompas, ki nas 
usmerja pri našem delu. Kot 
pravi župan Boris Popovič, je 
vaša podpora za vse nas tista 
prava sodba v imenu ljudstva!

mag. Andreja Čmaj Fakin
Odgovorna urednica

»Predstavljajte si, da ste vi obsojeni, kako bi gledali na to, da gre 
sodnica na dopust z vašo protikandidatko? Se vam to zdi logično ali 
etično?«  se sprašuje prvi mož Mestne občine Koper.

Popovič: Sovražna 
odcepitev Ankarana 
pomeni konec slovenskega 
gospodarstva
Objavljamo intervju, objavljen 9. 9. 2014 na spletnem portalu MMC RTV SLO. Avtor: Luka Lukič, 
fotografije: MMC RTV SLO/Matej Pušnik. 

�Realno gledano je dobrega župana težko zamenjati,« pravi Boris Popovič, 
župan Mestne občine Koper, ki bo na letošnjih lokalnih volitvah poskušal volivce 
prepričati, naj mu namenijo še četrti mandat. �To bo zame sodba v imenu ljudstva, 
ne pa sodba sodnice, ki je obenem najboljša prijateljica moje protikandidatke.«

Aprila ga je prvosto-
penjsko sodišče obsodilo na tri 
leta zaporne kazni zaradi zlorabe 
položaja pri prodaji občinskega 
zemljišča, a Popovič je prepričan, 
da sodba ne bo potrjena na viš-
jem sodišču. Zmotnost sodbe pa 
bodo po njegovem mnenju spre-
videli tudi volivci, zato meni, da 
so mu s sodbo pravzaprav nare-
dili uslugo v predvolilnem boju.

Popovič je pragmati-
čen sogovornik, ki vsako svojo 
utemeljitev nasloni na konkre-
tno situacijo in argumentacijo 
skoraj vedno sklene z retoričnim 
vprašanjem. S fotografom Ma-
tejem sva njegov pragmatizem 
še najbolje spoznala, ko sva se v 
intervjuju dotaknila gradnje šole 
v Svetem Antonu. Vztrajal je, da 
naju zapelje k šoli, da se na svoje 
lastne oči prepričava o rezultatih 
njegovega dela. Med ogledom 
spoznava, da je tudi podrobno 
seznanjen s tehničnimi zna-
čilnostmi res velikega objekta, 
ogled pa, tako kot vselej, sklene 
z vprašanjem: »Mi lahko poves-
ta za kakšen kraj, kjer imajo tako 
veliko in tako opremljeno po-
družnično šolo?«

Čeprav ga med izletom 
po Kopru večkrat zmoti telefon, 
saj ga v njegovem štabu čakajo 
sodelavci in priprave na volitve, 
naju zapelje tudi do spornega 
zemljišča, katerega prodaja je 
končala na sodišču, in naju vpra-
ša, ali bi lahko kdor koli našel 
kupca, ki bi za to zemljišče odštel 
več.
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S Popovičem smo se 
srečali v Žusterni, tik ob nje-
govem volilnem štabu, ki so ga 
s sodelavci vzpostavili prav na 
dan intervjuja, torej v četrtek. 
Kljub nestrpnosti sodelavcev si 
je za naša vprašanja vzel čas. Za 
trenutek naju je sicer prekinil 
Zmago Jelinčič, ki je Popoviča 
želel nekaj vprašati, a sta se do-
govorila za drugič. Dokončno 
pa sva intervju morala preki-
niti zaradi sestanka z upravo 
Luke Koper. »Si predstavljate, 
šele danes se bom prvič sestal 
z novo upravo Luke.«

Tako je kljub skorajda 
celodnevnemu izletu v Koper 
in dobri dve uri trajajočemu 
intervjuju še nekaj perečih 
vprašanj, ki sem jih ob izdatni 
in neprecenljivi pomoči ko-
legov z Obale pripravil zanj, 
ostalo brez odgovora. Bodo 
pa odgovore gotovo dobila ob 
naslednji priložnosti. 

Začele so se priprave na pred-
volilno kampanjo. Ste ob vstopu 
vanjo optimistični?

Sem vedno optimisti-
čen, tako da to ni nič novega.

Pa vendarle ste bili na prvi sto-
pnji zaradi zlorabe položaja pri 
prodaji občinskega zemljišča 
obsojeni na 3 leta zapora in dve 
leti prepovedi opravljanja žu-
panske funkcije. Kako mislite, 
da bodo volivci sprejeli kot kan-
didata za župana nekoga, ki je 
sicer le na prvi stopnji, pa ven-
dar obsojen storitve kaznivega 
dejanja?

Ta sodba bo na voliv-
ce vplivala izključno pozitivno, 
tako da so mi z njo pravzaprav 
naredili veliko uslugo. Vsako-
mur je namreč jasno, da je to 
politična sodba, ki je nastavlje-
na in pripravljena od sodnice. 
Slednja je obenem najboljša 
prijateljica notarke, ki bo na 
teh volitvah moja protikan-
didatka, tako da takšni sodbi 
medsebojno povezanih ljudi 
ne more nihče verjeti. Ljudje v 
Kopru nas zelo dobro poznajo, 
poznajo pa tudi koprsko sodiš-
če. Ljudje tudi zelo dobro vedo, 

resnične, zdaj pa mi povejte, 
kako naj grem v zapor za nekaj, 
česar nisem naredil. Naj po-
kažejo kakšen dokaz, prisluh, 
transakcijo, kar koli. To ni pri-
merljivo s Patrio. Tam je dej-
stvo, da so se opravljali nečedni 
posli oziroma, da je prišlo do 
podkupnin. Drugo vprašanje 
pa je, ali sploh imajo dokaze, ki 
zadevo povezujejo z Janezom 
Janšo, mislim, da ne, zato se 
mi tudi ne zdi prav, da je šel v 
zapor. Pri meni pa ni tako. Tu 
nečednih poslov, se pravi pod-
kupovanja ali česa podobnega, 
sploh ni bilo. To sta različni za-
devi, ki ju ne moremo primer-
jati, še manj pa enačiti.

Skratka, odločitve 
višjega sodišča se niti slučaj-
no ne bojim. Vsi ljudje vedo, 
kje je ta parcela in kakšna je. 
Poglejte, danes je izklicna cena 
za hotel Barbara v Portorožu 
milijon evrov in pol, obnov-
ljeni Metropol se prodaja za 
dvanajst milijonov evrov, hotel 
Kempinski pa za trideset. Tu 
govorim o že postavljenih ho-
telih, zemljišče zaradi katere-
ga sem obsojen, pa je prazno. 
Poleg tega pa smo s prodajo 
sledili prostorskemu načrtu, ki 
tam predvideva nakupovalno 
središče s hotelom. Ta prostor-
ski načrt smo pripravili, ker so 
prebivalci želeli, da je obrtna 
cona odmaknjena od središča 
in ob javni razgrnitvi načrta ni 
bilo nobenih nasprotovanj. Mi 
smo s to prodajo samo sledili 
prostorskemu načrtu. Mislite, 
da moram zaradi tega v zapor? 
Tako neumni pa državljani in 
državljanke spet nismo. Mis-
lim, da bo prav na tem primeru 
padla sodna in tožilska oblast. 
Mi lahko poveste, komu bo ta 
sodnica odgovarjala, če oziro-
ma ko bo višje sodišče sodbo 
razveljavilo?

Omenili ste tudi notarko Polko 
Boškovič, ki bo na letošnjih vo-
litvah tudi vaša protikandidat-
ka. Pravi, da kandidira zato, 
ker med občane sejete politiko 
zastraševanja in maščevanja. 
Da omogočate privilegije ozki 

kaj pomeni za takšno zemljišče 
iztržiti sedem milijonov evrov 
brez davka in komunalnega 
prispevka. Če veste, da se lad-
jedelnica ob morju v Izoli pro-
daja vključno s komunalnim 
prispevkom in obstoječimi 
halami za štiri milijone in pol, 
potem je nerealno pričakova-
ti, da bi mi lahko za njivo na 
Serminu iztržili več. Nikoli v 
zgodovini Kopra nismo iztržili 
boljše cene za kvadratni meter 
zemljišča na tej lokaciji.

Toda sodišče vam in soobtože-
nim v sodbi očita tudi nepravil-
nosti pri pripravi razpisa ...

Meni očitajo, da sem 
občino oškodoval, ker bi mo-
ral to zemljišče prodati po višji 
ceni. Ampak, kako naj to sto-
rim, če pa ni nobenega kup-
ca? Sodbo bi še razumel, če bi 
obstajal nekdo, ki bi to kupil 
po višji ceni, vendar drugih 
kupcev ni in jih tudi nikoli ni 
bilo. Tudi postopek prodaje je 
potekal korektno in skladno 
z zakonom oziroma predpisi. 
Ta postopek so vodili ljudje, 
ki so za to odgovorni, in s tem 
nimam nobene zveze. Nisem 
strokovnjak za razpise, niti 
predstojnik katerega izmed 
uradov. Mi imamo na občini 
svoje pravnike, ki to pripravlja-
jo. Občasno pa vključujemo še 
zunanje pravnike in tudi tokrat 
smo jih.

O sodbi bo odločalo tudi višje 
sodišče, kakšna so vaša priča-
kovanja glede te odločitve?

Nimam nobenih pri-
čakovanj. Meni je jasno, da tu 
ni bilo nobenega kriminala. Ta 
sodba je kriminal. Nobeno viš-
je sodišče tega ne more potrdi-
ti, tudi koprsko ne.

Podobno samozavesten je bil 
pred odločitvijo višjega sodišča 
tudi Janez Janša, pa je višje so-
dišče prvostopenjsko sodbo po-
trdilo. Imate že zaradi tega mo-
goče pripravljen rezervni načrt?

Ne. Višje sodišče te 
sodbe ne more potrditi. Vse 
stvari, ki mi jih očitajo, so ne-

skupini prijateljev, preostali pa 
se čez mesec komaj prebijejo … 
Kako bi komentirali te kar hude 
obtožbe?

Če to drži potem tudi 
ona sodi v to »ozko skupino 
prijateljev«. Njena sestra Ana 
Boškovič se je zaposlila na Me-
stni občini Koper prav med 
mojim županovanjem. Bila je 
zaposlena na uradu za nepre-
mičnine in prav ona je priprav-
ljala dokumentacijo za prodajo 
tega konkretnega zemljišča, ki 
mi ga očita tožilstvo, in glej, 
čudež, ona ni bila med obtože-
nimi.

Je mogoče to razlog, da ni več 
zaposlena na občini?

Ne. Še enkrat pravim, 
da s tem poslom ni bilo nič na-
robe. Že pred leti je sama dala 
odpoved, ker je tedaj šla k Ma-
tozu. Skratka, če ti očitki Polke 
Boškovič držijo, potem je tudi 
sama del te elite. Ti njeni očit-
ki so posledica tega, da je ona 
kot notarka večkrat prišla do 
mene z željo, da bi ekskluzivno 
opravljala vse notarske posle 
za občino Koper. Dejstvo pa 
še vedno je, da je bila Polkina 
sestra zaposlena na občini in je 
pripravljala dokumentacijo za 
to zadevo.

Zakaj je potem niste vi kot pri-
čo povabili na sodišče?

Saj je ne obtožujemo, 
da je naredila kar koli narobe. 
Nasprotno, naredila je prav 
tako, kot mora biti. Zdaj pa je 
vse padlo name. Ampak jaz 
tudi o tistem spornem razpi-
snem pogoju nisem imel poj-
ma, dokler nam Računsko so-
dišče ni povedalo, da naj bi bil 
sporen, čeprav smo dobili nje-
govo pozitivno mnenje. Tudi 
več pravnih strokovnjakov in 
doktorjev znanosti nam je pri-
trdilo, Polka Boškovič pa zdaj 
pravi obratno.

Glede njenih očitkov 
o ustrahovanju pa mi vi po-
vejte, kako lahko sedemdeset 
odstotkov volivcev glasuje za 
nekoga, ki ustrahuje kar vse po 
vrsti in počez? Bi vi volili ne-
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koga, ki ustrahuje? Verjetno 
bi mu rekli, da ga boste, toda 
ko bi prišli na volišče, bi seve-
da obkrožili nekoga drugega, 
mar ni to logično?

Verjetno že res, ampak po dru-
gi strani pa bi v taki situaciji 
marsikdo gotovo imel zadržke 
kandidirati na volitvah ...

Če si Polka Boškovič 
upa kandidirati, potem je ver-
jetno vse v redu. Sicer pa na 
vsakih volitvah kandidira de-
set oziroma enajst kandidatov. 
Se je komu od njih kdaj že kar 
koli zgodilo?

Pravite, da optimizem črpate 
iz podpore volivcev. Jo vidite 
kot posledico svojega dela ali 
šibkosti vaših protikandida-
tov?

To je zaradi mojega 
dela in moje osebnosti. Sem 
običajen ljudski človek in 
ljudje to vedo. Po dvanajstih 
letih županovanja vedo za vse 
moje prednosti in slabosti in 
dobrega župana je realno gle-
dano zelo težko zamenjati. Ne 
domišljam si, da sem zmagal 
na svojih prvih volitvah. Tak-
rat je volitve res izgubil tedanji 
župan s svojo ekipo, ker so de-
lali slabo. Na drugih in tretjih 
volitvah pa sem oziroma smo 
zmagali, ker smo delali dobro. 
Če bodo ljudje ocenili, da še 
vedno delam tako, me bodo 
izvolili še enkrat. To bo zame 
prava sodba v imenu ljudstva, 
ne pa sodba, ki jo spiše neka 
sodnica, ki je v najbližjem od-
nosu s protikandidatko. Na 
sodbi bi moralo pisati sodba v 
imenu sodnice Meri Mikac in 
Polke Boškovič, najboljših pri-
jateljic, ki vsako leto počitni-
kujeta na najdražjih lokacijah 
sveta in letita izključno s Fly 
Emirates, saj nobena druga 
linija zanju ni dovolj dobra. 
Saj boste napisali to? Tudi le-
tos sta takoj po sodbi šli za 14 
dni na dopust na Maldive, in 
to, ne boste verjeli, v najdraž-
ji hotel, ki obstaja. Si to lahko 
redno privošči slovenska sod-
nica? Mislim, da ne.

Ste se pa večkrat spogledovali 
tudi s politiko na državni ravni, 
med drugim ste sodelovali pri 
pripravi volilnega programa 10 
+ 100 stranke SDS, potem ste se 
pa razšli ...

Takrat nisem podpi-
ral SDS-a ali pa Janeza Janše, 
temveč program 10 + 100, ki se 
mi je zdel dober. Žal ga Janševa 
vlada ni izvajala, zato smo se 
razšli. Nimam nič proti Janezu 
Janši, kot politik je dober, kot 
predsednik vlade pa ne. Skrat-
ka vse vlade do zdaj so bile 
uperjene proti meni. Se pravi, 
če jaz oziroma Mestna občina 
Koper dobi podpis ministra, 
pomeni, da je vse po predpisih 
in zakonito. Meni ministri ne 
delajo uslug.

Na zadnjih volitvah se vas je 
omenjalo kot kandidata Jan-
kovićeve stranke PS, vendar 
do tega na koncu zaradi vaše 
obsodbe na prvi stopnji ni priš-
lo. Sta z Jankovićem še vedno v 
dobrih odnosih?

Z njim sva v korek-
tnem odnosu. Podpiral sem 
njega, ne pa njegove stranke. 
Na svetu stranke Pozitivne 
Slovenije so se zaradi sodbe 
odločili, da bi bilo dobro, da 
sem le njihov podpornik, ne pa 
tudi kandidat. Se pravi, lahko 
bi bil minister za infrastruk-

Potujete z EasyJetom?
Tudi. Zakaj pa ne. Pa 

tudi z Ryanairom ali pa z Adrio. 
Ne rečem, da ne bi šel z Emira-
tesom, ampak da nekdo trdi, da 
je zanj dober samo Emirates, je 
milo rečeno vzvišeno in nepri-
merno. Predstavljajte si, da ste 
vi obsojeni, kako bi gledali na 
to, da gre sodnica na dopust z 
vašo protikandidatko? Se vam 
to zdi logično ali etično?

Nameravate zaradi tega sprožiti 
kakšne postopke zoper sodnico?

Tudi, seveda. Ampak 
pri nas so tožilci in sodniki ne-
verjetno zaščiteni.

Vrniva se k vašemu delu. Ned-
vomno je res, da se v Kopru pod 
vašim županovanjem dela, ven-
dar ima to tudi svojo ceno. Obči-
no ste v tem času zadolžili za 50 
milijonov evrov ali več kot 1000 
evrov na prebivalca, kar pome-
ni, da sodite med najbolj zadol-
žene občine v državi. Kako se 
boste spopadli z odplačevanjem 
tega dolga?

Mi se s tem dolgom 
ne spopadamo. Smo zadolženi 
popolnoma v skladu z vsemi 
predpisi. Za vsako zadolževanje 
je vedno potrebno tudi soglasje 
ministrstva in dobro veste, da 
v vseh teh letih ni bila nobena 
vlada na moji strani.

turo, kandidirati pa ne smem, 
pa sem jim rekel 'Hvala lepa' 
in sami ste videli, kako se je 
končalo. Na koncu ni bilo na 
listi niti mene, niti Gašparja 
Mišiča, niti Jankovića niti de-
setih županov, ki naj bi pri tem 
sodelovali. Takrat sem mislil, 
da bomo s skupnimi močmi 
dobili okoli dvajset odstotkov 
glasov, mogoče celo več, na 
koncu pa niso prišli niti v par-
lament, in to je izključno njiho-
va napaka. Lahko vam povem 
tudi, koga sem volil. Volil sem 
DeSUS, ker preprosto ni bilo 
prave izbire. Si predstavljate, 
da sem jaz, ki se imam za na-
prednega človeka z vizijo, volil 
DeSUS, kar pravzaprav pome-
ni, da bo vse še naprej tako, 
kot je. Ampak koga drugega pa 
naj bi sploh volil? Blizu mi je 
sicer bil program stranke Nsi, 
ki ga je pripravil ekonomist 
Rado Pezdir. Pezdirja zelo ce-
nim, ampak nisem prepričan, 
ali bi mu obstoječa struktura v 
stranki sledila.

Vrniva se k zadolženosti ...
V državi, kjer manjka 

28 milijard evrov, je 50 milijo-
nov evrov dolga Mestne občine 
Koper majhen denar. Sicer pa 
imamo mi vsako leto več kot 
50 milijonov evrov naložb, kar 
pomeni, da bi lahko dolg že v 

Boris Popovič eno od rešitev za našo državo vidi v tujih investitorjih, ki pa jih bomo po njegovem pritegnili le, 
če bomo znižali davke in skrajšali birokratske postopke. 
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»V razvoj je treba tudi nekaj vložiti, toda takoj, ko nekdo vloži v razvoj, 
nastane težava,« pravi Popovič.

enem letu odplačali, če ne bi 
ničesar vlagali. Ampak nekaj 
vendar moramo delati. Sicer pa 
mi kredit odplačujemo redno 
brez najmanjših težav. Samo iz 
Luke Koper imamo sedem mi-
lijonov evrov prihodkov, pred 
mojim županovanjem pa jih 
je bilo manj kot milijon, tako 
da objektivno kredit brez težav 
odplačujemo. Se pa letna obre-
stna mera naših kreditov giblje 
med 1,65 in 2,25 odstotka, pri 
čemer so vsi krediti dolgoroč-
ni. Mi nimamo nekih kratko-
ročnih kreditov po šest, osem, 
deset in več odstotnih obre-
stnih merah, zaradi katerih 
podjetja v Sloveniji propadajo. 
Sicer pa imamo tudi ogrom-
no vrednost v nepremični-
nah. Tudi Gregor Strmčnik, 
ki Danijelu Starmanu pomaga 
razbijati občino Koper in usta-
navljati občino Ankaran, je po-
vedal, da je samo na območju 
krajevne skupnosti Ankaran za 
100 milijonov evrov stavbnih 
zemljišč v lasti občine Koper. 
Se vam zdi, da smo revna ob-
čina? Mi s temi krediti nismo 
izplačevali plač ali pokojnin, 
kot to počne država, temveč 
smo gradili ceste, šole, vrtce, 
kanalizacije, vodovode in tako 
naprej. Mi si lahko privoščimo 
nadstandard. Pri nas ni lačnih 
otrok v šoli, saj vsi dobijo ma-
lico in topel obrok, ne glede na 
to, ali jim ga starši plačajo ali 
ne. Pri nas tudi ni brezdom-
cev pod mostovi, kot je to bilo 
običajno, preden sem postal 
župan, ampak so nastanjeni v 
za to urejenih in modernih za-
bojnikih. Manjkata pa nam le 
še nova vrtec v Dekanih in šola 
na Škofijah.

Kako pa je s šolo v Svetem An-
tonu, kjer so otroci v sto let stari 
stavbi, novo pa naj bi prene-
hali graditi? Med drugim vam 
prav na tem primeru očitajo, 
da večino naložb usmerjate v 
središče mesta, zanemarjate pa 
podeželje.

To ni res. To je šola, 
ki jo bomo še pred volitvami 
odprli, vredna pa je kar sedem 
milijonov evrov. Če bi ta oči-

krbeti za celo Slovenijo? Mi 
gotovo še potrebujemo okoli 
200 neprofitnih stanovanj. Go-
tovo je tudi, da ne bo nikoli vse 
brezhibno za vsakogar. V dva-
najstih letih mojega županova-
nja se je število prebivalcev v 
Mestni občini Koper povečalo 
z 48 na več kot 54 tisoč in ra-
zumljivo je, da novi prebivalci 
niso vsi bogati. Vendar ta teža-
va ni pri nas, temveč na ravni 
države. Mi smo v sodelovanju z 
Javnim republiškim stanovanj-
skim skladom pospešeno gra-
dili neprofitna stanovanja vsa-
ko leto, potem pa se je z vlado 
Boruta Pahorja to, kot tudi vse 
drugo, preprosto ustavilo. On 
je kot predsednik vlade ustavil 
prav vse naložbe in zdaj se ne 
dela nič. Kaj imam jaz s tem? 
Omenjeni gospod pa je za nag-
rado postal predsednik države.

Ko sva že pri tujih investitorjih. 
Kar nekaj občanov je razburila 
novica o 300 in več metrov viso-
kem nebotičniku, ki naj bi zra-
sel v Kopru. Samo za projektno 
dokumentacijo ste v proračunu 
rezervirali 850.000 evrov. Se 
vam zdi, da je javni denar tako 
optimalno porabljen? Zakaj ne 
občina izdelave projektne do-
kumentacije raje prepusti pri-
hodnjemu investitorju?

Teh 850 tisoč evrov 
vključuje samo idejno zasnovo 
in razpis natečaja za projektan-
te, potem pa je stvar investitor-

tek držal, potem me ljudje na 
podeželju seveda ne bi volili. 
Sicer pa imamo po vsej občini 
11 osnovnih šol in pet podruž-
ničnih. Samo za šolo v Svetem 
Antonu smo dali sedem mili-
jonov evrov, za največjo šolo v 
Kopru pa skoraj dvajset. Smo 
torej bogata občina.

Kaj pa druge naložbe? Občina 
Koper je aprila letos od propad-
lega Primorja za skelet stavbe 
olimpijskega bazena na koprski 
Bonifiki odštela 7 milijonov 
evrov javnega denarja ...

Mi smo to kupili za 
sedem milijonov evrov, čeprav 
je Primorje v to naložbo vlo-
žilo kar 22 milijonov. Je to 
po vašem mnenju slab posel? 
Čeprav se meni situacija okoli 
Primorja ne zdi dobra. Črni-
goja so zaprli, Primorje je šlo 
v stečaj, nedolžni delavci na 
cesto, premoženje pa na raz-
prodajo. Se vam zdi to v redu? 
Cilj torej, zapreti Črnigoja, op-
ravičuje sredstva.

Mar ne bi bilo bolj smiselno vla-
gati drugam, denimo v socialna 
stanovanja?

Mi smo naredili og-
romno socialnih stanovanj. 
Vlagali smo praktično v vse, v 
šole, vrtce, šport, socialo, kul-
turo, ekologijo, nadstandard, 
skratka v vse. Zakaj mislite, da 
so ljudje v Kopru tako zado-
voljni? Zakaj je najnižja brez-
poselnost v Sloveniji prav v 
Kopru? Zakaj je v Izoli in Pira-
nu ter okoliških občinah tako 
velika brezposelnost? V Izoli 
nimajo nobenih delovnih mest 
več, v Piranu pa samo še hotele.

Po socialnih stanovanjih vas 
sprašujem, ker sem med pripra-
vo na intervju govoril z dekle-
tom, ki se je preselila v Koper k 
svojemu partnerju in med dru-
gim je dejala, da so cene naje-
mniških stanovanj zelo visoke 
in ljudem z nižjimi prihodki 
nedostopne, za neprofitna sta-
novanja pa ponudba ne sledi 
povpraševanju.

Pravite, da se je pri-
selila. Ali moram zdaj jaz pos-

jev oziroma investitorja, komu 
bo naročil projekte. Mi ta 
sredstva samo založimo, da ne-
kemu potencialnemu tujemu 
investitorju sploh lahko nekaj 
ponudimo. Ali naj mu ponudi-
mo samo kavo? No, res je sicer, 
da na vladi ne dobite niti kave, 
ampak vas pošljejo na hodnik 
k avtomatu in to je to. Tak je 
sistem poslovanja pri nas. Mi 
moramo nekoga zainteresirati 
in zanj nekaj pripraviti, ne pa, 
da sanjamo, da bo nekdo kupil 
zemljišče, ko bo pa želel gra-
diti, pa se bodo pojavile razne 
civilne pobude proti vsakršni 
gradnji. Kdo bo v takem no-
rem okolju gradil? In zdaj sem 
jaz kreten, ker hočem pripra-
viti nekaj, da privabim investi-
torja, ki bo teh 850 tisoč evrov 
tako ali tako vrnil, obenem pa 
bo v naši občini tudi ogromno 
investiral in omogočil nova, 
kakovostna delovna mesta. Naj 
namesto tega razvojnega vlož-
ka zgradimo dve, ali tri, nepro-
fitni stanovanji? In to naj bo 
razvoj Mestne občine Koper? 
V razvoj je treba tudi nekaj 
vložiti, toda takoj, ko nekdo 
vloži v razvoj, nastane težava. 
Če je to težava, zakaj potem 
država sploh vlaga v univerze, 
razne inštitute, kot je na pri-
mer Institut Jožefa Štefana, in 
šolstvo na splošno? Naj zgradi 
raje kakšno neprofitno stano-
vanje in razvoj ter konkurenč-
nost bosta zagotovljena.
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Pred prejšnjimi lokalnimi voli-
tvami ste dejali, da če vas ljudje 
izvolijo, boste zgradili večna-
mensko dvorano s štirimi te-
niškimi igrišči in 8.500 sedeži. 
Razpisali ste arhitekturni nate-
čaj in podelili za 50.000 evrov 
nagrad, dvorane pa še zdaj ni. 
Kaj se je zgodilo?

Natečaj je bil razpi-
san in komisija se je nagibala k 
izbiri projekta, ki je bil vreden 
36 milijonov evrov za objekt, 
kakršnega si nismo želeli. Imel 
sem idejni načrt španskih 
projektantov, ki bi bil z dav-
kom vred vreden 12 milijonov 
evrov, obenem pa bi bil točno 
tak, kot smo si ga v Mestni ob-
čini Koper predstavljali oziro-
ma želeli. Ampak arhitekturni 
natečaj gre v Sloveniji prek 
arhitekturne zbornice in to je 
spet neka slovenska nebulo-
za. To, da mora iti vsak razpis 
prek te zbornice, je neumnost. 
Sicer pa se je dekan ljubljanske 
fakultete za arhitekturo, Pe-
ter Gabrijelčič, javil tudi pro-
ti gradnji stolpnice v Kopru. 

Borisu Popoviču. Se vam zdi 
normalno, da se nekoga javno 
označi za 'balkanoida' in da je 
mene in moje sorodnike tre-
ba iztrebiti in prepoditi z naše 
zemlje. Takšne in podobne ne-
buloze vsepovsod in nenehno 
ponavlja. Kaj naj naredim dru-
gega, kot da ga tožim?

Ste se pa tudi sami znašli na 
zatožni klopi zaradi razžalitve. 
Večkrat.

Bil sem obsojen, ker 
sem novinarki rekel, da je lju-
bica Brede Pečan. S tem pa 
nisem mislil, da sta v ljube-
zenskem razmerju, temveč, da 
piše v njeno korist. Tudi vsem 
trem svojim otrokom rečem 
ljubica, ker so pač moji ljub-
ljenci, kar sem mislil tudi v 
omenjeni situaciji in za tako 
nežaljivo in neškodljivo opa-
zko so me slovenski sodniki 
obsodili na tri mesece zapora 
z enim letom preizkusne dobe. 
Če bi govoril tako kot gospod 
Vatovec, bi me verjetno dali 
pred strelski vod.

Skratka on nasprotuje razvoju, 
inovativnosti in velikim pro-
jektom, zato pa me zanima, 
kaj bodo njegovi študentje na 
domačih tleh torej projektirali. 
Morda ute za pse? Kako bodo 
kar koli naprednega, novo-
dobnega delali ali razvijali, če 
bodo stolpnice videli le v Du-
baju ali po televiziji? Stolpnica 
bo postavljena na stavbnem 
zemljišču, kjer je bila že načr-
tovana gosta pozidava, mi pa 
bi namesto pozidave celotnega 
območja zgradili vertikalo, na 
preostalem zemljišču pa ogro-
men park. Kaj je s tem narobe? 
Ves svet gradi vertikalno.

To ni edini arhitekt, s katerim 
imate razburkan odnos. Zaradi 
razžalitve tožite upokojenega 
arhitekta Zdravka Vatovca.

On ni arhitekt in ni-
koli ni bil arhitekt. To je tako, 
kot da bi zame rekli, da sem 
doktor ustavnega prava. On je 
samo nergač, ki ni nikoli nič 
naredil, blati pa na nedopusten 
način, tudi, ko je govora proti 

Pereča tema je tudi ustanovitev 
občine Ankaran. Po eni izmed 
najnovejših informacij se je 
pred mesecem v to občino pre-
selilo kar 200 ljudi. Menda ste 
tako želeli povečati število sebi 
naklonjenih volivcev?

Še ena nebuloza. Mi 
smo jasno in javno objavili po-
datek, da to niti slučajno ni res. 
Tu gre za razliko med imeni-
koma za državnozborske in lo-
kalne volitve. Na državnozbor-
skih volitvah lahko volijo le 
državljani, na lokalnih pa tudi 
tujci s stalnim oziroma začas-
nim prebivališčem v Sloveniji 
in takih je v Kopru kar precej. 
Potem se pa takoj pojavi teza, 
da Popovič preseljuje svoje lju-
di. In zdaj naj grem še zaradi 
tega na sodišče? Ne morem 
ves čas odgovarjati za stvari, ki 
niso resnične. Povejte mi vsaj 
eno obtožbo na moj račun, ki 
je resnična.

Nesporno bo odcepitev občine 
Ankaran hud finančni udarec 
za vašo občino. Ostali boste 
brez sedmih milijonov evrov iz 
Luke Koper.

Nesporno je res, da 
sovražna odcepitev občine 
pomeni konec slovenskega go-
spodarstva.

Slovenskega gospodarstva?
Verjetno se boste 

strinjali z menoj, da je Luka 
Koper za slovensko gospodar-
stvo zelo pomembna, še toliko 
bolj za regijsko, še bolj pa za 
samo Mestno občino Koper. 
Če želimo, da se pristanišče 
nemoteno razvija, mu mora-
mo pri tem pomagati prav vsi. 
Toda razbijalci občine na stra-
ni Ankarana, v prvi vrsti sta to 
Danijel Starman in njegov de-
lavec Gregor Strmčnik, razvo-
ju Luke Koper nasprotujejo. 
Nasprotujejo tretjemu pomo-
lu. Potem je tu drugi pomol, 
ki bo ostal v občini Ankaran, 
in ravno tam se opravlja de-
javnost razsutega tovora, se 
pravi premoga, železove rude 
in podobno. Prav Ankaran-
čani so se nad njim najbolj 
pritoževali in zahtevali, da se 

»Stolpnica bo postavljena na stavbnem zemljišču, kjer je bila že načrtovana gosta pozidava, mi pa bi namesto 
pozidave celotnega območja zgradili vertikalo, na preostalem zemljišču pa ogromen park. Kaj je s tem narobe? 
Ves svet gradi vertikalno,« pojasnjuje župan Popovič.
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pomol takoj spremeni v kon-
tejnerski pomol. Toda, ali zdaj 
mislite, da bodo Koprčani ta 
drugi pomol še dopuščali, če 
bo v ankaranski občini, veter 
pa škodljiv prah kljub temu 
razpihava tudi v Koper? Ro-
jevale se bodo nove in nove 
civilne pobude, ki bodo temu 
ostro nasprotovale. Do zdaj 
so se te tendence v Mestni 
občini Koper lahko uspešno 
blažile, ker je občina od Luke 
prejemala kar nekaj denarja 
in smo zato prebivalci prista-
nišče maksimalno dopuščali. 
Toda, če se razdelijo sredstva 
iz Luke polovično med tri ti-
soč prebivalcev, kolikor jih je v 
Ankaranu, preostanek pa med 
51 tisoč prebivalci. Ali mislite, 
da bo druga stran Luko Koper 
še vedno dopuščala?

Ne vidite nobene možnosti do-
govora z občino Ankaran?

Kakšnega dogovora? 
Če polovico sredstev dobi tri 
tisoč ljudi, drugo polovico pa 
preostalih 51 tisoč ljudi. Lahko 
se dogovarjam, kolikor hočem, 
toda, ali mislite, da mi bodo 
ljudje res sledili? Kako naj to 
ljudem razložim? Dejstvo je, da 
bodo ljudje proti vsakršnemu 
podaljšanju prvega pomola. 
To bo civilnih pobud, kolikor 
hočete. Prvi pomol je v središ-
ču Kopra in tu se dela 24 ur, 
luči so nenehno prižgane, ves 
čas ropota, onesnažuje se zrak 
in ljudje to vsa ta leta mirno 
dopuščajo in živijo s to real-
nostjo, saj vedo, da imajo ne-
kaj od tega. Če bo v Ankaranu 
zmagala opcija, ki je za enotno 
občino oziroma ni negativno 
nastrojena proti Mestni občini 
Koper, bo mogoča korektna in 
poštena rešitev odnosov. Brez 
takšnega dogovora Luka Koper 
ne bo imela možnosti razvoja, 
s tem pa niti možnosti obstoja.

Ali je združitev občin res edina 
rešitev za Luko? Mar z gospo-
dom Strmčnikom res ne vidite 
nobene možnosti sodelovanja?

Gospoda Strmčnika 
sem spoznal, ko sem postal 
prvič župan. Takrat je prišel 

Se boste pa s Strmčnikom, če bo 
izvoljen, vendarle morali tudi 
dogovarjati. Ne nazadnje vas 
čaka še delitvena bilanca.

Sem prepričan, da ne 
bo izvoljen in da se bodo ljud-
je odločili pravilno. Od tega je 
odvisna tudi delitvena bilan-
ca. Če bo za župana izvoljen 
Gašpar Gašpar Mišič, o čemer 
sem prepričan, z bilanco ne bo 
težav. V nasprotnem primeru 
pa bodo. Mestna občina Koper 
nikdar ne bo privolila v to, da 
bo pet odstotkov prebivalcev 
dobilo polovico vsega. To pa 
pomeni, da bo zadeva gotovo 
končala na sodišču, kjer bo po-
stopek trajal vsaj dve ali tri leta. 
V tem času pa bosta obe občini 
blokirani, tako, kot je zdaj že 
sedem let blokirana Krajevna 
skupnost Ankaran. Prej smo 
tam veliko delali, zgradili smo 
nov vrtec in šolo. Strmčnik pa 
v štirih letih, odkar je predse-
dnik krajevne skupnosti, ni 
niti pokosil niti pometel ene-
ga samega kvadratnega metra. 
Krajevna skupnost Ankaran je 
bila v katastrofalno zanemarje-
nem stanju. Odločili smo se, da 
mimo krajevne skupnosti An-
karančanom pokažemo, kako 
bi se moralo delati s svojim 
lastnim krajem, in odkar je di-
rektor komunale postal Gašpar 
Gašpar Mišič, je razlika v An-
karanu ogromna. Mi želimo 
ljudem samo pokazati, kako bi 
moralo biti, ker so se nekateri 
že navadili na Gregorja Strm-
čnika, ki mu za urejenost kra-
ja preprosto ni bilo mar. Sicer 

do mene skupaj z Janezom 
Starmanom, ki sem ga zelo 
dobro poznal. Strmčnik je bil 
takrat zaposlen na zavaro-
valnici Adriatic, kjer je vodil 
zdravstveno zavarovanje. No, 
on je k meni prišel z idejo, da 
bi ustanovil svoje podjetje 
in nanj prenesel dejavnost 
zdravstvenega zavarovanja, 
meni pa je predlagal, da bi 
bil njegov partner in govoril 
o nekih milijardah, bilijonih, 
trilijonih ... Ponudbo sem 
prijazno zavrnil, ker se na ta 
posel ne spoznam. Postal sem 
župan in hotel sem to nalogo 
opravljati čim boljše, obljubil 
sem pa pomoč, če me bodo 
potrebovali. To je bila prva 
zamera. Nekaj let pozneje me 
je Janez Starman poklical, 
naj pridem v njegovo pisarno 
na sestanek z njegovim oče-
tom Danijelom Starmanom 
in Gregorjem Strmčnikom. 
Ko sem prišel tja, je Dani-
jel govoril o tem, da je treba 
dokončno razbiti to 'rdečo 
trdnjavo', kjer so vedno zma-
govale leve stranke. Rekel je, 
da moramo razbiti Mestno 
občino Koper in ustanoviti 
Zvezo občin Koper. To po-
meni ustanoviti pet oziroma 
šest novih majhnih občin, 
jaz naj bi bil veliki šerif, ki ga 
bodo novi mali župančki se-
veda ubogali. Delo bi si raz-
delili tudi pravniki. Matoz, v 
katerega sem zaljubljen, naj 
bi še vedno opravljal dela za 
Koper, delo v preostalih ob-
činah pa bi si razdelili oni. 
To sem seveda odklonil, ker 
smo se v naši družini vedno 
bojevali za enotno občino. 
Konec koncev pa sem postal 
župan Mestne občine Koper, 
takšne, kot je, in ne morem 
si zamisliti, da bi ravno jaz to 
občino, ki mi je bila zaupa-
na od volivcev, šel razbijat. 
Tako je bilo. Naj bo vsake-
mu kristalno jasno: Mestno 
občino Koper je razbil Da-
nijel Starman, večni razbija-
lec koprske občine, Gregor 
Strmčnik je le eden izmed 
njegovih vojakov. Žalostno, a 
resnično.

pa se pozanimajte, kako je pri 
njem doma. Poglejte, kako ima 
urejeno okolico vrstne hiše, pa 
vam bo takoj vse jasno. Povej-
te mi, kateri neobremenjeni 
volivec bo dovolil, da občina 
zaradi delitvene bilance gospo-
darsko in vsestransko stagnira 
še naprej?

Mogoče tisti volivci, ki so na 
referendumu podprli občino 
Ankaran?

Ne verjamem, da 
bodo ljudje še naprej naseda-
li temu človeku in prepričan 
sem, da bo tokrat debelo iz-
gubil. Referendum je bil pos-
vetovalne narave. To pomeni, 
da ni zavezujoč, zato ga takrat 
mi tudi nismo vzeli tako res-
no. Oni pa so hodili od vrat 
do vrat in širili nešteto laži 
proti meni. Na koncu se je 
izšlo tako, da je bilo 750 ljudi 
proti novi občini 950 pa za, 
več kot 1000 ljudi pa sploh ni 
šlo na referendum tudi zaradi 
prepričanja, da referendum ne 
more uspeti. Potem pa pravijo, 
da so se volivci odločili. Kako 
neki? Le slaba tretjina in še to 
na posvetovalnem referendu-
mu.

Pa vendarle je na vsakem gla-
sovanju, tudi na volitvah, tako, 
da odločijo tisti, ki gredo na 
volišče.

Posvetovalni referen-
dum je posvetovalni. In pika. 
Ne more biti zavezujoč. Če bi 
bil referendum v Ankaranu 
zavezujoč, bi verjetno šlo nanj 
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neprimerno več ljudi in tudi 
mi bi kampanjo zastavili precej 
resneje. Mi si nismo predstav-
ljali, da je delitev Luke na po-
lovico zaradi peščice posame-
znikov sploh mogoča. Tudi 
državna politika je na neki 
točki končno spregledala in to 
neumnost hotela ustaviti, pa jo 
je na koncu izpeljalo kar ustav-
no sodišče, kar je edini primer 
na svetu. Kaj takega se ne more 
zgoditi niti v Zimbabveju niti v 
Somaliji.

Ustavno sodišče pa je ustavi-
lo tudi vaše domnevno sporno 
prodajanje stavbnih zemljišč na 
območju Ankarana.

V naši državi imata 
Ciril Ribičič in Rajko Pirnat 
ogromno moč in veljata za naj-
bolj spoštovana pravnika v vsej 
Sloveniji. Ko Ribičič ali Pirnat 
nekaj napišeta, je tako, ne glede 
na to, da se vsi drugi pravniki ali 
ustavni pravniki s tem ne stri-
njajo. Tako pač je in tako mora 
biti in konec. Stvar je končana. 
Se vam to zdi dobro in normal-
no v neki državi, ki se ima za 
demokratično? Spominja me 
na tiste čase takoj po vojni, ko je 
tudi imel glavno besedo Ribičič.

Bilo je tudi nekaj drugih opozo-
ril, da se s prodajo utegne zap-
lesti, zakaj ste se sploh odločili 
zanjo?

Glejte, sem župan 
Mestne občine Koper. Izvoljen 
sem bil na zakonitih in demo-
kratičnih volitvah. Nepremični-
ne, se pravi stavbna zemljišča, 
so naša last. Logično je, da jih 
prodajamo. Kako bi drugače 
gradili? Kako bi Strmčnik pri-
šel iz Celja živet v Ankaran, če 
se zemljišča ne bi prodajala? 
Ali bo morda vse gradila ob-
čina sama? Povejte mi, katera 
občina pa ne prodaja stavbnih 
zemljišč? Kako pa naj bi se dru-
gače razvijali?

Pa vendar ste na začetku pogo-
vora dejali, da ni najugodnejši 
čas za prodajo nepremičnin ...

Počakajte. Se midva 
pogovarjava za zdaj ali za ne-

nepremičninskem trgu nismo 
naredili novega prostorskega 
načrta, ga bomo pa v kratkem 
morali. Sicer pa, kako bi gradili 
vrtce, šole in zadostili novim in-
frastrukturnim potrebam, če ne 
bi prav ničesar prodajali? Boste 
pa videli tudi, da bo Strmčnik, 
če bo zmagal, zelo hitro spremi-
njal namembnost zemljišč. To 
zelo dobro vem, ker imajo tako 
imenovani bojevniki za neod-
visnost Ankarana v lasti pre-
nekatera kmetijska zemljišča, 
ki jim želijo nujno spremeniti 
namembnost in s tem zaslužiti. 
Tega seveda do zdaj niso mogli. 
Sicer pa, ali mislite, da oni ne 
bodo prodajali obstoječih stav-
bnih zemljišč? Ali mislite, da 
bodo samo kosili travo na njih? 
Tega jim ne verjamejo niti otro-
ci v vrtcih.

kaj let nazaj? Ne moremo zdaj 
govoriti na pamet. Mi še ved-
no prodajamo nekatera stavb-
na zemljišča, vendar ne vsega. 
Prodajamo samo tista, pri ka-
terih menimo, da je nujno po-
treben razvoj, ne prodajamo pa 
vsepovprek in niti slučajno ne 
bomo vsega prodali.

Se pravi bi tudi v Ankaranu 
prodajali več, če bi bil čas ugo-
dnejši?

Da seveda, in tudi v 
Kopru. Če je stavbno zemljišče, 
je normalno, da bo tam nekoč 
stavba. Moram pa jasno pove-
dati, da v vseh 12 letih mojega 
županovanja nismo niti kvadra-
tnega metra kmetijskih zemljišč 
spremenili v stavbno, kot se je 
to počelo v večini preostalih 
občin. Mi prav zaradi težav na 

V svojem kabinetu ste zapos-
lili tudi Sebastjana Jeretiča. 
Znano je, da se je g. Jeretič, do 
zdaj obrnil (nekateri pravijo, 
da je na simbolni ravni zaril 
nož v hrbet) proti tedanjemu 
predsedniku vlade Borutu 
Pahorju in tudi proti aktual-
nemu županu Pirana Petru 
Bossmanu, za katera je skrbel 
pred izvolitvijo na omenjena 
položaja. Se ne bojite, da bi 
tudi proti vam podobno rav-
nal?

Ne. Zadevo vidim 
drugače, in sicer, da je Borut 
Pahor obrnil hrbet Jeretiču, 
ko je vodil politiko, ki ni bila 
skladna s tem, kar so obljub-
ljali. Sicer pa poglejte, koliko 
volivcev je Pahorju obrnilo 
hrbet. Takrat so imeli 30 po-
slancev, po prenehanju so-
delovanja z Jeretičem pa so 
padli na 10, zdaj na 6, kmalu 
pa bodo na ničli. Kar zade-
va Bossmana, sem že tedaj v 
kampanji rekel, da bo imel 
'nadžupana', ki je bil tudi fi-
nančni podpornik njegove 
kampanje in je zdaj finančni 
podpornik Polke Boškovič. 
Bossman svojega 'nadžupana' 
zelo pridno in brezkompro-
misno uboga.

Kdo pa je ta »nadžupan« Pi-
rana?

Vejsil Hot. On je nje-
gov 'nadžupan' in je v Porto-
rožu vse. Če se vi v Portorožu 
ne zmenite z njim, nimate 
tam česa iskati. Pri nas se ve, 
kdo je župan in kdo je občin-
ski svet, tam pa se ve, kdo je 
Vejsil Hot, in ob zmagi Polke 
Boškovič bi postal tudi 'na-
džupan' Kopra. Ali si sploh 
lahko želimo še kaj boljšega? 
Nimam 'nadžupana', zato 
tudi nimam nobene bojazni, 
da bi mi Jeretič obrnil hrbet.

Na občinskem inšpektoratu 
ste pred časom kot vodjo te 
službe zaposlili Ljubišo Mi-
hajloviča, direktorja občinske 
uprave Piran, za katerega se je 
v sodnem postopku izkazalo, 
da je ponarejevalec diplome. 

»Vprašajte se, zakaj je z vsemi, ki z menoj kakor koli sodelujejo ali se 
normalno pogovarjajo, takoj vse narobe,« se sprašuje prvi mož Mestne 
občine Koper.
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Piranski župan se mu je ravno 
zato odpovedal. Vas ne moti, da 
ste zaposlili ponarejevalca ura-
dnih listin?

Ni šlo za ponarejanje 
diplome, ampak naj bi šlo za 
ponarejanje potrdila, da naj bi 
bil zaposlen na prejšnjem de-
lovnem mestu, kjer je bila nujna 
sedma stopnja izobrazbe. To je 
velika razlika. Sicer pa Mihajlo-
vič tako izobrazbo ima. In to ne 
ponarejeno.

Še vedno pa gre za poneverbo 
uradne listine ...

To naj bi bil uradno 
razlog, da sta se z Bossmanom 
razšla, ampak dejstvo je, da sta 
bila z 'nadžupanom' Vejsilom 
Hotom v nesoglasju podobno, 
kot je bil v nesoglasju z njim tudi 
Jeretič. Mihajlovič me je prepri-
čal, da to ni res, se pa ni pritožil 
na sodbo, ker se ni želel pojav-
ljati v medijih. Meni se je doka-
zal kot direktor piranske občine 
in ima skupaj z Jeretičem največ 
zaslug, da je Bossman postal 
župan. Zanima me samo, kak-
šen delavec je in Mihajlovič se 
je izkazal za izrednega delavca 
in operativca, ko je uredil našo 
redarsko in inšpektorsko službo 
toliko, da nam je zdaj v ponos. 
Razlika med časom, preden je 
prišel na ta položaj, in zdaj je 
kot noč in dan.

O kakšnih razlikah govorite?
Vsi redarji so urejeni. 

Ko so v uniformi, morajo biti 
obriti, urejeni, počesani, postri-
ženi ... tako, kot se spodobi za 
človeka v uniformi. Tudi menta-
liteta redarjev se je popolnoma 
spremenila. Zdaj ne kaznujejo 
vsakega za vsako malenkost, 
ampak le tiste, ki res namenoma 
ponavljajo vedno iste prekrške. 
Mi smo občina, upam, da ne 
edina, v kateri redarska služba 
posluje z minusom, na kar sem 
zelo ponosen. Ne potrebujemo 
inkasantov, temveč smo tu, da 
občane opozarjamo na parki-
ranje in spodobno vožnjo. Sicer 
pa poglejte, kaj se je zgodilo v 
Mariboru, ko so na vsakih 50 
metrov postavili radarje. Zakaj 

je funkcijo predsednika uprave, 
njegovi osnovni nalogi sta bili 
vodenje podjetja in njegov ra-
zvoj. Kriminalisti pa so tisti, ki bi 
se morali s temi stvarmi ukvarja-
ti. Bi bilo pa zanj očitno bolje, če 
bi želel ostati na tem mestu dlje, 
da bi opravljal delo kriminalista 
in bi ovajal vse po dolgem in 
počez. Očitali so mu tudi, da je 
kljub privarčevanemu milijonu 
evrov takoj potem podpisal dva 
milijona evrov in pol vredno 
sponzorsko pogodbo z nogome-
tnim klubom Koper. Ampak tu 
gre za petletno pogodbo, ki se 
je iztekla prav v tem času, ko je 
Gašpar prevzel položaj predse-
dnika uprave. Prejšnji v. d. pred-
sednika uprave, ki se je potegoval 
za ta položaj, je podpisal pismo 
o nameri za podaljšanje te po-
godbe. Popolnoma normalno je, 

bi svoje občane vznemirjal s 
takšnimi neumnostmi? Skrat-
ka, Mihajlovič je redarsko služ-
bo popolnoma preuredil in zato 
se zahvaljujem Bossmanu, da ga 
je odpustil.

Znano je, da visoko cenite 
Gašparja Gašparja Mišiča, zato 
ni bilo presenečenje, da ste ga 
vzeli k sebi najprej kot svetoval-
ca, zdaj pa je že direktor Komu-
nale Koper.

Zelo sem ponosen 
nanj in na njegovo delo. Je iz-
redno delaven, podjeten, or-
ganiziran, avtoritativen, zna 
prepričati in animirati ljudi, da 
delajo z veseljem z njim. Če ga v 
Luki Koper ne bi odpustili tako, 
ga nikdar ne bi mogel zaposli-
ti v Komunali Koper, kar je za 
naše mesto nedvomno še ena 
od mnogih dodanih vrednosti.

Vselej hvalite njegove operativ-
ne sposobnosti. Toda ob prevze-
mu uprave Luke Koper je med 
drugim obljubljal, da bo razkril 
vse lobije, ki so se zažrli v Luko. 
Drži sicer, da funkcije ni op-
ravljal dolgo, a vendarle ostaja 
vtis, da večjih razkritij lobijev ni 
bilo. Ali smo kaj prezrli?

Ste. On je prišel v 
Luko Koper in takoj je na enem 
samem poslu privarčeval mili-
jon sto tisoč evrov. Pri drugem 
poslu, vrednem dva milijona 
in osemsto tisoč evrov, pa je 
našel ponudnika s podobni-
mi referencami, ki je bil kar za 
sedemsto tisoč evrov cenejši. 
Tudi teh sedemsto tisoč evrov 
bi drugače šlo v zrak. To je in-
teres tistih, ki so imeli zveze in 
ki so se želeli z njim pod mizo 
'dogovoriti', tako, kot so se do-
govarjali v preteklosti. Mar res 
mislite, da se tam ne dogaja nič 
takega in so vsepovsod sami ve-
liki poštenjaki? Če je tako, zakaj 
je bilo treba Gašparja Gašparja 
Mišiča nujno in takoj, za vsako 
ceno, odstraniti?

Pa menite, da bi moral te ljudi 
tudi ovaditi?

Ne. On je operativec 
in naj dela v podjetju. Opravljal 

da mora Luka Koper nekaj tudi 
sponzorirati v kraju, kjer poslu-
je, tudi zaradi njenega spornega 
vpliva na okolje. Gašpar je le na-
daljeval že zdavnaj dogovorjeno 
sponzorsko pogodbo in zneska 
ni povišal niti za cent, ni vklju-
čil niti inflacijskega korektorja, 
pa so mu nekateri takoj očita-
li, da je vse, kar je privarčeval, 
dal Popoviču. Kaj ima Popovič 
s sponzorstvom nogometnega 
kluba Luka Koper? Klub letno 
porabi do 1,3 milijona evrov, 
od tega 500 tisoč evrov pokrije 
Luka Koper, 200 tisoč Mestna 
občina Koper, preostalo mora 
klub dobiti na trgu. Kaj je zdaj tu 
narobe z Gašparjem Mišičem? 
Vprašajte se, zakaj je z vsemi, ki 
z menoj kakor koli sodelujejo ali 
se normalno pogovarjajo, takoj 
vse narobe.

Zadolženost občin ni problematična
Banka Slovenije je pred kratkim objavila informacijo o 
tem, da zadolženost občin ni problematična. Svet Banke 
Slovenije je namreč obravnaval informacijo o javnofinanč-
nih gibanjih na področju lokalnih skupnosti v Sloveniji s 
poudarkom na zadolženosti občin. Banka Slovenije je tako 
ugotovila, da velikost dolga občin z makroekonomskega 
vidika ni problematična, saj je dolg relativno nizek, obči-
ne pa praviloma redno poravnavajo svoje obveznosti. Dolg 
lokalne ravni države je ob koncu leta 2013 znašal 2,1 od-
stotka BDP oziroma slabe tri odstotke celotnega dolga dr-
žave. Zapisali so še, da se občine kratkoročno zadolžujejo 
iz likvidnostnih vzrokov, dolgoročno pa zaradi izvajanja 
investicij. Njihovo zadolževanje pa je zakonsko omejeno, 
in sicer se omejitev nanaša na najvišjo dovoljeno kvoto 
letnih odplačil glavnice dolga z obrestmi (in ne na višino 
dolga) ter na soglasja, ki jih za zadolževanje občin daje 
ministrstvo za finance. Po oceni Banke Slovenije so ob-
čine na podlagi podatkov za leto 2013 izkoristile približno 
polovico dovoljene kvote letnih odplačil dolga in obresti.
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ŠPELA PONOMARENKO JANIĆ za 
vrhunske dosežke v kajaku in za velik 
prispevek k promociji Mestne občine Koper 
in države Slovenije v svetu.

GAŠPER VINČEC za vrhunske dosežke v 
jadranju in velik prispevek k promociji Mestne 
občine Koper in države Slovenije v svetu.

TINE KOCJANČIČ (VALENTINO 
KANZYANI) za izjemne dosežke pri 
ustvarjanju in predstavljanju sodobne 
glasbe ter za mednarodno odmevnost in 
promocijo Mestne občine Koper in države 
Slovenije v svetu

AMBROŽ ČOPI za izjemno glasbeno 
ustvarjalnost in prispevek k razvoju in 
oblikovanju slovenske glasbene kulture.

AKADEMSKI PEVSKI ZBOR UNIVERZE 
NA PRIMORSKEM za uspešno desetletno 
ljubiteljsko zborovsko petje ter za 
pomembno vlogo pri sooblikovanju glasbene 
umetnosti.

DRUŠTVO ZA REŠEVALNE PSE BURJA 
KOPER za humanitarno, odgovorno in 
požrtvovalno delo z reševalnimi psi.

Kdo so letošnji občinski nagrajenci?
Tudi letos je Mestna občina Koper izbrala občinske nagrajence, ki so prejeli priznanja na slavnostnem dogodku, ki 
so ga pripravili v minulih dneh v prenovljeni cerkvi sv. Frančiška. 

Letošnji občinski nagrajenci, prejemniki 
priznanja 15. maj, so:

Prejemniki »priznanja z veliko plaketo« 
pa so:

Gašper Vinčec kot odličen promotor Kopra 
GAŠPER VINČEC je dolgole-

tni slovenski jadralec, član Jadralnega 
društva Finn Slovenije s sedežem v Ko-
pru, ki je svoje veščine pridobil v Jadro 
klubu Koper. Kar osemkrat je bil razgla-
šen za najboljšega koprskega športnika, 
dvakrat se je udeležil olimpijskih iger (v 
Atenah 2004 in Pekingu 2008). Njegov 
najboljši dosežek je prav gotovo 7. mesto 
na olimpijskih igrah v Pekingu, v Atenah 
pa je dosegel 20. mesto. Je tudi dobitnik 
Bloudkove plakete za vrhunske dosežke. 
Gašper Vinčec je bil več kot 20 let na sa-
mem vrhu najboljših jadralcev v olimpij-
ski disciplini enosed Finn. Leta 2001 se je 
že kot dvajsetletnik odločil, da se preizku-
si v jadralsko najtežjem olimpijskem ra-
zredu Finn. Rezultat treningov in priprav 
je bila osvojitev bronaste medalje v mla-
dinski konkurenci na SP 2002 v Atenah. 
Kasneje so sledili sami vrhunski rezultati 
in leta 2005 tudi srebro na evropskem pr-
venstvu v švedskem Kalmarju. Po evrop-
skem prvenstvu so sledili padci in vzponi, 
ki so 11. junija 2007 zaznamovali njegov 
največji uspeh do danes, in sicer bronasto 
medaljo na svetovnem prvenstvu v Cas-
caisu (Portugalska), ta pa mu je prinesla 
tudi vozovnico za OI v Pekingu. Število 
njegovih medalj z drugih tekmovanj je 
težko našteti, zato naj izpostavimo samo 
najpomembnejše. Svetovni pokali: 6. 
mesto – svetovni pokal SOF Hyeres, 2005, 
1. mesto – svetovni pokal Kieler 2005, 3. 
mesto – svetovni pokal Medemblik 2005, 
1. mesto – svetovni pokal Kiel 2007. Med-
narodne regate: 1. mesto – Finn cup Mal-
cesine 2004, 4. mesto – pokal princese 
Sofije Palma de Mallorca 2006, 1. mesto 
– Split Olympic Sailing week 2007. Leta 
2005 je bil uvrščen kot 5. na svetovni le-
stvici ISAF 06.

Gašperja poznamo tudi kot zelo 
preprostega športnika, ki je vzor mnogim 
mladim športnikom, kar dokazuje tudi 
njegova vloga pri vodenju šole za mlade 
jadralce, ki jo zadnje čase uspešno izvaja 
v Kopru. Gašper se lahko pohvali tudi s 
tem, da je leta 2007 prejel prestižno pri-
znanje za fair play potezo leta, ki mu jo je 
podelilo Društvo novinarjev Slovenije na 
svečani prireditvi Športnik Slovenije.
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S strokovnostjo, zagnanostjo in energijo do 
vrhunskih dosežkov

Ambrož Čopi je dejaven na raz-
ličnih področjih in povsod s svojo strokov-
nostjo, zagnanostjo in energijo prepriča in 
dosega vrhunske rezultate. Njegova strast in 
predanost glasbi navdušujeta in navdihujeta 
številne mlade glasbenike doma in po Slove-
niji, da mu sledijo, in poslušalce, ki jih nje-
gova glasba ali srčna interpretacija prepriča 
in prevzame, da prisluhnejo. Težko bi našli 
glasbenega ustvarjalca, ki se s tako vnemo 
predaja umetnosti in hkrati razdaja svoje 
znanje in ljubezen do nje. Njegovo več kot 
20-letno ustvarjanje je tudi v Kopru pustilo 
močan pečat. Od leta 1999 pa do danes je 
vodil (ali še vodi) mnoge zborovske sestave, 
s katerimi je dosegel odlične rezultate na 
tekmovanjih doma in v tujini. Vse od za-
četka navdušuje mlade nad sodobno glasbo 
in širi njihovo obzorje ter znanje. Z zaveda-
njem, da okolje pomembno vpliva na razvoj 
različnih glasbenih dejavnosti in posame-
znikov, Ambrož Čopi s svojimi zasedbami 
vseskozi z zanimivimi idejami in preda-
nostjo organizira koncertne cikle, s katerimi 
pomembno soustvarja kvalitetno glasbeno 
ponudbo na Obali. Tako sta na njegovo po-
budo nastala Mednarodni zborovski festi-
val Koper in Mednarodni bienale sodobne 
glasbe Koper (2008, 2010, 2012, 2014), ki 
ga je oblikoval skupaj s Tatjano Jercog in ki 
sodi med najzanimivejše tovrstne dogodke 
v Sloveniji, veliko odmevnost pa je dosegel 
tudi pri izvajalcih v tujini. Z Akademskim 
pevskim zborom Univerze na Primorskem 
in sodelovanjem z različnimi inštitucijami 
in JSKD RS se je oblikoval mednarodni cikel 
vokalne in instrumentalne glasbe Simfonic 
voices.

Ambrož Čopi, dirigent in občinski nagra-
jenec
»Vesel sem nagrade, ki mi pomeni nekakšno 
potrditev mojega dela. Pomembno se mi 
zdi, da občina prepoznava različne dejav-
nosti, da ceni ljudi iz različnih segmentov. 
Vesel sem, da je nagrado prejel tudi APZ, 
ki je veliko naredil za promocijo Kopra v 

Ivan Vinčec, podjetnik in Gašperjev oče
»Nagrada je veliko priznanje Gašperju 
s strani občanov Kopra. To je znak, da 
je pri nas treba promovirati tudi vodne 
športe, ki so v odnosu do smučanja ali 
nogometa na ravni Slovenije nekoliko 
medijsko zapostavljeni. Zato gre na tem 
mestu tudi zahvala občini, ki je pre-
poznala pomen vodnih športov. 
Sicer pa številni ljudje, ki zadnja leta pri-
hajajo v Koper trenirat h Gašperju, kar 
ne morejo verjeti, da smo del nekdanje 
socialistične Jugoslavije. Naše mesto je 
namreč veliko bolje urejeno kot marsi-
katero drugo v svetu, ki se ima za neko 
eminentno mesto.«

Z glasbo širi dober glas o Kopru 
Koprčan Tine Kocjančič oziroma 

v glasbeni sferi bolj znan kot Valentino 
Kanzyani je svetovno znan didžej, ki je 
v 23 letih svoje kariere nastopal praktič-
no po vsem svetu. Samo v avgustu je na 
primer nastopal na Hrvaškem, v Italiji, 
Avstriji, Nemčiji in celo v Peruju in Ko-
lumbiji. Sodeloval je s številnimi svetov-
no uveljavljenimi glasbeniki, vendar se je 
kljub temu redno, vsakič znova vračal v 
svoj domači kraj. Tako se je denimo maja 
2013 vrnil na svoje »mesto zločina«, v izol-
sko Ambasado Gavioli, kjer je pripravil 
retrospektivo svoje kariere in jo nadgra-
dil z glasbo s prvega avtorskega albuma 
LOVE & GRATITUDE. Svoj jubilej pa 
je Valentino Kanzyani julija lani podaril 
prijateljem, družini in krajanom, ko je na 
brezplačnem druženju na prostem za vse 
generacije v Kopru nastopal s številnimi 
uveljavljenimi glasbeniki. Kot sam pravi, 
20 odstotkov svojega življenja preživlja 
na odru, ostalih 80 odstotkov pa v studiu. 
Lahko bi rekli, da je pravi ambasador Ko-
pra v svetu, saj s svojo glasbo širi dober 
glas o našem mestu. 

zadnjih letih. Vesel sem tudi današnjega 
odprtja tega prelepega objekta, prostora, na 
katerega smo vsi dolga leta samo čakali.«

Zbor, ki pomembno sooblikuje glasbeno 
umetnost

Akademski pevski zbor Univer-
ze na Primorskem deluje pod okriljem 
Študentske organizacije Univerze na Pri-
morskem vse od ustanovitve leta 2004. V 
zboru, ki ga vodita skladatelj in dirigent 
Ambrož Čopi ter asistentka dirigenta An-
dreja Hrvatin, poje približno 50 študentk 
in študentov Univerze na Primorskem 
in drugih zborovskih zanesenjakov. V 
preteklosti so z zborom sodelovale tudi 
asistentki Maja Cilenšek in Eva Jelenc ter 
vokalna pedagoginja Vida Matičič.

Zbor posega v vse glasbene zvr-
sti in stile od renesanse do današnjih dni. 
Posebno pozornost namenja izvedbam 
skladb primorskih skladateljev, v reper-
toar pa umešča tudi redkeje izvajana dela 
in novitete mlajše generacije. V svojih 
projektih združuje primorske glasbenike 
in sodeluje z različnimi domačimi in tuji-
mi zbori, s prirejanjem kakovostnih kon-
certov vokalne in instrumentalne glasbe 
v okviru cikla Simfonic voices pa bogati 
kulturno dogajanje na Obali.

Akademski pevski zbor Uni-
verze na Primorskem redno nastopa na 
prireditvah v okviru Univerze na Primor-
skem in koncertira po Sloveniji ter v tu-
jini. Uspešno se predstavlja na državnih 
in mednarodnih tekmovanjih: dosegel je 
tri zlate plakete na državnem zborovskem 
tekmovanju »Naša pesem« (Maribor, 
2007, 2010, 2012) in najvišje uvrstitve 
na mednarodnih tekmovanjih v Prève-
zi (Grčija 2006), Varni (Bolgarija, 2008), 
Cantonigròsu (Španija, 2011), na Ohridu 
(Makedonija, 2011), v Vilni (Litva, 2012), 
Splitu (Hrvaška, 2012), Prijedoru (Bosna 
in Hercegovina, 2013) in v Milazzu (Si-
cilija, 2013). Kot finalist se je uvrstil na 
tekmovanje za Veliko nagrado Evrope v 
Touru (Francija, 2009).

Povabljen je bil tudi na številne 
mednarodne festivale, kot so Mokranjče-
vi dnevi, Negotin (Srbija, 2007), Concor-
dia Vocis, Cagliari (Italija, 2011) in Cori 
in coro, Salermo (Italija, 2011), Cro Pa-
tria, Split (Hrvaška, 2007, 2012).

Leta 2008 je zbor sodeloval pri 
snemanju filma Osebna prtljaga, ki ga je 
režiral priznani slovenski režiser Janez 
Lapajne, maja 2011 pa na rock spektak-
lu skupine Elvis Jackson v ljubljanskih 
Križankah. Maja 2013 je nastopil tudi z 
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izkušenega kadra, ki je vključen v sistem 
zaščite in reševanja v občini, v Sloveniji, 
pa tudi v mednarodni enoti IRO (med-
narodna enota reševalnih psov). 

Vodniki in psi iz društva so že 
večkrat dokazali, da sodijo med najbolj-
še. Društvo sodi v regijsko enoto, v sis-
tem zaščite in reševanja na občinskem, 
državnem in mednarodnem nivoju. 
Letno se odzovejo na številne iskalne 
akcije pogrešanih oseb v Primorski re-
giji. Poleg aktivne udeležbe na števil-
nih akcijah iskanja pogrešanih oseb po 
vsej Sloveniji svojo pomoč nudijo tudi 
v mednarodnem merilu. Leta 2009 so 
sodelovali v akciji iskanja preživelih ob 
katastrofalnem potresu na Sumatri.

V upanju, da njihovega znanja 
ne bo treba pogosto uporabiti v realnih 
situacijah, z vso odgovornostjo letno 
usposabljajo pse in vodnike. Vsi vodniki 
reševalnih psov v društvu imajo opra-
vljene vse izpite za delovanje na tem 
področju, poleg tega pa skrbijo tudi za 
podmladek. 

V okviru društva deluje tudi 
Pasja šola Burja, kjer želijo s tečaji pre-

glasbeno skupino Avtomobili v koprskem 
gledališču.

Leta 2008 je zbor izdal svojo prvo 
zgoščenko APZ UP – V ŽIVO, na kate-
ri so zbrani posnetki s koncertov prvega 
triletja, spomladi 2010 pa se je z izborom 
skladb četrte in pete sezone predstavil na 
zgoščenki MYSTERIUM. Sodelovanje z 
etno skupino Vruja pri projektu istrskih 
ljudskih pesmi in plesov je predstavlje-
no na zgoščenki ISTRIANTICO, izbor 
skladb s koncertov in tekmovanj zadnjih 
treh sezon pa na četrti zgoščenki MOZA-
IKI (2010–2012).

Nagrada za požrtvovalnost, humanitar-
nost in odgovornost

Društvo za reševalne pse Burja 
Koper je humanitarna organizacija, ki se 
ukvarja z reševanjem človeških življenj. 
S tem ciljem se člani društva udeležujejo 
tekmovanj, vaj in seminarjev v Sloveniji 
in tujini, z željo, da bi kar najbolj sledili 
razvoju šolanja reševalnih psov. Družita 
jih ljubezen do psov in želja po humani-
tarnem delovanju. Kljub temu da je dru-
štvo mlado, ima v svojih vrstah že dovolj 

Množično občinstvo svečanega 
dogodka v novi protokolarni dvorani cerkve 
sv. Frančiška Asiškega je s svojim posebnim 
humorjem, izvirnim in domiselnim nasto-
pom ter neobvladljivo energijo povsem 
očaral Tadej Toš, slovenski igralec, voditelj 
in stand-up komik, ki je seveda na račun žu-
pana Borisa Popoviča ves čas nastopa skrbel 
za zdravo mero smeha. Ob koncu predstave, 
v kateri ni manjkalo ironije, tudi cinizma na 
račun medijev in trenutne situacije v drža-
vi, predvsem pa čistega humorja, smo ga 
povprašali nekaj o našem mestu. 
Ali resnično mislite o Kopru vse to, kar ste po-
vedali v svoji stand-up predstavi?

»Ja, dejansko je res vse to, kar sem 
rekel. Se pravi, resnica je lahko predstavljena 
ali zapakirana tako ali drugače, na realnost 
se da pogledati s tega ali z drugega zornega 
kota. Moj ustvarjalni zorni kot je ta, da po-

skušam na realnost pogledati na tak način, 
da lahko to zveni kot neka zgodba, ki prav-
zaprav tudi ni resnična, kot neka pravljica, 
risanka ali pa film. In občina Koper to tema-
tiko absolutno ponuja.« 
Kaj pa vas je v Kopru navdušilo danes, ko ste 
se pripeljali na predstavo?

»Vreme (smeh). To je bilo prvo, 
zdaj pa, če se pogovarjamo o mestu, me nav-
dušuje to, da se zmeraj v teh rondojih najprej 
izgubim in se najprej malo vozim okoli, nato 
pa končno najdem pravo pot. Navdušuje me 
ta promenada, sprehajališče, navdušuje me, 
da se lahko sedaj pelješ okrog Kopra, kar prej 
ni bilo mogoče. Navdušuje me to, da imam 
občutek, da je tu prepih in da ima Koper 
morje, ki odpre pogled, pot, misel nekam 
… ne veš čisto točno, kam, na drugi konec 
sveta, pa spet nazaj. Meni je, skratka, Koper 
zadnja leta zelo všeč.«

ventivno preprečiti nevšečnosti v pas-
jem vedenju v okolici, in sicer do ljudi 
in do živali. Redno sodelujejo z Obmo-
čno organizacijo Rdečega križa Koper, 
kjer so se tudi usposabljali za bolničarje 
(nujno potrebno za reševanje življenj).

Društvo je sprejelo letošnjo or-
ganizacijo Svetovnega prvenstva reše-
valnih psov v iskanju pogrešanih, s tem 
pa bo sebi in mestu Koper prineslo še 
večjo prepoznavnost v svetu.

V društvu za reševalne pse Bur-
ja Koper se zavedajo pomembnosti in 
odgovornosti dela vodnika z reševalnim 
psom, od katerega bo nekoč morda od-
visno človeško življenje. 

V zadnjih letih postaja narava 
vse bolj nepredvidljiva, v primeru na-
ravnih nesreč pa je njihova odzivnost 
zelo pomembna. Zato se redno izobra-
žujejo ter v Mestni občini Koper prire-
jajo izpite in tekmovanja. Tako Koper 
letno obišče veliko število slovenskih in 
tujih reševalcev, njihovih svojcev in dru-
gih obiskovalcev, kar nedvomno prispe-
va k utripu in dodatni promociji Mestne 
občine Koper.

O Kopru gre dober glas

Stand-up komik Tadej Toš je občinstvu na 
slavnostnem odprtju obnovljene cerkve Sv. 
Frančiška razkril, kako na župana Borisa 
Popoviča gledajo na drugem koncu Slovenije.
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Alojz Gregorčič, 
podjetnik

»Razvoj Mestne ob-
čine Koper je res vzoren, še 
zlasti za slovenske razme-
re. Koper je ne glede na fi-
nančno-gospodarsko krizo v 
zadnjih letih vsako leto do-
bil nekaj novih pridobitev. 
Današnje odprtje dvorane 
za kulturne namene je po-
hvalno, saj vemo, da je ravno 
kultura v zadnjem času na 
splošno najmanj finančno os-
krbovana, Koper pa je očitno 
tudi na tem področju svetla 
izjema.« 

Slavnostnega dogodka so se udeležili številni gostje, z nekaterimi smo tudi poklepetali o novi koprski 
pridobitvi in o razvoju občine v zadnjih letih.

Vid Brataševec, 
podjetnik

»Koper prej in Koper 
danes sta kot noč in dan. Ško-
da, da je danes kriza in da stva-
ri ne morejo naprej, imamo pa 
vse predispozicije za to.«

Anton Skok, 
nekdanji ravnatelj in občinski 
nagrajenec

»Povedati moram, 
da obnova cerkve sv. Franči-
ška predstavlja veliko zmago 
Mestne občine Koper v od-
nosu do kulture. Že obnova 
gledališča pred nekaj leti je 
bila pomembna prelomnica, 
saj se tega pred tem nihče ni 
upal, znal ali hotel lotiti. Vsi 
so se stvari lotevali na način, 
kako se nečesa ne da narediti, 
potem pa se je našel nekdo, či-
gar ime vsi poznamo, in ta je 
rekel: Da se! Tako se je kma-
lu zgradilo obvoznico okrog 
mesta, pa obnovilo gledališče, 
pa Bonifiko se je uredilo … 
in končno smo dočakali tudi 
prenovo cerkve sv. Frančiška. 
Spomnite se članka izpred 
nekaj let, ko so v Primorskih 
novicah zapisali: Kdo bo pre-
budil spečo Trnuljčico? Da-
nes smo jo obudili in jaz sem 
najsrečnejši človek.«

Andrej Jelačin 
alias Toni Karjola, 
nekdanji režiser, urednik in 
občinski nagrajenec

»Mislim, da je da-
našnje odprtje prenovljene 
cerkve Sv. Frančiška še en 
pozitiven kamenček v mo-
zaiku razvoja naše občine. S 
tem razvojem sem zelo za-
dovoljen, doseženi so veliki 
rezultati in uspehi na vseh 
področjih. Kot občan Mestne 
občine Koper sem srečen, da 
tu prebivam in delujem in v 
njeno korist bi rad deloval še 
veliko let.« 

Msgr. dr. Jurij Bizjak,
koprski škof

»Vesel sem, da sem pri-
sostvoval tej prireditvi, na kateri 
smo namenu predali ta preču-
doviti prostor, v katerem lahko 
prav začutimo malo tega Franči-
škovega duha. Čestital bi vsem, ki 
so zaslužni za to pridobitev. Sicer 
sem sam v Koper prišel leta 2000 
in danes težko dojamem, koliko 
reči se je v tem obdobju naredi-
lo. Ne vem, če se lahko še kakšno 
mesto pohvali s takšnim razvo-
jem in s tolikšnimi posrečenimi 
rešitvami v desetletnem obdobju. 
Koper danes diha v povsem dru-
gih barvah in v novem vetru. Če-
stital bi Mestni občini Koper in 
županu za vse te dosežke.«

Tomaž Bele, 
podjetnik

»Delo župana Borisa 
Popoviča ocenjujem kot pozitiv-
no. Mestna občina Koper se na-
mreč razvija v moderno evropsko 
občino. Pomembno se mi zdi, 
da je kljub vsesplošni krizi sto-
pnja brezposelnosti v Kopru med 
najnižjimi v državi in da gospo-
darstvo ohranja nivo. Druge po-
membne pridobitve v zadnjih 12 
letih se mi zdijo številne naložbe 
v športno in cestno infrastruktu-
ro, zelo lepo je, da je Koper danes 
tudi živahno univerzitetno mesto. 
Razvoj je torej tako rekoč opazen 
praktično na vsakem koraku.«
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»Rada bi povedala, da sem ponosna občanka tako lepe in moderne 
občine kot je naša in da jo bom še naprej ponosno in uspešno 
zastopala in predstavljala tako doma kot v tujini«, je povedala 
Špela Ponomarenko Janić.

»Svojo prvo medaljo sem 
občudovala do jutra«
Pogovarjali smo se z vrhunsko kajakašico, sicer tudi novopečeno mamico Špelo Ponomarenko Janić, ki si je letos že 
deseto leto zapored prislužila naziv naj športnice Kopra in je ena od letošnjih prejemnikov občinskega priznanja 15. maj.

Kaj vam pomeni vnovič osvoje-
ni naslov naj športnice Kopra?

»Vsakega priznanja, 
ki ga prejmem, sem zelo vesela, 
še posebej če ga dobim po tako 
uspešni sezoni, kot je bila lan-
ska. Pomeni mi veliko, je na-
grada za vloženi trud in dokaz, 
da tudi Mestna občina Koper 
ceni moje rezultate in me pod-
pira, obenem pa je tudi moti-
vacija za nadaljnje treninge in 
doseganje še boljših rezultatov 
v prihodnje.« 
Kam segajo vaši začetki v kaja-
ku na mirnih vodah in kdo vas 
je prvi posedel v kajakaški čoln?

»Veslati sem pričela 
pri dvanajstih letih, takrat je 
bilo to del zabave in igre. Z ve-
slanjem sem se začela ukvarjati 
povsem po naključju. S sošolko 
nama je bil všeč jadralec, in ko 
sva hodili po Semedelski cesti, 
sva na morju opazovali številne 
jadrnice in kajake. Menili sva, 
da če bova tudi sami veslali v 
kajaku, ga bova lahko pogoste-
je videvali. A na koncu ni bilo 
tako, saj so bili jadralci na mor-

Ste se morda v mladosti soočili s 
katerim od športnih vzornikov?

»Že kot mala punč-
ka sem rada spremljala šport 
in navijala za vse slovenske 
športnike. Vsi so bili zame 
vzorniki in takrat sem se odlo-
čila, da bi bila rada tudi sama 
vrhunska športnica. V kajaku 
na mirnih vodah pa bi izposta-
vila Birgit Fischer, ki je poleg 
vseh ostalih medalj z najpo-
membnejših tekem osvojila 
tudi neverjetnih osem zlatih 
olimpijskih medalj.«
Kateri športni dosežek vam da-
nes pomeni največ?

»Največ pozitiv-
nih čustev je bilo povezanih 
z osvojitvijo prve medalje na 
svetovnem članskem prven-
stvu, in sicer leta 2006 v ma-
džarskem Szegedu, ko sem v 
disciplini K-1 200 m osvojila 
srebrno medaljo. Spomnim se, 
da sem takrat celo noč gledala 
svojo medaljo in nisem mog-
la zaspati do jutra. Na drugi 
strani pa bi kot uspeh, ki mi 
doslej največ pomeni, rada iz-
postavila bronasto medaljo na 
svetovnem prvenstvu, ki sem 
jo osvojila lani v nemškem Du-
isburgu, in 6. mesto na olimpij-
skih igrah v Pekingu.« 
Koliko približno znaša vaš letni 
proračun za sezono, za izvedbo 
vseh treningov in udeležbo na 
ključnih tekmovanjih?

»Optimalno bi bilo, 
če bi imela na razpolago okrog 
50 tisoč evrov, čeprav so to bolj 
sanje kot resničnost. S Stje-
panom skušava ravno zaradi 
omejenih finančnih virov vse 
stroške spraviti na minimum, 
stanujeva v apartmajih in ne v 
hotelih, občasno se pridruži-
va ostalim reprezentancam na 
treningih, tako da lahko ko-
ristiva njihov strokovni kader, 

ju, ko je bila burja, kajakaši pa 
smo trenirali, ko je bilo morje 
mirno. A ne glede na to sem se 
zaljubila v ta šport in v njem os-
tala do danes.«
Kateri trener vas je najbolj zaz-
namoval na vaši športni poti in 
kdo so bili še drugi trenerji, s ka-
terimi ste se srečali?

»Moj prvi trener je 
bil Dario Rener. On je najbolj 
zaslužen za to, da sem ostala v 
kajaku, saj me je prav on naj-
bolj navdušil nad tem športom, 
medtem ko so ostali trenerji 
name in na moj odnos do ka-
jaka delovali precej negativno. 
Zaradi njih v času pubertete 
določeno obdobje celo nisem 
trenirala. Potem je prišel trener 
iz Madžarske Laszlo Kovacs, ki 
mi je znova vrnil voljo do ka-
jaka, in z njim sem začela tudi 
prvič resneje trenirati. Na kon-
cu sem spoznala Stjepana (Stje-
pan Janić, mož Špele Ponoma-
renko Janić, op. a.), ki je po 
končani športni karieri postal 
moj trener. S tem pa so rezulta-
ti in uspehi postajali vse boljši.« 

zbirava bolj 'poceni' države, v 
katerih treniram ... Ob tej pri-
ložnosti bi se rada zahvalila 
družbi Luka Koper, d. d., ki me 
sponzorira že kar nekaj let in 
mi tako omogoča, da se v kaja-
ku na mirnih vodah zdaj naha-
jam tam, kjer se.« 
Kako pa bi sicer ocenili inte-
res gospodarstva za podporo 
kajakašicam in kajakašem na 
mirnih vodah? Je v tujini precej 
drugače kot pri nas?

»Dejstvo je, da je v 
tujini zelo drugače, zato raje 
niti ne razmišljam o primerja-
vi obeh okolij, saj sem zaradi 
tega prav slabe volje. Ko grem 
s svojimi kajakaškimi prijatelji-
cami skupaj na priprave, si one 
lahko privoščijo res vse, zraven 
imajo maserje, fizioterapevte, 
zdravnike, več trenerjev, vso 
podporo za servis kajakov in 
še bi lahko naštevala. Midva s 
Stjepanom pa se morava pri-
lagajati sredstvom, ki jih imava 
na razpolago, in iz tega narediti 
maksimum.«
Ste se morda kdaj ozirali za ka-
terim od tujih podjetij (pokrovi-
teljev), ki bi vas podpiralo pred-
vsem na prizoriščih v tujini?

»Že nekaj let me spon-
zorirata tako proizvajalec kaja-
kov Nelo iz Portugalske kot tudi 
proizvajalec vesel Braca iz Litve, 
tako z opremo kot tudi s pot-
rebnim servisom, zlasti na tek-
mah. Ker je veliko tekem tudi 
na drugih kontinentih, kamor 
bi bil zame prevoz kajaka zelo 
drag, mi ga sponzor pripelje na 
tekmo in me tam čaka že pred 
mojim prihodom.«
Ali menite, da bi se na področju 
medijske podprtosti in popula-
rizacije kajaka na mirnih vo-
dah lahko storilo še več?

»Vsekakor bi se lah-
ko storilo še veliko več, še po-
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Ker je bila Špela odsotna v času podelitve priznanj najboljšim 
športnikom, je priznanje v njenem imenu prevzela njena mama 
Zdenka.

sebej tu merim na Kajakaško 
zvezo Slovenije, ampak mi 
smo tam v primerjavi s slalo-
mom na divjih vodah v podre-
jenem položaju. Kljub temu se 
stvari popravljajo, s temi re-
zultati nas namreč ne morejo 
več tako ignorirati. Veliko laž-
je bi bilo, če bi imeli več uspe-
šnih tekmovalcev.«
Ali nam lahko razkrijete svoj 
delovnik v času aktivne sezo-
ne?

»Zjutraj se zbudim, 
pojem zajtrk in naredim nekaj 
vaj za aktivacijo. Nato odidem 
na jutranji trening, najprej je 
na vrsti veslanje, sledi še kraj-
ši tek. Temu sledita kosilo in 
počitek, popoldne pa je znova 
na vrsti trening veslanja, nato 
pa še trening v fitnesu. Proti 
večeru naredim še nekaj razte-
znih vaj ter pojem večerjo. Čas 
po večerji je namenjen druže-
nju, branju knjig ali surfanju 
po internetu.«
Kako pazite na svojo prehrano 
v času aktivne sezone?

»Ni posebnosti, ne 
jem sladkega, čeprav imam 
to zelo rada, pazim na težo, 
da je ta optimalna, kar je po-
membno za doseganje vrhun-
skih rezultatov.«
Zaposleni ste v Slovenski vojski. 
Kako usklajujete obveznosti 
in kaj vam pomeni ta socialna 
varnost?

»Služba v vojski mi ve-
liko pomeni, kar verjetno velja 
za vse športnike, ki tekmujemo 

povezav za mirno življenjsko 
pot po koncu kariere. Rada bi 
ostala v kajaku in pomagala 
mlajšim, da bi dosegali takšne 
rezultate, kot sem jih sama, ali 
še boljše. Ravno končujem Fa-
kulteto za upravo, v prihodnje 
pa si želim dokončati tudi štu-
dij na Fakulteti za šport, kjer 
imam končana že dva letnika.«
Kaj bi za konec sporočili vsem 
mladim športnicam in športni-
kom, ki se šele podajajo v svet 
(vrhunskega) športa?

»Svetovala bi jim, 

v panogah, ki niso ravno naj-
bolj popularne oziroma finanč-
no močne. Daje mi socialno in 
finančno varnost, brez katere se 
ne bi mogla ukvarjati s tem, kar 
mi je najbolj pri srcu. Do vojske 
imamo tudi nekaj obveznosti. 
Mesečno pošiljamo poročila o 
svojih aktivnostih, obiskujemo 
razne sejme in ostale priredi-
tve, kjer predstavljamo športno 
enoto in Slovensko vojsko na-
sploh. Enkrat letno imamo tudi 
skupno vojaško usposabljanje, 
v okviru katerega spoznavamo 
vojaške veščine. Naša najpo-
membnejša naloga pa je čim 
bolje tekmovati v svoji panogi, 
dosegati čim boljše rezultate 
in tako promovirati vojsko kot 
tudi Republiko Slovenijo.«
Kako ocenjujete pogoje za svoje 
športne aktivnosti v Kopru? 

»V Kopru je za 
športnike izjemno dobro 
poskrbljeno, od sedanje špor-
tne infrastrukture sicer najbolj 
pogosto uporabljam tekaški 
krog na Bonifiki in pokri-
ti bazen v Žusterni, še vedno 
pa upam, da bo tudi za kajak 
narejenega kaj lepšega, kot so 
naši kontejnerji. Glede na to, 
da Mestna občina Koper veliko 
vlaga v športne objekte in šport 
nasploh, upam in verjamem, 
da bo enkrat zgrajena tudi ka-
jakaška hiška.« 
Kako gledate na čas po koncu 
svoje aktivne športne poti? 

»Težko rečem, da sem 
si s kajakom ustvarila dovolj 

naj vztrajajo, saj brez vztraj-
nosti in poskusov ne moreš 
nikoli vedeti, ali boš lahko 
kdaj posegal po visokih re-
zultatih. Šport posamezniku 
daje tudi določene vrednote, 
ki jih na drugih področjih 
ni mogoče pridobiti, prav 
tako pa prispeva k zdravju in 
pridobitvi delovnih navad. 
Skratka, šport je res ena lepa 
stvar, v kateri bi se moral 
vsak posameznik preizkusiti, 
še posebej pa to velja v mlaj-
ših letih.« 

ŠPELA PONOMARENKO JANIĆ –
naj športnica leta 2013
 

V letu 2013 je Špela nadaljevala svoje izvrstne rezul-
tate: na svetovnem prvenstvu je osvojila 3. mesto, v 
skupnem seštevku svetovnega pokala zaseda 3. mesto, 
na mediteranskih igrah v Mersinu je osvojila dve zlati 
medalji, razglašena je bila za naj kajakašico Slovenije 
in 4. najboljšo športnico Slovenije. Špela je poznana kot 
izredno skromna športnica in kljub ne ravno najboljšim 
pogojem za trening v Kopru s svojo trmo in voljo dosega 
vrhunske rezultate. Njen trener je njen življenjski so-
potnik Stjepan Janić. 
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V Mestni občini Koper so krožišča prava znamenitost, poleg tega, da so lično urejena in za voznike nadvse priročna, je njihova glavna funkcija 
zagotavljanje boljše pretočnosti prometa, s tem pa seveda tudi večje prometne varnosti.

Koper je s krožišči zadihal na polna pljuča
Mestna občina Koper se lahko pohvali z več kot 40 krožišči, ki so v zadnjih letih pripomogla k bistveno boljši 
pretočnosti in varnosti prometa. 

Pred kratkim je lepšo 
podobo dobilo krožišče pri tr-
žnici, ki je bilo pred tem urejeno 
kot montažno krožišče. Plastične 
oznake na cestišču so zamenjali 
betonski robniki in lično urejeno 
vozišče, ki je ne samo bolj pregle-
dno, ampak tudi in predvsem bolj 
varno, sploh v prometni konici, 
ko se na tem delu promet močno 
zgosti. Pred tem so uredili tudi 
začasno krožišče pri Splošni bolni-
šnici Izola, ki je danes preurejeno v 
stalno krožišče, v začetku aprila pa 
so iz križišča v krožišče preuredili 

jenega krožišča, ob priključku ulice 
Za gradom na ulico Vena Pilona, 
koprska občina postavila tudi ino-
vativno tablo COPS@ROAD, ki 
voznike pri vključevanju na glav-
no cesto opozarja na prihajajoča 
vozila z Ulice Vena Pilona. Kot so 
nam pojasnili na koprski občini, 
gre za novejši sistem, nadgradnjo t. 
i. opozorilnega detektorja mrtvega 
kota, ki na podlagi senzorja zazna 
bližajoče se vozilo, še preden je to 
v vidnem polju udeleženca v ce-
stnem prometu. To je dobrodošlo 
pri zagotavljanju večje prometne 

stičišče cest na ulici Vena Pilona v 
Semedeli, ob nekdanjih Slavniko-
vih garažah, kjer je še posebej v jut-
ranjih urah promet precej zgoščen 
in kjer je bilo vključevanje z Nove 
ulice na glavno cesto oteženo. Ker 
je bilo na tem delu zaradi neprila-
gojene hitrosti voznikov nevarno 
tudi prečkanje glavne ceste, tako za 
pešce kot za kolesarje, je bila uredi-
tev krožnega križišča, ki je povsem 
ukinila delovanje semaforja, odlič-
na poteza. V okviru te naložbe je 
Koper dobil še eno novost, in sicer 
je le 100 metrov višje od novozgra-

varnosti predvsem na problematič-
nih in nepreglednih odsekih oziro-
ma priključkih.

Kmalu bodo preuredili 
tudi začasno krožišče v Olmu, ki ga 
bo občina v celoti obnovila v okvi-
ru preplastitve Tomšičeve ulice. V 
kratkem pa si lahko obetamo še 
eno novo krožišče, in sicer v Ber-
tokih, na priključku stare bertoške 
ceste na cesto proti Sv. Antonu, ki je 
sploh v poletnem času, ko se po ce-
stah vozi tudi veliko turistov, moč-
no obremenjeno in nevarno.

Lastniki psov imajo v Kopru nov prostor za sprehajanje svojih 
hišnih ljubljenčkov. 

Koper ima urejeno pasje sprehajališče
Ljubitelji psov so le streljaj od mestnega jedra dobili urejeno in ograjeno sprehajališče za pse. Koprska občina je namreč 
prisluhnila njihovim željam in uredila površine med ustjem Badaševice in hitro cesto ter priključnim izvozom za Semedelo. 

Mestna občina Koper je 
ureditev sodobnega parka, ki la-
stnikom psov omogoča brezskrbno 
sprehajanje njihovih ljubljenčkov, 
druženje in srečevanje, tako da to 
ne bo moteče za druge sprehajalce, 
načrtovala že dalj časa. Potreba po 
pasjem parku se je namreč izkaza-
la že pred dobrim letom dni, ko je 
skupina ljubiteljev psov, združe-
na v t. i. Semedelsko bando, svoje 
ljubljenčke sprehajala ob seme-
delski promenadi, česar pa žal niso 
odobravali nekateri mimoidoči. 
S svojo pobudo so se tako obrnili 
na koprsko občinsko upravo, ki 
je svojo obljubo tudi uresničila. 
V ta namen je našla lokacijo, ki je 

primerna z vseh vidikov, in kar je 
najpomembneje, dobro so jo spre-
jeli tudi lastniki psov, ki se veselijo 
sprehajanja s svojimi štirinožci na 
urejeni zelenici. 
Za tačke sprehajačke

Pasje sprehajališče meri 
približno 8 tisoč kvadratnih me-
trov. Zelenica za male štirinožne 
prijatelje je ograjena in opremljena 
s klopmi za počivanje ter s pitni-
kom za vodo. Do sprehajališča je 
mogoče priti tako z avtomobilom, 
saj je v neposredni bližini pasjega 
parka, natančneje ob mandraču 
pri Badaševici, večje parkirišče, kot 
tudi peš, saj je od starega mestnega 
jedra oddaljeno le slab kilometer. 
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Območno združenje Rdečega križa Koper je od leta 2007 domovalo 
na Vojkovem nabrežju, v prostorih nekdanjega pljučnega dispanzerja, 
novi dom pa je našlo v občinskih prostorih na Gramscijevem trgu. 

Pospešeno urejanje cest in ulic

Rdeči križ v občinske prostore

Te dni se pospešeno dela tudi v mestnih krajevnih skupnostih – občina namreč končuje ureditev Tomšičeve 
in Srebrničeve ulice ter dela Dolinske ceste, ki bo naposled dobila javno razsvetljavo. 

Sedež Območnega združenja Rdečega križa Koper se v 
teh dneh seli z Vojkovega nabrežja v občinske prostore 
na Gramscijevem trgu 1.

Dela so se najprej zače-
la na Tomšičevi ulici v Semedeli, 
kjer bodo delavci podjetja CPK 
predvidoma do konca meseca 
preplastili celotno cestišče med 
krožiščem v Olmu (ob Cesti na 
Markovec) in krožiščem pri Av-
toplusu, sočasno pa bodo uredili 
tudi pločnik na obeh straneh vo-
zišča in kolesarsko stezo. V okviru 
prenove bodo, kot smo že poro-
čali, uredili tudi začasno krožišče 
v Olmu, ki ga bo tako kot tisto na 
Ulici Vena Pilona krasila ume-
tna trava. Naložba predvideva še 
preplastitev dela Ceste na Marko-
vec od krožišča do semaforja ter 

Mestna občina Koper 
je pred kratkim prenovila pro-
store na Gramscijevem trgu 1, 
ki so bili pred časom namenje-
ni gostinski dejavnosti, zadnja 
leta pa so samevali. Prostore 
so zdaj ustrezno prilagodili 
željam in potrebam Območ-
nega združenja Rdečega križa 
Koper, kjer so izrazili željo po 
trajni rešitvi svojega prostor-
skega vprašanja, Mestna ob-

predvsem šolarji in starši malčk-
ov, ki obiskujejo vrtec v Rozma-
novi ulici. 

Sočasno so v polnem 
teku tudi dela na Dolinski cesti 
v Kopru, kjer primarno ureja-
jo javno razsvetljavo, v okviru 
nekaj manj kot 100 tisoč evrov 
vredne naložbe pa bodo tudi v 
celoti sanirali in preplastili cesto. 

Številni dodatni ukrepi za po-
večanje prometne varnosti

Poleg tega je občina 
preplastila še nekatere druge 
ceste in ulice, ki so bile resnično 
dotrajane in zato nevarne tako 

postavitev grbine – hitrostne ovi-
re pri avtobusnem postajališču na 
Tomšičevi ulici, s čimer bo dose-
žena boljša prometna varnost za 
številne pešce in kolesarje, ki to 
izredno prometno cesto prečkajo 
vsakodnevno. 

Poleg Tomšičeve se v 
teh dneh pospešeno dela tudi 
na Srebrničevi ulici v Kopru, ki 
jo bodo do konca septembra v 
celoti preplastili, vzdolž celotne 
ulice pa uredili še pločnik in gr-
bino s prehodom za pešce. Prav 
slednja sta za krajane več kot do-
brodošla, saj po Srebrničevi ulici 
vsakodnevno pešačijo številni, 

čina Koper pa jim je prisluh-
nila in jim ponudila rešitev. 
»Občini smo zelo hvaležni, da 
nam je priskočila na pomoč in 
nam ponudila selitev v nove 
prostore, ki bodo prav gotovo 
odlično služili svojemu name-
nu oziroma opravljanju naše 
dejavnosti,« je povedala pred-
sednica Območnega združe-
nja Rdečega križa Koper Irena 
Sirotič. 

za voznike kot tudi za pešce. 
Med njimi je denimo Gozdna 
cesta v Žusterni, ki je bila v ce-
loti preasfaltirana, v okviru 
hidravlične izboljšave vodovo-
dnega sistema na Obali pa sta 
bila preplastitve deležna tudi del 
Ceste na Markovec in ulica II. 
Prekomorskih brigad. Na novo 
je asfaltirana tudi lokalna cesta 
čez Markov hrib do bolnišnice, 
ki teče vzporedno z glavno pro-
metno povezavo (Kvedrovo uli-
co) do Splošne bolnišnice Izola, 
na določenih odsekih pa je bila 
asfaltirana tudi makadamska pot 
prek Markovca do Gažona. 

Z ureditvijo pločnikov, kolesarskih stez in z novim asfaltom na 
številnih ulicah in cestah se bo prometna varnost vseh udeležencev v 
prometu na obrobju mesta še dodatno izboljšala.

Mestna občina Koper veliko pozornosti namenja varnosti v 
prometu, zato vsako leto na novo uredijo in preplastijo številne 
odseke cest in ulic tako v mestu kot tudi na podeželju. 
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Na obeh novih parkiriščih bo za celodnevno parkiranje treba odšteti 
zgolj en evro, z nakupom parkirnega listka pa bodo uporabniki 
dobili tudi brezplačno povratno vozovnico za mestni avtobus.

Novost v mestu: Parkiraj in se pelji
Koper bo v kratkem bogatejši za dve novi parkirišči po 
sistemu �parkiraj in se pelji«, s katerim želi koprska 
občina ljudi spodbuditi k pogostejši uporabi javnega 
mestnega prevoza. 

Mestna občina Koper je konec 
marca začela realizacijo projekta 
»parkiraj in se pelji«, v okviru ka-
terega je uredila kar 265 novih in 
114 obstoječih parkirnih mest v 
Semedeli ter na območju glavne 
avtobusne in železniške postaje 
v Kopru. Naložbi sta skupaj tež-
ki približno 750 tisoč evrov, od 
katerih bo dobršen del, kar 85 
odstotkov upravičenih stroškov 
investicije, Mestna občina Koper 
pridobila iz naslova Kohezijskega 
sklada (Operativni progam razvoja 
okoljske in prometne infrastruktu-
re za obdobje 2007–2013). 
Parkirišča so nared, v kratkem 
bodo v uporabi

Dva nova sklopa parkirišč z 
79 parkirnimi mesti so uredili ob 
Kolodvorski cesti, v neposredni 
bližini glavne avtobusne in žele-
zniške postaje v Kopru, in sicer 
manjši, z 29 parkirišči, na zelenici 
ob podhodu pri avtobusni postaji, 
nekoliko večji, s 50 parkirišči, pa 
na zelenici med objektoma Pošte 
in Slovenskih železnic. V okviru 

in polnilnic za vozila na električni 
pogon.

Še drugo tovrstno parkirišče, s 
kar 186 parkirnimi mesti, pa je ob-
čina uredila med priključkom na 
hitro cesto in poslopjem nekdanje-
ga Citroena. Tudi to je opremljeno 
s polnilnico za vozila na električni 
pogon, dvema parkomatoma, javno 
razsvetljavo in celo videonadzorom. 
V okviru naložbe, katere vrednost je 

naložbe so povsem prenovili in 
uredili tudi dve že obstoječi par-
kirišči s skupno 114 parkirnimi 
prostori; prvega, s 66 prostori, ob 
avtobusnem kolodvoru, drugega, 
z 48 mesti, pa za glavno pošto pri 
stavbi Telekoma Slovenije. Poleg 
parkirnih površin je naložba, kate-
re vrednost znaša dobrih 264 tisoč 
evrov, zajela tudi ureditev javne 
razsvetljave, nabavo parkomatov 

slabih 480 tisoč evrov, pa so postavili 
tudi dodatne kovinske stopnice na 
pasarelo. Dostop do parkirišča, na 
katerem bodo lahko parkirala zgolj 
vozila do višine 2,5 metra, bo urejen 
z Ulice 15. maja, do nove parkovne 
površine pa bo mogoče dostopati 
tudi peš, prek pasarele, oziroma s 
kolesom, ki si ga lahko občani po 
simbolični ceni izposodijo v nepo-
sredni bližini na Tomšičevi ulici v 
Semedeli. 
Kmalu tudi parkirišče za avto-
dome

V kratkem bodo na območju 
avtobusne postaje na Kolodvorski 
cesti v Kopru začeli gradnjo še 
enega dodatnega parkirišča po 
sistemu »parkiraj in se pelji« s 57 
parkirnimi prostori za avtomobile 
in 27 mesti, namenjenimi avtodo-
mom, ki bodo za parkiranje mora-
li odšteti štiri evre na dan. Mestna 
občina Koper je tudi to naložbo 
prijavila na razpis ministrstva za 
infrastrukturo za pridobitev nepo-
vratnih evropskih sredstev in bila 
pri tem uspešna. 

NALOŽBE

Plačevanje položnic brez provizije tudi v Kopru
Mestna občina Koper bo v naslednjih dneh na Gortanovem trgu v prostorih Delavske hranilnice vzpostavila mestno 
blagajno, ki bo občankam in občanom omogočala gotovinsko plačevanje plačilnih nalogov brez stroškov provizije.

Razloge za vzpostavi-
tev projekta mestne blagajne gre 
iskati v težkih ekonomsko-so-
cialnih razmerah v vsej državi, 
ki je mnoge družine in gospo-
dinjstva, tudi v koprski občini, 
pahnila v slabši položaj. V želji, 
da bi jim pomagali pri znižanju 
stroškov, ki jih imajo, in jim 
omogočili nekoliko lažje življe-
nje, se je koprska občina odločila 
vzpostaviti t. i. mestno blagaj-
no, ki občanom omogoča goto-
vinsko plačevanje vseh položnic 
(plačilnih nalogov) brez stroškov 
provizije.

To nalogo je koprska 
občina zaupala zunanjemu izva-
jalcu, registriranemu za izvajanje 
plačilnega prometa. Na podlagi 

čevanje vseh plačilnih nalogov 
brez provizije na enem mestu. 

V nadaljevanju bo 
občina k sodelovanju povabila 
tudi druge dobavitelje storitev 
za prebivalce koprske občine. V 

zbiranja ponudb je bila za ob-
dobje enega leta kot najugodnej-
ši ponudnik izbrana Delavska 
hranilnica Koper s sedežem na 
Gortanovem trgu 1. 

Zasnova projek-
ta mestne blagajne vključuje 
vse proračunske uporabnike 
Mestne občine Koper. Na oken-
cih mestne blagajne bo tako brez 
provizije možno plačevati pla-
čilne naloge občine, šol, vrtcev 
in drugih javnih zavodov, vseh 
krajevnih skupnosti in javne-
ga stanovanjskega sklada. Pod 
enakimi pogoji se vključujeta v 
projekt tudi javni podjetji Ko-
munala Koper in Rižanski vodo-
vod Koper. Vzpostavitev mestne 
blagajne občanom omogoča pla-

prvem letu delovanja bo občina 
opravila tudi analizo in proučila, 
na kakšen način bi lahko projekt 
obogatila in mu dodelila dodatne 
vsebine, ki bodo občankam in 
občanom prijazne in dostopne.

Koprska občina ima sicer v svojih prostorih že organizirano 
blagajno, na kateri je mogoče brez provizije plačevati račune, 
izdane s strani Mestne občine Koper, dovolilnice za parkira-
nje, občinske takse, upravne takse in turistično takso ter ko-
munalni prispevek, globe in kazni ter drugo. Svojo blagajno pa 
imajo tudi Javni stanovanjski sklad MOK in obe javni podjetji, 
Rižanski vodovod in Komunala Koper. Na njihovih blagajnah 
lahko občani vplačujejo storitve, ki jih zaračunava posame-
zna institucija. V okviru novovzpostavljene mestne blagajne 
pri Delavski hranilnici na Gortanovem trgu 1 pa bodo občani 
lahko plačevali položnice vseh teh subjektov na enem mestu. 
Urnik mestne blagajne bo: od ponedeljka do petka, nepreki-
njeno od 8:00 do 17:00.
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Še lepši, modernejši in prijaznejši 
priobalni del mesta
Koper je s celovito prenovo obalnega dela mesta, natančneje 
dela Pristaniške ulice, dela Ukmarjevega trga ob kipu 
Ikarusa in Kopališkega nabrežja dobil nove sprehajalne 
površine, ki so mestu povrnile neposredni stik z morjem.

Zatem ko so v lan-
skem letu popolnoma preno-
vili Ukmarjev trg in ribiško 
pristanišče, je pred kratkim 
v povsem prenovljeni podobi 
zasijal tudi preostali del obal-
nega dela mesta. V sklopu te 
naložbe so ukinili nekaj ob-
stoječih parkirnih mest, na 
ta račun pa razširili mestni 
park s sredozemskim in lokal-
nim zelenjem, ki je temu delu 

podobo v teh dneh dobiva 
tudi del potniškega termina-
la ob Bastionu, kjer urejajo 
manjšo ploščad z modernim 
panoramskim dvigalom, ki bo 
povezovalo potniški terminal 
z razgledno ploščadjo nad 
Bastionom, posluževali pa se 
ga bodo lahko tako vse šte-
vilčnejši turisti, ki k nam pri-
hajajo s potniškimi ladjami, 
kot tudi domačini, predvsem 

mesta dalo še bolj pristen sre-
dozemski pridih. Kopališko 
nabrežje, kjer je bila do ne-
davnega dvosmerna cesta, pa 
so po zgledu Pristaniške ulice 
in Semedelske ceste preuredili 
v široko sprehajalno prome-
nado, ki smiselno povezuje 
potniški terminal z Ukmar-
jevim trgom in novim ličnim 
parkom ter z obstoječimi 
mestnimi sprehajališči. Novo 

mamice z vozički ter invalidi. 
Zunanje ogrodje dvigala je že 
nared, v kratkem pa bo v Ko-
per prispelo tudi samo dviga-
lo, ki ga bo dobavilo svetovno 
priznano podjetje Schindler. 
Tako kot pri številnih nalož-
bah doslej bo Mestna občina 
Koper tudi v tem primeru 
dobršen del sredstev pridobila 
z naslova nepovratnih evrop-
skih sredstev.

Koper je dobil nove zelene površine, nove klopi in lepo urejeno promenado, po kateri se radi sprehajajo tako domačini kot tudi turisti.

Koper ima zdaj razširjeno promenado in zelen mestni park z 
avtohtonim sredozemskim zelenjem. 

Nove urejene površine so priobalni del mesta še bolj približale morju 
in temu območju vdahnile pristen mediteranski pridih.
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Prostori popolnoma prenovljenega in dozidanega vrtca na Škofijah so lahko marsikomu v ponos.

Za malčke je odlično poskrbljeno 
Marsikateri malček je prvega septembra prvič prestopil prag vrtca. Vrtci v Mestni občini Koper so v svoje 
prostore sprejeli približno 561 novih otrok.

Letos je za vpis v vrtce 
v Mestni občini Koper oddalo 
vlogo 713 prosilcev, od katerih 
je velika večina že dobila mes-
to v želeni enoti, približno 60 
otrok pa je še na centralnem 
čakalnem seznamu, saj jim 
koprska občina ni mogla po-
nuditi želene enote, vpis v eno-
to v Ankaranu oziroma v Hr-
vatinih, kjer so še prosta mesta, 
pa so starši zavrnili.

Z novim šolskim le-
tom je v vrtce v Mestni obči-
ni Koper vključenih kar 2300 
otrok, ki so razdeljeni v 130 
oddelkov na 30 lokacijah. V 
šolskem letu 2014/2015 na ob-
močju občine deluje en odde-
lek predšolske vzgoje več kot 
minula leta, in sicer na račun 
dozidanega vrtca na Škofijah, 
kjer so s septembrom odprli 
vrata kar trije oddelki, je pa en 
oddelek manj v Ankaranu, kjer 
so sicer tudi letos dobili pros-
tor vsi tisti, ki se ob prvem vpi-
su v vrtec niso mogli vključiti v 
želeno enoto.
Prostori vrtcev odlično ure-
jeni

Septembra je odprl 
svoja vrata prenovljeni in do-
zidani vrtec na Škofijah. Me-
stna občina Koper je prostore 
vrtca energetsko sanirala in 
zgradila popolnoma nov pri-
zidek. V njem je prostor za 
štiri oddelke s pripadajočimi 
sanitarijami, avlo z jedilnico, 
povezovalni hodnik, vetrolov 
z garderobo in kotičkom za 
starše ter zunanje terase. Pri-
zidek s sodobnimi in zgledno 
urejenimi prostori je stal sko-
raj 582 tisoč evrov, od kate-
rih bo nekaj več kot 160 tisoč 
evrov prispevala EU iz naslo-
va prednostne usmeritve »Re-
gionalni razvojni programi« 
razvojne prioritete »Razvoj 
regij« Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov 2007–2013 za ob-

ljeno enoto vrtca Pikapoloni-
ca v Vanganelu, istega leta so 
uredili nove oddelke za vrtec 
tudi v prostorih večnamenske 
dvorane na Bonifiki, spomni-
mo tudi na novozgrajeni vrtec 
v Ankaranu, ki so ga odprli 
v letu 2010, prav tako so leta 
2010 odprli prenovljeno enoto 
vrtca Delfino Blu v Bertokih in 
prenovljeno igrišče Vrtca Ko-
per ob nekdanji porodnišnici 
v starem mestnem jedru ter 
preurejene prostore za nove 
oddelke vrtca na Vojkovem 
nabrežju. V zadnjih 12 letih so 
prenovili ali preuredili še pro-
store za vrtec ob osnovnih šo-
lah v Hrvatinih, Gračišču, ob 
Osnovni šoli Dušana Bordona 

dobje 2013–2014, preostanek 
naložbe pa bo financirala Me-
stna občina Koper, medtem ko 
vrednost naložbe v energetsko 
sanacijo starega dela vrtca 
znaša skoraj 189 tisoč evrov, 
od katerih bo 85 odstotkov 
sredstev financiranih iz Kohe-
zijskega sklada.

Občina je v tem letu 
energetsko sanirala še neka-
tere enote drugih vrtcev, de-
nimo enoto Kekec Vrtca Ko-
per in enoto Markovec Vrtca 
Semedela, nekaj manjših del 
pa je bilo postorjenih tudi v 
enoti Bertoki Vrtca Koper, 
enoti Prisoje Vrtca Semedela 
in enoti Rozmanova Vrtca Se-
medela.

Tudi sicer je Mestna 
občina Koper v zadnjih 12 le-
tih namenila veliko pozornos-
ti urejanju vrtcev in pripada-
jočih igrišč. Spomniti velja na 
leta 2006 povsem prenovljeno 
enoto vrtca v Šalari, na popol-
noma na novo zgrajen vrtec v 
Pobegih, ki so ga namenu pre-
dali leta 2009, prav tako so leta 
2009 predali namenu prenov-

in leta 2011 v prostorih bali-
narske dvorane na Markovcu. 
Pohvalno je tudi, da so pro-
store nekdanje osnovne šole 
na Rižani namenili za potrebe 
vrtca. Z vsemi temi naložbami 
je število oddelkov vrtcev v 
Mestni občini Koper naraslo 
z 88 na 104. Tako se Mestna 
občina Koper danes lahko po-
hvali z zgledno urejenimi in 
ponekod celo nadstandardno 
opremljenimi prostori vrtcev. 
Temu področju bodo po be-
sedah vodilnih v občinski 
upravi tudi v prihodnje name-
njali veliko pozornosti, tako 
že načrtujejo gradnjo povsem 
novega vrtca na novi lokaciji v 
Dekanih. 
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Na Škofijah ponosno v nov vrtec
Minuli petek so tudi uradno predali namenu prostore prenovljenega in dozidanega vrtca na Škofijah. Barvite 
prireditve, ki so jo sooblikovali nekdanji in sedanji obiskovalci vrtca, so se udeležili tudi številni zadovoljni krajani.

Novih, urejenih in sodobno opremljenih prostorov so se poleg otrok 
v prvi vrsti najbolj razveselile strokovne delavke vrtca.

Župan Boris Popovič in ravnateljica Osnovne šole Oskarja Kovačiča 
Škofije Vlasta Baraga sta prerezala trak in tako tudi uradno odprla 
prostore novega dela vrtca na Škofijah. 

Zadovoljni malčki na Škofijah so pomagali soustvariti slavnostni 
program ob odprtju vrtca.

Slavnostnega odprtja so se udeležili tudi številni zadovoljni 
krajani Škofij.

Na proslavi ob odprtju prenovljenega vrtca na Škofijah smo 
med občinstvom opazili znane obraze naše občine, med njimi 
podžupana Antona Sagadina, enologa Iztoka Klenarja, Vaskota 
iz legendarne skupine Mambo Kings in predsednika sveta KS 
Vanganel Borisa Mahneta.

Župan Boris Popovič je spomnil, da so v Mestni občini Koper 
v zadnjih 12 letih prenovili oziroma na novo zgradili prav vse 
objekte vrtcev in šol v občini, čakata jih le še gradnja novega vrtca v 
Dekanih in obnova šole na Škofijah.
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Predsednik KS Bertoki Matjaž 
Kozlovič pravi, da je eno od 
prioritetnih področij njihove 
krajevne skupnosti zagotovitev 
večje prometne varnosti, saj 
je prav KS Bertoki stičišče 
pomembnih cest.

Živahno po krajevnih skupnostih

Od novih igrišč do večje prometne varnosti

V krajevnih skupnostih Mestne občine Koper so v minulem letu izpeljali kar nekaj investicij. Večino začetih del 
so tudi dokončali, druge bodo zaključili v tem letu. Lotili se bodo tudi številnih novih naložb.

Obiskali smo Krajevno skupnost Bertoki in se pogovarjali s predsednikom sveta krajevne skupnosti Matjažem Kozlovičem.

Mestno občino Ko-
per sooblikuje 23 krajevnih 
skupnosti, med katere občina 
vsako leto razporedi znatni 
del proračunskih sredstev. 
Čeprav je želja in potreb 

Kaj se trenutno dogaja v vaši 
krajevni skupnosti?

»Po pripravi letnega 
poročila za leto 2013 ter pre-
gledu in oceni uspešnosti iz-
vedenih projektov v lanskem 
letu smo pred kratkim zaklju-
čili investicijo v novo igrišče 
z igrali v Pradah, ki smo ga 
sofinancirali skupaj z Mestno 
občino Koper. Odziv krajanov 
je pozitiven. Po že zgrajenem 
otroškem igrišču v Bertokih so 
se svojega urejenega in varnega 
igrišča razveselili tudi naši naj-
mlajši krajani iz Prad.«
Katere naložbe so bile narejene 
v letu 2013 in katere vas čakajo 
letos?

»Čeprav smo bili 
primorani v restriktivno na-
črtovanje odhodkov za večje 
investicije, smo v lanskem letu 

številki časopisa KP-MOK 
smo obiskali nekaj krajevnih 
skupnosti naše občine in se 
s tamkajšnjimi predsedniki 
pogovarjali o končanih in-
vesticijah, naložbah, ki so v 

večanje tranzitnega prometa 
skozi naše kraje. V proračunu 
za leto 2014 so predvidena 
sredstva za ureditev krožišča 
in signalizacije na Pobeški ces-
ti, na zelo nevarnem križišču, 
pri odcepu lokalne ceste za 
Koper. Prav tako načrtujemo 
ureditev cestišča in pločni-
ka na Cesti borcev, saj je tam 
zaradi dveh otroških vrtcev in 
šole potreba po varnih prome-
tnih razmerah toliko večja. Na 
Markovi ulici v Bertokih in 
na Cesti bratstva v Pradah pa 
pričakujemo ureditev grbin za 
umirjanje prometa.«
Kakšne so želje vaše KS za v pri-
hodnje?

»Tukaj so naši cilji 
jasni in stremijo k izboljšanju 
infrastrukture našega kraja, saj 

veliko, se vsako leto po kra-
jevnih skupnostih, seveda 
v dogovoru s tamkajšnjimi 
prebivalci in v skladu z zmo-
žnostmi, uresniči veliko po-
membnih naložb. V tokratni 

uspešno izvedli rekonstrukcijo 
in asfaltiranje ceste na Srminu, 
ki sta za našo KS predstavljala 
velik finančni zalogaj. Kljub 
težkim časom smo s pomočjo 
namenske donacije podjetja 
Petrol, d.d., Skladišče Instala-
cije Srmin, tudi to investicijo 
uspešno zaključili.

Žal trenutno še ved-
no ostaja v veljavi uredba vlade 
RS, ki vsebuje določila o izgra-
dnji bencinskega servisa Ber-
toki, saj na državni ravni vse 
prevečkrat naletimo na gluha 
ušesa, ki ne znajo ali ne želijo 
prisluhniti potrebam lokalnih 
skupnosti. A vendarle, tudi tu-
kaj smo naredili korak naprej, 
za kar bi se rad zahvalil županu 
Borisu Popoviču, ki je v naših 
idejnih predlogih ureditve tega 
območja videl možnost razvoja 
novih vsebin. Na osnovi teh je 
MOK pripravila elaborat pro-
gramske in prostorske zasnove 
za ureditev območja ob cerkvi 
'Bertoki-Lazaret' ter Sklep o 
začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega na-
črta (OPPN), ki na tej lokaciji 
predlaga ureditev večnamen-
skega javnega prostora, trga 
oziroma parka za družbeno 
in družabno življenje. Tudi si-
cer v naši KS veliko pozornost 
posvečamo prometni proble-
matiki, saj se v KS Bertoki na-
haja tudi stičišče pomembnih 
cest, kar pomeni izrazito po-

teku, in željah za prihodnost. 
Če med njimi ni vaše kra-
jevne skupnosti, bodite brez 
skrbi, saj bomo predstavitve 
nadaljevali v naslednjih izda-
jah našega časopisa. 

se KS Bertoki iz nekdanje vaške 
periferije hitro razvija v aktiv-
no predmestje Kopra, kljub 
temu pa želimo, tudi s pomoč-
jo številnih društev iz naše KS, 
ohranjati vaški značaj pred-
vsem v tradiciji in običajih.«
Kako bi sicer ocenili razvoj 
Mestne občine Koper v zadnjih 
letih?

»Mislim, da se obči-
na dobro razvija, sodelovanje 
s krajevnimi skupnostmi je 
korektno. Pohvalil bi razvoj in 
delovanje na področju sociale, 
vrtcev in šol, malo več pozor-
nosti pa bi lahko posvetili vla-
ganju v infrastrukturo, konkre-
tno v naši krajevni skupnosti 
nas čaka še nekaj nalog na po-
dročju urejanja in zagotavlja-
nja prometne varnosti.«

Po že zgrajenem otroškem igrišču v Bertokih so urejeno in varno 
igrišče dobili tudi v Pradah.
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Prvi mož KS Gračišče Peter Franca 
se zaveda, da je gospodarska kriza 
upočasnila nekatere projekte, 
ob tem pa je prepričan, da jim 
jih bo z zagnanostjo in realnim 
načrtovanjem postopoma vendarle 
uspelo uresničiti.

Mestna občina Koper ima posluh za nas
Predsednik sveta KS Gračišče Peter Franca o aktualnem dogajanju v KS Gračišče.

Katere so prioritetne naložbe v 
vaši krajevni skupnosti?

»Svet KS Gračišče si je 
kot nujne, prioritetne investicijske 
projekte začrtal adaptacijo zadru-
žnega doma v Gračišču z ureditvi-
jo prostorov za potrebe krajevne 
skupnosti in zdravstvene ambu-

leti poškodovala vodna ujma, v 
Sočergi smo sanirali del zidu na 
pokopališču Sv. Kvirik, popravili 
rezervoar za vodo ob pokopališču, 
popravili vaški vodnjak v Sočerški 
vali, postavili oglasno desko v 
Sočergi, postavili nove žlebove 
na strehi pokopališke cerkvice 
in namestili nova vrata na zvo-
nik pokopališča pri Sv. Kviriku, 
v Movražu smo sanirali mrliško 
vežico in zamenjali poškodova-
ne stebričke na igrišču ter uredili 
cestico do cerkvice v Movražu, v 
Trebešah smo dokončali podpor-
ni zid ob poti v vas in dopolnili 
javno razsvetljavo, v Karlih smo 
sanirali cesto v vas, v Tuljakih 
pa opravili odvodnjavanje ceste 
v vas. Poleg tega naj omenim še 
manjše zadeve, kot so vzdrže-
vanje pokopališč in vzdrževanje 
okolice večnamenske dvorane 
in zadružnega doma v Gračišču. 
Med nalogami, ki se izvajajo že 
nekaj let, pa naj omenim nadalje-
vanje izgradnje vaškega prostora v 
Poletičih, nadaljevanje izgradnje 
vaškega doma v Popetrah, ki je v 

lante. To naložbo, ki jo bo financi-
rala Mestna občina Koper, bomo 
začeli uresničevati že v prihodnjih 
mesecih. Ostale naše prioritete in 
želje pa so: dokončanje naložbe 
iz leta 2012, in sicer nadaljevanje 
izgradnje izlivke vode za potrebe 
krajanov vasi Spodnje Sočerge: 
Marsiči, Pisari, Šeki in Karli, od-
kup oziroma zamenjava zemljišča 
pod večnamensko dvorano v Gra-
čišču, izgradnja kanalizacije v va-
seh Beli Kamen, Popetre, Poletiči 
in Galantiči, ureditev spominske 
sobe Alojza Kocjančiča v Kube-
du in ureditev spominske sobe 
ljudske pisateljice Marije Franca v 
Gračišču.«
Katere naložbe, ki so bile dokonča-
ne v zadnjem času oziroma v lan-
skem letu, bi izpostavili?

»Če gremo po vaseh 
oziroma zaselkih, naj izpostavim 
sledeče: v Gračišču smo sanira-
li rezervoar vaškega vodovoda, 
zgrajenega pred petdesetimi leti, 
in zgradili nadstrešek pred trgo-
vino in pošto, v Kubedu smo as-
faltirali del cestišča, ki ga je pred 

fazi pridobivanja gradbenega do-
voljenja, in rekonstrukcijo ceste 
Smokvica–Movraž–Dvori, ki je v 
zelo slabem stanju, a je za nas zelo 
pomembna.«
Katere naložbe je neposredno fi-
nancirala Mestna občina Koper?

»Razširitev kletnih pro-
storov pod dvorano v Gračišču, 
delno odvodnjavanje meteorne 
vode v Tuljakih, prepleskanje 
vhodne veže in stopnišča v zadru-
žnem domu in tamkajšnjo zame-
njavo okna in vhodnih vrat«.
Kako bi ocenili razvoj občine v 
zadnjih letih?

»Ocenjujem ga pozi-
tivno. Večino nalog, ki smo si jih 
zadali, smo tudi uresničili. Upam, 
da bo tako tudi v prihodnje. Mor-
da je res kakšen projekt zastal, a v 
tem primeru ni krivda na strani 
občine, ampak gre za probleme 
na državni ravni ali pa za zaosta-
nek pri pridobivanju evropskih 
sredstev. Kar se tiče dela na ob-
činski ravni in župana, pa ju lahko 
samo pohvalim.«

Občina ureja tudi številne ceste in druge naložbe na podeželju, pred kratkim 
so v Vanganelu uredili kolesarsko pot. 

Naložbe se končujejo tudi po drugih vaseh
V teh dneh se končujejo tudi številna dela na več gradbiščih v zaledju Mestne občine Koper, v Borštu in Truškah se 
prenavljajo ceste, v Bertokih čakajo na krožišče, urejajo se pločniki, kolesarske poti in parkirišča.

V Borštu so pred krat-
kim končali ureditev vaškega 
trga. V okviru te naložbe je ob-
čina preplastila cestišče in lič-
no uredila osrednji del naselja, 
sledila pa je še sanacija lokalnih 
poškodb na celotni dolžini ces-
te proti Laborju. Gradbeni stroji 
so zabrneli tudi na glavni cesti, 
ki vodi proti Borštu, in sicer na 
dotrajanem in nevarnem odseku 
ob vznožju poti ter na cesti iz Ma-
rezig proti Truškam tik pred vas-
jo, kjer so sanirali dva nevarnejša 
odseka v dolžini 175 metrov.

Naložbeni val je zajel 
tudi Marezige, kjer je občina pre-
uredila večnamensko ploščad, 
ki je doslej služila kot večje par-
kirišče. Občina v okviru 30 tisoč 
evrov vredne investicije tam kon-
čuje urejanje manjšega parka z 

bo na prehodu za pešce uredila 
grbino ali po domače ležečega 
policaja.

Kot je bilo obljubljeno, 
je občina pred časom dokončala 
tudi dober kilometer dolg odsek 
kolesarske poti od Gucev do mo-
stu pri Vanganelu, ki vodi skozi 

polja pri Gucih proti Tribanski 
cesti, vzporedno z glavno prome-
tno povezavo, sanirala pa je tudi 
kolesarsko stezo od semedelskega 
podhoda proti Žusterni. V okvi-
ru te sanacije je občina razširila še 
sprehajalno pot in jo preplastila 
ter ji tako vdahnila novo življenje.

zelenimi površinami in 10 istrski-
mi hrasti, makadamski del pa bo 
še naprej služil kot parkirišče ozi-
roma kot prostor, namenjen pri-
reditvam in drugim družabnim 
dogodkom.

Že v kratkem se bodo 
dela začela tudi v Bertokih, na 
priključku stare bertoške ceste na 
državno cesto, ki pelje iz Sv. An-
tona, kjer bo občina uredila mon-
tažno krožišče in tako omogočila 
nemoteno, predvsem pa varno 
vključevanje v promet številnim 
vozilom, ki se vsakodnevno vo-
zijo po teh cestah. V neposredni 
bližini bo občina preplastila tudi 
celotno Cesto borcev, od zadru-
žnega doma do vrtca v Berto-
kih, in uredila odvodnjavanje ter 
pločnik, za zagotovitev čim večje 
varnosti pri prečkanju ceste pa 
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Predsednik sveta KS Marezige Alen 
Babič pravi, da so v zadnjih treh 
mandatih uresničili vse večje naloge 
v njihovi krajevni skupnosti.

Kmalu bodo tudi uradno predali namenu na novo urejeno parkirišče pod 
zadružnim domom v Marezigah.

Ponosen na uspehe krajevne skupnosti
Predsednik sveta krajevne skupnosti Marezige Alen Babič, ki končuje svoj tretji mandat, je zelo ponosen na 
številne naložbe, ki so jih v tem obdobju uresničili v njegovi krajevni skupnosti. Kot nam je povedal, nekaj 
manjših, a za kraj zelo pomembnih investicij, končujejo prav v teh dneh.

Katere naložbe so bile v zad-
njem času uresničene na ob-
močju krajevne skupnosti Ma-
rezige?

»V zadnjem obdobju 
smo končali nekatere investi-
cije, nekatere pa gredo h kon-
cu prav v teh dneh. Omenil 
bi rekonstrukcijo dela ceste 
v Truškah, nekaj intervencij-
skih del smo opravili na cesti 
Bučaji–Jurasi, zelo pomemb-
na naložba za naš kraj je ure-
ditev in asfaltiranje parki-
rišča pod zadružnim domom 
v Marezigah, ki bo uradno 
predano namenu prav v nas-
lednjih dneh, omenim naj še 
ureditev mrliške vežice v Lo-
parju in sanacijo vodovodne-
ga omrežja v zaselku Sabadini 
(pod šolo), ki se izvaja v sklo-
pu t. i. hidravličnih izboljšav, 
potem pa so tu še številna 
vzdrževalna dela, ki smo jih 
opravili po krajih, ki sodi-
jo pod okrilje naše krajevne 
skupnosti.«

Za v prihodnje nas čaka še 
kakšna ureditev določenih 
cest, večje stvari pa so tako 
rekoč realizirane.«
Kako sicer gledate na razvoj 
Mestne občine Koper?

»V zadnjih dva-
najstih letih se je občina iz-
redno razvila, izpostavil bi 

napredek na področju turiz-
ma in infrastrukture. Če se 
bodo zadeve s takim tempom 
razvijale tudi v prihodnje, 
našo občino vsekakor čaka 
pozitivna prihodnost.« 

Kakšne so vaše želje za v pri-
hodnje?

»Ljudem želja sicer 
nikoli ne zmanjka, se pa lah-
ko pohvalimo, da smo v naši 
krajevni skupnosti v zadnjih 
treh mandatih naredili og-
romno in praktično uresničili 
vse večje prioritetne naloge. 

Predsednik sveta KS Vanganel Boris 
Mahne razvoj občine ocenjuje kot 
izjemno pozitiven.

Razvoj občine ocenjuje kot pozitiven
Predsednik sveta KS Vanganel Boris Mahne je ponosen na dokončanje vaškega doma na Čenturju in ureditev 
kolesarske steze v Vanganelu.

kolesarsko stezo. Prejšnji me-
sec smo tudi asfaltirali del ceste 
na Hlibanu in del ceste v vasi 
Vanganel, smer Prgarčani.« 
Kakšno je vaše sodelovanje z 
Mestno občino Koper?

»Sodelovanje bi ozna-
čil kot zelo korektno. Zelo dob-
ro sodelujemo tako z županom 
kot tudi z drugimi službami in 
upam in verjamem, da bo tako 
tudi v bodoče.« 
Kakšne so želje vaše krajevne 
skupnosti za v prihodnje?

»Želja je še veliko, iz-
postavil bi morda drugo fazo 
kanalizacije v Boninih, prepla-

Katere naložbe ste v zadnjem 
času uresničili v vaši krajevni 
skupnosti?

»V zadnjem obdobju 
se v krajevni skupnosti Van-
ganel lahko pohvalimo s kar 
nekaj dokončanimi naložbami. 
Tako bi izpostavil predvsem 
dokončanje kolesarske steze 
do Vanganela in vaškega doma 
na Čenturju. Ta je zdaj dokon-
čan, čaka nas samo še ureditev 
njegove okolice. Zdaj lahko 
že ponosno napovem njego-
vo uradno odprtje, ki bo 27. 
septembra, istočasno pa bomo 
uradno predali namenu tudi 

stitev ceste na Malem Čenturju 
in preplastitev ceste v Boninih 
ter krožišča v Vanganelu.« 
Kako gledate na razvoj Mestne 
občine Koper?

»Razvoj Mestne obči-
ne Koper v zadnjih letih oce-
njujem kot izjemno pozitiven. 
Mislim, da gre celoten razvoj v 
pozitivno in torej pravo smer. 
Sam sem najbolj ponosen na 
razvoj mesta, pa tudi na razvoj 
podeželja. Morda nam je na 
podeželju ostalo še nekaj stvari 
za postoriti, ampak prepričan 
sem, da bomo za vse to poskr-
beli v naslednjih letih.«
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»Občina nam ves čas stoji ob strani«
Krajevna skupnost Dekani sodi med večje krajevne skupnosti naše občine. Kot pravi njen predsednik Alfred Štefančič, 
so bile večje naložbe v vasi postorjene, nekatere so še v teku, druge pa bodo na vrsto prišle v novem mandatu.

Kako bi opisali razvoj Dekanov v 
zadnjih letih?

»Že od samega vstopa 
v lokalno politiko in vzposta-
vitve sodelovanja med vaško in 
lokalno skupnostjo sem vedel, 

varnost, rekreacijske površine, 
pa tudi kultura in spoštovanje 
tradicije. Trenutno urejamo cen-
ter vasi, kjer opremljamo park z 
novimi igrali in ga navezujemo 
na prelepo rekreativno pot do 
osnovne šole. Prav strogi center 
vasi za nas predstavlja glavni ra-
zvojni potencial. Imamo namreč 
zelo lepe načrte za njegovo ure-
ditev. Tukaj imam v mislih pred-
vsem prostor za nekdanjo piceri-
jo v središču vasi, t. i. Dopolavor, 
kjer bi radi vzpostavili prostor za 
stare in mlade, tako kot je to ne 
nazadnje nekoč že bilo.«
Kaj pa naloge, ki vas čakajo v 
prihodnje?

»Čaka nas izgradnja 
vrtca na novi, primernejši loka-
ciji ob šoli. Tako se bosta vrtec 
in šola lahko vsebinsko in loka-
cijsko dopolnjevala. V načrtu 
imamo tudi dokončno ureditev 
varnejšega vhoda v vas, ki ga 

da bo iz tega kraja nastalo ne-
kaj izrednega. Danes imamo 
poleg naravnih danosti tudi ve-
liko stvari, ki nam omogočajo 
kvalitetno življenje in nadalj-
nji razvoj. Živimo v zelo lepem 
kraju, ki ga ohranjamo čistega. 
Samo spomnimo se vseh težav, 
ki smo jih še pred nekaj leti ime-
li s Kemiplasom, danes pa so že 
zgodovina. Mislim, da smo na 
našo občino na splošno lahko 
zelo ponosni. Zato sem tudi več 
kot prepričan, da ljudje iz Kopra 
nikoli ne bodo odhajali drugam, 
ampak ravno obratno, vsak si bo 
želel delati in živeti v Kopru.« 
Katere naložbe v vaši krajevni 
skupnosti bi še posebej izposta-
vili?

»V tem mandatu smo 
v naši krajevni skupnosti pred-
vsem skrbeli za kakovost živ-
ljenja in postopoma urejali raz-
mere. Za nas so na prvem mestu 

nameravamo urediti s krožnim 
prometom. Za dokončanje več-
jih projektov, kot je kanaliza-
cija, pa so potrebna evropska 
sredstva, ki so sicer že planirana, 
zato bo izvedba tudi teh naložb 
kmalu zaključena. Sicer pa sem 
zelo ponosen, da se v Dekanih 
ljudje aktivno vključujejo v vse 
projekte in sodelujejo pri njiho-
vem snovanju in izvedbi. Zelo bi 
pohvalil tudi domače gasilsko in 
turistično društvo, pa nogome-
tni klub ter društvo upokojen-
cev.«
Kakšno pa je vaše sodelovanje z 
Mestno občino Koper?

»Ne predstavljam si 
boljšega in bolj konkretnega 
sodelovanja. Na vsako našo po-
budo vedno dobimo odgovor s 
strani občine, ki nam ves čas sto-
ji ob strani in nam nudi pomoč. 
Boljšega odnosa si praktično ne 
morem niti predstavljati.«

KRAJEVNE SKUPNOSTI

Predsednik sveta KS Dekani Alfred 
Štefančič je z odnosom občine do 
domače krajevne skupnosti zelo 
zadovoljen.
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»V Kopru se pri vsaki zadevi potrudijo poiskati rešitev in te so vedno učinkovite ter zakonite,« pravi 
Sebastjan Jeretič, ki je prepričan, da bi tako miselnost občinskih uradnikov morali vzpostaviti tudi v 
sosednji piranski občini.

»Politiko sem spoznal od vrha do 
podzemlja, od fasade do ozadij«
Svetovalec župana Borisa Popoviča za odnose z javnostmi in digitalno agendo Sebastjan Jeretič o portalu 
ekoper.si, ki v teh dneh obeležuje prvo obletnico delovanja, o tem, zakaj se je iz rodnega Pirana začasno 
preselil v Koper in zakaj bo kandidiral za župana Pirana.

Širša javnost vas pozna kot me-
dijskega guruja, »človeka iz 
ozadja«, ki je pomagal na poti do 
uspeha tako Borutu Pahorju kot 
aktualnemu piranskemu županu 
Petru Bossmanu. Kdo je v resnici 
Sebastjan Jeretič?

»Predvsem sem mož 
Nikoline in oče Zoje, Klee in Ti-
mona. V drugi vrsti pa politični 
filozof in praktik, v zadnjih letih 
osredotočen na stroko komuni-
ciranja in volilnih kampanj. Sicer 
pa sem vse do študija imel v glavi 
le en cilj: postati športni novinar. 
Tudi zato sem se vpisal na dana-
šnjo Fakulteto za družbene vede, 
a sem se kmalu s študija novi-
narstva prepisal na mednarodne 
odnose. In potem sem povsem 
slučajno končal v politiki, kjer 
sedaj delujem že natanko 20 let. 
Politiko sem spoznal v vseh raz-
sežnostih, od vrha do podzemlja, 
od fasade do ozadij. Začel sem 
kot politik v lokalni in mladin-
ski politiki, kjer sem opravljal 
vrsto funkcij, nato pa sem se leta 
2006 umaknil v ozadje in postal 
vodja piar službe pri Socialnih 
demokratih. Tako se sedaj vra-
čam v prve vrste, kjer sem kot 
občinski svetnik tudi začel. Sicer 
pa sem v vseh korakih svoje ka-
riere vedno zasledoval le en cilj: 
iskanje učinkovite politike. To je 
ravna črta mojega delovanja in 
tudi zato sem se občasno prib-
ližal kakemu politiku in se nato 
umaknil, ko pri njem nisem vi-
del te učinkovitosti. To je bil tudi 
glavni motiv, da sem lansko leto 
sprejel izziv službe v Mestni obči-
ni Koper. Že leta namreč sprem-
ljam Borisa Popoviča in nisva le 
sodelavca, ampak tudi prijatelja. 
Prav primer preobrazbe Kopra je 
v slovenskem prostoru najbolj-
ši primer učinkovitega vodenja 
skupnosti in vesel sem, da ga lah-
ko od blizu spremljam in sodelu-
jem pri tem.«

Prvo leto portala ekoper.si je zelo 
uspešno in prihodnji razvoj bo 
prinesel nove vsebine in rubrike, 
tako da bo komuniciranje s prebi-
valci še bogatejše.«
Zanimivo je, da naj bi bila prav 
za digitalno agendo zadolžena 
tudi morebitna evropska komi-
sarka Alenka Bratušek …

»Celoten postopek nje-
nega imenovanja je farsa v sloven-
skem stilu. Pa ne bom pogreval 
starih zgodb, ko je bila kot pred-
sednica vlade naravnost sovražno 
nastrojena do naše regije, ven-
dar smo se s to zgodbo ponovno 
osmešili v mednarodnem okolju.

Ne oporekam temu, da 
se bo v Bruslju mogoče celo izka-
zala. Pri nas ji sicer ni šlo najbolje 
in je bil njen mandat polomija, a na 
evropski ravni delujejo drugačni 
mehanizmi kontrole in se zna celo 
bolje izkazati. Vsekakor menim, 
da ima Slovenija vrsto boljših izbir 
za ta položaj, ki bi tudi za Slovenijo 
naredili precej več.

Pred poldrugim letom ste se za-
poslili na Mestni občini Koper kot 
županov svetovalec za odnose z 
javnostmi in digitalno agendo. 
Eden od rezultatov vašega dela je 
tudi vzpostavitev občinskega me-
dijskega portala ekoper.si …

»Da, to je le eden od 
korakov celovitega razvoja digita-
lizacije občine. Na drugih poljih 
digitalizacija napreduje korak za 
korakom, kolikor je v slovenskem 
okolju možno, saj smo tudi na tem 
področju odvisni od države. Por-
tal ekoper.si pa je nova, bolj sveža 
oblika komuniciranja občine s 
prebivalci. Poleg modernega pred-
stavljanja novic so pomembni tudi 
uporabni nasveti po posameznih 
področjih in prav spletni portal 
je najbolj učinkovito orodje take-
ga komuniciranja. Pomembno je 
tudi, da imajo prebivalci možnost 
direktnega komuniciranja in da 
niso prepuščeni samo medijem, 
ki prepogosto potvorijo zgodbe, še 
posebej pri nas, v slovenski Istri. 

Njen mandat bo ozna-
čen s konfliktom s slovensko vlado, 
saj je zamerljiva in ne verjamem, 
da bo po morebitnem imenovanju 
požrla zamero zaradi afere ob nje-
nem imenovanju.

Tudi na področju di-
gitalne agende ni doma, a to ne 
pomeni nujno, da bo slaba komi-
sarka, saj imajo v komisiji dovolj 
strokovnjakov in komisar mora 
biti predvsem politik, sposoben 
voditi in usklajevati ekipo na po-
dročju resorja. 

Vsekakor je za Slovenijo 
celotna zgodba, povezana z njenim 
imenovanjem negativna.«
Glede na to, da so pred nami lo-
kalne volitve, ne moremo mimo 
vprašanja, zakaj ste se odločili 
kandidirati za župana Pirana?

»Zato, ker hočem več 
od svojega kraja. In zato, ker mis-
lim, da sem dozorel za ta izziv. 
Imam znanje in izkušnje, pred-
vsem pa imam vizijo in voljo, da 
tudi moja občina preseka z da-
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»Primer preobrazbe Kopra je v slovenskem prostoru najboljši 
primer učinkovitega vodenja skupnosti in vesel sem, da ga lahko od 
blizu spremljam in sodelujem pri tem,« pravi Jeretič.

našnjim stanjem in da s pospeše-
nim razvojem začnemo loviti vse 
tiste, ki so nam zbežali. 

Prav izkušnja Kopra 
kot modernega mesta, ki učinko-
vito funkcionira, me je na koncu 
nagnila k odločitvi za kandida-
turo. Pri tem pa je ključno, da 
v občini Piran ne potrebujemo 
čisto nobene megalomanske in-
vesticije, ker praktično vse že 
imamo. Naš kraj moramo samo 
urediti, da bodo ljudje uživa-
li visok standard urejenosti in 
narediti moramo popolno revo-
lucijo na področju marketinga 
destinacije, kar je dejansko moja 
osnovna stroka. Poleg tega mo-
ramo narediti red in vzpostaviti 
korekten odnos občine do podje-
tij in prebivalcev. Prav to bo moja 
prva naloga in nanjo sem odlič-
no pripravljen. Po dvajsetih letih 
delovanja v politiki mi je povsem 
jasno, kako doseči učinkovito de-
lovanje občinskih služb.«
Še pred nedavnim se je kot more-
bitnega kandidata za piranskega 
župana omenjalo prav prvega 
moža Mestne občine Koper Bori-
sa Popoviča, zdaj pa se namesto 
njega v volilni boj spuščate vi. 
Vas je on prepričal v to in ali to 
pomeni, da boste kandidirali tako 
rekoč »z njegovim dresom«?

»Da, kandidiram kot 
kandidat stranke Slovenija za 
vedno. 

Vesel sem, da nasto-
pam z njegovo podporo in da 
se bom lahko zanesel nanj tudi 
v prihodnje. Ena temeljnih pro-
gramskih usmeritev je namreč 
prav povezovanje slovenske Istre. 
Kdaj smo bili najmočnejši? Ko 
smo bili enotni in ko smo znali 
skupaj nastopiti tako z učinko-
vitim povezovanjem doma kot 
tudi navzven. Ko smo se razbili, 
so nas povozili in povozili naše 
gospodarstvo.

Tudi kar se tiče ureja-
nja kraja je dovolj, da pogledamo, 
kako uspešno urejen je Koper, in 
to moramo ponoviti tudi v Luci-
ji in drugih krajih v naši občini, 
seveda pa je staro mestno jedro 
Pirana pri tem specifika.

Te dni ljudem v šali 
pravim, da danes občino Koper 
tako ali tako vodijo občanke in 
občani Pirana. Večino odgovor-
nih položajev v občini namreč 

ja, ki so bila v piranski občini v 
zadnjem obdobju najbolj zane-
marjena? 

»Predvsem ni reda in 
ni korektnega odnosa do pre-
bivalcev in podjetij. To je ključ 
sprememb. 

Imamo vrsto družin, 
ki že desetletja ne morejo urediti 
svojega stanovanjskega proble-
ma, pa ne potrebujejo denarja od 
občine, ampak samo korektno 
ureditev papirologije. Zato bo to 
absolutna prioriteta v prvih dveh 
letih mandata. Urediti vse nako-
pičene premoženjsko-pravne te-
žave naših prebivalcev.

Drugo je seveda vizi-
ja razvoja in blagovna znamka 
naše destinacije z revolucijo na 
področju marketinga, da bomo 
v kraj ponovno pripeljali goste z 
denarjem in da bomo ponovno 
dobro živeli od turizma. 

In tretje je moderna 
ureditev kraja, pri čemer ter-
ja Piran poseben pristop, ki bo 
mestu povrnil avtentičnost in ki 
bo uskladil življenje ljudi z dej-
stvom, da živijo v velikem muze-
ju, ki ga moramo ohraniti.«
V županski tekmi se boste pomeri-
li tudi s svojim nekdanjim tesnim 
sodelavcem, aktualnim županom 
Petrom Bossmanom, čigar zmago 
na zadnjih volitvah mnogi pripi-
sujejo prav vaši pomoči. Kako to 
komentirate?

 »Takrat sem bil del SD 
in verjel, da bo stranka nadalje-
vala pot evropeizacije, na katero 
smo jo postavili leta 2005. Tisto 
kampanjo sem vodil, ker me je 

zasedajo ljudje iz naših krajev, 
tako da bodo z veseljem poma-
gali tudi z nasveti in idejami, ko 
bomo končno tudi občino Piran 
postavili na pot razvoja in ko 
bomo tudi pri nas uredili pogoje 
za lepo življenje.«
Čeprav ste praktično vse življenje 
živeli v piranski občini, ste se pred 
nedavnim z družino preselili v 
Koper. Zakaj?

»Ker sem hotel več. 
Predvsem za otroke. Sicer sem 
ostal Pirančan in sem v Kopru 
le začasno prijavljen, saj živim v 
najemniškem stanovanju. 

Hotel sem predvsem 
boljše pogoje za življenje in od-
raščanje mojih otrok in prav 
doživetje Kopra me je nagnilo k 
temu, da tudi v mojem kraju ure-
dimo visok standard infrastruk-
ture in pogojev za življenje ter 
tudi poslovanje naših podjetij.«
Torej se boste po morebitni zmagi 
na lokalnih volitvah vrnili v rodni 
Piran?

»Trenutno sem osre-
dotočen na kampanjo in imam 
še nekaj časa urejen najem v Ko-
pru, tako da še ne iščem stalnega 
doma. Vsekakor se bomo o tem z 
družino odločili po zmagi.«
Kaj je po vašem tisto, v čemer bi 
piranska občina lahko posnemala 
Mestno občino Koper?

»Predvsem je to pro-
fesionalna urejenost občinske 
uprave. In ponosen sem, da je 
večina predstojnikov v Mestni 
občini Koper dejansko iz moje 
občine. V Piranu so birokrati k 
vsaki ideji pristopili z znano fra-
zo: tega se ne da. V Kopru pa se 
pri vsaki zadevi potrudijo poi-
skati rešitev in te so vedno učin-
kovite ter zakonite. To končno 
potrjujejo tudi poročila račun-
skega sodišča. Torej je ključno, 
da se spremeni logika birokratov 
in da se začne iskati rešitve, ne pa 
zavračati vsako idejo, češ da je 
neuresničljiva.

Drugo področje je 
ureditev kraja z moderno infra-
strukturo, od kolesarskih stez in 
pešpoti do športne infrastruk-
ture. Žalostno je, da se ljudje iz 
naše občine vozijo v športni park 
Bonifika, da se lahko rekreirajo. 
Čas je, da tudi Lucija postane 
moderno urejen kraj.«
Katera so po vašem tista področ-

prepričal z dvema točkama. Re-
kel je, da je občinska uprava slaba 
in da bo zamenjal ključne ljudi. 
In rekel je, da bo pomagal doma-
čim podjetjem. Na obeh poljih je 
deloval prav nasprotno. 

Nekateri zmotno misli-
jo, da je bil pred štirimi leti moj 
klient. Ne, bil je predsednik moje 
območne organizacije stranke 
in sam sem bil celo eden glav-
nih sponzorjev kampanje. Verjel 
sem, da bo izpolnil svoje obljube.

Sedaj sem se odločil, 
da kandidiram sam in da bom 
lahko tudi osebno stal za svojimi 
besedami in obljubami. To je moj 
izziv kariere in naslednjih osem 
let bom posvetil razvoju svojega 
kraja.«
Glede na to, da ste dober pozna-
valec političnega marketinga: si 
upate napovedati, kakšna bo vo-
lilna tekma v občini Piran in kako 
bo v Mestni občini Koper?

»V Mestni občini Ko-
per bo jasna zmaga Borisa Popo-
viča v prvem krogu. In tudi sam 
upam na zmago v prvem krogu, 
čeprav bo to v Piranu precej tež-
je. Precej bo kandidatov, ki bodo 
drobili glasove, pa tudi sedanji 
župan ima svoj krog podporni-
kov. Vsekakor pa so že prvi od-
zivi na mojo kandidaturo taki, 
da mi dajejo upanje na zmago v 
prvem krogu. Vidim ogromno 
energije in ambicij, da tudi našo 
občino uredimo in da vzposta-
vimo tako bogato destinacijo, 
kot smo jo imeli v osemdesetih 
letih.«
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Direktor in poveljnik Gasilske 
brigade Koper Vilij Bržan pravi, 
da se nam za varnost občank in 
občanov ni treba bati, saj je naše 
gasilstvo na zavidljivi ravni.

Kadrovsko in tehnično zavidljivo opremljeni
Direktor in poveljnik Gasilske brigade Koper Vilij Bržan je danes izjemno ponosen na stanje gasilstva v 
Mestni občini Koper. 

Za vas je bilo najbrž prelomno 
leto 2006, ko ste se preselili v 
nov gasilski dom.

»Seveda, nov in zavi-
danja vreden gasilski dom za 
nas predstavlja pomembno pre-
lomnico, ne smemo pa pozabiti 
niti, da smo takrat dobili tudi 
štiri nova gasilska vozila. Tako 
smo v vseh teh letih popolno-
ma prenovili praktično celoten 
vozni park. S ponosom lahko 
napovem, da bomo v kratkem 
dobili še novo tehnično gasilsko 
vozilo in manjše novo gasilsko 
vozilo za gašenje gozdnih poža-
rov, ki bosta zamenjali trenutno 
še edini dve tehnološko zastre-
li vozili. Skupna vrednost teh 
dveh novih vozil znaša 800 tisoč 
evrov, njun nakup pa so omo-
gočile vse tri obalne občine.« 
Z razvojem gasilstva ste torej 
zelo zadovoljni, kako pa gledate 
na razvoj občine nasploh?

»Ocenjujem, da je 
bilo veliko narejenega. Težko 

morske, zelo ponosni pa smo 
tudi na sodelovanje z enotami 
iz sosednjih držav, torej Italije 
in Hrvaške.«
Omenili ste kadrovsko opre-
mljenost. Ste se v zadnjih letih 
na tem področju okrepili?

»Vsekakor. Gasilska 
brigada Koper je danes kad-
rovsko prenovljena skladno s 
potrebami okolja. Skupno ima-
mo zaposlenih 69 ljudi, od tega 
65 gasilcev, medtem ko smo 
pred 12 leti imeli le 36 opera-
tivnih gasilcev. 

Gasilska brigada Ko-
per, ki pokriva območje celotne 
Obale, domuje na dveh lokaci-
jah, in sicer na sedežu Gasilske 
brigade v novem Gasilskem 
domu v Kopru in v izpostavi v 
marini Portorož. V stalni prip-
ravljenosti imamo neprestano 
najmanj 10 gasilcev, kar nam 
omogoča pokrivanje kar treh 
enostavnejših gasilskih inter-
vencij hkrati.«

Kako bi ocenili področje gasil-
stva v Mestni občini Koper? 

»Danes se lahko po-
hvalimo, da je naša občina med 
najbolj varnimi v državi. Ga-
silska brigada Koper je danes 
tako kadrovsko kot tehnično 
zelo dobro opremljena, a to še 
ne pomeni, da se tu lahko ra-
zvoj konča, saj so nevarnosti 
ves čas na preži. Ponosen sem 
na sodelovanje med našimi po-
klicnimi gasilci, ki delujejo v 
sklopu Gasilske brigade, in na 
naša številna prostovoljna ga-
silska društva. Pohvalno je, da 
se oboji vzporedno razvijajo in 
da tako rekoč delujejo in sode-
lujejo z roko v roki. Vzpostavili 
smo partnerski odnos, tako 
skupaj sodelujemo pri inter-
vencijah, pri usposabljanju in 
skupnih akcijah. Enakovredno 
imamo vzpostavljeno sodelo-
vanje in negujemo odnose z 
enotami od drugod po Sloveni-
ji, pa tudi z drugih koncev Pri-

izpostavim samo določene 
naložbe, saj je vsaka po svo-
je zelo pomembna. Zelo sem 
ponosen na oživitev Kopra s 
severno obvoznico in urejeno 
promenado, čeprav je bilo tudi 
po krajevnih skupnostih veli-
ko uresničenega.«
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»V Ankaran sem prišel suvereno in rad bi, da smo vsi ponosni na ta 
kraj, da izkoristimo vse njegove naravne prednosti, da ohranimo, kar so 
naši predniki ustvarili in nam zapustili,« pravi Gašpar Gašpar Mišič. 

»Strmčniku svetujem naj pusti, 
da Ankaran zadiha«
Prvi mož Komunale Koper in kandidat za župana Ankarana Gašpar Gašpar Mišič o izkušnjah z državno 
politiko, o odstavitvi s funkcije predsednika uprave Luke Koper, o novih izzivih na koprski Komunali in o 
tem, zakaj vstopa v županski boj v Ankaranu

dobesedno kot poslovna sekre-
tarka koalicije. Kot predsednika 
vlade sem prej razumel Gregorja 
Viranta, na trenutke Dejana Ži-
dana ali Karla Erjavca in verjetno 
še koga drugega. Alenko Bratušek 
pa najmanj, saj ni imela koncepta, 
še manj je bila pripravljena pos-
lušati druge, ki smo imeli znanje 
in izkušnje. Jaz sem že na začetku 
njene vlade začutil to, kar mnogi 
šele danes spoznavajo glede Bra-
tuškove. To je tudi razlog, zaradi 
katerega sem zapustil državno 
politiko in državni zbor ter odšel 
s sicer perspektivnega položaja. 
Mnogi so mi odhod odsvetovali, 
saj sem imel prepoznavno funk-
cijo, kjer sem lahko s svojim nači-
nom dela, ki je hiter in učinkovit, 
pomagal številnim podjetjem, 
odpravil sem številne ovire, ozka 
grla za gradnjo prometne infra-
strukture. Vladi sem poskušal po-
jasniti pomembnost Luke Koper, 
pomembnost razvoja prometne 

se nekateri ustrašili našega pod-
jetnega načina delovanja. Mnogi 
so govorili, da podjetništvo ni kot 
vodenje države. Strinjam se, da ni 
povsem enako, vendar je zelo po-
dobno. Na slovenski način pa je 
to diametralno nasprotno. Naša 
birokracija ni podjetna, ni krea-
tivna, temveč je duhamorna, je 
ujetnica spirale stihije in nas vle-
če samo navzdol. Mislim, da so se 
mnogi izmed naših politikov de-
jansko ustrašili dela. Jankovič je 
zelo zahteven do sebe in drugih, 
ko se nečesa loti, to tudi izpelje, je 
operativec in je odločen, kar slo-
venski politiki sicer manjka. Zato 
lahko samo ugibamo in na žalost 
nikoli ne bomo vedeli, kaj se je 
dejansko tedaj dogajalo v ozadju. 
Jankovič je očitno zaupal napač-
nim ljudem v stranki, prisluhnil 
je več napačnim svetovalcem kot 
tistim, ki smo mu že na začetku 
dopovedovali, da odločitve, ki 
so se na začetku sprejemale, niso 
bile logične. Že prvi dan v držav-
nem zboru sem zaznal nekatere 
napačne odločitve, na katere sem 
jasno opozoril njega in poslansko 
skupino, ter posledično takoj na-
letel na kritike oz. odpor. Začutil 
sem, da je to politiko v resnici v 
ozadju vodila politika Zaresa, 
stranke, ki je pogorela na voli-
tvah. Resnica, na katero sem pri 
teh napačnih ukrepih opozoril, 
pa je prenekatere bolela, stranka 
se je zato razcepila na dva dela. 
Ravno 'Zaresova ekipa' je šla na 
stran Bratuškove. Pozitivna Slo-
venija je bila v bistvu sestavljenka 
ljudi iz strank, ki so propadle, in 
drugih posameznikov.«
Alenka Bratušek je po letu muč-
nega vladanja vendarle poskrbela 
vsaj zase, danes vidimo, da je pos-
tala evropska komisarka …

»Ne verjamem, da je bil 
to njen cilj že na začetku. Nasploh 
pa mislim, da ni vredna niti, da jo 
omenjam. Bratuškova je bila pred-
sednica vlade, ki sploh ni imela 
koncepta vodenja. Obnašala se je 

Kot uspešen podjetnik ste čutili 
odgovornost, da se vključite v dr-
žavno politiko, kandidirali ste na 
državnih volitvah in bili nato iz-
voljeni za poslanca. Danes ste spet 
v naši lokalni sredini na Obali, kaj 
se je medtem zgodilo?

»Ko sem se odločil za 
državno politiko, kljub temu da 
sem imel vedno nekako odpor 
do nje, ker sem jo ocenjeval kot 
neučinkovito in nazadnjaško, je 
to bil miselni preskok. Ko se je 
pokazala priložnost, da politiko 
vodi uspešen gospodarstvenik, 
podjetnik, ki je vodil velik po-
slovni sistem, govorimo o Zoranu 
Jankoviču, so me nekateri podje-
tno naravnani prijatelji motivirali 
k temu, da prenehamo s tem pro-
padom in nazadovanjem države, 
kjer se nič ne da, kjer se multipli-
cirajo problemi, kjer je birokra-
cija razmnoževala probleme … 
Kot prinašalec rešitev sem na te 
probleme gledal kot na izzive in 
ocenil sem, da so rešljivi. Tam, 
kjer je volja, je tudi pot, pravijo, 
a kasneje sem ugotovil, da mno-
gi niso imeli ne koncepta ne vo-
lje, da ne govorim o neznanju in 
čudnem načinu kadrovanja, ki je 
bil popolnoma zgrešen.«
Kje so bili po vašem največji pro-
blemi? 

»Nekateri so iskali samo 
varne službe in so se obnašali, kot 
da so lastniki delovnih mest, in 
stvar se je le komplicirala. Zako-
ni niso spodbujali razvoja, tem-
več obratno, dušili so hrbtenico 
gospodarstva. Kot posameznik, 
ki je prišel z res iskreno voljo, da 
se nekaj spremeni v tej državi, 
da bomo zdaj nekaj vendarle in 
končno naredili, ko smo bili iz-
voljeni z večino glasov v državni 
zbor, sem bil predvsem počaš-
čen, da sem dobil priložnost, da 
sem to, kar sem prej doživljal kot 
opazovalec, zdaj imel možnost 
spremeniti. Tukaj se je takoj za-
čela zgodba. Že ob Jankovičevem 
neuspešnem sestavljanju vlade so 

in logistične infrastrukture, česar 
pa naši niso dojeli. Predvsem ne 
Bratuškova kot predsednica vla-
de. Če imamo samo en železniški 
tir na relaciji Koper–Divača, kjer 
je povprečna hitrost 26 km/h, po-
tem se moramo vprašati, ali si že-
limo, da se pristanišče razvije, ali 
ne. Glede na ta moja prizadevanja 
v razvoju logistike in železniške 
infrastrukture so me predstavniki 
delavcev Luke Koper in Mestne 
občine Koper povabili na razgo-
vor pri izbiri novega predsednika 
uprave. Kljub medijskim priti-
skom so me skupaj s predstavni-
kom kapitala podprli. Proti meni 
so bili samo tisti, ki so bili že 
vnaprej dogovorjeni, da podpre-
jo kandidata, ki je bil že vnaprej 
izbran. Vemo, kako se kadruje v 
podjetjih, ki so v večinski državni 
lasti. Z mojim imenovanjem na 
čelo Luke Koper se je podrl načrt 
političnih kadrovanj, kar je akterje 
močno prizadelo.«
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Veliko truda so vložili v vašo raz-
rešitev z mesta predsednika upra-
ve Luke Koper, in to celo z manjši-
no glasov.

»Pri meni se je govo-
rilo o nekem političnem kadro-
vanju, ki to sploh ni bilo, ravno 
obratno, bilo je vse prej kot to. 
Imel sem podporo zaposlenih in 
lokalne skupnosti, kar je izjemne-
ga pomena za Luko Koper. Bil 
sem tak predsednik uprave, ki je 
imel podporo lokalne skupnosti, 
v kateri je Luka Koper gost. Ta je 
sicer generator razvoja, vendar 
predstavlja okoljska tveganja, saj 
pretovarja od nevarnih do radi-
oaktivnih tovorov, zato je treba 
biti zelo previden in imeti velik 
posluh do lokalne skupnosti in 
okolja. Novi predsednik uprave 
Luke Koper se je na mojo po-
budo dobil z županom šele pred 
nekaj dnevi, torej po več mese-
cih od njegovega imenovanja na 
ta položaj, čeprav bi to moralo 
biti opravljeno že v prvem tednu 
nastopa funkcije! A bolje pozno 
kot prepozno!«
Koprsko pristanišče bo po novem 
formalno umeščeno med dvema 
občinama, Mestno občino Koper 
in Občino Ankaran, kjer kandidi-
rate za župana. Kako vidite skup-
ni razvoj občin in pristanišča?

»Če bo šlo v pravo 
smer, bo treba delovati na izko-
riščanju sinergij z vseh strani. 
Vprašati se je treba, ali bodo vse 
strani podpirale razvoj in razu-
mele, da je Luka Koper generator 
razvoja in pomemben gospodar-
ski subjekt v tem okolju, regiji in 

bodo s temi volitvami te razprti-
je ustavljene in bomo nemoteno 
poskrbeli in razumeli, da je treba 
kraj razvijati za ljudi, za občane 
Ankarana, in jim ne vsiljevati 
neke lastne volje zaradi nekih 
osebnih interesov posameznikov, 
ki so ujetniki lastnih prepričanj, 
ki pa niso nujno dobra za razvoj 
nove občine Ankaran.«
Mislite, da se je doslej premalo 
razmišljalo o Ankarančankah in 
Ankarančanih?

»Prehoda v novo ob-
čino nikakor ne smemo gledati 
v slabšalnem smislu, ampak kot 
priložnost za nadgradnjo vse-
ga, kar je bilo dobrega. Izboljša-
ti moramo delovanje celotnega 
sistema, celotnega aparata in že 
v samem začetku moramo de-
lovati povezovalno, spravno v 
določenih segmentih in ne sme-
mo obremenjevati prebivalcev 
ene in druge občine s sovražno 
nastrojenostjo, saj to pelje samo v 
stagnacijo. To se je pokazalo tudi 
na državni ravni, zato si bom jaz, 
predvsem pa skupina vseh nas, ki 
nastopamo na teh lokalnih voli-
tvah, prizadevala za boljše rešit-
ve, ki so sprejemljive za vse nas, 
ki moramo ostati v prijateljskih 
odnosih. Ne smemo zanemarja-
ti tega, da imajo vsi prijateljske, 
sorodstvene ali poslovne vezi. 
Občani Ankarana so zaposleni 
ne samo na območju Kopra, am-
pak tudi na drugih delih Obale in 
Krasa ali pa čez mejo v Italiji. Mi 
teh meja ne bomo poznali. Mejo 
z Italijo bomo obravnavali kot 
vez med skupnostmi in dojemali 

državi. Meje so samo v glavi in in-
frastrukturo, ki jo imamo, je treba 
samo naprej razvijati. Luka Koper 
se bo morala prej ali slej odločiti 
za okoljsko sprejemljivejše pro-
grame pretovora, kajti v nedogled 
ne bo šlo tako, kot je. Drugi po-
mol po administrativnih mejah 
spada v Ankaran, in če bo prišlo 
do trenj ali nesoglasij z novo ob-
čino, do civilne iniciative ali celo 
do sovražnosti občine, kar neka-
teri celo spodbujajo, potem bo 
to črni dan za Luko Koper in še 
marsikoga drugega. Vemo, da se 
je vodstvo KS Ankaran pritožilo 
na gradbeno dovoljenje za kaseto 
7A, kamor smo odlagali mulj pri 
poglabljanju prvega bazena, in da 
niso niti želeli prisluhniti vsem 
prednostim, ki bi jih s to kaseto 
pridobili. Zdaj, ko je že zgrajena, 
pa smo kljub upravnemu sporu, 
ki je sprožen, dejansko prido-
bili začasno varno kolesarsko 
povezavo od Kopra do območja 
vojašnice v Ankaranu. Nova ko-
lesarska steza je sicer predvidena 
od viadukta na ankaranski boni-
fiki do centra Ankarana, vzdolž 
Jadranske ceste. Namen je, da 
čim bolj varno povežemo center 
Kopra in center Ankarana, s tem, 
da je velik poudarek na pešcu pri-
jaznih površinah in na kolesarski 
povezavi. Zato si bomo prizade-
vali, da v prvem letu delovanja 
v občini Ankaran zaključimo 
vse aktivnosti, ki so bile začasno 
ustavljene zaradi razprtij med 
KS Ankaran in zaradi nasproto-
vanja vsemu, kar je predlagala 
Mestna občina Koper. Upam, da 

jo bomo kot priložnost za skupne 
projekte, zlasti tiste, ki so finan-
cirani iz evropskih skladov. Prav 
tako bomo kot vez izkoristili bli-
žino Hrvaške in celotno turistič-
no, gospodarsko, javno in drugo 
infrastrukturo, ki služi zadovo-
ljevanju potreb vseh prebivalcev 
tega območja. V Ankaranu bomo 
spodbujali predvsem domači tu-
rizem, sobodajalstvo in vse, kar je 
po meri prebivalcev, kajti želimo 
si, da se prebivalci poistovetijo z 
vsem, kar se bo razvijalo na ob-
močju občine Ankaran. Nikakor 
si ne želimo, da bi se kar koli do-
gajalo mimo njih, kajti v Portoro-
žu pri delu prebivalcev čutimo, da 
ne sprejemajo razvoja turizma, ki 
postaja ponekod celo moteči ele-
ment. To vidimo tudi v Dubrov-
niku ali Benetkah, zato si želimo, 
da se tudi infrastruktura, ki bo 
zgrajena za namene razvoja tu-
rizma, naredi po meri predvsem 
prebivalcev in za prebivalce.«
Razvoj Ankarana torej vidite 
predvsem v sožitju s krajem, pre-
bivalci in vsemi sosedi?

»Razvoj Ankarana vi-
dim kot priložnost, Ankaran je 
treba najprej dobro počistiti in re-
dno vzdrževati. Omogočiti je tre-
ba gradnjo take infrastrukture, ki 
bo skladna z naravnimi danostmi 
in potenciali, Ankaran naj bi pos-
tal neke vrste rekreacijsko-športni 
park, v katerem naj bi se dejansko 
tudi v turističnem smislu gradila 
infrastruktura, ki bi omogočala, 
tudi v sodelovanju s portoroškim 
turizmom, nadgraditi pomanj-
kljivo turistično ponudbo Obale 
in širše. Sama nastanitev namreč 
ni dovolj. Manjka nam zgodba, 
dodana vrednost. Upam si trditi, 
da bo Ankaran z novo zgodbo 
in z novo identiteto predstavljal 
dodano vrednost portoroškega 
turizma. Portorož je bil nekoč 
turistična meka, danes je to neko-
liko manj. Ankaran bo dodatek v 
celotni obalno-kraški regiji, tudi 
hrvaškemu delu Istre in Italiji. 
Če bomo znali prepoznati, da so 
Strunjanske in Sečoveljske soline, 
potniški terminal v Kopru, letali-
šči v Ronkih in Portorožu, šole, 
univerza, centri za starejše obča-
ne in vsa druga infrastruktura, 
ki predstavlja delovanje v širšem 
javnem prostoru, del skupne in-
frastrukture, bomo v Ankaranu 
najbolj zadovoljni. Velik pouda-

Gašpar Gašpar Mišič pravi, da je Komunala, ki jo vodi komaj dober mesec, za Ankaran naredila več, kot je 
vodstvo krajevne skupnosti Ankaran naredilo v celem mandatu.



SEPTEMBER 2014     www.koper.si 31INTERVJU

rek bo na odpravljanju medgene-
racijskih trkov oz. nesporazumov 
zaradi nepravilne organiziranosti. 
V Ankaranu bo treba zagotoviti 
prostore in vsebine za starejše in 
za mlajše. Vemo, da so njihove 
potrebe različne, zato bomo izko-
ristili celoten ankaranski polotok, 
da umestimo tematske plaže, ki 
bodo v enem delu namenjene in 
prilagojene potrebam starejših in 
gibalno oviranih oseb, ki si želijo 
miru ob kavici ali časopisu, na 
drugem delu pa plaže za mlajše 
in študente, kjer bi lahko prirejali 
tudi različne 'beach partyje'. Na 
ankaransko obalo bomo umestili 
še plažo za športe, plažo za druži-
ne z otroki in plažo za kamperje 
ter naše štirinožne prijatelje.« 
Mnogi, z županom Borisom Popo-
vičem na čelu, so še vedno prepri-
čani, da je ustanovitev Občine 
Ankaran velika napaka …

»Odločitve državne 
politike in ustavnega sodišča ne 
bom komentiral. Nekateri vidijo 
samo, kako si bodo razdelili de-
nar od Luke Koper, posamezne 
službe, stolčke in tako naprej. 
Vse to zahteva veliko denarja. 
Samo stroški delovanja občinske 
uprave lahko predstavljajo 2/3 
celotnega proračuna občinske 
uprave, kar je odločno preveč. Mi 
imamo tudi pri tem nekaj pobud, 
kot so združevanje in sodelova-
nje z obstoječimi institucijami in 
ustanovami, komunala, občinska 
uprava, stanovanjski sklad, šole, 

pločnikov in zelenic. Ne bomo pa 
ponavljali napak drugih. Imamo 
voljo, izkušnje, radi imamo ljudi, 
spoštujemo vse, nismo nestrpni, 
ampak delujemo spravno. Rad bi 
povedal še, da bo vse, kar se bo 
gradilo v Ankaranu, v skladu z 
urbanistično zasnovo in celostno 
podobo kraja. Tako v Ankaranu 
ne bo brezglavih pozidav, ampak 
bo vsaka gradnja pogojena z oko-
ljem in njegovimi zmogljivostmi. 
Naj pri tem samo omenim, da 
mora biti vsaka gradnja podre-
jena zmogljivosti infrastrukture, 
predvsem mislim na fekalno in 
meteorno kanalizacijo in čistil-
no napravo. Če ne bomo skrbeli 
za to, bomo tvegali onesnaženje 
okolja in morske obale, ki je naš 
največji razvojni potencial.« 
Edini očitek, ki ga proti vaši kan-
didaturi plasirajo v javnost je ta, 
da niste rojeni Ankarančan.

»To je kvečjemu pred-
nost. Neobremenjeno prihajam 
v prostor in nanj gledam dru-
gače. Globalizacija je prednost 
za sposobne in ovira za nespo-
sobne. Za tiste, ki se zaprejo v 
svojo škatlo, ne znajo stopiti iz 
lastnih frustracij in jih prena-
šajo na druge. V Ankaran sem 
prišel suvereno in rad bi, da 
smo vsi ponosni na ta kraj, da 
izkoristimo vse njegove naravne 
prednosti, da ohranimo, kar so 
naši predniki ustvarili in nam 
zapustili. Sicer pa se bodo Anka-
rančanke in Ankarančani lahko 

vrtci in druge ustanove, ne da bi 
ustanavljali lastne organe, kar bi 
pomenilo povečanje birokracije 
in predvsem obremenitev ob-
činskega proračuna. Mi bi samo 
imenovali predstavnike Ankara-
na v organe, ki že delujejo na ob-
močju MOK in celotne Obale. Ne 
vidim potreb po zaposlitvi celot-
nega spektra občinskih uradov, 
kot to deluje v večini občin, saj bi 
s tem dejansko potrebovali sko-
raj celotni proračun za pokriva-
nje stroškov delovanja občinske 
uprave. Nasprotno je treba večji 
del proračuna nameniti investi-
cijam, vlaganju v boljše življenje 
v kraju, v varnejšo infrastrukturo 
itd. Ne nazadnje tudi zakon o fi-
nanciranju občin podpira skupne 
medobčinske službe in subven-
cionira 50 odstotkov vseh stro-
škov.«
Eno od prvih jabolk spora je bilo 
za del Ankarančanov pokopališče.

»Danes imamo na voljo 
pokopališča v Hrvatinih, na Ko-
lombanu, v Kopru, ne nazadnje 
pa tudi pokope na morju. Sicer pa 
bomo preučili vse možnosti, da 
izpolnimo pričakovanja občanov 
glede gradnje novega pokopali-
šča, če bodo to seveda res želeli. V 
kolikor bomo uredili pokopališče, 
ga bomo umestili na taki lokaciji, 
da bo lahko dostopno tudi za sta-
rejše občane, da bo pešcem pri-
jazno, da bo funkcionalno, da bo 
imelo parkirne površine, da obi-
skovalcem ne bo treba zaparkirati 

sami prepričali, kaj pomeni, ko 
prihajaš povsem neobremenjen. 
Komunala, ki jo vodim komaj 
dober mesec, je naredila več, kot 
je vodstvo krajevne skupnosti 
naredilo v celem mandatu.« 
Ampak to ste storili v vseh krajev-
nih skupnostih, ne samo v Anka-
ranu.

 »Vsekakor, in to z is-
tim številom ljudi in z isto me-
hanizacijo. V tem času smo vse 
to naredili in obenem prihranili 
veliko sredstev pri izvajanju istih 
storitev. Izboljšala se je tudi ra-
ven sodelovanja med sodelavci, 
saj sem kot direktor dostopen 
vsakomur. Čuti se, da je delo 
hitro in organizirano. Odzivi z 
vseh krajevnih skupnosti so fe-
nomenalni. Ko sem kot direktor 
Komunale pisal vsem krajevnim 
skupnostim v Mestni občini Ko-
per, vrtcem, šolam, da nam pos-
redujejo mnenja in pobude, ali 
je v njihovi bližini kakšna črna 
deponija, nevarni odpadki, po-
manjkljiva signalizacija, zarašče-
nost ali kaj drugega, smo od vseh 
KS, šol, vrtcev in drugih prejeli 
veliko pobud in predlogov.«
Kaj bi sporočili svojemu edinemu 
protikandidatu na županskih vo-
litvah v Ankaranu?

»Gospodu Gregorju 
Strmčniku bi svetoval, da če ima 
res rad Ankaran, naj pusti, da 
Ankaran zadiha, ker Ankaran-
čanke in Ankarančani si to zaslu-
žijo. « 

Klavdij Švab, 
vzdrževalec, sektor Snaga:

 »S prihodom Gašparja 
Gašparja Mišiča se je spremenilo 
precej. Delamo zelo intenzivno in 
bolj kontrolirano, še bolj se trudimo, 
da je okolje čistejše. Vsekakor se več 
čisti in upam, da bo odslej tudi pod-
jetju šlo boljše. Z direktorjem sem se 
osebno že spoznal in moram reči, da 
kar posluša nasvete.« 

Mojca Pečar, 
vodja sektorja Snaga:

»Vsekakor se je s 
prihodom novega direktorja 
povečal ritem operative. Želi-
mo povečati skrb za urejenost, 
čistost in videz pri področjih, 
ki zadevajo delovanje našega 
sektorja Snaga, in to nam us-
peva.« 

Anđelko Čakarun, 
svetovalec za vodenje projektov:

»Končno smo prešli k 
izvedbi vsega, kar smo dolžni 
občanom. Operativno smo se s 
prihodom Gašparja Mišiča zelo 
okrepili, izvajamo številne pro-
jekte v korist občanov Mestne 
občine Koper.«

Simon De Faveri, 
predsednik Sveta delavcev:

»Že prej smo v Komunali 
Koper imeli dobrega direktorja, zdaj 
je vodenje podjetja prevzel Gašpar 
Gašpar Mišič in smo zelo zadovoljni 
z njim. Veliko se dela, izboljšuje se 
dosti področij. Z Gašparjem Miši-
čem smo zadovoljni tudi operativci, 
saj nas zelo posluša in nam omogo-
ča, da svoje predloge tudi realizira-
mo.« 
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»Projekt Landmark je metafora za konkretno inventuro mesta, 
njegove vpetosti v prostor Evrope in sveta in predvsem pogled 
naprej, z vsem spoštovanjem do njegove zgodovine, ki pa mora biti 
naša inspiracija za novosti, ne pa v naftalin konzervirana slika,« je 
prepričan Matej Mljač.

»Mesto ni v bron ulita maketa. 
Smisel mesta je njegova dinamika.«
S priznanim arhitektom, po rodu Koprčanom, Matejem Mljačem iz arhitekturnega studia D-R-A-F-T smo se 
pogovarjali o tem, ali je Koper izkoristil svoj potencial, kaj zanj pomeni umestitev Landmarka in zakaj je sploh 
smiselno razmišljati o tovrstnih projektih.

Kako se danes počutite v Kopru 
in kako je bilo tukaj živeti pred 
dvajsetimi, tridesetimi leti?

»Koper mi ostaja v 
spominu iz otroških let pred-
vsem kot sivo mesto, za ka-
terega se je vedelo, da v sebi 
skriva bogate plasti zgodovine, 
pretoka informacij in blaga. 
Koper je bil trgovsko mesto, to 
zelo dobro kažejo fasade palač. 
Zelo živo imam pred očmi ši-
roke kamnite stopnice baročne 
palače Totto ex Gavardo na 
Kidričevi, kjer je živel vrtec. 
Za njim bogat vrt in Tomosov 
blok, vonj po delavskih druži-
nah. Dolgi hodniki osnovne 
šole Janka Premrla - Vojka na 
ruševinah nekdanjih zaporov, 
vonj po razvijalcu in fiksirju 
fotokrožka, Pionirski dom, pi-
onirji, teatralno spoštovanje 
in smrt Tita, šum na srcu in 
bolnišnica v Servitskem samo-
stanu, bonifika in njeni kanali, 
barvite ladje, ki so prihajale in 
odhajale iz pristanišča, Obalne 
galerije in tista velika magična 
platna Andraža Šalamuna, Če-
vljarska ulica in Dehar ... Am-
pak samo od nostalgije se ne da 
živeti. Ko sem končal gimnazi-
jo v Kopru, sem v to mesto za-
hajal bolj redko, saj so bile poti 
usmerjene v Ljubljano in New 
York.«

Pa se v Koper vendarle vedno in 
zelo pogosto vračate?

»Seveda! Odraščal 
sem v genialnih Mihevčevih 
tlorisih bloka na Vojkovem 
nabrežju. Vsakič, ko pridem v 
to stanovanje, naredim neko 
hitro inventuro spomina na 
Koper iz preteklosti in ga pri-
merjam s Koprom danes. Že 
v srednji šoli sem to mesto 

drugačna, lahko rečemo tudi, 
da je kaotična. In ta slika se bo 
z nami vred, hočemo ali noče-
mo, spreminjala.«

Kako pa gledate na Koper da-
nes?

»Koper se je pred dva-
najstimi leti nenadoma začel 
spreminjati. Sivina mesta je 
začela dobivati barve. Koper 
je dobil nov prometni režim, 
dobil je nakupovalna središča, 
krožišča in promenade. Koper 
je dobil univerzo in študente. 
In s tem si je mesto pridobilo 
navdušence in seveda kritike. 
Kar je povsem logično. Razu-

študiral, ga skiciral, o njem 
razmišljal, predvsem kot trio-
logijo treh mest: Koper, Izola, 
Piran. Vsako ima svojo bogato 
zgodovino, obalno črto, ka-
rakter in zaledje. Ta tri mesta 
bi morala biti bolj program-
sko povezana in predvsem bi 
morala sobivati v sodobnem 
duhu razumevanja Meditera-
na. Izrednost lokacije in ka-
rizmatičnost tega prostora sta 
osnova za njegov razvoj. Danes 
je slika Kopra, Izole in Pirana, 
ki je bila še pred dobrega pol 
stoletja romantična z vseh stra-
ni, takšna, kakršno je leta 1516 
risal beneški slikar Carpaccio, 

meti pa moramo, da se vsako 
mesto, tako kot se vsako življe-
nje, spreminja. In v tem je tudi 
smisel mesta in ljudi, ki v njem 
živijo, ga obiskujejo, v njem 
delajo in trgujejo. V Kopru živi 
veliko razmišljujočih ljudi, ki 
poznajo zgodovino mesta, ra-
zumejo njegov razvoj. Dinami-
ka mesta je očitna. In na vso to 
dinamiko je treba gledati tudi 
konstruktivno kritično.«

Kako bi lahko življenje v mestu 
še izboljšali?

»Predvsem je treba 
aktivirati ustvarjalne ljudi, ki 
tukaj živijo. To mesto ima zelo 
bogato zgodovino in ima tudi 
svojo izjemno karizmo. Zgo-
dovino bi morali tesno spojiti 
s turizmom, ponudbo mesta in 
njegove okolice. Lokalne dano-
sti je treba tržiti. Mesto bi lahko 
tesneje povezali z zaledjem in 
produktom zaledja. Privlačnost 
mesta bi lahko nadgradili z že 
obstoječimi lokalnimi kvalite-
tami, v smislu iskanja kvalitet 
od spodaj navzgor, izkoristi-
ti bi morali pestrost izjemnih 
ambientov, posodobiti je treba 
program historičnega mesta, 
povezave med posamenimi deli 
mesta in načini bivanja, vzpo-
staviti učinkovit javni tran-
sport, spodbujati bi morali kre-
ativni turizem, mesto graditi na 
športnem turizmu, omogočiti 
univerzi, da svoje znanje in štu-
dente aplicira v realnost, odpi-
rati centre za inovativni razvoj, 
pospešeno razvijati centre male 
obrti, motivirati lastnike histo-
ričnih palač k obnovi ali pro-
daji, Luka Koper ima ogromen 
potencial … Idej je veliko in so 
raznolike! Le začeti je treba čim 
prej delati in se povezovati.«
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V arhitekturnem studiu D-R-A-F-T so si zamislili Kanela Tower, 
za katerega jim je dal navdih prav privlačen poganjek trstike – po 
primorsko kanele, sicer avtohtone rastline Škocjanskega zatoka in Istre.

Se vam zdi, da so prebivalci Ko-
pra zadovoljni z mestom? 

»Večinoma so. Seve-
da pa tukaj živijo tudi taki, ki 
se s takšnim razvojem mesta 
ne strinjajo. Ker mora družba 
živeti v ravnovesju, bi bilo naj-
bolje, da bi se iz nasprotij teh 
dveh sil konstruktivno doko-
pali do novih rešitev in gradili, 
ne pa rušili.

Tukaj živi ogromno 
ljudi, ki razmišljajo pozitiv-
no in so kreativni. Mislim, da 
obstaja dobra želja po tem, da 
bi živeli v koraku s časom in 
predvsem, da bi živeli aktiv-
no. Aktivno in pozitivno na-
ravnano prebivalstvo je ključ 
do uspeha vsakega mesta. Ca-
meral bar na Čevljarski ulici 
je primer dobre prakse, ko 
govorimo o oživljanju starega 
mestnega jedra.« 

Kaj pravzaprav pomeni projekt 
Landmark?

»Ob začetku zastav-
ljene naloge smo se v našem 
arhitekturnem studiu dolgo 
ukvarjali s samo vertikalo. 
Kasneje smo ugotovili, da je ta 
vertikala zgolj izhodišče za vi-
zionarstvo in zavidljiva naloga 
za vsakega arhitekta, saj lahko 
iz te provokativno zastavljene 
naloge zgradi zgodbo, ki lahko 
dejansko stoji in se razvije v 
realnem življenju tega mesta – 
mu ponudi odpiranje navzven 
v vse smeri neba. 

Ste se vprašali, kako in zakaj bi 
Koper postal center Evrope? 

»Točno to! Zaveda-
ti se je treba izjemne lege in 
potenciala tega mesta. Nje-
gov potencial v obe smeri: iz 
navznoter navzven in od zunaj 
navznoter. Priznati moram, 
da smo bili v našem studiu na 
začetku malo presenečeni nad 
nalogo. Najprej je bilo treba 
ponovno odpreti knjige, kot so 
Zgodovina mesta, Projekt in 
utopija Manfreda Tafurija, pre-
gledati zgodovinski razvoj Ko-
pra, obnoviti Mihevčeva stali-
šča do obale, vertikale mesta, 
skratka najti razlog, zgodbo, 

tosti v prostor Evrope in sveta 
in predvsem pogled naprej, z 
vsem spoštovanjem do njegove 
zgodovine, ki pa mora biti naša 
inspiracija za novosti, ne pa v 
naftalin konzervirana slika.«

Žal so nekateri izkrivili pomen 
tega projekta.

»Ja, žal! Malo smo bili 
razočarani, ker smo verjeli, da 
lahko tak projekt sproži krea-
tivno misel, konstruktivno kri-
tiko, nove poglede na mesto, 
odpira nove dimenzije mesta. 
Tak projekt bi moral ljudi mo-
tivirati h kreativnemu razmi-
šljanju. Postavljati bi si morali 
vprašanja in iskati odgovore, 
kakšni so potenciali mesta Ko-
per v kontekstu Evrope in sve-
ta.«

Vsako mesto razvija svoje ideje, 
nove poglede na razvoj, prever-
ja situacije, se prilagaja razvoju 
v svojem ožjem in širšem kon-
tekstu. Kako naj razumemo ur-
banizem danes?

»Mesto ni v bron ulita 
maketa. Smisel mesta je njego-
va dinamika. Urbanizem, ki se 
je pojavil kot odgovor na pro-
bleme modernega mesta, ima 
danes različne modele in me-
tode izvajanja, razumevanja in 
njegove interpretacije. Urbani-
zem je danes zelo kompleksno 
polje, s pomočjo katerega se 
mesta analizira in predvidi nji-
hov razvoj. Ampak to je sedaj 

hipotezo, skozi katero bi bilo 
možno razlagati in razmišljati 
v tem kontekstu in v tem me-
rilu.

Vedeti moramo, da 
živimo v času pomanjkanja 
velikih kontinentalnih vizij. 
Nacionalne države gledajo 
same vase in se ne premaknejo 
nikamor. Nove ideje prihajajo 
s periferije. Obala kontinentu 
kaže njegovo prihodnost. Ko-
per, Trst in Reka so del obmo-
čja, ki so ga oblikovala stoletja 
medsebojne penetracije slo-
vanske, latinske in mediteran-
ske kulture. Urbanizem je tukaj 
arhitektura skupnega življenja, 
v katerem posamezni elementi 
nastopajo vsak zase in so hkrati 
organsko povezani v uravnote-
ženo celoto. Vsak govori svoj 
jezik, vsi razumejo vse.«
Koper je med Trstom in Reko 
geografsko središče treh prista-
niških mest. 

»Ja, in to mu ponu-
ja možnost, da ambiciozno 
razvije vodilno gospodarsko, 
finančno in trgovsko vlogo 
združenih mest severnega Ja-
drana. Zakaj razvijati središče 
medmestne mreže v času go-
spodarske krize držav? Prav 
zato. Od združitve v Evropsko 
unijo so mesta nosilci razvoj-
nih vizij evropskih regij. Naši 
tekmeci niso severnoevropske 
države, ampak severnoevrop-
ska pristanišča. Naši zavezniki 
so Trst in Reka v Evropi, na Bli-
žnjem vzhodu Dubai in Aden, 
na Kitajskem pa pobrateno pri-
staniško mesto Ningbo. Mreža 
mest z logističnim središčem v 
Kopru. Če tega ne naredi Ko-
per, bo to naredil kdo drug.

Plovna pot v Evropo 
je iz Azije in Kitajske za 8 dni 
krajša, kot če ladja pluje v se-
verna pristanišča. Imeti pa mo-
ramo povratni tovor, če želimo, 
da bo pristanišče Koper posta-
lo zanimivo za globalne trgov-
ce. Zgraditi moramo drugi tir, 
začeti prodajati lastno znanje 
in imeti moramo idejo. 

Projekt Landmark 
je metafora za konkretno in-
venturo mesta, njegove vpe-

druga zgodba, ki je ne bomo 
tukaj razpredali. Danes je tre-
ba razumeti urbanizem kot di-
nammično polje kompromisa 
in argumentov, s katerimi se 
mesto ureja. Glede na izredno 
hiter razvoj človeštva bi morali 
OPN- je (občinski prostorski 
načrt) in DPN-je (državni pro-
storski načrt) redno posodab-
ljati, obnavljati in imeti bi mo-
rali neko dobo trajanja njihove 
veljave. Torej, če mesto nima 
idej, razloga in možnosti za 
razvoj, začne propadati, nazad-
ovati. Posledično so prebivalci 
nezadovoljni in se začnejo iz-
seljevati. Močno upam, da to 
ni želja in cilj tudi tistih prebi-
valcev Kopra, ki so proti, samo 
da so proti, brez enega samega 
argumenta in svojega predloga, 
kako izboljšati življenje v mes-
tu.«

Kako razumeti take projekte in 
v čem je njihovo bistvo?

»Prav v tem! V krea-
tivnem in aktivnem stanju raz-
mišljanja. Da mesto nenehno 
preverja svoje potenciale. Išče 
dialog znotraj samega sebe in 
navzven. Sporočilo takega pro-
jekta je predvsem to, da se kaže 
ambicija po razvoju. Da mora 
tako mesto kot posameznik 
imeti neki cilj, neko idejo, ki ji 
sledi. In jasno je, da moramo 
tudi razumeti in se zavedati, 
da sam razvoj za vsako ceno 
ne prinaša le pozitivnih učin-
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kov. Razvoj je treba preverjati, 
valorizirati. Predvsem pa je 
treba vedeti, da višina ni rele-
vantna, saj je vsakomur jasno, 
da program in višino določa 
kapital, tisti, ki v tak projekt 
investira in se z mestom odlo-
či za neki kompromis. Višina 
je predvsem izziv, ki nam ga je 
župan postavil kot nalogo.«

Zelo pavšalno in zlonamerno 
so nekateri to izrabili, češ da 
gre pri projektu Landmark za 
grob tujek v prostoru …

»Seveda, vsaka nova 
hiša je najprej tujek v prostoru 
in vsak človek je najprej tujec, 
ko od nekod pride. Vprašanje 
pa je, kako in na kakšen način 
je mogoče neki objekt kultivi-
rati, ga osmisliti in ga zdru-
žiti z že znanim in grajenim. 
Kulturno je ideje spoštovati, 
jih komentirati in imeti argu-
mente za in proti. Žal ni ved-
no tako.«

In tako je vaša vertikala dobila 
ime Kanela Tower Koper.

»Ja, in nihče nam ne 
more več očitati, da je iz Du-
baja. Kanela Tower Koper je 
avtohtona koprska stolpnica, 
čeprav vemo, da se je tudi tr-
stičje od nekod naselilo sem 
(smeh).« 

Kaj pa je poglavitna ideja va-
šega projekta?

»Našega projekta 
smo se lotili zelo večplastno. 
Območje med historičnim 

razvoja mesta in njegovemu 
novemu statusu. Glede na to, 
da je to kvalitetno območje da-
nes v uporabi kot nakupoval-
no središče z začasnim rokom 
obratovanja, lahko že napo-
vemo naslednjo fazo razkroja 
in razvoja tega prostora. Ker 
se mesto ne razvija pretežno 
linearno, predlagamo, da se po 
celotnem delu mestnega tkiva 
novega in historičnega dela ter 
zaledja mesta pojavi več ge-
neričnih točk, ki se program-
sko in ekonomično prepletajo 
in medsebojno nadgrajujejo. 
Kombinacije programov po-
slovnega izobraževanja, mla-
dih tehnoloških – inovativnih 
podjetij in umetnosti so med 
našimi primarnimi programi 
celotnega urbanega sistema, ki 
spaja staro mestno jedro z no-
vim – sodobnim delom mesta.

Bodoči razvoj vsakega 
mesta je mogoč z učinkovitim 
medmestnim povezovanjem v 
tesni navezavi z njihovimi za-
ledji.«

Ukvarjali ste se s celotnim po-
dročjem nakupovalnega središ-
ča. Zakaj?

»Zato, ker tak projekt 
zahteva širši kontekst in ga je 
mogoče študirati na zemljevi-
du sveta in ne na eni parceli v 
Kopru. Predvsem pa, ker smo 
želeli problematizirati to ob-
močje, ki je med Škocjanskim 
zatokom in starim mestnim je-
drom najkvalitetnejše za razvoj 
mesta. Mesto se lahko tukaj širi 

delom mesta in Škocjanskim 
zatokom definiramo z novo 
urbanistično potezo – križem. 
Ker je bilo mesto v preteklo-
sti definirano in organizira-
no s cardom/decumanusom/
osrednjim trgom, glavnimi 
urbanističnimi elementi ko-
munikacije in trgovanja, lahko 
danes razumemo kot osrednjo 
»komunikacijsko« povezavo 
narava – park, vodni kanal in 
vertikalno mesto – Landmark. 
Vodni kanal poveže morje in 
Škocjanski zatok in je del nove 
vpadnice v mesto. Marina daje 
kanalu dodano vrednost in 
povzema vlogo mandrača iz 
preteklosti. Park povezuje ho-
rizontalni program, stolpnica 
pa da mestu vlogo vertikalne-
ga »trga« prostor sodobnega 
trgovanja in ustvarjanja ver-
tikalnih in modularnih parcel 
mesta.

Če želimo imeti kar 
največ zelenih površin v par-
terju mesta, moramo graditi 
v višino. Ker je mesto Koper 
postalo zaradi deregulirane-
ga in stihijskega urbanizma 
mesto brez prepoznavnega ka-
rakterja, ponuja projekt nove 
dimenzije mesta Koper tudi 
novo identiteto in urbano pre-
poznavnost.«

Kakšna je vaša strategija tega 
projekta? 

»Urbanistični razvoj 
novega predela mesta Koper 
ima tri scenarije, ki sledijo fi-
nančni in gospodarski logiki 

proti Luki, ki ne potrebuje to-
liko prostora. Danes so tukaj 
zapor, sodišče in nakupovalni 
center. Hiše, ki so usmerjene 
same vase in praktično ne ko-
municirajo z okolico. Nakupo-
valni center je zaboj, ki ne pot-
rebuje oken in lepih pogledov, 
prav tako zapor. Za nakupoval-
ne centre vemo, da imajo rok 
trajanja. V Ameriki nekateri že 
propadajo in pojavlja se vpra-
šanje, kako tako velike prosto-
re in infrastrukturo reorgani-
zirati. Vprašali smo se, kako 
se lahko tukaj mesto razvija v 
bodoče. Predlagali smo v celoti 
zeleni parter in v njem lesene 
nebotičnike. Slovenija je dežela 
lesa. Mi znamo deblo odrezati 
in ga kot takega prodati. Sosed 
pa zna iz lesa narediti produkt 
in ta produkt tržiti. Zakaj ne bi 
na primer prav v Kopru razvili 
gradnje lesenih nebotičnikov 
in jih z ladjami razvažali in 
prodajali po svetu?«

Kaj po vašem mnenju zavira 
razvoj mesta in države?

»Birokracija in bi-
rokratska miselnost! In ne 
zavira samo mest in podeže-
lja, temveč celotno našo malo 
državico. Tako majhna država 
ne more in ne prenese tako 
togega, dragega aparata, ki je v 
eno samo oviro. Čim prej ali pa 
takoj bi se morali otresti biro-
kratskega načina razmišljanja. 
Več kot očitno in tragično je, 
da Slovenijo tiščita k tlom prav 
birokracija in birokrat, ki živi 
z enim samim stavkom: 'Tega 
se ne da.' In to danes, ko je dr-
žava popolnoma na psu, ko bi 
morali postati ljudje produk-
tivni, kreativni, se med sabo 
spodbujati k trgovini, takoj 
pospešiti gospodarstvo, se bi-
rokrat še vedno ne zaveda, da 
tudi on živi od tega, da nekdo 
nekaj ustvarja in za to plača 
davek, od katerega dobi plačo. 
Namesto, da bi birokrat služil 
kot učinkoviti servis aktiv-
nega meščana in državljana, 
je on tisti, ki življenje zavira. 
Nerazumno in bizarno stanje 
duha! Birokratu bi moral nek-Če želimo imeti kar največ zelenih površin v parterju mesta, moramo graditi v višino. 
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Porsche Koper razbija stereotipe! 
Pomembna informacija za vse voznike.

odloča za obisk v njihovi poslovalni-
ci, saj ko primerjajo cene serviserjev 
»izpod kozolca« in cene pri Porscheju 
Koper, pa tudi to, katere storitve so 
vključene v Porschejeve pakete, se za-
radi varnosti, zagotovljenega 24-me-
sečnega jamstva za delo in vključene 
asistence, ki velja povsod po Evropi, 
nazadnje le odločijo za servis pri Por-
scheju Koper. »Naši zadnji rezultati 
so pokazali, da se k nam vrača ved-
no več vozil, starejših od štirih let, 
kar dokazuje, da so paketi izjemno 
zanimivi za starejša vozila,« je dodal 
Boštjan Toplišek.

Za vas smo naredili izračun 
servisne storitve z menjavo olja, ki 
je po navadi potrebna vsakih 15.000 
kilometrov. Če vozite na primer mo-
del Volkswagen VW Golf V 1.9 TDI, 
letnik 2004–2007, 66 kW, boste za 
celoten servis z menjavo olja plačali 
106,69 EUR, za Audi A4, 1.9 TDI, 
letnik 1997–2001, samo 84,82 
EUR, za Škodo Octavio II 1.9 TDI 
ali 2.0 TDI, letnik 2004–2010, pa 

103,64 EUR. V paketno storitev so 
vedno vključeni motorno olje, origi-
nalni oljni filter in delo. Za celotno 
storitev velja 24-mesečno jamstvo, ki 
se lahko uveljavlja po vsej Evropi, re-
dno vzdrževanje vozila zagotavlja tudi 
jamstvo mobilnosti z asistenco, če se 
vozilo pokvari, in to za vso življenjsko 
dobo. Navsezadnje pa vzdrževanje pri 
pooblaščenem servisu tudi zelo pozi-
tivno vpliva na vrednost rabljenega 
vozila. Gre torej za obsežen paket 
storitev, na kar lastniki vozil pogosto 
niso dovolj pozorni. »Največje zani-
manje je za pakete kompletov zoba-
tega jermena in črpalke za hladilno 
tekočino, pakete za zamenjavo bla-
žilnikov, delov zavornih sistemov, iz-
pušnih sistemov,« je našteval Boštjan 
Toplišek. Če vas zanimajo podrobno-
sti o teh servisnih paketih, boste več 
informacij o njih našli na strani www.
varcevalni-paketi.si ali neposredno v 
poslovalnici Porsche Koper, kamor 
lahko pokličete na telefonsko številko 
05 611 65 00.

vozil SEAT in 33.500 vozil znamke 
Škoda. Dobra petina vozil, ki vozijo 
po slovenskih cestah, torej prihaja iz 
koncerna Volkswagen. Toda ali res še 
vedno velja stereotip, da so poobla-
ščeni servisi dragi? 

Za cenovno primerjavo ser-
visnih storitev smo izbrali podjetje 
Porsche Koper na Ankaranski cesti 
10 v Kopru, kjer so nam zaupali, da 
so prav z namenom varčevanja razvili 
varčevalne servisne pakete, s katerimi 
stranka lahko prihrani celo do 50 od-
stotkov. 

Vodja servisa pri Porscheju 
Koper, gospod Boštjan Toplišek, nam 
je pojasnil, da po odzivih strank lah-
ko potrdijo, da so s temi paketi na 
trgu zelo konkurenčni. Poudaril je 
tudi, da se vedno več lastnikov vozil 

Koper, september 2014 – 
Vzdrževanje vozila je za vsak prora-
čun kar precejšen strošek, zato šte-
vilni lastniki starejših vozil, za katera 
je jamstvo ali garancija že potekla, 
razmišljajo, kako bi pri servisiranju 
jeklenega konjička čim več prihranili. 
Toda po navadi se varčevanja lotijo z 
napačne strani. 

Običajno se na vozilih opravi 
vsakih 15.000 km ali enkrat na leto 
redni servis z menjavo olja. Toda kje 
je pravzaprav najboljše opraviti sto-
ritev - pri pooblaščenem serviserju, 
pri prijatelju doma, pri »mojstrih 
izpod kozolca«, itd.? Po slovenskih 
cestah vozi nekaj manj kot 1,1 mi-
lijona osebnih avtomobilov. Med 
njimi je 142.200 vozil znamke Vol-
kswagen, 39.100 vozil Audi, 27.800 

Mojster izpod kozolca

24-mesečno jamstvo na 
vgrajene originalne dele

24-mesečno jamstvo na delo

Asistenca - pomoč na cesti

Žig v servisni knjigi in s tem 
možna večja vrednost pri prodaji

Vključene tovarniške akcije 
in tehnične izboljšave

Pooblaščeni servis

Untitled-1   1 8.4.2014   9:41:46

VW Golf V 1.9 TDI, l. 2004–2007, 66 kW 106,69 EUR

Audi A4, 1.9 TDI, l. 1997–2001, 66 kW  84,82 EUR

Škoda Octavia II 1.9 TDI in 2.0 TDI, l. 2004–2010, 77kW 103,64 EUR

INTERVJU

do takoj dopovedati in ukazati, 
da si mora svoj ego ali smisel 
prihajanja v službo zagotoviti 
tako, da s svojim znanjem po-
maga k reševenju nesmislov, 
ki jim jih po njihovih razlagah 
nalaga zakon. Ko se birokrat 
na upravni enoti sam pohvali, 
da več kot polovico gradbenih 
dovoljenj zavrne zaradi iskanja 
dlake v jajcu, pomeni to glasen 
alarm, da je tukaj nekaj zelo 
hudo narobe. Zato bo na vrata 
treba napisati Oddelek za neiz-
dajanje gradbenih dovoljenj in 
plačo bi moral birokrat prejeti, 
ko izda gradbeno dovoljenje.«

Vsak človek, ki je aktiven in de-
laven, se tudi kdaj zmoti. Ljudje 
imamo dobre in slabe lastnosti. 
Kako vidite in razumete župa-
na Borisa Popoviča?

»Predvsem kot odloč-
nega, drznega, impulzivnega, 

radovednega, z veliko željo po 
razvoju. Človek z močno kariz-
mo in razvito čustveno inteli-
genco, s katero obvladuje pros-
tor in čas. Izredno duhovit, ko 
gre za štos na račun sebe ali pa 
drugih. Zmanjka ga v diplo-
maciji, predolgem filozofira-
nju, ker je hiter, neposreden, ne 
ovinkari, ko podaja svoja mne-
nja, stališča in prepričanja. 
Četudi včasih za zelo visoko 
ceno samega sebe. Je brezkom-
promisni operativec, ki zase 
pove, da zna prodati kapučin 
in da mu nobeno delo ni izpod 
časti. Ceni rezultate, kreativne 
in uspešne ljudi. Mislim pa, da 
mu morajo tako tisti, ki ga ves 
čas podpirajo, kot tudi njego-
vi kritiki in goreči nasprotniki 
priznati, da je v 12 letih pos-
krbel, da v Kopru ni dolgčas in 
da je Koper danes barvit. Ko-
per danes živi in dela.«

»Projekt Landmark je metafora za konkretno inventuro mesta, 
njegove vpetosti v prostor Evrope in sveta in predvsem pogled 
naprej, z vsem spoštovanjem do njegove zgodovine, ki pa mora biti 
naša inspiracija za novosti, ne pa v naftalin konzervirana slika,« je 
prepričan Matej Mljač.
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Pisano poletje v Mestni občini Koper 
Tudi letos so tako v mestu kot v njegovem zaledju pripravili širok spekter prireditev in dogodkov, s katerimi so 
ustregli različnim željam in pričakovanjem občinstva. 

Tudi letos je Mestna 
občina Koper organizirala 
oziroma sofinancirala šte-
vilne kulturne in družabne 
prireditve, kot so festival Jeff, 
Poletni glasbeni večeri v Ta-
verni, Poletni gledališki veče-
ri, Poletje v Bertokih, PUFF 

priljubljeno Rumeno noč, vsi 
željni druženja, zabave, dob-
re glasbe, hrane in pijače pa 
so na svoj račun prišli tudi 
na julijski Fešti kalamarov in 
na avgustovski prireditvi Na 
pomolu je fešta. Dogajanje v 
vaseh so popestrile tradicio-

nalne šagre in opasila, ki so 
vsak konec tedna v juliju in 
avgustu poskrbele za veselje 
in poletno razigranost. O bo-
gatem dogajanju letošnjega 
poletja priča spodnji kolaž 
fotografskih utrinkov.

festival, Primorski poletni fe-
stival, festival Folkest, Sredo-
zemski mednarodni folklorni 
festival – MIFF, Fens, Kultur-
ni maraton, 6. kubanski festi-
val in opera Seviljski brivec. 
Po nekajletnem premoru so 
v Kopru znova pripravili tudi 

NAŠA OBČINA
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Povsem pričakovano se je v začetku avgusta v predvolilno kampanjo tudi letos vključil Bojan Gluhak, ki sicer 
uradno ni politik, ampak novinar in urednik Primorskih oziroma bolje rečeno Pristranskih novic.

Tako se je Bojan Glu-
hak 11. avgusta oglasil z uvod-
nikom z naslovom »Hrup vas 
gleda!« na temo zadnjih poletnih 
prireditev v Kopru, ki jih je krat-
ko malo, povsem nepoznavalsko 
in žaljivo označil za »dogodke 
brez vsebine, poceni in predvsem 
hrupne«.

Četudi je bilo od no-
vinarja njegovega kova pričako-
vati, da bo po dolgem premoru 
ponovno presenetil s povsem 
subjektivnim in pristranskim 
besedilom, je kljub temu meja 
tolerance do množičnega žaljenja 
župana, občinske uprave, organi-
zatorjev prireditev, prestopljena 
in je to razširjeno na polje žalje-
nja udeležencev prireditev, obča-
nov in tudi izvajalcev prireditev v 
Mestni občini Koper. »Novinar« 
je šel celo tako daleč, da je lastno 
mnenje zamenjal za mnenje vseh 
ostalih oziroma večine, ki si nika-
kor noče zabiti v glavo Gluhakove 
zapovedi o kulturi, druženju ali 
načinu preživljanja prostega časa. 
Ob tem je očitno namerno zavajal 
bralstvo in pisal neresnice, ko je 
navajal, da v Kopru pogreša več 
prostora za kulturo, kot jo sam 
razume iz udobnosti naslonjača, 
in dodal, da se je aktualna mestna 
oblast mestu odločila ponuditi 
nekaj, kar ne sodi nikamor. Vse to 
daje slutiti, da se iz Gluhaka izliva 
vsa ta komentatorska zloba prav 
iz dejstva, da ga na večini prire-

koga tudi sicer ni presenetila, 
saj se Gluhak, ki je sicer malo 
manj znan kot aktiven novinar, 
na vsaka štiri leta oziroma med 
enimi lokalnimi volitvami in 
drugimi redno prikaže kot zajec 
iz klobuka ter se tako prebudi iz 
novinarske karantene, kjer več 
let snuje načrte za diskreditacijo 
Borisa Popoviča, koprske ob-
činske uprave in po novem tudi 
vseh koprskih občanov. Gluhak, 
ki očitno močno pogreša obdob-
ja vladavine »njegovih«, ko je bil 
Koper mesto brez duše, neure-

ditev, ki se v Kopru organizirajo, 
tako kot tudi njegovih stanovskih 
kolegov iz Pristranskih novic, 
sploh ni videti. Zato seveda ko-
mentator iz naslonjača ne more 
vedeti, da imamo v Kopru samo v 
poletnem času vrsto že ustaljenih, 
tradicionalnih prireditev, pa tudi 
veliko število novih, ki imajo kot 
skupno točko to, da so zelo dobro 
sprejete, in to ne samo med ob-
čani, ampak tudi med drugimi 
obiskovalci.

Objava uvodnika z nas-
lovom »Hrup vas gleda!« marsi-

jeno, z dotrajano in razpadajočo 
javno infrastrukturo ter javnimi 
ustanovami, je namreč zadnje 
leto gradil novinarsko kariero na 
redkih filozofsko-hortikulturnih 
razglabljanjih o palmah ter nekaj 
prispevkih o javni infrastrukturi, 
Ankaranu in drugih temah, pri 
katerih ni moč ugotoviti rdeče 
niti njegovega novinarskega pi-
sanja, razen tega, da je skupna 
točka njegovih superprispevkov 
najbolj podlo rušenje trenutne 
koprske oblasti in župana Borisa 
Popoviča.

NAŠA OBČINA

Bojan Gluhak se običajno oglasi pred vsakimi lokalnimi volitvami, kot je razvidno že iz naslovov 
njegovih komentarjev, pa je skupna točka njegovih »superprispevkov« rušenje trenutnega občinskega 
vodstva in župana Borisa Popoviča.

Gluh(ak) in slep?!



38 www.koper.si     SEPTEMBER 2014TURIZEM

V 10 letih, odkar je Koper prvič sprejel potniško ladjo, jih je skupaj k nam priplulo kar 468. V tem času 
je naše mesto obiskalo preko 410 tisoč potnikov, med katerimi je bilo največ Angležev. 

Koper vse bolj prepoznaven 
in priljubljen
V septembru bo v Koper prispelo 10 potniških ladij, najbolj pestro pa bo prav v naslednjih dneh, saj bodo v nedeljo, 21. 
septembra, v našem mestu kar tri potniške ladje hkrati.

Letošnjo sezono je 
spomladi odprl vsem znani 
italijanski ladjar Costa Cro-
ciere: 9. aprila nas je namreč 
obiskala ena izmed njego-
vih ladij, bela lepotica Costa 
Classica z več kot 1.500 po-
tniki. Sicer pa bo letošnja se-
zona pomorskega potniškega 
turizma v Kopru trajala kar 
dobrih sedem mesecev. V 
tem obdobju v Kopru priča-
kujemo 48 prihodov potni-
ških ladij oziroma približno 
60.000 potnikov in pripa-
dajoče člane posadke. S tem 
bo tudi letošnja sezona pri-
merljiva prejšnjim, ko nas je 
v letu 2012 obiskalo 64.455, 
v letu 2013 pa 65.439 turi-
stov s potniških ladij. Največ 
prihodov je bilo v juniju in 
septembru, ko nas bo obi-
skalo devet oziroma deset 
ladij. Tudi letos bodo Koper 
obiskali številni ladjarji z raz-

dovale ladje višjih cenovnih 
razredov. Tako pričakujemo 
nadaljevanje trenda večanja 
deleža gostov, ki prihajajo iz 
Amerike in Azije, nedvom-
no pa bo v Kopru tudi letos 
največ angleško govorečih 
turistov. 

Koprčani ponovno 
navduševali v Miamiju

Tudi letos so se v 
začetku marca predstavni-
ki Mestne občine Koper in 
Luke Koper udeležili najve-

nolikimi potniškimi ladja-
mi. V preteklih mesecih ste, 
oziroma boste v naslednjih, 
tako v Kopru lahko videli 
vse od manjših, a zato toli-
ko bolj luksuznih ladij, kot 
je Seabourn Spirit, do neko-
liko večjih in cenovno ugo-
dnejših, pa vse do največjih 
potniških ladij na svetu, kot 
je Celebrity Silhouette, ki bo 
Koper obiskala petkrat. Naj-
večkrat, kar trinajstkrat, nas 
bo obiskal Thomson Majesty, 
v splošnem pa bodo prevla-

Leta 2013 je z ladjami po Sredozemlju križarilo 27 milijonov potnikov oziroma 4,2 od-
stotka več kot leto prej. Po podatkih MedCruisa (združenja sredozemskih potniških 
pristanišč) je na področju križarjenj v Mediteranu v zadnjih petih letih mogoče zazna-
ti 24-odstotno rast. Na lestvici največjih potniških pristanišč z največ potniki kraljuje 
Barcelona z 2,6 milijona potnikov, sledi ji italijanska Civitavecchia z več kot 2,5 milijona 
potnikov, na tretjem mestu pa so Benetke. Največji, 33-odstotni porast potnikov je v 
zadnjem času zabeležil Marseille, ki se sicer po številu potnikov uvršča na šesto mesto. 
Na globalni ravni je med pomorskimi potniškimi turisti še vedno največ Američanov, 
30-odstotni delež pa imajo Evropejci. Med temi se za križarjenja najraje odločajo An-
gleži in Irci, sledijo jim Nemci, Italijani, Španci in Francozi.

Turisti, ki s potniškimi 
ladjami obiščejo Koper, 
so izjemno navdušeni nad 
tukajšnjo gostoljubnostjo, 
čistočo in doživetji, ki so 
jim na voljo v naših krajih. 
O tem pričajo tudi nedav-
na raziskava, ki jih je med 
svojimi potniki opravil naj-
večji svetovni ladjar Royal 
Caibbean, ter številne na-
grade in priznanja, ki jih 
je prav iz tega naslova v 
zadnjih letih osvojil Koper. 
Več kot pohvalno pa je, da 
je bil novi turistični produkt 
z imenom �Hop and taste« 
agencije Atlas Express iz 
Portoroža letos na konfe-
renci 30 agentov ladjarja 
Royal Caribbean nominiran 
za enega najbolj inovativnih 
turističnih izletov na svetu. 
Kot nam je pojasnil Janez 
Maček iz Atlas Expressa, 
gre za izlete, ki so jih po-
morskim potniškim turis-
tom začeli ponujati od maja 
dalje. �Gre za letošnjo no-
vost, ki temelji na super 
formuli raziskovanja Obale 
in njenih krajev, Kopra, Izo-
le, Pirana in Portoroža, ter 
degustacij. Turisti se z av-
tobusi peljejo po tukajšnjih 
krajih in v vsakem kraju op-
ravijo degustacije značilnih 
jedi, kot so sipe, sardele, 
kalamari in podobno,« do-
daja Maček.
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Ob prihodu potniške ladje mestne ulice kar oživijo. Lepo je 
opazovati Koper, ki ga preplavljajo turisti z vseh koncev sveta.

Letošnjo sezono je v začetku aprila odprla ladja Costa Classica svetovno znanega ladjarja Costa Crociere.

čjega sejma s področja po-
tniškega ladijskega turizma 
v Miamiju – Seatrade 2014. 
Sejem, ki se ga Koper redno 
udeležuje zadnjih deset let, 
je namreč odlična priložnost 
za predstavitev naše desti-
nacije in sklepanje novih 
poslov. Kot nam je pojasnila 
svetovalka župana Jana To-
lja, so na letošnjem jubilej-
nem, 30. sejmu v Miamiju 
sklepali posle za leti 2015 in 
2016. »Več kot spodbudna 
novica je, da imamo za pri-
hodnje leto potrjenih že 54 
prihodov potniških ladij,« 
pravi Jana Tolja in dodaja, 
da je obisk sejma v Miamiju 
obenem odlična priložnost 
za ohranjanje in navezovanje 
novih stikov s svetovno pri-
znanimi ladjarji, predstavni-
ki turističnih agencij, agenti 
in drugimi, ki so kakor koli 
povezani s tem poslom. »Se-
veda smo se tudi letos srečali 
z našim, lahko rečemo, že 
starim znancem, podpred-
sednikom največjega ladjar-
ja Royal Caribbean Johnom 
Terckom, in direktorjem 
strateškega upravljanja pri 
Royal Caribbean Marcom 
Millerjem, pa s Tinom Oel-
mannom iz Tui Cruises, Lu-
igijem Pastenom, vodjo pri-

staniških dejavnosti pri MSC 
Cruisers, Simonom Dowe-
som, vodjo pristaniških de-
javnosti pri Holland Ameri-
ca, Timothyjem Littleyjem, 
vodilnim pri Seabourn Cru-
ise Line, Russllom Dayo, vo-
dilnim pri Disney Cruise, in 
še bi lahko naštevali,« pravi 
Tolja, ki pa se je v Miamiju 
najbolj razveselila tega, da je 
Koper postal prepoznaven. 
»Za razliko od prejšnjih let 
nam letos ni bilo več tre-
ba razlagati, kdo smo in od 
kod prihajamo. Številni so se 
namreč ustavili ob naši stoj-
nici in so takoj vedeli, kam 
spadamo,« zadovoljno poja-
snjuje Tolja, ki je prepričana, 
da je to še dokaz več, da se 
je Koper trdno zasidral na 
svetovnem pomorskem po-
tniškem zemljevidu. 

Turisti 
so nad 
Koprom 
več kot 
navdušeni

V dneh, ko v Koper pripluje 
potniška ladja, je po 
mestnih trgih in ulicah zelo 
živahno. Turisti pa so, kot 
pričajo njihove izjave, nad 
našim mestom dobesedno 
očarani. 

Turista iz Amerike
»V Kopru sva prvič, pred leti 
pa sva že obiskala Postojnsko 
jamo. Ti kraji so nama zelo všeč. 
Predvsem občudujeva tukajšnji 
mir in čistočo, pohvalila pa bi 
tudi urejenost mesta in prijaznost 
ljudi. In seveda: imate zelo dober 
in poceni kapučino.« 

Richard (Škotska) in Ann 
(Anglija)
»V Kopru je zelo lepo in mirno. 
Navdušena sva nad prelepimi 
stavbami in osrednjim 
mestnim trgom. Všeč so nama 
tudi številne majhne trgovinice 
v mestu. To je najin prvi obisk 
Slovenije in ti kraji so resnično 
naredili vtis na naju. Pohvalila 
bi tudi čistočo mesta.«

Skupinica turistov iz Anglije
»Koper je majhno, lepo in zelo 
čisto ter urejeno mesto. Prispeli 
smo z ladjo in všeč nam je, da 
je mestno središče tako blizu 
potniškega terminala. V drugih 
mestih nas ladje odložijo izven 
mestnih središč in zato moramo 
najemati taksije ali se z avtobusi 
voziti v mesto, tu pa je vse na 
dosegu roke. Upamo, da se 
bomo v te kraje še kdaj vrnili.«
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Ocene občinskih svetnikov
Nekatere člane občinskega sveta smo povprašali, kako ocenjujejo razvoj Mestne občine Koper in delo 
župana Borisa Popoviča.

Narciso Urbanaz: 
»Županovo delo je od-

lično. Aktiven je na vseh področ-
jih, vidi se, da mu ni vseeno in 
da ga skrbi za vse ljudi in za vse 
segmente življenja. Koper se je v 
zadnjih letih veliko spremenil. Ne 
bom rekel, da je bil naš tempo dela 
100 na uro, ampak kar 200 na uro. 
Danes je v Kopru veliko turistov, 
ogromno potniških ladij, pred tem 
pa je bila slika povsem drugačna.«

Danijel Cep: 
»Delo Borisa Popo-

viča in celotne ekipe Mestne 
občine Koper v preteklih letih 
ocenjujem kot odlično. Med 
uresničenimi naložbami, na 
katere sem najbolj ponosen, 
so naložbe na področju špor-
tne infrastrukture, vesel sem, 
da je danes Bonifika zgledno 
urejena po svetovnih meri-
lih.« 

Slobodan Popovič: 
»Razvoj Mestne obči-

ne Koper glede na krizo in gle-
de na trenutno situacijo v sve-
tu je več kot pohvalen. Zame 
je vsaka naložba, ki smo jo 
uresničili v vseh teh letih, zelo 
pomembna, ponosen pa sem 
predvsem na razvoj infrastruk-
ture in na to, da smo kljub krizi 
ohranili visoko raven socialnih 
storitev.«

Kristina Radovčič
»Koper je v zadnjih dva-

najstih letih postal pravi magnet za 
turiste. Menim, da moramo iti dalje 
z istim tempom razvijanja, saj bomo 
le tako lahko najrazvitejša občina v 
Sloveniji. Koper je v zadnjih letih 
napredoval na vseh področjih, od 
gospodarstva pa do sociale ... Bo-
ris Popovič je do sedaj, v vseh treh 
mandatih, naredil ogromno in po-
nosna sem, da sem del ekipe, ki Ko-
per razvija v taki smeri.«

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje

Najboljše iz Istre.
Dobrote jeseni.



SEPTEMBER 2014     www.koper.si 41MNENJA

Medicinski center Portorož je odprl svoja vrata

Igor Hrvatin:
»V 12 letih je bilo ve-

liko truda vloženega v naše delo, 
bilo pa je tudi veliko zaviranja in 
metanja polen pod noge, a kljub 
temu so rezultati danes vidni na 
prav vseh področjih, predvsem na 
infrastrukturi, na področju sociale, 
šolstva, organiziranosti občine, pa 
tudi v vseh podjetjih v njeni dome-
ni. V zadnjih mandatih nam je bilo 
morda nekoliko lažje, ker smo bili 
že nekoliko bolj utečeni, spoznali 
smo postopke in predpisane pro-
cese. Zavedamo se, da nas čaka še 
nekaj dela, saj so pričakovanja ljudi 
velika, zato nam tudi v prihodnje 
prav gotovo ne bo dolgčas.« 

Barbara Strmole:
»Mestna občina Ko-

per je v zadnjih 12 letih pri-
dobila čisto novo in svežo 
podobo. Ko sem se preselila 
iz Pirana v Koper, je bil ta kot 
mesto duhov. V treh manda-
tih pa se je mesto spremenilo 
v znano turistično in atraktiv-
no ter živahno mesto. Turi-
zem, potniški turizem in dru-
ge aktivnosti se namreč iz leta 
v leto povečujejo, veseli pa me 
tudi povezovanje z zaledjem. 
Tudi sama namreč veliko de-
lam za oživljanje podeželja in 
tako lahko s ponosom napo-
vem odprtje parka avtohto-
nih rastlin in živali v sklopu 
projekta Biodinet, ki bo konec 
tega meseca v Hrastovljah. 
Zelo ponosna sem tudi na 
sejem Dnevi kmetijstva slo-
venske Istre, za katerega sem 
bila pobudnik, letos, 4. in 5. 
oktobra, pa bomo dočakali 
njegovo 10. jubilejno izvedbo. 
Vesela sem tudi, da je Koper 
danes na račun potniških la-
dij prepoznavna turistična 
destinacija. Želim si le, da bi 
to končno uvidela tudi država 
in da bi končno dočakali so-
doben potniški terminal.«

V petek, 5. 9. 2014 
so v Portorožu otvorili nov 
Medicinski center Porto-
rož, ki združuje vrhunske 
strokovnjake s področja 
okulistike, estetske medici-
ne ter dermatologije. Me-
dicinski center, ki se nahaja 
v Grand Hotelu Metropol 
(www.hawlina.eu), bo po-
nujal vrhunske storitve z 
najsodobnejšo opremo, ve-

lik poudarek pa namenjajo 
prijaznemu in diskretnemu 
odnosu do bolnikov. Ope-
racije sive mrene izvajajo 
tudi na koncesijo, pri sa-
moplačniških posegih za 
odpravo dioptrije z vstavi-
tvijo znotrajočesnih lečk ali 
laserjem in estetskih pose-
gih pa do konca leta nudijo 
brezplačni posvet.

Promocijsko sporočilo 

Zdravniki Medicinskega centra Portorož: od leve proti desni: 
okulista asist.dr.Petra Schollmayer in prof.dr.Marko Hawlina, 
dermatologinja dr.Helena Rupnik, estetski kirurg mag.Franc 
Planinšek in dermatologinja dr.Nataša Grebenšek.

Valmi Ugrin:
»Kot občinski svetnik 

sem z našim delom zelo zado-
voljen, saj smo v vseh teh letih 
naredili ogromno. Predvsem 
sem ponosen na razvoj športne 
infrastrukture, ŠRC Bonifika je 
danes zgledno urejena, pa tudi 
samo središče mesta z ureje-
nimi promenadami je lahko 
vsem v ponos.«

Karin Felicijan Glamočič:
»V zadnjem mandatu je v 

naši občini opazen razvoj predvsem 
na področju turizma, res pa je, da je 
tudi mesto popolnoma spremenilo 
svoj videz. Poskrbeli smo tudi za in-
frastrukturo v zaledju mesta, veliko 
smo naredili za šole, vrtce, praktič-
no za vse segmente. Želim si, da bi 
se s takim tempom delalo tudi v pri-
hodnje. Izkoristiti bi morali potenci-
al na področju turizma, saj imamo 
izvrstno lego. Skušati moramo zadr-
žati kader, da nam ne beži …«

Peter Bolčič: 
»Ponosen sem na ra-

zvoj Mestne občine Koper v zad-
njih 12 letih, saj se spremembe 
poznajo prav na vseh segmentih. 
Prepričan sem, da to lahko potr-
dijo tako občani Kopra kot tudi 
njegovi naključni obiskovalci. 
Najbolj sem ponosen na naložbe 
na področju družbenih dejavno-
sti, torej na prenovljene ali nove 
vrtce in šole ter na številne ureje-
ne športne objekte.«

Miroslav Tozon:
»V Koper sem se pre-

selil leta 1965, ko sem nasto-
pil kot veterinar na zelo ne-
razvitem območju. Koper je 
imel tedaj zelo žalostno sliko, 
danes pa je povsem drugače. 
Nekoč smo imeli v zaledju ob-
čine poti, danes imamo varne 
in urejene ceste. V vseh teh 
letih smo bili priča neslutene-
mu razvoju.«

Darij Novinec:
»Vesel sem, da že dva-

najst let soustvarjam to uspešno 
zgodbo Mestne občine Koper. 
Uresničili smo velio zastavljenih 
ciljev in upam, da bomo z našim 
znanjem tudi v prihodnje gradili 
naš boljši jutri.«
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Matej Mavrič – do nedavnega slovenski nogometni reprezentant, 
danes pa novi športni direktor prvoligaša z Bonifike.

V FC Luki Koper si želijo čim večkrat stadion napolniti tako, kot 
jim je to uspelo na evropski tekmi z Nefčijem.

Dekančan Alen Ščulac je nasledil Rodolfa Vanolija.

Kanarčke bosta vodila Ščulac in Mavrič
FC Luka Koper z novimi kadri ambiciozno nadaljuje nogometno pot. Znova si želijo v sam vrh 
slovenskega nogometa.

Za nogometaši FC 
Luke Koper je burno poletno 
dogajanje. Potem ko so z naslo-
vom podprvaka uspešno zaklju-
čili lansko državno prvenstvo 
in se uvrstili v kvalifikacije za 
Ligo Evropa, so v prvem krogu 
nadaljevali z uspešnimi preds-
tavami iz prvega dela sezone ter 
dvakrat ugnali Čelik iz Nikši-
ča. Rumeno-modri so odlično 
predstavo v 2. predkrogu istega 
tekmovanja nadaljevali tudi v 
azerbajdžanski prestolnici Baku, 
kjer so presenetili domače naf-
tne milijonarje, ekipo Nefčija 
in jih ugnali z 2:1. Na povrat-
nem srečanju pa jim prigarane 
prednosti ni uspelo zadržati in 
so se morali po porazu z 0:2 na 
domači Bonifiki posloviti od na-
daljnjega tekmovanja. 

 Evropska avantura 
je kmalu zatem terjala davek. 
Prvega trenerja ekipe Rodolfa 
Vanolija so odnesli štirje zapo-
redni porazi v domačem pr-
venstvu, ki so terjali spremem-
be v ekipi in na vroči trenerski 
stolček se je usedel domačin 
Alen Ščulac. 

Ta je ob svojem usto-
ličenju obljubil, da bo prebudil 
speče kanarčke in jih vrnil na 
pota stare slave oz. mesta pri 
vrhu razpredelnice. 

»Verjamem v ekipo in 
prepričan sem, da fantje niso 
pozabili igrati nogometa,« je ob 
svoji predstavitvi dejal nekdanji 
nogometaš dekanskega Jadrana 
in Kopra. »Prepričan sem, da 
so se fantje sposobni vrniti tja, 
kjer smo lani že bili, pod vrh 
lestvice. Z Rodolfom Vanolijem 
smo postavili odlične temelje, ki 
pa jih je treba nadgraditi z bolj 
všečno in napadalno igro, ki bo 
tudi pritegnila več gledalcev. Ti 
so in morajo biti duša Bonifike 
ter gonilna sila našega nogome-
tnega kluba,« je še poudaril Šču-
lac, ki bo za enkrat moštvo vodil 
brez pomočnika. 

ta, kamor sodi, to je v vrh slo-
venskega nogometa, a treba bo 
zavihati rokave in trdo delati,« je 
bil jedrnat Mavrič. 

Mavrič bo v klubu za-
dolžen ne le za spremljanje član-
skega moštva, temveč tudi za 
novačenje novih, predvsem mla-
dih nogometašev iz vse Slovenije 

So pa v vodstvu FC 
Luke Koper po odhodu kar de-
veterice nogometašev, ki so lani 
branili klubske barve, poskrbeli 
za zamenjave v ekipi. Novin-
ci so štirje. »Otrok« splitskega 
Hajduka Božidar Radoševič je 
v vratih zamenjal Igorja Nenezi-
ča, ki si sedaj služi kruh v Iranu, 
Ante Mitrovič pa je še drugi no-
gometaš iz sosednje Hrvaške, ki 
je okrepil napadalno vrsto. 

 Na zadnji dan pres-
topnega roka sta svoj podpis na 
zvestobo rumeno-modri barvi 
dala tudi 193 cm visoki zvezni 
igralec iz Črne gore Uroš Delič 
in hitronogi krilni nogometaš 
Nenad Srečkovič, ki prihaja iz 
Srbije. 

Mozaik za novo sezono je 
sestavljen

Koprčani po šestih 
krogih zasedajo zanje skromno 
šesto mesto, a njihov položaj še 
zdaleč ni tako slab, kot bi mislili. 
Lani so imeli v enakem obdobju 
resda pet točk več, če pa pomis-
limo, da so bili vse do zadnjih 
krogov še v igri za naslov prvaka, 
kanarčkov še zdaleč ne gre odpi-
sati. Slab začetek, dober konec, 
pravijo. 

Eden od glavnih ci-
ljev, k so si jih zadali v klubu, ki 
domuje na Ljubljanski 2, je tudi 
okrepitev klubske organizacij-
ske strukture. FC Luka Koper 
bo prvič v klubski zgodovini na 
izredno pomembnem položaju 
športnega direktorja imela člo-
veka, ki bo to funkcijo opravljal 
profesionalno in s polnim de-
lovnim časom. V klubu so na to 
mesto imenovali svojega nekda-
njega nogometaša in bivšega re-
prezentanta Mateja Mavriča, ki si 
je dolga leta nabiral izkušnje tudi 
z igranjem v tujini, predvsem na 
Norveškem in v Nemčiji.

»S klubskim vodstvom 
smo hitro našli skupen jezik. 
Koper želimo popeljati na mes-

in tujine ter prestope koprskih 
upov v bogatejše in uglednejše 
klube. Dolgoročni cilji FC Luke 
Koper namreč stremijo k uve-
ljavljanju mladcev iz koprske 
nogometne šole, ki slovi kot ena 
najboljših v državi, tudi po zaslu-
gi odlične trenerske ekipe z Ne-
džadom Okčičem na čelu. 
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Robert Volk,
trener vratarjev FC Koper:

Razvoj MOK je v zad-
njih letih zelo napreden, Mestna 
občina Koper je v času mandatov 
Borisa Popoviča povsem spreme-
njena. Kot nekdanji vratar FC Ko-
per pa sem predvsem zadovoljen, 
da so se pogoji za šport zelo izbolj-
šali. Nogometaši imamo najboljše 
pogoje za treniranje v Sloveniji in 
prepričam sem, da jih imajo tudi 
ostali športi v Kopru. Pogostok-
rat slišim, da ljudje hvalijo čistost 
mesta. Prav tako smo v zadnjem 
obdobju pridobili dve novi nogo-
metni igrišči z umetno travo, tako 
da imajo tudi najmlajši nogometa-
ši vrhunske pogoje za razvoj. Po-
sledično bo s tem tudi prva ekipa 
pridobivala nove domače igralce, 
saj si tudi publika želi, da bi bila 
članska ekipa sestavljena iz čim več 
domačih igralcev.

Matej Rožič Mavrič,
športni direktor FC Koper:

Leta 2004 sem odšel 
v tujino in se vrnil v Koper 
leta 2012. Nad videnim sem 
bil izredno presenečen in za-
dovoljen, da je župan prisluh-
nil željam občanov in naredil 
mesto ponovno živo. Kljub 
ponudbam iz tujine sem se 
odločil, da svojo kariero zak-
ljučim v Kopru, to pa zato, 
ker so bili pogoji v Športno-
-rekreacijskem centru Boni-
fika odlični. Kljub temu da 
sem igral in treniral v raznih 
športnih centrih, lahko mirno 
rečem, da ima FC Koper naj-
boljše pogoje v Sloveniji ter 
kotira visoko tudi v tujini. Po 
prevzemu funkcije športnega 
direktorja sem prepričan, da 
lahko klub in s tem tudi samo 
mesto in občino dvignemo na 
še višjo raven ter se zopersta-
vimo, tako kot letos, tudi os-
talim klubom v tujini.

Carlo Oliani,
kondicijski trener FC Koper:

Navdušen, zadovo-
ljen in ponosen. Navdušen 
nad izjemnim mestom, celot-
no občino, ki je urejena, in-
frastruktura je dovršena, prav 
tako pa je tudi v našem klubu. 
Koper je prečudovito mesto, v 
katerega sem se preprosto za-
ljubil, saj je čisto, elegantno in 
čudovito. Ponosen pa sem na 
to, da me je ta prostor, da so 
me ti ljudje sprejeli medse, s 
pozitivnostjo. 

Alen Ščulac,
trener članske ekipe FC Koper:

Napredek se vidi v mes-
tu Koper in na podeželju. Živim 
v Dekanih in lahko potrdim, da 
so spremembe vidne povsod, od 
komunalne infrastrukture, špor-
tnih objektov, kulturnih objektov, 
do cest … V MOK smo pridobili 
izjemen stadion, jaz mu pravim 
»bonbonček«. Športniki smo nanj 
zelo ponosni in z veseljem vabimo 
velike klube na gostovanje v Koper. 
Kot trener članske ekipe FC Koper 
moram priznati, da imamo izje-
mne pogoje za delo, ki jih niti ne 
moremo primerjati s tistimi izpred 
10 let, ko sem še sam igral. Dobro 
delo se vidi tudi v članski ekipi, saj 
imamo veliko domačih igralcev, ki 
so odrasli na Bonifiki in so v velik 
ponos celemu mestu.

Ana Perić,
direktorica FC Koper:

Na stadionu Bonifika 
skoraj vsak vikend gostimo no-
gometne klube iz celotne Slo-
venije, ki se poleg nogometnih 
zelenic zelo radi zadržujejo tudi 
v mestu in na podeželju. V tem 
letu smo na Bonifiki organizi-
rali kar dve evropski tekmi. Kot 
vodja prireditev sem deležna 
veliko pohval s strani delegatov 
in sodnikov iz tujine, ki so bili 
izredno navdušeni nad mestom 
in infrastrukturo stadiona. Tudi 
gostje iz Črne gore in Azerbaj-
džana so bili vidno presenečeni, 
ko so zagledali urejenost stadi-
ona, slačilnic, pisarn itd. Župa-
nu in občinski upravi smo zelo 
hvaležni za to, da so tudi našim 
najmlajšim omogočili trenira-
nje na zelenicah, ki so najboljše 
v Sloveniji, zato pridejo velikok-
rat tudi klubi iz tujine na pripra-
ve ravno na Bonifiko. Da so v 
Kopru najboljši pogoji za delo, 
kaže tudi dejstvo, da iz skoraj 
vsake generacije v reprezentan-
co vpokličejo od 5 do 7 članov 
FC Koper. Na naše fante smo 
izjemno ponosni in prepričana 
sem, da brez županovega poslu-
ha za šport to ne bi bilo mogoče.

Nedžad Okčić,
vodja nogometne šole FC Koper:

V naši nogometni 
šoli je najbolj pomembno, 
da imamo ustrezne pogoje 
za delo. Na osnovi tega lahko 
otrokom omogočimo razvoj 
in uresničitev njihovih sanj. 
Dokaz za to je vedno večje 
zanimanje in porast vpisov v 
naše društvo. Poudariti mo-
ramo, da se vedno več otrok 
vpisuje tudi iz ostalih obal-
nih občin, kar je še en dokaz, 
da v Kopru odlično delamo z 
mladimi perspektivnimi no-
gometaši. Za to se moramo 
zahvaliti predvsem Mestni 
občini Koper in še posebej 
njenemu županu Borisu Po-
poviču. Z dobrim delom in 
pogoji, ki nam jih je omogo-
čila občina v zadnjih letih, 
imamo tudi vedno boljše re-
zultate in vedno več mladih 
reprezentantov, ki uspešno 
trkajo tudi na vrata članske 
ekipe FC Koper. Sam se ve-
likokrat srečujem z nogome-
tnimi strokovnjaki iz vse Slo-
venije, ki vedno pohvalijo in 
nam zavidajo naše pogoje za 
delo in sodobno infrastruk-
turo, ki jo ima naš klub.
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Mednarodni teniški turnir Luka Koper Junior Open 8–12 let je bil 
letos na vrsti že sedmič.

Finalista 8. ITF Luka Koper Open z mladimi člani TK Koper.

Na koprskih teniških igriščih pridno trenirajo tudi Taj Popovič, 
Stefany in Aleks Grlj ter Nik in Tia Popovič.

Teniški center Bonifika na 
svetovnem teniškem zemljevidu
V letošnjem letu bo Teniški klub Koper na igrišča privabil preko 1000 mladih teniških igralcev in igralk z vsega sveta.

V Teniškem centru 
Bonifika lahko ljubitelji rumene 
žogice igrajo tenis na 9 peščenih, 
4 igriščih s trdo podlago in teni-
škem zidu. V zimskem času so 
uporabnikom na voljo kar 4 po-
krita teniška igrišča, ki klubom in 
občanom omogočajo nemoteno 
igranje tenisa preko celega leta. 
Za celoten teniški kompleks vzor-
no skrbi njegov upravljavec Javni 
zavod za šport MOK, ki je letos 
obnovil igrišča s peskom, kakr-
šen krasi najlepše teniške centre 
v Evropi. Ob večini teniških igrišč 
so že narejene tudi nove osvetlje-
ne poti, ki igralcem omogočajo 
prijazen dostop do igrišč. V krat-
kem se obetata še celovita preno-
va centralnega igrišča in servi-
snih prostorov, ki bodo domačim 
uporabnikom omogočili odlične 
pogoje za druženje in igranje, or-
ganizatorjem pa vrhunske pogoje 
za izvedbo teniških tekmovanj ter 
dodatne možnosti za razvoj teni-
škega športnega turizma. Hkrati 
bo vsem uporabnikom kmalu na 
voljo tudi možnost spletne rezer-
vacije teniških igrišč. 
Teniški klub Koper kot valilnica 
mladih teniških upov

Za organizacijo vrhun-
skih tekmovanj, razvoj tekmoval-
nega in rekreativnega tenisa ter 
razvoj športnega teniškega turiz-
ma lepo skrbi Teniški klub Koper, 
ki že več kot 30 let vzgaja teniške 
upe vseh starostnih kategorij. V 
lanskem letu je med drugim vpe-
ljal tudi vrhunski športni program 
Tedi tenis v koprske vrtce. Letos se 
obeta rekorden vpis, saj je program 
idealen za razvoj motoričnih spo-
sobnosti najmlajših otrok v starosti 
3–5 let. Letos je klub že organiziral 
številna tekmovanja za vse kate-
gorije, ki na Bonifiko privabljajo 
veliko nastopajočih z vsega sveta. 
Letos načrtujejo, da se bo turnirjev 
udeležilo preko 1000 mladih igralk 
in igralcev.
Pestro teniško dogajanje

Tik pred velikonočnimi 
prazniki so koprska teniška igrišča 
najprej napolnili turisti iz Nemči-
je, ki se vsako leto radi vračajo v 
Koper na teniške priprave, saj so 

navdušeni nad pogoji, ki jih nudi 
center, pohvalili pa so tudi prijaz-
nost domačega osebja. V maju sta 
bila nato na vrsti kar dva močna 
mednarodna teniška dogodka pre-
stižnega značaja. Najprej so lahko 
ljubitelji tenisa spremljali moški 
profesionalni turnir z nagradnim 
skladom 10.000 USD, v času final-
nih dvobojev pa se je začel 7. Luka 
Koper Junior Open turnir 8–12 let, 
ki je že postal eden najmočnejših 
evropskih turnirjev za to starostno 
kategorijo. Zasluge gredo pred-
vsem Teniškemu klubu Koper, ki je 
pred dvema letoma prejel posebno 
priznanje Evropske teniške zveze 
za enega najbolje organiziranih 
teniških dogodkov v Evropi. Junij 
je bil tradicionalno zaznamovan s 
svetovnim teniškim turnirjem za 
veterane v starosti +35–80 let, ki 
velja za svetovno jakostno lestvico 
ITF. V vročih poletnih mesecih so 
člani TK Koper organizirali tudi 
teniške kampe in tečaje za začetni-
ke ter nadaljevalce vseh starosti. 
Kot pa je ob koncu poletja že tradi-
cija, so se na igrišča najprej podali 
najboljši evropski štirinajstletniki 
na 4. Banka Koper Junior Slove-
nia Open turnirju. V septembru 
se bo prvoligaška ekipa TK Avto-
plus Koper potegovala za državni 
naslov, mladi člani TK Koper pa 
bodo nastopili v ligi do 14 let. Pe-
stro jesensko dogajanje na Boni-
fiki se bo nadaljevalo s turnirjem 
Sladka Istra, ki bo na igriščih ŠRC 
Bonifika letos organiziran prvič. V 
začetku oktobra bo domači klub 
soorganizator velike Petrolove 
akcije »Potuj z Blažem Kavčičem 
v Avstralijo«, na katerem se bodo 
lahko mladi člani kluba in ostali 
pomerili z najboljšim slovenskim 
teniškim igralcem. Pestro teniško 
sezono na Bonifiki bo zaključilo 
preko 200 najmlajših tenisačev in 
tenisačic iz vse Slovenije, ki bodo 
vihteli loparje na zaključnem vses-
lovenskem turnirju 8–11 let. Piko 
na i bodo dodali še gostje iz vse 
Italije, ki se bodo udeležili tradicio-
nalnega FUN CUP turnirja. V klu-
bu obljubljajo, da bodo po dolgem 
času tudi pozimi organizirali kar 
nekaj turnirjev za vse kategorije.

Vse informacije o klubu, teniški šoli in programu Tedi tenis za 
vrtce lahko dobite na spletnem naslovu 
www.teniskoper.com.
Več splošnih informacij o teniškem centru pa lahko dobite na 
novi spletni strani Javnega zavoda za šport, ki je letos poslal 
v medmrežje moderno spletno stran www.sportvkopru.si. Tu 
lahko najdete tudi vse ostale informacije o objektih, s kateri-
mi upravlja Javni zavod za šport Mestne občine Koper. 
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Članice društva Mažorete Koper so s svojim nastopom popestrile tudi 
spomladansko prireditev v koprskem gledališču, na kateri so razglasili 
najboljše športnike v Mestni občini Koper. 

Tako so mažoretke naredile špalir županu Borisu Popoviču in drugim 
sodelujočim na januarskem dobrodelnem turnirju Gol za Edija in 
Nicka v koprski Areni Bonifika. 

Mažorete Koper se predstavljajo
Kulturno društvo Mažorete Koper bo v kratkem obeležilo svojo prvo obletnico delovanja, sicer pa so mažorete 
pred tem več let delovale kot interesna dejavnost na Osnovni šoli Dušana Bordona.

halnim orkestrom, predvsem 
v Kopru, in seveda decembra 
na njihovem tradicionalnem 
novoletnem koncertu v areni 
Bonifika.
Z nastopi bogatijo številne 
prireditve

Trenutno v starejši 
skupini Mažoret Koper delu-
je 17 deklet, večinoma gre za 
učenke OŠ Dušana Bordona, 
od katerih so letošnjo jesen 
nekatere prestopile prag sre-
dnje šole.

Sicer pa je po bese-
dah strokovne vodje društva 
Nine Kocjan cilj Mažoret 

Učiteljica glasbe na 
Osnovni šoli Dušana Bordo-
na Nina Kocjan je že leta 2008 
na tamkajšnji šoli pričela 
interesno dejavnost – mažo-
rete, saj se je s tem kar 12 let 
ukvarjala na Dolenjskem pri 
Trebanjskih mažoretah. Za-
nimanje za mažorete je že po 
prvem letu začelo naraščati 
in tako so postopoma nasta-
le tri šolske skupine: začetna, 
srednja in starejša. Starejša 
skupina OŠ Dušana Bordona 
je februarja leta 2012 na po-
budo dirigenta Nejca Suklja-
na prvič nastopila s Pihalnim 
orkestrom Koper na kurento-
vanju na Ptuju in tako so se 
koprske mažoretke začele po-
javljati tudi zunaj šolskih pro-
storov, predvsem na različnih 
prireditvah v Mestni občini 
Koper. S Pihalnim orkestrom 
Koper so isto leto odšle na 
gostovanje v švicarski Zürich, 
decembra pa so gostovale na 
njihovem tradicionalnem bo-
žično-novoletnem koncertu v 
dvorani Bonifika. Leta 2013 

Koper delovati na občinski 
ravni, pa tudi širše. Želijo si 
nastopati na dogodkih ali 
festivalih, bodisi samostojno 
bodisi na povabilo katerega 
koli pihalnega orkestra. »To 
dejavnost si želimo približati 
čim večjemu številu občanov, 
saj je to na obali nova špor-
tno-kulturna dejavnost, ki je 
atraktivna za vsakega gledal-
ca,« dodaja Kocjanova in na-
poveduje, da se v naslednjem 
letu načrtujejo vključiti v 
Mažoretno in twirling zvezo 
Slovenije ter sodelovati na dr-
žavnem tekmovanju.

so se nastopi z orkestrom za-
čeli množiti in tako so se mu 
pridružile tudi na gostovanju 
v Španiji. V letu 2013 so prav 
tako gostovale na njihovem 
božično-novoletnem koncer-
tu v areni Bonifika in s svo-
jim nastopom požele bučen 
aplavz občinstva. 

Tudi v letu 2014 so 
bili nastopi Mažoret Koper 
vse številnejši, med drugim 
so nastopile na januarskem 
dobrodelnem nogometnem 
turnirju Gol za Edija in Nicka 
v areni Bonifika, na podelitvi 
priznanj najboljšim športni-
kom Mestne občine Koper v 
Gledališču Koper, na Inter-
nautici v Portorožu, na Kul-
turnem maratonu v Kopru, s 
Pihalnim orkestrom Koper so 
nastopile na srečanju pihal-
nih orkestrov Istre v Sv. Lo-
vreču ter na njihovem letnem 
koncertu v koprski Taverni, 
nastopale pa so tudi na šol-
skih prireditvah OŠ Dušana 
Bordona. Tudi v jeseni načr-
tujejo še nekaj nastopov s pi-

V prvi polovici septembra 2014 (22. 9. 2014 od 16:15-17:15 
v mali telovadnici OŠ Dušana Bordona ali zadnji ponedeljek 
v septembru ob isti uri ) bodo v društvo Mažorete Koper 
vpisovali nove članice, predvsem dekleta 3. in 4. razreda, 
v začetno skupino mažoret, iz celotne občine Koper in od 
drugod. Vaje bodo potekale enkrat tedensko po 60 minut v 
telovadnici OŠ Dušana Bordona v Semedeli. Podrobnejše 
informacije o terminu vaj, članarini in vpisu bodo objavlje-
ne na Facebookovi strani Mažorete Koper ter v različnih 
medijih (Radio Capris, Radio Koper, Primorske novice) ali 
dosegljive na telefonski številki 
041 690 093 (Nina Kocjan).
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Odbojkarice Luke Koper na podelitvi priznanj najboljšim 
športnikom v občini.

Klub organizira mini odbojko tudi na treh koprskih osnovnih šolah: 
Na OŠ Anton Ukmar, OŠ Dušan Bordon in OŠ Koper.

Klub je lani osvojil izjemne dosežke, ki so vsekakor rezultat 
trdega dela. 

Odbojkarska ekipa Luka Koper 
– naj ekipa 2013
Na razglasitvi najboljših športnikov Mestne občine Koper leta 2013 je naslov najboljše ekipe osvojila 
odbojkarska ekipa Luka Koper.

Odbojkarska ekipa 
Luka Koper s priznanjem 
Mestne občine Koper ni 
prvič stopila na zmagoval-
ne stopničke. Že pred leti 
se je namreč uvrščala med 
najboljše ekipe v Sloveni-
ji. Na državnem prvenstvu 
2012/2013 je dosegla od-
lično 3. mesto v 1. državni 
ligi in tako postala druga 
ekipa na Primorskem. Eki-
pa je tudi v tekmovalni se-
zoni 2013/2014 nadaljevala 
z odličnimi uspehi, saj se je 
uvrstila v končnico držav-
nega prvenstva za naslov 
državnih prvakinj. 
 
S podporo in trdim delom 
do rezultatov

Društvo Odbojkar-
ski klub Koper je bilo usta-
novljeno leta 1972 z name-
nom, da bi se v interesne 
programe odbojke vključilo 
čim več otrok in mladine. 
»To poslanstvo klub nada-
ljuje še danes,« pravi pred-
sednik kluba Artur Ražman. 
Danes se dekleta, ki treni-
rajo v klubu, udeležujejo 
tekem v državnem prven-
stvu, pa tudi številnih pri-
jateljskih tekem in turnir-
jev, nekatere perspektivne 
igralke pa so nastopale tudi 
v raznih reprezentančnih 

selekcijah. Kot še pove Ar-
tur Ražman, so izjemni re-
zultati plod podpore Mestne 
občine Koper in glavnega 
pokrovitelja kluba – Luke 
Koper – ter drugih manjših 
sponzorjev in podporni-
kov, vsekakor pa tudi od-
raz odličnega dela vodstva 
kluba in trenerjev. »Prav ta 
podpora je lani klubu omo-
gočila izjemne dosežke, kot 
sta tretje mesto v prvi držav-
ni odbojkarski ligi in tretje 
mesto med mladinkami, 
kar presega vsa pričakova-
nja, še posebno ob dejstvu, 
da večino članic predsta-
vljajo domače igralke, pa 
še to so v večini mladinke,« 
dodaja Ražman. In kaj za 
klub pomeni občinsko pri-
znanje za najboljši športni 
klub leta 2013? »Vsekakor 
nam pomeni izjemno pri-
znanje za dosedanje delo in 
spodbudo za naprej. Seveda 
je to priznanje tudi velika 
odgovornost, da nadaljuje-
mo z uspehi in z množično 
vključitvijo mladih v ta pre-
lep šport, ki omogoča zdrav 
razvoj mladih in beg z ulice 
ter odvračanje od sodobnih 
tehnoloških in drugih od-
visnosti, kar je ne nazadnje 
tudi poslanstvo kluba,« za-
ključuje sogovornik. 

V sezoni 2013/2014 je klub sestavljalo 12 ekip (šolskih 
in tekmovalnih) in še ena rekreacijska ekipa, kar skup-
no nanese približno 140 odbojkaric. Od 12 ekip sta dve 
interesni – gre za t. i. mini odbojko, ki jo izvajajo na dveh 
osnovnih šolah, OŠ Anton Ukmar in OŠ Dušan Bordon. 
V sklopu kluba pa poteka tudi mini odbojka na OŠ Ko-
per. Delo z dekleti vodi in usklajuje 6 trenerjev. Trener 
prve ekipe je Marko Kalc. 
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Areno Bonifika so preplavile 
rokometašice
Minuli vikend je koprska dvorana Arena Bonifika gostila prvi mednarodni rokometni turnir prijateljstva. 

V soboto, 13. sep-
tembra, so že v dopoldanskih 
urah rokometašice Ženskega 
univerzitetnega rokometnega 
društva (Ž.U.R.D.) Koper pre-
magale rokometašice iz Nuora 
s Sardinije, rokometašice iz 
Cassana Magnaga pa so zma-
gale proti ženskemu rokome-
tnemu klubu iz Broda (BIH). 
V popoldanskih urah sta sledili 
še zadnji tekmi, v malem finalu 

so si tretje mesto priigrale ro-
kometašice iz Nuora, po ura-
dni slovesnosti pa so doma-
činke z rezultatom 20 proti 13 
premagale italijanske tekmice. 
Pokal za prvo mesto, ki je torej 
ostal v Kopru, je zmagovalkam 
podelil podžupan Mestne ob-
čine Koper Danijel Cep, tekme 
pa si je ogledal tudi prvi mož 
Mestne občine Koper Boris Po-
povič z družino. 

ŠPORT

verjeti, da se je v vseh teh letih v 
Kopru naredilo toliko sprememb. 
V tistih časih nismo imeli prak-
tično nič in tudi naredilo se ni 
nič. Danes pa sem na svoj Koper 
izredno ponosen, predvsem zara-
di infrastrukture, urejenosti, naj-
bolj pa sem vesel, ko vidim, da po 
Kopru vsak dan mrgoli ogromno 
ljudi, kar je velika dodana vred-
nost za vse gostince in podjetnike 
v mestu. Posebno ponosen sem 
tudi na krožišča, s katerimi se je 
100-odstotno povečala varnost 
in pretočnost prometa. Župana 
poznam že 30 let in še nikoli ni 
prelomil besede, zato sem več 
kot prepričan, da bodo tudi vsi 
nadaljnji projekti, ki so si jih za-
mislili v Mestni občini Koper, 
kmalu tudi uresničeni.«

terega si želimo, da bi postal 
tradicionalen. Naši gostje iz 
Italije in Bosne so bili nad tu-
kajšnjo infrastrukturo in sa-
mim mestom zelo navdušeni, 
pohvalili so predvsem čistočo 
in prijaznost tukajšnjih ljudi. 
Gostje iz Italije so bili celo 
tako navdušeni, da so predla-
gali pobratenje mest. Njihova 
vratarka pa je dejala, da se je 
v Koper kar zaljubila in da bi 
lahko kar ostala tu. Sicer pa je 
slep tisti, ki ne vidi, kaj vse se 
v Kopru dogaja v zadnjih letih. 
Tudi turisti, ki se v Koper de-
nimo vračajo po 15 letih, mes-
ta sploh ne morejo več prepo-
znati. Koper je danes pravo 
moderno in urejeno mesto, ki 
nam je vsem v ponos.«

Dejan Škerlič, 
član uprave Ž.U.R.D. Koper:

»Na delo župana sem 
izredno ponosen, še posebej zato, 
ker sem bil leta 2000 občinski 
svetnik in sam sebi ne morem 

Sašo Munda, 
predsednik Ž.U.R.D. Koper:

»Mestna občina Ko-
per nam je pomagala pri iz-
vedbi prvega mednarodnega 
rokometnega turnirja, za ka-
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Koper Card – kartica doživetij, ki jo lahko kupite v Turistično informacijskem centru v Kopru, v 
posameznih trgovinah in agencijah, za ceno od devet do dvanajst evrov.

S Koper Card do ugodnosti in doživetij
Koper je letos dobil posebno kartico, imenovano Koper Card oziroma kartica doživetij, ki tako obiskovalcem kot 
domačinom omogoča enostavno odkrivanje lokalne ponudbe. V oktobru pa se ji bo pridružila še Koper Card PLUS kartica. 

Mestna občina Koper in Zavod 
Koper otok, ki združuje mestne tr-
govce in druge ponudnike v starem 
mestnem jedru, si prizadevata, da 
bi Koper postal vse bolj prijazen, 
privlačen in dostopen tako doma-
činom kot tudi vse številnejšim 
turistom in drugim obiskovalcem 
našega mesta. V zadnjem času so 
na tem področju naredili že veliko 
premikov in uvedli nekatere no-
vosti, kot so posebne ugodnosti, 
cenejše oziroma brezplačno par-
kiranje, nagradne akcije in popus-
ti za kupce in obiskovalce starega 
mestnega jedra. Zadnja zamisel 
pa je tako imenovana kartica do-
živetij oziroma Koper Card, ki je 
nedvomno poenotila ponudbo 
koprskega mestnega jedra. Kartica, 
ki je naprodaj od začetka poletja, 
namreč združuje turistične zname-
nitosti s trgovskimi ugodnostmi 
ter oboje zaokroža še s ponudbo 
lokalnih doživetij. Kot pri klasič-
nih turističnih karticah lahko nje-
ni imetniki prosto vstopajo v vse 
ključne znamenitosti Kopra, kot 
so Pretorska palača, zvonik, Pokra-
jinski muzej in njegova Etnološka 
zbirka.

Za turiste in predvsem domačine
Da pa kartica ni namenjena le 

enodnevnim turistom, ampak 
tudi in predvsem domačemu pre-
bivalstvu, poskrbi pestra paleta 
ugodnosti, ki jih ponuja storitev. 
Še več, t. i. Koper Card PLUS, ki bo 
naprodaj predvidoma od oktobra 
dalje, bo namenjena tudi preva-
žanju z avtobusi. Več kot trideset 
različnih trgovin, lokalov in dru-
gih ponudnikov iz centra Kopra v 
okviru kartice namreč nudi poseb-
ne popuste in darila. Kar pa je za 
občana morda še najpomembneje, 
te ugodnosti veljajo kar do 31. maja 
2015 ob vsakem obisku ali nakupu 
v izbranih trgovinah. »Tako lahko 
denimo imetniki kartice dlje časa 
uživajo ob jutranji kavici za ceno 
enega evra ali koristijo stalen, de-
setodstotni popust pri nakupih 
oblačil,« pojasnjujejo v Turistični 
organizaciji Koper in dodajajo, da 
so posebnost koprske kartice doži-
vetja, ki želijo njene imetnike spod-

sladic, skodelico kave ali kepico sla-
doleda. Prav posebno doživetje pa 
je možnost vodenega ogleda Luke 
Koper,« še dodajajo v Turistični or-
ganizaciji Koper, kjer se je porodila 
zamisel o kartici doživetij. 

buditi k odkrivanju lokalne gastro-
nomije in drugih posebnosti. »Ob 
nakupu kartice turisti ali domačini 
namreč prejmejo tudi dva kupona 
za doživetje, ki ju lahko koristijo 
za vinske degustacije, degustacije 

Za konec povejmo, da so pri obli-
kovanju kartice poskrbeli tudi za 
presenečenje, saj se ta lahko v hipu 
spremeni v magnetek, ki vas bo 
spominjal na prijetno preživet dan 
v starem mestnem jedru Kopra.

TURIZEM
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❚ Jim Cartwright Dva Gledališče Koper ❚ Colin Teevan Švejk Gledališče  

Koper in Mestno gledališče ljubljansko ❚ Esteve Soler Kontra demokraciji 
Gledališče Koper ❚ Iztok Mlakar Pašjon Gledališče Koper in SNG Nova Gorica  

❚ Goran Vojnović Tak si SiTi Teater BTC in Kreker ❚ George Axelrod 
Sedem let skomin Mestno gledališče ljubljansko ❚ Dušan Jovanović 
Boris, Milena, Radko SNG Drama Ljubljana ❚ Nina Raine Plemena 
Slovensko stalno gledališče, Trst ❚ Nina Mitrović Srečanje SNG Nova Gorica  

❚ Vinko Möderndorfer Jaz, Batman Prešernovo gledališče Kranj

Vpis abonmajev 2014/15
do 19. septembra 2014

Iscrizione abbonamenti 2014/15
fino al 19 settembre 2014

Vrste abonmajev / Tipi di abbonamenti
■ Abonma Premiera (ob petkih) / Abbonamento  
Prima (venerdì) ■ Abonma 1 (ob sredah) / Abbona
mento 1 (mercoledì) ■ Abonma 2 (ob četrtkih) / Abbo
namento 2 (giovedì) ■ Abonma Sobota (ob sobotah) / 
Abbonamento Sabato (sabato) ■ Abonma Dijaški / 
Abbonamento Studenti ■ Abonma Mavrična ribica  
(ob sobotah) / Abbonamento Pesciolino Arcobaleno 
(sabato) ■ Abonma Mali oder (ob sobotah) / Abbo
namento Piccolo palco (sabato)

www.gledalisce-koper.si | info@gledalisce-koper.si | ✆ 05 663 43 80
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Objavljena recepta in številne druge najdete v knjigi 
Emilije Pavlič Mamica, nauči me kuhati. Knjigo, ki sicer 
ni naprodaj v knjigarnah, lahko po ugodni ceni naročite 
neposredno pri gospe Emiliji Pavlič na telefonski števil-
ki 041 748 972 ali preko elektronske pošte:
info@emilijapavlic.si.

V juniju je izšel tudi prevod v angleški jezik Mommy, Te-
ach Me How to Cook in se pridružil prevedeni knjigi He-
althy Cook for Children.

Da se bo dober vonj širil vse do sosedov
Neutrudna primorska kuharica Emilija Pavlič nam v rubriki Recept meseca tokrat ponuja dva preprosta recepta: tradi-
cionalno primorsko jed riži-biži in breskov biskvit, katerega dober vonj se bo razširil vse do sosedov.

BRESKOV BISKVIT

Za 5 oseb potrebujemo: 
5 jajc, 4 žlice sladkorja v prahu, vanilijev sladkor, 5 žlic polbele moke, 
košček masla, pol kilograma zelo zrelih breskev.

Priprava:
Rumenjake, presejan sladkor in vanilijo stepamo 20 minut, da zmes 
naraste. Na koncu postopoma in narahlo vmešamo še večkrat prese-
jano moko in mlačno maslo. 
Pekač, ki ni iz teflona, namažemo z maslom, posujemo s presejanimi 
drobtinami in vlijemo dve tretjini biskvitne mase. Potresemo z drob-
no narezanimi in dobro odcejenimi breskvami. Po vrhu prekrijemo 
s preostalo biskvitno maso. Postavimo v hladno pečico in pečemo 20 
minut pri 180 stopinjah Celzija. 

POMEMBNO! 
Tako pripravljen biskvit nič ne peče v grlu, saj smo ga naredili brez 
pecilnega praška.

Nasvet: 
Namesto breskev lahko vzamemo drugo sezonsko sadje, vendar mora 
biti dobro odcejeno in narezano na majhne kose, da biskvit ne upade. 

Ker v biskvit nismo dodali pecilnega praška, ga lahko damo v hladno 
pečico in jo šele nato prižgemo. Za hladen začetek peke se odlično 
obnese jenska posoda. 

V knjigi Mamica, nauči me 
kuhati avtorice Emilije Pavlič 
je zbranih veliko zanimivih in 
preprostih receptov domačih 
jedi. Knjiga nam ponuja kar 
nekaj receptov s sezonsko 
zelenjavo in sadjem, ali kot 
pravimo Primorci s tistim, kar 
je »od štajona«.

RIŽI-BIŽI Z BOBOM

Za 5 oseb potrebujemo: 
5 pesti riža, 5 pesti svežih grahovih zrn, pest olupljenih bobovih 
zrn, 20 strokov česna, 5 žlic oljčnega olja, sveži majaron, peteršilj, 
sol, približno 3 dl vode, 5 žličk naribanega parmezana.

Priprava:
Riž operemo v topli vodi, odcedimo in 5 minut kuhamo v litru 
osoljene vode. Grah, bob, debelo narezan česen, nastrgan peter-
šilj in olje damo v kozico, dolijemo za prst hladne vode, pokrije-
mo in na hitro zavremo. Ko voda povre, se grah in bob popražita. 
Odmaknemo, dodamo majaron in zalijemo z vročim, napol ku-
hanim rižem, malo posolimo in posodo pokrijemo. Jed naj vre še 
približno 10 minut, nato jo posujemo s sveže naribanim parme-
zanom in počakamo nekaj minut.
Riži-biži za mlade – enostavni način: Vsa živila damo naenkrat v 
kozico, malo popražimo, posodo odmaknemo, zalijemo s toplo 
vodo, ponovno zavremo, pokrijemo in kuhamo približno 15 minut.

Nasvet: 
Jed lahko pripravimo tudi iz rjavega riža, ki ga namakamo vsaj 
dve uri in kuhamo vsaj pol ure dlje kot belega. Če se med kuho 
premislimo in bi raje imeli grahovo juho, dolijemo malo več 
vode. Če vzamemo grah v strokih, ga lahko oluščijo otroci. To bo 
zanje zabavno opravilo, ki pomirja. 

Za riž velja nasvet, da ga operemo »za goste trikrat, zase šestkrat«. 
Ne puščajmo kuhanih jedi v kovinski ali teflonski posodi!
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Zdravnik tradicionalne kitajske 
medicine dr. Liu Hongzhou, 
ki ordinira v koprskem centru 
tradicionalne kitajske medicine 
na Vojkovem nabrežju, 
meni, da je za dobro zdravje 
najpomembnejša prehrana.

Najpogostejši metodi zdravljenja po tradicionalni kitajski medicini 
sta akupunktura in akupresura, ki ju izvajajo tudi v centru 
tradicionalne kitajske medicine v Kopru. 

»Najboljše zdravilo so živila. 
Najboljši zdravnik smo sami. 
Najboljše zdravljenje je preventiva.«
V rubriki Zdravje zdravnik tradicionalne kitajske medicine dr. Liu Hongzhou, ki ordinira v koprskem centru tradicionalne 
kitajske medicine na Vojkovem nabrežju, razkriva nekaj nasvetov za bolj kakovostno življenje in ohranjanje zdravja.

Ljudje vse bolj stremi-
mo k čim bolj zdravemu načinu 
življenja in danes že skoraj vsi iš-
čemo odgovor na vprašanje, kako 
dvigniti kakovost življenja. K boljši 
kakovosti življenja lahko pripomo-
remo s prehrano, gibanjem, pitjem 
čajev, kitajsko medicino, vadbo taj 
či čuana itd. Zelo pomembno je, da 
najdemo metodo, ki nam najbolj 
ustreza, pravi zdravnik tradicional-
ne kitajske medicine dr. Liu Hon-
gzhou, ki nam je tokrat pripravil 
nekaj nasvetov o prehrani.

Med hrano in zdravilom 
ni jasne ločnice: za dobro zdravje 
je prehrana najpomembnejša. Ne 
samo da lahko hranljive snovi, ki 
jih dobimo iz živil, spodbudijo bolj 
zdravo delovanje organizma, lahko 
nas tudi varujejo pred boleznimi. 
Kitajska medicina pri negovanju 
zdravja zelo velik pomen pripisuje 
prehrani. Znameniti zdravnik iz di-
nastije Tang Sun Simiao je v knjigi 
Recepti za tisoč zlatnikov zapisal, 
da moramo za zdravljenje bolezni 
najprej uporabiti prehrano, in šele 
če nam s prehrano ne uspe dose-
či izboljšanja, uporabimo zdravila 
(mešanico zelišč), saj so lahko ta v 

bomo dobili v zameno. Samo če 
upoštevamo pravila zdravega pre-
hranjevanja, lahko uživamo v zdra-
vem življenju. Naj vam položim na 
srce kitajski rek: »Doživeti sto let, to 
niso sanje. Miren um, veliko giba-
nja, trije pametno izbrani obroki na 
dan: zdravljenje s prehrano prinese 
bleščeče rezultate.«

Jin in jang
Kitajska medicina v 

grobem pozna devet telesnih ti-
pov, za katere veljajo različna pra-
vila prehranjevanja. Tu bomo na 
kratko predstavili dva izmed njih.

Telesni tip praznega 
jina. Ljudje tega tipa so vitki in 
visoki, pogosto imajo občutek 
vročine v dlaneh, stopalih in ob-
razu, lica imajo rdeča ali nagnje-
na k rdečici, ne prenesejo poletne 
vročine, pogosto imajo suhe oči, 
suha usta in suho grlo, ves čas so 
žejni, imajo suho kožo, so bolj 
razdražljivega, odprtega in ak-
tivnega značaja. Jezik imajo bolj 
rdeč z malo obloge. Zbolevajo 
predvsem za kašljem, Sjögreno-
vim sindromom (izsušenostjo), 
hipertirozo itd.

določeni meri tudi škodljiva. Živila 
so torej v resnici tudi zdravila in z 
njimi lahko dosežemo tudi učinke, 
ki jih z zdravili ne moremo. Najbolj-
še zdravilo so potemtakem živila.

Jasno je torej, da je pre-
hrana zelo pomembna za zdravje, 
a da bi z njeno pomočjo izboljšali 
zdravje, ni dovolj samo poskrbeti, 
da smo vedno siti, pač pa moramo 
biti pozorni tudi na ustrezno urav-
noteženost, s katero zagotovimo, da 
so hranljive snovi, ki jih naše telo 
potrebuje, v ravnovesju, in da jih 
lahko telo absorbira in uporabi. Da 
bi bila naša prehrana uravnotežena, 
moramo najprej razviti dobre pre-
hranjevalne navade. Ne smemo pre-
tiravati s hrano in pijačo, ne smemo 
biti izbirčni, poleg tega pa moramo 
to, kaj jemo in česa ne jemo, določiti 
glede na trenutno stanje in splošno 
konstitucijo svojega telesa. Šele tako 
lahko uspešno preprečimo nasta-
nek bolezni in izpolnimo cilj zdra-
vega prehranjevanja.

Življenje je kot tehtnica: 
na eni strani so naše prehranjevalne 
navade, na drugi pa naše zdravje. 
Kolikor bomo upoštevali pravi-
la zdrave prehrane, toliko zdravja 

Pri negovanju zdravja se 
moramo osredotočiti na povečeva-
nje jina in paziti, da ne zbolimo za 
hipertirozo ali katero drugo bolez-
nijo tega tipa.

Kako si pomagamo: jej-
mo čim več pustega mesa (svinjine 
in račjega mesa), zelene soje (mun-
go fižola), lubenic, špinače – stvari, 
ki so bolj sladkega in vlažnega zna-
čaja; izogibajmo se jagnjetini, poru, 
ingverju, čiliju, sončničnim seme-
nom – stvarem, ki so bolj toplega 
in suhega značaja. Izogibajmo se 
neprespanim nočem.

Telesni tip praznega jan-
ga. Ljudje tega tipa imajo šibke mi-
šice, pogosto imajo mrzle dlani in 
stopala, so bolj občutljivi na mraz 
v predelih trebuha, hrbta, križa in 
kolen, oblačijo se topleje od drugih, 
poleti ne marajo klimatskih naprav, 
radi imajo mir, ne marajo mrzlih ži-
vil in pijač, pogosto imajo bolj teko-
če blato, njihov urin je brez barve in 
ga je veliko. So bolj zaprtega znača-
ja, obrnjeni vase. Pogosto zbolevajo 
za prehladi, drisko, impotenco itd.

Pri negovanju zdravja se 
moramo osredotočiti na ogrevanje 
janga in povrnitev čija ter prepreče-
vanje driske, impotence itd.

Kako si pomagamo: 
jejmo čim več govedine, jagnje-
tine, pora, ingverja, čebule: to so 
stvari, ki ogrevajo jang. Izogibaj-
mo se hruškam, lubenicam in na 
splošno stvarem, ki so bolj hladne 
narave. Pijmo čim manj zelene-
ga čaja. Pazimo, da smo čim več 
na toplem, predvsem pazimo, da 
imamo na toplem hrbet in trebuh, 
ne izpostavljajmo se delovanju kli-
matskih naprav, pazimo, da se ne 
potimo preveč, in se čim več gibaj-
mo, ko je zunaj toplo in sije sonce. 
Pri gibanju se izogibajmo vetru in 
mrazu, pozimi ne telovadimo na 
ostrem vetru, v ostrem mrazu, v 
megli, v snegu ali ko je zrak zelo 
onesnažen.

ZDRAVJE



60 www.koper.si     SEPTEMBER 2014JANUAR V SLIKAH

Prvega januarja smo ob odprtju prenovljenega ribiškega pristanišča opazili nas-
mejanega svetnika iz vrst Koper je naš Narcisa Urbanaza v družbi župana Borisa 
Popoviča in njegove mame Solze Popovič.

Januarskega odprtja novega Petrolovega bencinskega servisa v Kopru so se 
pričakovano udeležili predsednik uprave Petrola mag. Tomaž Berločnik, župan 
Mestne občine Koper Boris Popovič in rektor Univerze na Primorskem prof. dr. 
Dragan Marušič.

Januarja je Koper obiskal kitajski veleposlanik nj. eksc. Zhang Xiany. Ob tej 
priložnosti se je srečal s prvim možem Mestne občine Koper Borisom Popovičem, 
s katerim sta se pogovarjala o sodelovanju obeh držav in izmenjavi dobrih praks.

Januarski gost na Mestni občini Koper je bil tudi veleposlanik Indije nj. eksc. 
Sarvajit Chakravarti. Predstavnik sedme največje države na svetu se je ob tej 
priložnosti sestal z županom Borisom Popovičem, s katerim sta se zapletla v za-
nimiv pogovor. 

Dogajanje zadnjih mesecev v slikah

Sredi januarja sta na dobrodelnem malonogometnem turnirju Gol za Edija in 
Nicka v koprski Areni Bonifika zaigrala tudi prvi mož koprske občine Boris Pop-
ovič in svetovno znani DJ ter letošnji občinski nagrajenec Valentino Kanzyani. 

Na januarskem ponovoletnem županovem sprejemu gospodarstvenikov smo 
med pogovorom opazili občinskega svetnika KJN Igorja Hrvatina in predstojnico 
občinskega urada za nepremičnine Majo Šviligoj Cernaz. 



61SEPTEMBER 2014     www.koper.si FEBRUAR V SLIKAH

Februarja je Koper obiskal iraški minister za provincijske zadeve in za komu-
nikacije Torhan Al Mufti, ki se je ob tej priložnosti sestal tudi s prvim možem 
koprske občine Borisom Popovičem in tedanjim prvim možem Luke Koper 
Gašparjem Gašparjem Mišičem. Visoki delegaciji se je ob prijetnem neformal-
nem klepetu pridružil še župan Mestne občine Ptuj Štefan Čelan, ki je s seboj 
pripeljal tudi kurente. 

Podžupan Mestne občine Koper Danijel Cep je februarja v Pretorski palači sode-
lujočim na fotografskem natečaju Doživetja v Kopru 2013 podelil zahvale in 
priznanja. 

Februarski utrinek: podžupan Mestne občine Koper Danijel Cep in kapetan fran-
coske korvete Orion Jerome Conty ob uradnem sprejemu v koprski mestni hiši.

Ob 70. obletnici ustanovitve komande so tudi letos v začetku februarja v Borštu 
organizirali slovesnost v spomin na narodnega heroja Franca Planinca - Ferka 
in na borce, ki so jih zajeli nemški vojaki in jih pobili v tržaški Rižarni. Ob tej 
priložnosti smo v vaški dvorani med občinstvom opazili tudi predsednika KS 
Boršt Jožeta Kodarina in občinskega svetnika Koper je naš Slobodana Popoviča.

Februarja je Mestno občino Koper in Luko Koper obiskal iranski veleposlanik v 
Sloveniji nj. eksc. Mohammad Rahim Aghaeipour. Ob obisku je izrazil navdušen-
je nad mestom in izpostavil nekaj poslovnih priložnosti za sodelovanje med drža-
vama, še zlasti na področju turizma. Župan Boris Popovič mu je predstavil razvo-
jne načrte mesta in priložnosti za tuje investicije.

Februarja je v koprsko pristanišče vplula skupina treh Natovih ladij. Ob tej 
priložnosti je poveljnike ladij z nemškim kapitanom fregate Matthiasom Seipe-
lom na čelu v Pretorski palači v Kopru uradno sprejel predstojnik občinskega 
Urada za družbene dejavnosti in razvoj Timotej Pirjevec.
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Prvega marca je bil Koper v znamenju 6. Istrske pustne povorke, na kateri je 
nastopilo kar 35 skupin. Dekančani (na fotografiji) so z masko »Pisjani gremo u 
vesolje« domov odnesli kar dve nagradi.

Župan Boris Popovič, tedanji predsednik uprave Luke Koper, danes pa direktor 
Komunale Koper, Gašpar Gašpar Mišič, delavski direktor in član uprave Luke 
Koper Matjaž Stare ter Jure Ličen in Miha Deželak z Radia1 so v okviru akcije 
“koalicija solidarnosti” marca obiskali Danico Mrhar v Planini, predstavnico ene 
izmed šestih družin, ki jih je prizadela ujma na Planinskem polju, ter ji v ta namen 
podarili del svojih plač. 

Utrinek z največjega sejma s področja potniškega ladijskega turizma v Miamiju 
– Seatrade 2014: župan Boris Popovič, odgovorni urednik angleške revije Cruise 
Insight Chris Ashcroft, tedanji prvi mož Luke Koper, danes pa direktor Komunale 
Koper in kandidat za župana Ankarana, Gašpar Gašpar Mišič in Bojan Babič iz 
Luke Koper.

V začetku marca je Mestna občina Koper s prostovoljnimi gasilskimi društvi 
njenega območja podpisala pogodbe o sofinanciranju in ob tej priložnosti je nas-
tala tudi ta fotografija. Za nemoteno delovanje prostovoljnih gasilskih društev bo 
občina letos namenila dobrih 136 tisoč evrov, skoraj 140 tisoč evrov pa bo name-
nila za nakup dveh gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva.

Na prireditvi Športnik MOK, ki je bila v začetku marca v koprskem gledališču, 
smo med občinstvom v prvi vrsti opazili podžupana Mestne občine Koper Dani-
jela Cepa in občinska svetnika KJN Darija Novinca ter Slobodana Popoviča.

Sredi marca je Mestna občina Koper gostila delegacijo iz kitajskega pomorskega 
mesta Ningbo, ki je bila nad našimi kraji izjemno navdušena, zato je izrazila željo 
po poglobitvi medsebojnih odnosov. Visoke goste je v prostorih koprske občinske 
uprave sprejel župan Boris Popovič s sodelavci in nekaterimi ravnatelji ter direk-
torji javnih zavodov.
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V začetku aprila so v koprskem gledališču podelili tradicionalno nagrado treh 
obalnih občin in Društva oljkarjev slovenske Istre zlata oljčna vejica. Prejel jo je 
Franc Morgan iz Šmarij s svojim ekstra deviškim oljčnim oljem.

27. aprila je Mestna občina Koper v sodelovanju z Združenjem protifašistov, 
borcev za vrednote NOB in veteranov Koper ter Društvom za vsestranski raz-
voj vasi Potok pripravila tradicionalno svečanost v počastitev dneva upora proti 
okupatorju. Vse prisotne je v imenu občine pozdravili podžupan Mestne občine 
Koper Anton Sagadin.

Aprila je Obala gostila 1. Istrski maraton, ki se ga je udeležilo približno tri ti-
soč tekačev ter več kot 10 tisoč gledalcev in podpornikov ob progi. Med znanimi 
obrazi smo v tekaški opravi srečali tudi tedanjega prvega moža Luke Koper, danes 
pa direktorja Komunale Koper Gašparja Gašparja Mišiča (na fotografiji).

Tako so 11. aprila, na dan razglasitve sodbe v zadevi Serming, župana Borisa 
Popoviča pred koprskim sodiščem pričakali številni novinarji, fotoreporterji in 
snemalci. 

V Obalnem domu upokojencev Koper so v začetku aprila direktor Zdravstvenega 
doma Koper Matevž Ravnikar, podžupan Mestne občine Koper Danijel Cep, di-
rektorica doma Neva Tomažič in stanovalka doma Roza Solina s prerezom traku 
simbolično odprli povsem prenovljene prostore varovanega oddelka in prostore 
ambulante za ljudi z demenco. 

Župana Borisa Popoviča in njegovo simpatično hčerko Tio smo aprila srečali v 
družbi deklet, ki so se v Športno-rekreacijskem centru Bonifika vsak teden pridno 
pripravljale na DM tek za ženske.



64 www.koper.si     SEPTEMBER 2014MAJ V SLIKAH

Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem je sredi maja na Škofijah odpel 
svoj jubilejni slavnostni koncert ob 10. obletnici delovanja. Glavni pokrovitelj in 
soorganizator koncerta je bila Mestna občina Koper, v imenu katere je podžupan 
Danijel Cep zboru izročil tudi posebno priznanje ter pevkam in pevcem čestital 
za vse uspehe.

Sredi maja so v Pokrajinskem muzeju odprli razstavo Dotik neba – velike urbane 
vizije, na kateri je šest arhitekturnih birojev predstavilo idejne zasnove in arhitekturne 
priložnosti za nadaljnji razvoj Kopra. Ob županu Borisu Popoviču smo ob odprtju 
razstave srečali tudi občinsko svetnico Barbaro Strmole, svetovalko župana Jano Tolja, 
občinsko svetnico Kristino Radovčič in občinskega svetnika Janija Bačiča. 

15. maja Mestna občina Koper praznuje občinski praznik v spomin na Marež-
ganski upor. Tudi letos so ob tej priložnosti v spomin padlim položili vence ob 
spomeniku v Marezigah. V objektiv smo ujeli podžupana Antona Sagadina in 
občinskega svetnika Slobodana Popoviča. 

Tudi letos je Mestna občina Koper za svoje najmlajše občane organizirala tradi-
cionalno prireditev »Koper praznuje z otroki na trgu«, na kateri so se zbrali otroci 
vseh koprskih vrtcev, ki so si ob tej priložnosti ogledali otroško predstavo Ro-
mane Krajnčan »Romana, otroci in pošast Pozabaaa«. Otroci Vrtca Koper, enote 
Pobegi, pa so župana Borisa Popoviča presenetili z obiskom v njegovi pisarni.

Sredi maja je osrednji mestni trg dobesedno pokal po šivih. Na več kot 50 
stojnicah z domačimi dobrotami in izdelki se je v sklopu prireditve Koper na 
dlani predstavilo vseh 23 krajevnih skupnosti. Dogodka se je udeležil tudi župan 
Boris Popovič, ki je na Titov trg prišel v družbi hčerke Tie, v objektiv pa smo ga 
ujeli tudi v družbi sestre Laure.

Konec maja je v koprski dvorani Bonifika ponovno odprl svoja vrata že 21. medn-
arodni obrtno-podjetniški Primorski sejem, ki se ga je udeležil tudi podžupan 
Mestne občine Koper Anton Sagadin.
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Junija je Mestna občina Koper v lapidariju Pokrajinskega muzeja pripravila spre-
jem za 75 devetošolk in devetošolcev enajstih koprskih osnovnih šol, ki so vse 
razrede končali z odličnim uspehom. Prireditve se je udeležil tudi prvi občan 
Kopra Boris Popovič, na fotografiji ob ravnateljih in ravnateljicah osnovnih šol 
Mestne občine Koper. 

V začetku junija sta podžupan Mestne občine Koper Danijel Cep in direktorica 
Zavoda Vista Aleksandra Pinterič v parku nasproti Banke Koper na Vojkovem na-
brežju namenu predala novo gugalnico za gibalno ovirane, ki jo je za svoje občane 
kupila in namestila Mestna občina Koper. Novo koprsko pridobitev je prva pre-
izkusila Koprčanka Slađana Grdjan, ki je bila nad gugalnico več kot navdušena.

Junija smo na Purissimi pri Škofijah ujeli v objektiv direktorja KZ Agraria Rob-
erta Fakina in prvega moža Komunale Koper Gašparja Gašparja Mišiča, ki sta 
poskusila prve paradižnike, ki jih je vzgojila Agraria v prenovljeni Purissimi.

Junija je Dnevni delovno terapevtski center Barčica praznoval svojo polnoletnost. 
Dogodka se je v imenu Mestne občine Koper udeležil podžupan Anton Sagadin, 
ki je ob tem pomembnem mejniku čestital direktorici CSD Koper Tjaši Rodman 
in vodji centra Barčica Katji Ritoša (na fotografiji) ter uporabnikom dnevnega 
delovno terapevtskega centra.

Župan Boris Popovič je ob zaključku projekta »Pomahajmo v svet« obiskal malčke 
vrtca Zajček iz Pobegov. Nadobudneži so se njegovega obiska nadvse razveselili, 
predstavili so mu dosežke projekta in ga seznanili z vsem, kar so se v okviru tega 
naučili, za konec pa so ga popeljali tudi na ogled celotne razstave in mu predali 
simbolično darilo – šopek sivke in pikapolonice sreče.

Ob 10. obletnici mednarodnega tedna treh zalivov so junija Mestno občino Koper 
obiskali kolesarji iz sosednjih Milj. V imenu Mestne občine Koper jih je sprejel 
in pozdravil podžupan Danijel Cep, ki se je v koprski mandrač tudi sam pripeljal 
s kolesom.
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Po nekajletnem premoru so v Kopru letos znova obudili priljubljeno prireditev 
Rumena noč. Večdnevno dogajanje, ki se je zaradi vremena razvleklo na dva 
vikenda, so obiskali številni domačini in turisti, naš fotoobjektiv pa je ujel marlji-
vo ekipo tistih, ki so pomagali pri uspešni izvedbi prireditve. 

V začetku julija so v palači Belgramoni Tacco, kjer domuje koprski Pokrajinski muzej, 
odprli težko pričakovano muzejsko trgovino. Tega se je poleg obiskovalcev muzeja 
zelo razveselil tudi direktor muzeja in občinski svetnik Luka Juri (na fotografiji).

Koprski nogometaši so julija dobili nove drese, kakršne narekujejo najnovejše 
modne smernice. Ob predstavitvi nove rumeno-modre oprave članske ekipe FC 
Luke Kopra sta trener Rodolfo Vanoli in kapetan moštva Ivica Guberac poseben 
dres z imenom podarila tudi prvemu občanu Kopra Borisu Popoviču. 

Julija sta se v Kopru mudila župan in podžupan občine Pančevo iz Srbije, Pavče 
Radanov in Saša Pavlov, ki sta se na Mestni občini Koper sestala z županom Bor-
isom Popovičem, predstojnico urada za finance in računovodstvo dr. Vilmo Mi-
lunovič, predstojnikom urada za družbene dejavnosti in razvoj Timotejem Pirje-
vcem ter svetovalko župana Jano Tolja.

Letošnje poletje so zaznamovale številne prireditve. V začetku julija je številne 
obiskovalce v Koper pritegnila Fešta kalamarov. Na plesišču je naš fotografski ob-
jektiv ujel tudi prvega moža Mestne občine Koper Borisa Popoviča, ki je zaplesal 
s soprogo Evo. 

Konec julija je Arena Bonifika gostila enega najbolj spektakularnih glasbenih do-
godkov pri nas – opero Seviljski brivec. Ogledali so si jo tudi predsednik Istrske 
regije Valter Flego, župan Občine Milje Nerio Nesladek, župan Občine Buzet Sin-
iša Žulič, predsednica Rokometnega kluba Poreč Marija Jugovac in podžupana 
Mestne občine Koper Alberto Scheriani in Anton Sagadin. 
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Že šesti pohod »Iz Gorjanskega na Triglav« je podprla tudi Mestna občina Koper. 
Skupino planincev je v Rakitovcu, kjer je nastala tudi pričujoča fotografija, sprejel 
podžupan Mestne občine Koper Anton Sagadin, ki je podpisal listino o prijatel-
jstvu in sodelovanju ter planincem predal občinsko zastavo. Zaželel jim je tudi 
srečno pot in srečen sestop z najbolj simbolične slovenske gore.

V začetku avgusta je Prostovoljno gasilsko društvo Dol dobilo novo gasilsko vozi-
lo za gašenje gozdnih požarov, ki ga je v večjem deležu financirala Mestna občina 
Koper. Ob tej priložnosti smo v Dolu srečali župana Borisa Popoviča in podžupa-
na Petra Bolčiča v družbi predsednika sveta KS Črni Kal Janka Severja, poveljnika 
Obalne gasilske zveze Matjaža De Faverija, vodje operative Gasilske brigade Kop-
er Denisa Glavine, predsednika PGD Dol Borisa Koprive in predsednika Lovske 
družine Rižana Fabia Steffeta.

Titov trg je konec avgusta odmeval v ritmih legende slovenske glasbene scene 
Magnifica, ki je skupaj s srbskim vojaškim orkestrom navdušil številne oboževalce 
in obiskovalce, med katerimi so bili tudi župan Mestne občine Koper Boris Pop-
ovič in koprska podžupana Peter Bolčič ter Danijel Cep, na fotografiji ob Robertu 
Pešutu (Magnificu) in načelniku oddelka za informiranje v generalštabu srbske 
vojske, polkovniku Petru Boškoviću. 

Humanitarec in ekstremni športnik Matej Markovič se je v okviru projekta Srce 
Sloveniji odpravil na tridnevno dobrodelno športno preizkušnjo, ki jo je v zadnjih 
dneh avgusta začel v Kopru. Tam ga je pozdravil koprski podžupan Peter Bolčič in 
pohvalil humanitarno akcijo, s katero so zbirali sredstva za nakup šolskih potre-
bščin za otroke iz socialno ogroženih družin. 

Šesti koprski Cuban Salsa Festival je popestril avgustovske dni. Ob tej priložnosti sta 
Koper obiskala tudi kubanski veleposlanik v Avstriji Juan Carlos Marsán Aguilera s 
soprogo Maiky Diaz Peres in konzul kubanskega veleposlaništva v Avstriji Arman-
do González Pazo, na fotografiji ob županu Mestne občine Koper Borisu Popoviču, 
idejnem vodji festivala Joseju Garcii in njegovi življenjski sopotnici Tini Cencič, 
direktorju Komunale in kandidatu za župana Ankarana Gašparju Gašparju Mišiču 
ter svetovalcu župana in kandidatu za župana Pirana Sebastjanu Jeretiču.

Konec avgusta so na Pristaniški ulici v Kopru pripravili tradicionalno prired-
itev »1. mošt«, ki jo vsako leto organizira Vinakoper. Ob tej priložnost so, seve-
da z moštom, nazdravili glavni enolog Vinakopra Boštjan Zidar, vinska kralji-
ca Slovenije Špela Štokelj, podžupan Mestne občine Koper Danijel Cep, vinska 
kraljica slovenske Istre Sara Pfeifer Pelicon, podžupan Peter Bolčič in predsednik 
uprave Vinakopra Nevijo Pucer.
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Prvega septembra smo na Osnovni šoli Koper v objektiv ujeli župana Borisa Pop-
oviča, ki je s soprogo Evo pospremil v šolo njunega devetošolca Nika, šestošolca 
Taja in prvošolko Tio, ki je navdušeno prvič prestopila šolski prag. 

Na prireditvi Olmska noč smo v prvih dneh septembra opazili številne znane obraze, 
med njimi seveda tudi prvega moža Mestne občine Koper Borisa Popoviča, direktorja 
Komunale Koper Gašparja Gašparja Mišiča, predsednico Zveze društev upokojencev 
Slovenije Matejo Kožuh Novak, poslanca Tomaža Gantarja in številne druge. 

S simboličnim prerezom traku so v začetku septembra podžupan Mestne občine 
Koper Peter Bolčič, veleposlanik Švice v Sloveniji njeg. eksc. Pierre Yves Fux in 
ravnatelj Osnovne šole Šmarje Edi Glavina namenu predali obnovljena objekta 
šmarske in hrvatinske osnovne šole. Obe naložbi je v 85-odstotnem deležu, sku-
paj približno 260 tisoč evrov, sofinancirala Švica, iz naslova Švicarskega prispev-
ka, preostali delež pa je pokrila Mestna občina Koper.

Tako so ob odprtju Sladke Istre župan Boris Popovič, predstavnik slaščičarstva 
Term Čatež Hotela Žusterna Damjan Jerman in prvi mož Komunale Koper ter 
kandidat za župana Ankarana Gašpar Gašpar Mišič minuli teden v prostorih 
Adrie Ankaran razrezali »Torto sz orta«, zmagovalno torto natečaja Naj torta 
Sladke Istre.

Proslavo ob državnem prazniku priključitve Primorske matični domovini, ki ga 
obeležujemo 15. septembra, so letos gostili v Občini Izola. Zbrala se je množica 
obiskovalcev, med visokimi gosti v prvi vrsti pa je bil tudi župan Mestne občine 
Koper Boris Popovič.

Mestno obično Koper je pred kratkim obiskal župan občine Forni di sopra An-
ziutti Lino. Ker so tamkajšnja smučišča že 30 let priljubljena tudi med koprskimi 
smučarji, sta se z županom Borisom Popovičem pogovarjala tudi o nadaljnjem 
intenzivnejšem sodelovanju med obema krajema.
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Prejeli smo ...

Spoštovani gospod župan,

danes sem na TV3 ujel zadnjih 20 minut Vašega intervjuja. Presenetilo me je silno nasprotje med tem, kar ste povedali, in 
tem, kako Vas predstavljajo mediji. Mene ste prepričali, tako kot ste verjetno še veliko gledalcev. Če boste ustanavljali svojo 
stranko, bi bil rad njen član – ne zaradi kariere, ker sem 20 let starejši od Vas in ker živim na Gorenjskem. 

 Želim Vam veliko dobrega in lep pozdrav z Jesenic,
 

F. Novak

»Urejenost je resnična vrlina vašega mesta«
Lepo pozdravljeni, spoštovani g. Popovič,
Moje ime je Tina in namen mojega pisma je, da podelim zelo pozitivno izkušnjo iz vašega mesta.
Vsako leto greva jaz in moj življenjski sopotnik za nekaj dni v KOPER. To prakso izvajava že par let. Nič posebnega, izbi-

rava najcenejše variante, ker sva kot mlad par precej samostojna in odgovorna in paziva, da se nama iz meseca v mesec izide s 
položnicami, hrano ipd.

Nimava veliko, a Koper VSAKO LETO OBIŠČEVA, ker je čudovito mesto, s prijetnimi lokali; predvsem pa – bodimo iskreni 
– je sprememba okolja vsaj za nekaj dni na leto – za vsakogar – dobrodošla, spodbudna in tako mora biti.

Zakaj KOPER?
Koper nama je z Maretom zelo »zlezel pod kožo« in vsakič, ko morava nazaj domov, je hudo, midva bi še kak dan ostala; ker 

v Kopru je pač najboljši sladoled, tukaj je najina plaža, tukaj so prijazni natakarji in navsezadnje, človek dobi občutek, da je v 
mestu neki red, mesto je urejeno, smetnjaki vsako jutro očiščeni, Koper je skratka mesto, ki kot takšno zadovolji prav vse okuse. 

Človek bi v njem brez problema lahko mirno sobival sam s seboj in drugimi. Na voljo imava prav vse trgovske centre, trgo-
vine z garderobo, fitnes ... »ma ni da ni«, vse za vsakogar – za tistega s štipendijo ali tistega z višjim osebnim dohodkom. Pa naj 
še kdo reče, da župani delate razlike med ljudmi. 

Kopru ste v letih županovanja dali O.G.R.O.M.N.O. Občani in občanke so lahko presrečni, da Vam je do tega mesta mar in 
da ste pristni lokalpatriot, občutek, ki ga človek dobi, ko Vas takole spremlja preko medijev, je, da imate svoje mesto iskreno radi 
in vam ni vseeno, v kakšnih odnosih ste s tistimi, ki v njem prebivajo. Ljudje, ki zasedate (zasedajo) tako pomembna, odgovorna 
delovna mesta in ste non-stop v funkciji iskanja najboljših rešitev in kompromisov, si zaslužite priznanje! 

 Bila sva na obisku tudi v sosednjih občinah. Piran je majhno, ljubko mestece, človek bi se vanj lahko takoj zaljubil, a zdi se 
mi, takole na hitro, da bodo morali še marsikaj postoriti, da bo resnično eden izmed vodilnih biserov Slovenije ... 

Škoda. Vsako leto, ko ga obiščeva, je isto. 
V Kopru pa imaš vedno občutek, da temu ni tako. Urejenost je resnična vrlina vašega mesta.
 Gospod Popovič, lahko ste upravičeno ponosni na dosežke svojega dela!
Veliko truda (verjamem, da tudi živcev) je bilo potrebno, da ste danes (po mojem skromnem prepričanju) ena izmed naj-

lepše urejenih slovenskih občin!
 S temi besedami se od Vas poslavljam, hkrati pa želim Vam, družini in Vsem, ki so vam blizu, še veliko pozitivnih izzivov 

in optimizma, da po skupnih močeh ustvarjate najboljše!
VSE DOBRO!

Tina Štrasberger

Objavljamo nekaj pisem in elektronskih sporočil, ki so jih v zadnjem času naslovili na župana Borisa Popoviča. 

Pravila časopisa KP-MOK za lokalne volitve 2014
V skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 105/08-odločba US, 11/11, 28/11-odločba US, 98/13 in 103/07- ZPolS v nadaljnjem besedilu ZVRK), zakonom 
o medijih in programsko zasnovo izdajatelj časopisa Mestne občine Koper KP-MOK, Multimedijski center Vizija d.o.o., objavlja Pravila za volilno kampanjo lokalnih volitev 2014, ki jih je izdajatelj 
sprejel in objavil 4. avgusta 2014.

V uredništvu skladno z zakonom in s svojo uredniško politiko zagotavljamo korektno predstavitev volilne tematike, programov in kandidatov. 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
Časopis KP-MOK v času volilne kampanje omogoča tudi vsebine komercialne narave, to so plačljive vsebine, v skladu s cenikom Multimedijskega centra Vizija, d.o.o., ki je na voljo na sedežu uredni-
štva Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, oziroma na zahtevo preko elektronske pošte na andreja.cmaj@koper.si.
Na tem naslovu se sprejemajo tudi naročila oglasov.

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.
Obseg promocijskih kapacitet je omejen, cenik in pogoji komercialnega predvolilnega oglaševanja so dostopni s prošnjo na elektronski naslov andreja.cmaj@koper.si.
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15. - 19. 9.
Teden mobilnosti / Settimana della 
mobilità
Koper / Capodistria
Mestna občina Koper / Comune Città di Capodistria

15. - 19. 9.
Kulturni dogodki ob otvoritvi cerkve 
Sv. Frančiška / Eventi culturali 
all'inaugurazione della chiesa di 
S.Francesco
Cerkev sv. Frančiška / Chiesa di S.Franceso
Mestna občina Koper / Comune Città di Capodistria
 
15. 9. - 15. 10.
Dnevi odprtih vrat koprskega športa /
Le giornate delle porte aperte dello sport 
Capodistriano
Športne površine in športni objekti Mestne občine 
Koper / Capodistria: luoghi diversi
Športna zveza Koper / Unione sportiva Capodistria

17. 9.
18:00 Električna eksperimentalnica /
Laboratorio di esperimenti elettrici
Center eksperimentov Koper / 
Centro esperimenti di Capodistria
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Koper / 
Associazione di matematici, fisici e astronomi di Capodistria

20. 9.
12:00–20:00 Mesto pleše na Sladki Istri / 
La cittá balla alla Dolce Istria
Titov trg, Koper / Piazza Tito, Capodistria
Mestna občina Koper / Comune Città di Capodistria

20. 9.
20:00 15. obletnica glasbene skupine Dej 
š'en litro / 15. anniversario del gruppo Dej 
š'en litro
Taverna, Koper / Capodistria
Dej š'en litro 

20. & 21. 9.
9:00–18:00 Koprska umetniško-ekološka 
in navdihujoča tržnica TALenT / Il mercato 
ecologico, inspirativo e artistico di 
Capodistria TALenT 
Prešernov trg, Koper / Piazza France Prešeren, 
Capodistria
UNIVERSI Skupaj z mladimi za mlade / UNIVERSI Insieme
con i giovani per i giovani

20. & 21. 9.
9:00–19:00 Sladka Istra 2014 - 6. 
mednarodni festival sladic in sladkih 
izdelkov 2014 / Dolce Istria 2014 -  
6. festival internazionale dei dolci 
Arena Bonifika
Mestna občina Koper / Comune Città di Capodistria

21. 9.
9:00–15:00 Art Market @Tržnica Koper/ 
art Market
Tržnica, Koper / Mercato, Capodistria
Eleonora Krkač

21. 9.
10:00 Obalni kolesarski maraton / 
Maratona ciclistica del Litorale
Štart: Pristaniška ulica, Koper / Start: Via del Porto, 
Capodistria
Kolesarsko društvo Raketa / Associazione ciclistica Raketa

25. 9.
9:00–18:00 Dan odprtih vrat mestnih 
trgovin / Le giornate delle porte aperte dei 
negozzi del centro storico
Staro mestno jedro Kopra / Centro storico di 
Capodistria
Zavod Koper Otok / Istituto Koper Otok

27. 9.
10:00–9:00 Dan odprtih vrat Društva 
Boškarin / La giornata delle porte aperte 
dell’associazione »Boškarin« 
Hrastovlje/Hrastovlje
Društvo Boškarin/ Associazione Boškarin

27. 9.
10:00 Državno preverjanje prve pomoči / 
Verifica nazionale del pronto soccorso
Koper/ Capodistria
Uprava RS za zaščito in reševanje, Rdeči križ Slovenije /  
Amministrazione della Repubblica di Slovenia per la 
Protezione Civile, Croce Rossa 

27. 9.
10:00 Sejem starih knjig / La fiera dei libri 
antichi
Prešernov trg, Koper/ Piazza France Prešeren, 
Capodistria
Knjigarna Libris / Libreria Libris

27. 9.
16:00 Eko točka, Parenzana (Dekani pri 
Kopru) / Punto Ecologico, Parenzana 
(Dekani vicino a Capodistria)
Predavanja o zdravju, koži, alergijah, avtoimunih 
boleznih, hormonskem ravnovesju / Lezioni 
di salute, pelle, allergie, equilibrio ormonale e 
malattie autoimmune 
Društvo Zdrav podjetnik/ Assocazione Imprenditore sano

27. 9.
20:00 Koncert: Ceca / Concerto: Ceca
Parkirišče Planeta Tuš Koper / Parcheggio Planet 
Tuš Capodistria
Planet Tuš

28. 9.
9:00–19:00 Istrska tržnica / Mercato 
istriano
Ukmarjev trg, Koper / Piazza Ukmar, Capodistria
Društvo Boškarin/ Associazione Boškarin

28. 9.
Krkavče - Vonj po Istri / Krkavče – Odore 
d'Istria
Krkavče
Prostovoljno gasilsko društvo Krkavče/ Associazione di 
pompieri volontari Krkavče 

29.9. - 4.10.
Evropsko prvenstvo v balinanju /
Campionato europeo del gioco delle 
bocce
Balinarska dvorana Koper / Sala del gioco delle 
bocce Capodistria
Balinarska zveza Slovenije / Unione delle bocce di Slovenia

1. 10.
10:00 Teden otroka - plesna animacija za 
otroke vrtcev MOK »ZA RAZIGRANO IN 
USTVARJALNO OTROŠTVO« / Settimana 
per bambini - danza di intrattenimento 
per bambini scuola materna del Comune 
di Capodistria »PER UN'INFANZIA 
CREATIVA E GIOCOSA«
Taverna, Koper / Capodistria
Društvo prijateljev mladine Koper / Associazione amici  
dell' infanzia Capodistria

3. 10.
17:00 Nova podoba mestne obale /  
La nuova immagine delle rive cittadine
Ukmarjev trg, Koper / Piazza Ukmar, Capodistria
Mestna občina Koper / Comune Città di Capodistria

Prireditve

več na www.koper.si

jesen
autunno

Manifestazioni
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Karikatura meseca

jesen
 »Kar koli že kdo sodi o koprskem župa-
nu Popoviču, dejstvo je, da je ta presekal prene-
kateri gordijski vozel, ki je dušil obalno mesto. 
Predvsem je nekdanji avtomobilistični dirkač 
razvozlal koprski promet. Zakrčenemu mestu je 
odprl žile in čakre.« Novinar DUŠAN MALOVRH 
v kolumni Slovenskih novic 19. 8. 2014.

 »Boris Popovič je izjemen človek, ki je 
rojen prezgodaj, sto let pred svojim časom glede 
na svoje napredne ideje. Zato ga mnogi ne ra-
zumejo.« Direktor Komunale Koper in kandidat za 
župana Ankarana GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ v časo-
pisu Večer 13. 9. 2014.

 »V bajti je danes kaos. Prvi dan bo cu-
nami na občini. Šok. Še pred svojim prvim ka-
pučinom bom zamenjal vse predstojnike občin-
skih uradov. Trije ali štirje ljudje, za začetek, 
bodo prvi dan odleteli, ker so pokvarjeni.« 
Svetovalec župana in kandidat za župana Pirana  
SEBASTJAN JERETIČ v časopisu Večer 13. 9. 2014.

 »Ko se pogovarjam z ljudmi, ki Borisa 
Popoviča osebno ne marajo, mi še oni pravijo, da 
je občinska uprava vodena odlično. Koper je mo-
derno mesto, ima vizijo. Če Popovič ne bo nare-
dil radikalne napake, bo z lahkoto znova župan. 
Glavni očitek bi sicer lahko bila prvostopenjska 
obsodba, ki pa je po mojem mnenju skregana z 
zdravo pametjo. In če imaš vpogled v vsa dejstva 
in ozadja te obsodbe, ti je to jasno.« Lobist in ko-
mentator MILOŠ ČIRIČ na portalu regionalobala.
si.

 »Koper je danes mesto sužnjev, zasluga 
gre predvsem političnim mogotcem in ljudem iz 
ozadja. Sprašujem vse, ki se bojite. Le koga se 
bojite? Pa poglejte jih, njih je tako malo, nas je 
dosti. Ne potrebujemo jih, a oni ne morejo brez 
nas. Mi smo pogumni za vas, mi smo močni za 
vas. Zmagali bomo, ker ne moremo izgubiti.« 
Koprska notarka POLKA BOŠKOVIČ na portalu 
regionalobala.si.

ZABAVA

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 Fak-
in, e-naslov: andreja.cmaj@koper.si, Časopis Mestne občine Koper izhaja predvidoma en-
krat mesečno, Naklada: 26 000 izvodov, Fotografije: FPA, Ubald Trnkoczy, Vojko Rotar,  
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

Izjave zadnjih 
mesecev

P
ra

vi
ln

o 
iz

po
ln

je
no

 g
es

lo
 k

ri
ža

nk
e 

na
m

 n
a 

do
pi

sn
ic

i p
oš

lji
te

 d
o 

25
. s

ep
te

m
br

a 
20

14
 n

a 
na

sl
ov

: M
ES

TN
A 

O
B

Č
IN

A 
K

O
P

ER
, V

ER
D

IJ
EV

A 
10

, 
60

00
 K

O
P

ER
, s

 p
ri

pi
so

m
 �

za
 n

ag
ra

dn
o 

kr
iž

an
ko

«.
 M

ed
 v

se
m

i p
ri

sp
el

im
i i

n 
pr

av
iln

o 
iz

po
ln

je
ni

m
i g

es
li 

bo
m

o 
iz

žr
eb

al
i 3

 n
ag

ra
je

nc
e,

 k
i j

ih
 

bo
m

o 
ob

ja
vi

li 
v 

na
sl

ed
nj

i š
te

vi
lk

i i
n 

o 
na

gr
ad

i o
bv

es
til

i p
o 

po
št

i. 

AVTOR: RA-
DOVEDNIK

OKRASNI 
GRM V ŽIVIH 

MEJAH

DEL VOZA Z 
LUKNJAMI 
ZA ROČICE

MARTIN RITT ALBANSKI 
DENAR

ANTIČNI 
SLIKAR, 
POZIV

ŽIVAL Z 
DLAKAMI

JAPONSKA 
VALUTA

NADA-
LJEVANJE 

GESLA

GESLO

PREPLET

IVAN LAH
AM. IGRALEC 

REEVES
PRIPOVEDO-

VALEC
RUSSEL, 

AM. 
REŽISER

LOJZE KOL-
MAN LEŠČINA PRIVOLITEVKRAJŠA 

PRIPOVED
ANTIČNO 
IME REKE 
GUADIANE

HOTEL V 
BOVCU

MIT. BRODNIK 
NA REKI STIKS

SAMO-
STANSKI 
PREDSTO-

JNIK

ŠVICAR. FIZIK 
OMEJEN, 
NERODEN 
ČLOVEK

MESTO IN 
REKA NA 
ČEŠKEM

ŠIME 
IVANJKO

IME DVEH 
RUSKIH 
CARJEV

ČUŠIN SILVA
ZADETEK V 
ŠPORTU

ZAGOVO-
RNIK NAUKA

VRSTA 
ZUNANJEGA 

OMETA

IME 
FRIDOLIN, 
KRATKO

NEON

DROG Z ŽELEZNO KLJUKOwww.grawe.siGRAWEfon: 080 22 40

GRAWE

AVTO

Pregovor meseca
Iz mladeniča čas naredi starca. Iz bedaka pa nihče 
ne bo naredil modreca. (Latinska modrost)
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SEZNAM POTRJENIH KANDIDATOV ZA VOLITVE ŽUPANA MESTNE OBČINE KOPER, dne 5. oktobra 2014
ELENCO DEI CANDIDATI APPROVATI PER LE ELEZIONI DEL SINDACO DELLA COMUNE CITTA' DI CAPODISTRIA, del 5 ottobre 2014

SEZNAM POTRJENIH LIST KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER, dne 5. oktobra 2014
ELENCO DELLE LISTE APPROVATE DI CANDIDATI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE CITTA' 
DI CAPODISTRIA, del 5. ottobre 2014

1) KOLJA ŠTEMBERGER, 10.5.1977, Cesta na Markovec 7, Strada di Monte Marco 7, Koper, Capodistria, univ. dipl. ing. tehnologije prometa, ing. 
technologie trasporti, špediter, spedizioniere – OLJKA

2) DORJANO DUJMOVIČ, 20.9.1970, Ulica Vena Pilona 14, Via Veno Pilon 14, Koper, Capodistria, ekonomski tehnik, tecnico in economia, 
poslovodja v neprofitnem zavodu, responsabile istituto non profit – NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

3) BORIS POPOVIČ, 5.9.1962, Bošamarin 62, Bossamarino 62, Koper, Capodistria, gimnazijski maturant, licenza ginnasiale, župan, sindaco – 
KOPER JE NAŠ

4) OLGA FRANCA, 28.4.1960, Dekani 90, Dekani 90, Dekani, Dekani, univ. dipl. ekonomist, laureato in economia, vodja reševanja zavarovalnih 
primerov DZZ, res. per la ris. degli inf. dell´asa – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

5) POLKA BOŠKOVIĆ, 17.4.1970, Kolomban 44 M, Colombano 44 M, Kolomban, Colombano, univ. dipl. pravnica, laureata in giurisprudenza, 
notarka, notaia – SOFIJA JAHIĆ IN SKUPINA VOLIVCEV

6) TOMAŽ SLAVEC, 15.1.1983, Bonini 110, Bonini 110, Bonini, Bonini, diplomirani ekonomist, laureato in economia, veleprodajni predstavnik 
za industrijo, rappresentante all`ingrosso per l`industria – ZDRUŽENA LEVICA

7) MOJCA HILJ TRIVIĆ, 22.12.1977, Škocjan 51, San Canziano 51, Škocjan, San Canziano, diplomirani ekonomist, laureato in economia, direktor, 
direttore – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

8) ALEŠ BRŽAN, 15.2.1976, Triban 6, Triban 6, Koper, Capodistria, univ. dipl. ing. tehnologije prometa, ing. technologie trasporti, samostojni 
podjetnik, imprenditore autonomo – STRANKA MIRA CERARJA

9) MARKO BRECELJ, 30.4.1951, Kvedrova cesta 10, Strada Kveder Dušan - Tomaž 10, Koper, Capodistria, performer, performer, samozaposlen v 
kulturi, lav. autonomo culturale – AKACIJE

1) PATRIK PEROŠA, 31.5.1976 (Spol:M/Sesso:M), Kvedrova cesta 1, Strada Kveder Dušan - Tomaž 1, KOPER, CAPODISTRIA, univ. dipl. ing., 
laurea di ingegneria, podjetnik, imprenditore

2) VIDA GRAČNAR, 6.5.1957 (Spol:Ž/Sesso:F), Burlinova ulica 1, Via Alberto Burlin 1, KOPER, CAPODISTRIA, ekonomski tehnik, tecnico in 
economia, finančno računovodski delavec, impiegato contabile finanziario

3) KOLJA ŠTEMBERGER, 10.5.1977 (Spol:M/Sesso:M), Cesta na Markovec 7, Strada di Monte Marco 7, KOPER, CAPODISTRIA, univ. dipl. ing. 
tehn. prometa, laurea ingegneria tecnologie trasporti, špediter, spedizioniere

4) EDITA SVRAKA, 27.8.1970 (Spol:Ž/Sesso:F), Pobegova ulica 6, Via Marjan Pobega 6, KOPER, CAPODISTRIA, upravni tehnik, tecnico 
amministrativo, knjigovodja, contabile

5) ANDREJ MEDVED, 1.8.1976 (Spol:M/Sesso:M), Šmarje 13B, Šmarje 13B, ŠMARJE, ŠMARJE, magister znanosti, dott. magistrale, projektni 
manager, manager della progettazione

6) STANKA ULČAR, 26.5.1968 (Spol:Ž/Sesso:F), Ul. Agrarne reforme 11, Via della Reforma Agraria 11, KOPER, CAPODISTRIA, upravni tehnik, 
tecnico amministrativo, pomočnik vzgojitelja, assistente educatrice

7) MATJAŽ FUNČIĆ, 24.2.1978 (Spol:M/Sesso:M), Kampel 113, Campel 113, KAMPEL, CAMPEL, računovodja in vodja projektov, contabile e 
responsabile progetti, podjetnik, imprenditore

8) SONJA SOKOLIČ SUC, 5.11.1960 (Spol:Ž/Sesso:F), Kampel 95, Campel 95, KAMPEL, CAMPEL, podjetnica, imprenditrice, upokojenka, 
pensionata

9) VALTER KODARIN, 20.11.1959 (Spol:M/Sesso:M), Kavaliči 24, Kavaliči 24, KAVALIČI, KAVALIČI, kovinarski tehnik, perito metallurgico, 
kmet, agricoltore

10) SILVA PAVLIN, 27.3.1981 (Spol:Ž/Sesso:F), Šalara 3D, Sallara 3D, KOPER, CAPODISTRIA, magistra znanosti, dott. magistrale delle scienze, 
javna dela področje sociale, lavori nel sociale di pub.utilita’

11) BORUT ŽERJAL, 30.11.1977 (Spol:M/Sesso:M), Ulica Sergeja Mašere 7, Via Sergej Mašera 7, KOPER, CAPODISTRIA, gostinski tehnik, perito 
alberghiero, trener športne gimnastike, allenatore ginnastica sportiva

12) BELKISA VUKOVIČ, 25.3.1976 (Spol:Ž/Sesso:F), Vanganelska cesta 53E, Strada di Vanganello 53E, KOPER, CAPODISTRIA, ekonomski 
tehnik, tecnico in economia, podjetnica, imprenditrice

1. OLJKA

RAZGLAS
PROCLAMA

Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV – UPB3, 45/08 in 83/12) ter v zvezi z določbami 61. člena Zakona 
o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ – UPB1 in 54/07 – odločba US) objavljata Občinska volilna komisija Mestne občine 
Koper in Posebna občinska volilna komisija Mestne občine Koper naslednji

Visto l’articolo 74 della Legge sulle elezioni amministrative (Gazzetta uff. della RS, n. 94/07 - ZLV – UPB3, 45/08 e 83/12) ed in relazione alle disposizioni 
dell’articolo 61 della Legge sulle elezioni alla Camera di Stato (Gazzetta uff. della RS, n. 109/06 – ZVDZ – UPB1 in 54/07 – Sentenza della CC) la Commissione 
elettorale comunale del Comune città di Capodistria e la Commissione elettorale particolare del Comune città di Capodistria pubblicano il seguente
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1) BORIS FURLAN GUSTINČIČ, 10.6.1955 (Spol:M/Sesso:M), Dekani 265, Dekani 265, DEKANI, DEKANI, elektrotehnik, elettrotecnico, 
samostojni podjetnik, imprenditore autonomo

2) ELEONORA KRKAČ, 27.7.1956 (Spol:Ž/Sesso:F), Ulica Vena Pilona 6, Via Veno Pilon 6, KOPER, CAPODISTRIA, gimnazijski maturant, 
licenza ginnasiale, brezposelna, disoccupata 

3) LUCIJAN PELICON, 16.7.1940 (Spol:M/Sesso:M), Župančičeva ulica 20, Via Oton Župančič 20, KOPER, CAPODISTRIA, elektrotehnik, 
elettrotecnico, upokojenec, pensionato

4) JASNA RENER, 3.1.1955 (Spol:Ž/Sesso:F), Cesta na Markovec 14, Strada di Monte Marco 14, KOPER, CAPODISTRIA, gimnazijski maturant, 
licenza ginnasiale, upokojenka, pensionata

5) ZLATAN ČOK, 31.3.1941 (Spol:M/Sesso:M), Ulica Vena Pilona 12, Via Veno Pilon 12, KOPER, CAPODISTRIA, dipl. ekonomist za pomorstvo, 
laurea in economia marittima, upokojenec, pensionato

6) VIOLETA MATIJEVIĆ, 1.6.1963 (Spol:Ž/Sesso:F), Cankarjeva ulica 21, Via Ivan Cankar 21, KOPER, CAPODISTRIA, kuharica, cuoca, 
brezposelna, disoccupata 

7) MARIO GHERSINI, 9.8.1932 (Spol:M/Sesso:M), Ul. II. Prekomorske Brigade 33/C, Via della II Brigata d’Oltremare 33/C, KOPER, 
CAPODISTRIA, elektrotehnik, elettrotecnico, upokojenec, pensionato

8) NERINO RAŽMAN, 7.8.1955 (Spol:M/Sesso:M), Vanganel 37/A, Vanganello 37/A, KOPER, CAPODISTRIA, rtv tehnik, tecnico rtv, tehnolog 
na področju telekomiunik., tecnologo telecomunicazioni

9) ZORAN JOVANOVIĆ, 10.12.1981 (Spol:M/Sesso:M), Belveder 4, Belvedere 4, KOPER, CAPODISTRIA, univ.dipl.ing.tehnologije prometa, 
laurea ing tecnologie trasporti, brezposeln, disoccupato

10) DR. DANIELA MATELIĆ KOZL, 5.2.1968 (Spol:Ž/Sesso:F), Pregara 21, Pregara 21, PREGARA, PREGARA, dr. filozofskih znanosti, laurea in 
scienze filosofiche, učitelj filozofije in italijanščine, ins. di filosofia, lingua italiana

11) DR. VESNA MIKOLIČ, 25.2.1965 (Spol:Ž/Sesso:F), Cesta XVI 8, Prade-Strada XVI 8, PRADE, PRADE, dr. jezikoslovja, laurea in linguistica, 
visokošolski učitelj raziskovalec, docente, ricercatore

2. SOLIDARNOST, ZA PRAVIČNO DRUŽBO

13) ERIK KOCJANČIČ, 12.1.1973 (Spol:M/Sesso:M), Veluščkova ulica 9, Via Anton Velušček 9, KOPER, CAPODISTRIA, delavec, operaio 
lavoratore, trgovec, commesso

14) ŠPELA JERMAN, 18.11.1982 (Spol:Ž/Sesso:F), Strma pot 1, Vicolo Erto 1, KOPER, CAPODISTRIA, magistra varstvoslovja, laurea mag. in sci. 
difesa e sicurezza, trgovka, commessa

15) DJEVAD SELMAN, 6.4.1963 (Spol:M/Sesso:M), Sp. Škofije 157B, Sp. Škofije 157B, ŠKOFIJE, ŠKOFIJE, poslovodja, gestore, poslovodja, gestore
16) OLIVERA NIGROVIĆ, 6.4.1952 (Spol:Ž/Sesso:F), Kidričeva ulica 10, Via Boris Kidrič 10, KOPER, CAPODISTRIA, gimnazijski maturant, 

licenza ginnasiale, upokojenka, pensionata
17) BORIS ORAŽEM, 21.7.1963 (Spol:M/Sesso:M), Oljčna pot 45C, Vicolo degli Olivi 45C, KOPER, CAPODISTRIA, strojni tehnik, perito 

meccanico, direktor podjetja, direttore di impresa
18) EDINA HUSANOVIĆ IBRIĆ, 26.3.1990 (Spol:Ž/Sesso:F), Prisoje 9A, Prisoje 9A, KOPER, CAPODISTRIA, zdravstveni tehnik, tecnico sanitario, 

medicinska sestra, infermiera
19) SILVO BERTOK, 6.9.1962 (Spol:M/Sesso:M), Šmarje 63, Šmarje 63, ŠMARJE, ŠMARJE, avtomehanik, automeccanico, veterinarski higienik, 

veterinario igienista
20) MIRELA IMAMOVIĆ, 1.10.1983 (Spol:Ž/Sesso:F), Kidričeva ulica 43, Via Boris Kidrič 43, KOPER, CAPODISTRIA, ekonomski tehnik, tecnico 

in economia, podjetnica, imprenditrice
21) MATEJ KLABJAN, 4.3.1977 (Spol:M/Sesso:M), Gabrovica 19, Gabrovica 19, GABROVICA, GABROVICA, diplomirani ekonomist, laurea in 

economia, brezposeln, disoccupato
22) DENIS MIOČIĆ, 28.8.1976 (Spol:M/Sesso:M), Dolinska cesta 36C, Strada della Valle 36C, KOPER, CAPODISTRIA, višji gostinski tehnik, 

perito alberghiero, podjetnik, imprenditore
23) MILAN HRVATIN, 12.2.1947 (Spol:M/Sesso:M), Srgaši 34, Srgaši 34, ŠMARJE, ŠMARJE, prometni tehnik, perito per i trasporti, upokojenec, 

pensionato
24) PREDRAG TOMIĆ, 11.9.1988 (Spol:M/Sesso:M), Bernetičeva ulica 20, Via Rudolf Bernetič 20, KOPER, CAPODISTRIA, ekonomski tehnik, 

tecnico in economia, brezposeln, disoccupato
25) DRAGICA ŽERJAL, 31.7.1950 (Spol:Ž/Sesso:F), Ulica Sergeja Mašere 7, Via Sergej Mašera 7, KOPER, CAPODISTRIA, ekonomski tehnik, 

tecnico in economia, upokojenka, pensionata
26) ZIJAD SVRAKA, 25.9.1973 (Spol:M/Sesso:M), Pobegova ulica 6, Via Marjan Pobega 6, KOPER, CAPODISTRIA, pleskar, pittore imbianchino, 

podjetnik, imprenditore
27) VLADIMIR MILIVOJEVIČ, 20.10.1950 (Spol:M/Sesso:M), Cesta na Markovec 65, Strada di Monte Marco 65, KOPER, CAPODISTRIA, strojni 

inženir, laurea in ingegneria meccanica, direktor podjetja, direttore di impresa
28) JANKA KLANČAR, 22.5.1983 (Spol:Ž/Sesso:F), Popetre 6A, Popetre 6A, POPETRE, POPETRE, ekonomski tehnik, tecnico in economia, 

finančno računovodski delavec, impiegato contabile finanziario
29) VALTER KRMAC, 27.10.1961 (Spol:M/Sesso:M), Čentur 13, Čentur 13, ČENTUR, ČENTUR, letalski inženir - pilot, ingegnere aeronautico 

pilota, direktor podjetja, direttore di impresa
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3. SLOVENIJA ZA VEDNO

4. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS

1) VILIJ BRŽAN, 21.9.1956 (Spol:M/Sesso:M), Marezige 76, Marezige 76, MAREZIGE, MAREZIGE, dipl. upr. org., laurea organizz. amministrativa, 
direktor, policaj, poveljnik, direttore, poliziotto, comandante

2) TJAŠA ŠKERLIČ, 16.4.1972 (Spol:Ž/Sesso:F), Kampel 90, Campel 90, KAMPEL, CAMPEL, dipl.ekonomist, laurea in economia, brezposelna, 
disoccupata 

3) IZTOK KLENAR, 16.12.1959 (Spol:M/Sesso:M), Plavje 55/A, Plavje 55/A, ŠKOFIJE, ŠKOFIJE, univ. dipl. ing. živilstva, laurea in ingegneria 
alimentare, enolog, enologo

4) ROŽANA VILER, 17.7.1956 (Spol:Ž/Sesso:F), Šmarje 67, Šmarje 67, ŠMARJE, ŠMARJE, ekonomist, economista, upravnica objektov, 
amministratrice case

5) GORAN MALENIČ, 29.5.1976 (Spol:M/Sesso:M), Grinjan 5, Grinjan 5, ŠMARJE, ŠMARJE, spec. managementa, specializzazione in 
management, podjetnik, imprenditore

6) CVETKA JAGODIČ, 25.11.1946 (Spol:Ž/Sesso:F), Klaričeva ulica 13/A, Via Bruno Klarič 13/A, KOPER, CAPODISTRIA, ekonomski tehnik, 
tecnico in economia, upokojenka, pensionata

7) DEJAN ŠKERLIČ, 4.10.1970 (Spol:M/Sesso:M), Abitanti 1, Abitanti 1, GRAČIŠČE, GRAČIŠČE, trgovinski poslovodja, gestore commerciale, 
podjetnik, imprenditore

8) ANDREJA AVCIN, 2.12.1984 (Spol:Ž/Sesso:F), Mladinska ulica 8, Via della Gioventù 8, KOPER, CAPODISTRIA, ekonomski tehnik, tecnico 
in economia, vodja tima, dirigente di team

9) IGOR ČURIN, 6.8.1962 (Spol:M/Sesso:M), Krožna cesta 52, Strada Circolare 52, KOPER, CAPODISTRIA, monter, installatore, monter 
ogrevalnih naprav, installatore impianti riscaldam.

10) ALISON JAKOMIN, 29.11.1971 (Spol:Ž/Sesso:F), Marezige 67/A, Marezige 67/A, MAREZIGE, MAREZIGE, spec. dipl. ekonomist, laurea in 
economia, vodja oddelka za reklamacije, caporeparto reclami

11) ALEN BABIČ, 15.8.1971 (Spol:M/Sesso:M), Marezige 59/B, Marezige 59/B, MAREZIGE, MAREZIGE, avtoklepar, carrozziere, prokurist v 
gostinstvu, agente alberghiero

12) GINA GLUVAJIĆ, 18.6.1952 (Spol:Ž/Sesso:F), Šmarska cesta 12/G, Strada di Šmarje 12/G, KOPER, CAPODISTRIA, dr. medicine orl. spec., 
medico specialistica in org, orl. specialist, specialista orl.

13) NURIJA DEDIČ, 2.1.1965 (Spol:M/Sesso:M), Oljčna pot 63/A, Vicolo degli Olivi 63/A, KOPER, CAPODISTRIA, prom. transportni tehnik, 
perito dei trasporti, dispečer, smistatore

14) SUZANA ZONTA, 13.10.1969 (Spol:Ž/Sesso:F), Škocjan 31, San Canziano 31, KOPER, CAPODISTRIA, ekonomist, economista, brezposelna, 
disoccupata 

15) MATJAŽ DE FAVERI, 9.1.1976 (Spol:M/Sesso:M), Poljane 12, Poljane 12, POBEGI, POBEGHI, diplomirani ekonomist, laurea in economia, 
vodja izmene GB Koper, capoturno vigili fuoco Capodistria

16) ISMET VELAGIĆ, 18.12.1953 (Spol:M/Sesso:M), Dekani 70, Dekani 70, DEKANI, DEKANI, gimnazijski maturant, licenza ginnasiale, vodja 
kont. terminala, responsabile terminal container

17) MILAN MARKOČIČ, 19.10.1953 (Spol:M/Sesso:M), Sp. Škofije 68/B, Sp. Škofije 68/B, ŠKOFIJE, ŠKOFIJE, varnostnik, vigile, upokojenec, 
pensionato

18) PETER FRANCA, 4.5.1955 (Spol:M/Sesso:M), Gračišče 53, Gračišče 53, GRAČIŠČE, GRAČIŠČE, kvalificirani steklar, vetraio, upokojenec, 
pensionato

19) DARKO FLEGO, 6.2.1966 (Spol:M/Sesso:M), Cankarjeva ulica 10, Via Ivan Cankar 10, KOPER, CAPODISTRIA, elektrotehnik, elettrotecnico, 
vzdrževalec telekom. naprav, manutentore impianti di telecom

20) ALEŠ SEGULIN, 14.8.1986 (Spol:M/Sesso:M), Zg. Škofije 115/E, Zg. Škofije 115/E, ŠKOFIJE, ŠKOFIJE, ekonomski tehnik, tecnico in economia, 
gostinec, glasbenik, alberghiero, musicista

21) UROŠ RAPOTEC, 26.6.1984 (Spol:M/Sesso:M), Pahorjeva ulica 7, Via Roman Pahor 7, KOPER, CAPODISTRIA, ekonomist, economista, 
zavarovalni zastopnik, agente assicurativo

22) BORIS MAHNE, 30.1.1948 (Spol:M/Sesso:M), Čentur 2/D, Čentur 2/D, ČENTUR, ČENTUR, mehanik, voznik, meccanico, autista, upokojenec, 
pensionato

23) MAVRICIJO KOŠANC, 9.10.1968 (Spol:M/Sesso:M), Babiči 34/A, Babiči 34/A, MAREZIGE, MAREZIGE, kmetijski tehnik, perito agronomo, 
vodja delovne enote, capo unita’

24) SEBASTIJAN KLJUN, 22.8.1971 (Spol:M/Sesso:M), Bošamarin 32/B, Bossamarino 32/B, KOPER, CAPODISTRIA, univ. dipl. ing. prometa, 
laurea in ingegneria dei trasporti, podjetnik, imprenditore

25) BARBARA POLJŠAK, 4.9.1971 (Spol:Ž/Sesso:F), Santorijeva ulica 2/A, Via Santorio 2/A, KOPER, CAPODISTRIA, frizerka, parrucchiera, 
frizerka, parrucchiera

26) ENEJA GRŽELJ, 29.7.1989 (Spol:Ž/Sesso:F), Šmarje 142, Šmarje 142, ŠMARJE, ŠMARJE, absolvent diabetike, laureanda in diabetologia, 
medicinska sestra, infermiera

27) MARINA VUGRINEC, 7.9.1976 (Spol:Ž/Sesso:F), Ulica Danila Zelena 11, Via Danilo Zelen 11, KOPER, CAPODISTRIA, zdravstveni tehnik, 
tecnico sanitario, medicinska sestra, infermiera

28) ANITA BATISTA, 4.4.1944 (Spol:Ž/Sesso:F), Cesta XIV 8, Prade-Strada XIV 8, PRADE, PRADE, administrator, amministratore, upokojenka, 
pensionata

29) GORAN VASILJEVIČ, 1.5.1964 (Spol:M/Sesso:M), Škocjan 79, San Canziano 79, KOPER, CAPODISTRIA, ekonomski tehnik, tecnico in 
economia, glasbenik, musicista

30) EVA POPOVIČ, 24.12.1971 (Spol:Ž/Sesso:F), Bošamarin 62, Bossamarino 62, KOPER, CAPODISTRIA, trgovka, commessa, poslovodja, gerente

1) JANEZ SLOKAR, 10.6.1949 (Spol:M/Sesso:M), Triglavska cesta 9, Calle Monte Triglav 9, KOPER, CAPODISTRIA, arhitekt,ekonomist, 
architetto, economista, samostojni arhitekt, architetto indipendente

2) SUZANA JAKŠIČ, 12.5.1968 (Spol:Ž/Sesso:F), Ulica Sergeja Mašere 7, Via Sergej Mašera 7, KOPER, CAPODISTRIA, komercialistka, 
commercialista, manager, dirigente 
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5. ZDRUŽENA LEVICA

6. SMC STRANKA MIRA CERARJA

1) TOMAŽ SLAVEC, 15.1.1983 (Spol:M/Sesso:M), Bonini 110, Bonini 110, KOPER, CAPODISTRIA, diplomiran ekonomist, laurea in economia, 
veleprodajni zastopnik za industr., rapp. ingrosso per industria

2) MAJA TAŠNER VATOVEC, 14.3.1986 (Spol:Ž/Sesso:F), Nazorjev trg 1/B, Piazzetta Vladimir Nazor 1/B, KOPER, CAPODISTRIA, dipl.
kulturologinja in soc. antrop., laurea cultural. sociol. antrop, brezposelna, disoccupata 

3) MARKO KOCJANČIČ, 19.3.1981 (Spol:M/Sesso:M), Cesta 2. oktobra 30, Strada 2 ottobre 30, PRADE, PRADE, dipl. geograf, laurea in geografia, 
podjetnik, imprenditore

4) ANA BEGUŠ, 18.9.1979 (Spol:Ž/Sesso:F), Ul. II. Prekomorske Brigade 14, Via della II Brigata d’Oltremare 14, KOPER, CAPODISTRIA, 
doktorica znanosti, dottoressa di ricerca, docentka, docente

5) BOJAN DUNDARA, 10.8.1950 (Spol:M/Sesso:M), Krpanova ulica 11/A, Via Martin Krpan 11/A, KOPER, CAPODISTRIA, gimnazijski 
maturant, licenza ginnasiale, upokojenec, pensionato

6) KATJA KNEZ, 31.3.1988 (Spol:Ž/Sesso:F), Gračišče 6, Gračišče 6, GRAČIŠČE, GRAČIŠČE, turistični tehnik, perito turistico, zaposlena, 
impiegata

7) ALAN MEDVEŠ, 27.9.1978 (Spol:M/Sesso:M), Grajska pot 5, Vicolo del castello 5, KOPER, CAPODISTRIA, magister znanosti, dott. magistrale, 
vodja projektov, responsabile progetti

8) VALENTINA VERZEL, 4.7.1984 (Spol:Ž/Sesso:F), Čevljarska ulica 5, Calegaria 5, KOPER, CAPODISTRIA, gimnazijska maturantka, licenza 
ginnasiale, receptorka, addetta alla ricezione

9) KRISTJAN NEMAC, 31.7.1990 (Spol:M/Sesso:M), Šalara 28, Sallara 28, KOPER, CAPODISTRIA, diplomiran sociolog kulture, laurea in 
sociologia culturale, študent, studente

10) ANITA RADIČEVIĆ, 29.12.1984 (Spol:Ž/Sesso:F), Bernetičeva ulica 20, Via Rudolf Bernetič 20, KOPER, CAPODISTRIA, ekonomski tehnik, 
tecnico in economia, organizatorka promocij, organizzatrice promozioni

11) LUKA VERZEL, 23.6.1983 (Spol:M/Sesso:M), Čevljarska ulica 5, Calegaria 5, KOPER, CAPODISTRIA, gimnazijski maturant, licenza ginnasiale, 
učitelj jadranja, istruttore di vela

12) JAN TOMAŽIN, 5.8.1981 (Spol:M/Sesso:M), Vlačičeva ulica 5, Calle Matija Vlačič 5, KOPER, CAPODISTRIA, ekonomski tehnik, tecnico in 
economia, podjetnik, imprenditore

13) UROŠ JAKOMIN, 3.4.1983 (Spol:M/Sesso:M), Turki 58, Turki 58, SV. ANTON, SV. ANTON, diplomiran ekonomist, laurea in economia, 
prodajalec v špediciji, venditore nella spedizione

14) MIHAEL MARGON, 13.10.1983 (Spol:M/Sesso:M), Kraljeva ulica 19, Via Zoran Kralj 19, KOPER, CAPODISTRIA, maturant ekonomske 
gimnazije, licenza ginnasiale economica, direktor, direttore

15) DRAGICA TOKMADŽIĆ, 19.1.1962 (Spol:Ž/Sesso:F), Arjol 13, Ariol 13, BERTOKI, BERTOCCHI, ekonomski tehnik, tecnico in economia, 
zaposlena, impiegata

16) MATJAŽ BOŽEGLAV, 10.9.1978 (Spol:M/Sesso:M), Cesta na Markovec 53, Strada di Monte Marco 53, KOPER, CAPODISTRIA, strojni tehnik, 
perito meccanico, vodja strojne delavnice, capo officina meccanica

17) SONJA VATOVEC, 27.10.1955 (Spol:Ž/Sesso:F), Kreljeva ulica 4, Via Sebastijan Krelj 4, KOPER, CAPODISTRIA, osnovna šola, licenza di 
scuola elementare, brezposelna, disoccupata 

18) MATJAŽ JAKOMIN, 6.5.1971 (Spol:M/Sesso:M), Cesta na Žanej 17, Cesta na Žanej 17, POBEGI, POBEGHI, diplomiran inženir gradbeništva, 
laurea in ingegneria edile, podjetnik, imprenditore

19) MONIKA GRBAC, 5.8.1972 (Spol:Ž/Sesso:F), Cesta Borcev 26/A, Strada dei Combattenti 26/A, BERTOKI, BERTOCCHI, trgovka, commessa, 
zaposlena, impiegata

20) JASNA ČEBRON, 13.3.1948 (Spol:Ž/Sesso:F), Kvedrova cesta 5, Strada Kveder Dušan - Tomaž 5, KOPER, CAPODISTRIA, profesor slovenščine, 
insegnante di lingua slovena, upokojenka, pensionata

21) ALEŠ SABADIN, 13.6.1985 (Spol:M/Sesso:M), Cesta Borcev 26, Strada dei Combattenti 26, BERTOKI, BERTOCCHI, ekonomski tehnik, 
tecnico in economia, samozaposlen, lavoratore autonomo

22) MATEJ TAŠNER VATOVEC, 6.2.1983 (Spol:M/Sesso:M), Nazorjev trg 1/B, Piazzetta Vladimir Nazor 1/B, KOPER, CAPODISTRIA, doktor 
znanosti, dottore di ricerca, poslanec, deputato

1) ALEŠ BRŽAN, 15.2.1976 (Spol:M/Sesso:M), Triban 6, Triban 6, TRIBAN, TRIBANO, univ.dipl.ing.tehnol.prometa, laurea ing tecnologie 
trasporti, samostojni podjetnik, imprenditore autonomo

2) DARIJA KRKOČ, 1.4.1958 (Spol:Ž/Sesso:F), Osp 74, Osp 74, OSP, OSP, komercialist, commercialista, tajnik ZKD MOK, segretario UAC CCC
3) BOJAN TAVČAR, 4.6.1960 (Spol:M/Sesso:M), Predloka 13, Predloka 13, ČRNI KAL, ČRNI KAL, dipl. ing. za tehnologijo transporta, laurea ing. 

tecnologie trasporti, samostojni strokovni sodelavec, collab. professionale autonomo
4) INGRID KOCJANČIČ, 11.6.1966 (Spol:Ž/Sesso:F), Dekani 136/A, Dekani 136/A, DEKANI, DEKANI, dipl. ekon. (un) spec., laurea in economia, 

tajnik fakultete, segretario di facolta’
5) MARIN MARASOVIČ, 7.1.1978 (Spol:M/Sesso:M), Tomažiči 20, Tomažiči 20, POBEGI, POBEGHI, dipl. druž. (un), laurea in sociologia, 

upravnik stavb, amministratore case
6) DRAGICA VRKIČ KOZLAN, 21.9.1963 (Spol:Ž/Sesso:F), Cesta IX 9, Strada IX 9, PRADE, PRADE, magistra ekonomije, dott. magistrale in 

economia, finančnik, finanziere
7) MILIVOJ ČOTAR, 7.7.1957 (Spol:M/Sesso:M), Marezige 34/A, Marezige 34/A, MAREZIGE, MAREZIGE, ekonomski tehnik, tecnico in 

economia, aktivni iskalec zaposlitve, in cerca di impiego
8) EDITA FRANČEŠKIN, 25.5.1943 (Spol:Ž/Sesso:F), Puntarjeva ulica 3, Via Nilko Puntar 3, KOPER, CAPODISTRIA, učiteljica slovenskega 

jezika, insegnante lingua slovena, upokojenka, pensionata
9) Mag. IGOR NOVEL, 3.10.1970 (Spol:M/Sesso:M), Bošamarin 21C, Bossamarino 21C, KOPER, CAPODISTRIA, magister poslovnih znanosti, 

dot.mag in scienze commerciali, višji predavatelj, docente
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10) MIRJAM LEMUT, 12.5.1955 (Spol:Ž/Sesso:F), Čevljarska ulica 17, Calegaria 17, KOPER, CAPODISTRIA, univ.dipl.pedagog, laurea in scienze 
pedagogiche, upokojenka, pensionata

11) JANKO OKOREN, 2.5.1964 (Spol:M/Sesso:M), Krnica 24, Krnica 24, ČRNI KAL, ČRNI KAL, poklicna kovinarska, scuola professionale 
metallurgia, samostojni podjetnik -gostinstvo, imprenditore autonomo-alberghiera

12) MOJCA KOCIJANČIČ, 21.11.1968 (Spol:Ž/Sesso:F), Razgledna ulica 13, Via Bellavista 13, KOPER, CAPODISTRIA, ekonomski tehnik, tecnico 
in economia, referent matičar, ufficiale stato civile

13) DUŠAN ZORKO, 15.9.1946 (Spol:M/Sesso:M), Razgledna ulica 13, Via Bellavista 13, KOPER, CAPODISTRIA, univ. dipl. ing., laurea in 
ingegneria, upokojenec, pensionato

14) TJAŠA BENČINA, 1.4.1968 (Spol:Ž/Sesso:F), Ul. II. Prekomorske brigade 33/G, Via della II Brigata d’Oltremare 33/G, KOPER, CAPODISTRIA, 
ekonomist, economista, organizator logistike, organizzatore della logistica

15) SREČKO KRŽIČ, 19.7.1956 (Spol:M/Sesso:M), Izletniška pot 36, Vicolo delle gite 36, KOPER, CAPODISTRIA, strojni mehanik, voznik, 
meccanico macchine, importatore, samostojni podjetnik, imprenditore autonomo

16) ORJANA VATOVEC, 27.11.1981 (Spol:Ž/Sesso:F), Osp 16, Osp 16, OSP, OSP, dipl.ekonomist, laurea in economia, računovodja-administrator, 
contabile- amministratore

17) DARKO DOLAR, 22.11.1962 (Spol:M/Sesso:M), Zg. Škofije 73/B, Zg. Škofije 73/B, ŠKOFIJE, ŠKOFIJE, ekonomski tehnik, tecnico in economia, 
direktor, direttore

18) ŠPELA KOCJANČIČ, 8.11.1984 (Spol:Ž/Sesso:F), Bošamarin 12B, Bossamarino 12B, KOPER, CAPODISTRIA, magister pravnih znanosti, dott. 
magistrale giurisprudenza, pravnica, giurista

19) KLEMEN MAUČEC, 24.7.1989 (Spol:M/Sesso:M), Ul. Generala Levičnika 32F, Via del Generale Levičnik 32F, KOPER, CAPODISTRIA, univ. 
dipl. pravnik, laurea in giurisprudenza, delo preko študenta, lavoro studentesco

20) PETRA GUNJAČ, 18.5.1979 (Spol:Ž/Sesso:F), Kampel 5/N, Campel 5/N, KAMPEL, CAMPEL, dipl. ing. tehnologije prometa, laurea ing. 
tecnologie trasporti, vodja izvoznega oddelka, capo reparto esportazioni

21) DAVOR BRIŠEVAC, 28.6.1980 (Spol:M/Sesso:M), Kampel 5/N, Campel 5/N, KAMPEL, CAMPEL, ekonomsko komercialni tehnik, perito 
economico commerciale, vodja operativnega oddelka, capodipartimento operativo

22) VANJA LEVAKOV KOROŠEC, 8.2.1978 (Spol:Ž/Sesso:F), Dolani 13/B, Dolani 13/B, SV.ANTON, SV.ANTON, poslovni sekretar, segretario, 
sekretar zavoda, segretario d’istituto

23) DARIJAN GORELA, 26.10.1977 (Spol:M/Sesso:M), Grintovec 28, Grintovec 28, ŠMARJE, ŠMARJE, ekonomski tehnik, tecnico in economia, 
novinar, giornalista

24) SUZANA PRELOVEC, 11.11.1958 (Spol:Ž/Sesso:F), Kraljeva ulica 9, Via Zoran Kralj 9, KOPER, CAPODISTRIA, univ. dipl. pedagoginja, laurea 
in scienze pedagogiche, svetovalka zaposlitve, consulente per il lavoro

25) MITJA CUNJA, 18.8.1978 (Spol:M/Sesso:M), Šušteti 13, Šušteti 13, POBEGI, POBEGHI, univ. dipl. ing. tehnol. prometa, laurea ing. tecnologie 
trasporti, prodajni referent, referente delle vendite

26) SONJA KOCJAN, 30.12.1965 (Spol:Ž/Sesso:F), Kolomban 68, Colombano 68, HRVATINI, CREVATINI, računovodja, contabile, računovodja, 
contabile

27) GORAN LIKOVSKI TAVČIOSKI, 30.12.1964 (Spol:M/Sesso:M), Zg. Škofije 5, Zg. Škofije 5, ŠKOFIJE, ŠKOFIJE, tehnik arhitekt, tecnico 
architetto, vodja skladišča, capo magazzino

28) LILIJANA KOZLOVIČ, 30.10.1962 (Spol:Ž/Sesso:F), Kidričeva ulica 13, Via Boris Kidrič 13, KOPER, CAPODISTRIA, magister pravnih z 
nanosti, dott.mag.in giurisprudenza, poslanka državnega zbora, deputata alla CS RS

29) MARKO FERLUGA, 5.10.1967 (Spol:M/Sesso:M), Vanganel 50, Vanganel 50, VANGANEL, VANGANEL, univ. dipl. oec, laurea in economia, 
poslanec državnega zbora, deputato alla CS RS

30) ROBERT ŠUC, 22.8.1964 (Spol:M/Sesso:M), Gregorčičeva ulica 2, Via Simon Gregorčič 2, KOPER, CAPODISTRIA, kmet-podjetnik, agricoltore-
imprenditore, podjetnik, imprenditore

1) BORIS POPOVIČ, 5.9.1962 (Spol:M/Sesso:M), Bošamarin 62, Bossamarino 62, KOPER, CAPODISTRIA, gimnazijski maturant, licenza 
ginnasiale, župan Mestne občine Koper, sindaco del Comune citta’ di Capodistria

2) BARBARA STRMOLE, 23.1.1962 (Spol:Ž/Sesso:F), Cesta XVI 3, Prade-Strada XVI 3, PRADE, PRADE, mag. veterine, dott. mag in veterinaria, 
namestnica dir. veterin. amb. Koper, vicediret. ambulat. veter. Capodis.

3) DANIJEL CEP, 4.8.1966 (Spol:M/Sesso:M), Ferrarska ulica 17, Via Ferrara 17, KOPER, CAPODISTRIA, ekonomski tehnik, tecnico in economia, 
podžupan Mestne občine Koper, vicesindaco Comune citta’ di Capodistria

4) KRISTINA RADOVČIĆ, 22.3.1982 (Spol:Ž/Sesso:F), Cesta na Markovec 3, Strada di Monte Marco 3, KOPER, CAPODISTRIA, ekonomist, 
economista, strokovna sodelavka, collaboratrice tecnica

5) PETER BOLČIČ, 13.1.1970 (Spol:M/Sesso:M), Ul. II. Prekomorske brigade 22/A, Via della II Brigata d’Oltremare 22/A, KOPER, CAPODISTRIA, 
strojni tehnik, perito meccanico, podžupan Mestne občine Koper, vicesindaco Comune citta’ di Capodistria

6) NATAŠA LIKAR, 26.3.1975 (Spol:Ž/Sesso:F), Koštabona 4/B, Koštabona 4/B, ŠMARJE, ŠMARJE, mag. politologije, dott. mag. in scienze 
politiche, višja svetovalka za gosp. in tur., consulente sup. economia e turismo

7) NEVIJO PUCER, 25.5.1953 (Spol:M/Sesso:M), Puče 48, Puče 48, ŠMARJE, ŠMARJE, agronom, agronomo, predsednik uprave, capo 
dell’amministrazione

8) KARIN FELICIJAN GLAMOČIĆ, 26.6.1983 (Spol:Ž/Sesso:F), Kolomban 37/A, Colombano 37/A, HRVATINI, CREVATINI, univ. dipl. uprav. 
organizatorka, laurea in organizzazione amministrativa, saldakontist, saldacontista

9) JANI BAČIĆ, 22.9.1980 (Spol:M/Sesso:M), Cesta I. Istrske brigade 64/A, Cesta I. Istrske brigade 64/A, POBEGI, POBEGHI, dipl. ekonomist, 
laurea in economia, svetovalec direktorja, consulente del direttore

10) TINA MOJŠKERC, 25.3.1985 (Spol:Ž/Sesso:F), Ulica Za gradom 7, Via al Castelletto 7, KOPER, CAPODISTRIA, univ. dipl. socialna delavka, 
laurea in scienze sociali, strokovna sodelavka, collaboratrice professinale

7. KOPER JE NAŠ
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11) IGOR HRVATIN, 11.7.1974 (Spol:M/Sesso:M), Turki 10, Turki 10, SV. ANTON, SV. ANTON, ekonomsko komercialni tehnik, tecnico in 
economia e commercio, v.d. direktor, f.f. direttore

12) VLASTA VEŽNAVER, 15.1.1964 (Spol:Ž/Sesso:F), Sp. Škofije 69/F, Sp. Škofije 69/F, ŠKOFIJE, ŠKOFIJE, gimnazijski maturant, licenza ginnasiale, 
direktorica zavarovalne agencije, direttrice agenzia assicurativa

13) MARKO ŠTRKALJ, 2.11.1974 (Spol:M/Sesso:M), Kovačičeva ulica 16, Via Oskar Kovačič 16, KOPER, CAPODISTRIA, ekonomist, economista, 
referent za oglaševanje, referente pubblicitario

14) ANJA PEČIČ, 5.4.1985 (Spol:Ž/Sesso:F), Grinjan 5/D, Grinjan 5/D, KOPER, CAPODISTRIA, gostinski tehnik, perito alberghiero, vodja strežbe, 
responsabile del servizio

15) NARCISO URBANAZ, 5.8.1954 (Spol:M/Sesso:M), Bošamarin 52, Bossamarino 52, KOPER, CAPODISTRIA, strojni tehnik, perito meccanico, 
kmet, podjetnik, agricoltore, imprenditore

16) DARIJ NOVINEC, 17.3.1958 (Spol:M/Sesso:M), Kampel 5/C, Campel 5/C, KAMPEL, CAMPEL, dipl. ekonomist, laurea in economia, svetovalec 
direktorja, consulente del direttore

17) SLOBODAN POPOVIĆ, 3.5.1944 (Spol:M/Sesso:M), Ul. Generala Levičnika 60/G, Via del Generale Levičnik 60/G, KOPER, CAPODISTRIA, 
univ.dipl. ekon., laurea in economia, upokojenec, pensionato

18) ALFRED ŠTEFANČIČ, 13.8.1964 (Spol:M/Sesso:M), Dekani 10, Dekani 10, DEKANI, DEKANI, ing. tehn. prometa, ing. delle tecnologie dei 
trasporti, podjetnik, imprenditore

19) VALMI UGRIN, 19.9.1966 (Spol:M/Sesso:M), Dekani 21, Dekani 21, DEKANI, DEKANI, oblikovalec kovin, carpentiere, podjetnik, imprenditore
20) MIROSLAV TOZON, 19.1.1935 (Spol:M/Sesso:M), Veluščkova ulica 1, Via Anton Velušček 1, KOPER, CAPODISTRIA, dr. veterine, dott. 

veterinario, upokojenec, pensionato
21) SANI KAMENČIĆ, 14.8.1984 (Spol:M/Sesso:M), Dolinska cesta 3J, Strada della Valle 3J, KOPER, CAPODISTRIA, ekonomski tehnik, tecnico 

in economia, referent, referente
22) ANTE ŠOLAJA, 6.9.1967 (Spol:M/Sesso:M), Šalara 55, Sallara 55, KOPER, CAPODISTRIA, inženir komunale, ingegnere urbanistico, vrhunski 

športnik, karateist, campione sportivo-karate
23) UROŠ DEŽMAN, 7.6.1972 (Spol:M/Sesso:M), Dolinska cesta 5/C, Strada della Valle 5C, KOPER, CAPODISTRIA, poslovodja, gerente, 

podjetnik, imprenditore 
24) VESNA ŠTUKLEK, 16.6.1976 (Spol:Ž/Sesso:F), Krožna cesta 12, Strada Circolare 12, KOPER, CAPODISTRIA, trgovka, commessa, trgovka, 

commessa
25) MAJA RAŽNJEVIĆ, 9.10.1990 (Spol:Ž/Sesso:F), Kolomban 56, Colombano 56, HRVATINI, CREVATINI, gimnazijski maturant, licenza 

ginnasiale, študent, studente
26) DENIS GLAVINA, 8.9.1969 (Spol:M/Sesso:M), Koštabona 10, Koštabona 10, ŠMARJE, ŠMARJE, specialist managementa, spec. in managment, 

poveljnik gasilske brigade, comandante vigili del fuoco
27) ŽAKLIN LAZAR, 24.4.1973 (Spol:Ž/Sesso:F), Tomažiči 42, Tomažiči 42, POBEGI, POBEGHI, kozmetičarka, estetista, podjetnica, imprenditrice
28) MIRAN GREGORIČ, 12.3.1962 (Spol:M/Sesso:M), Dekani 233, Dekani 233, DEKANI, DEKANI, trgovski poslovodja, gerente, strokovni 

delavec, lavoratore professionale
29) ANA VUKOVIĆ, 9.8.1980 (Spol:Ž/Sesso:F), Boškarji 11, Boškarji 11, POBEGI, POBEGHI, frizerka, parrucchiera, podjetnica, imprenditrice
30) KATJUŠA BOŽIČ, 2.12.1979 (Spol:Ž/Sesso:F), Vanganelska cesta 75/E, Strada di Vanganello 75/E, KOPER, CAPODISTRIA, ekonomski tehnik, 

tecnico in economia, obdelovalec podatkov, elaboratore dati

8. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

1) MILOJKA LAHAJNAR - ŠPACAPAN, 3.9.1951 (Spol:Ž/Sesso:F), Krožna cesta 56, Strada Circolare 56, KOPER, CAPODISTRIA, ing. organizacije 
dela in dipl. ekon., laurea organizzazione del lavoro e in economia, upokojenka, pensionata

2) SANDRO CEROVAC, 15.8.1953 (Spol:M/Sesso:M), Letoviška ulica 14, Vicolo delle Ville 14, KOPER, CAPODISTRIA, univ. dipl. ing. 
elektrotehnike, laurea in ing. elettrotecnica, direktor zasebnega podjetja, direttore impresa privata

3) VESNA REBEC, 1.8.1975 (Spol:Ž/Sesso:F), Dekani 76/N, Dekani 76/N, DEKANI, DEKANI, diplomirana ekonomistka, laurea in economia, 
vodja službe, capo servizio

4) VLADIMIR BOLČIČ, 6.3.1949 (Spol:M/Sesso:M), Cesta Borcev 24, Strada dei Combattenti 24, BERTOKI, BERTOCCHI, elektrotehnik, 
elettrotecnico, upokojenec, pensionato

5) ALEKSANDRA OŽBOLT, 12.5.1946 (Spol:Ž/Sesso:F), Strma pot 4, Vicolo Erto 4, KOPER, CAPODISTRIA, univ. dipl. ing. kemije, laurea in 
ingegneria chimica, upokojenka, pensionata

6) NIKOLAJ ABRAHAMSBERG, 16.7.1947 (Spol:M/Sesso:M), Gozdna pot 1, Vicolo del Bosco 1, KOPER, CAPODISTRIA, magister pravnih 
znanosti, dottore magistrale in giurisprudenza, upokojenec, pensionato

7) TATJANA ANTONČIČ, 20.12.1945 (Spol:Ž/Sesso:F), Kampel 1/M, Campel 1/M, KAMPEL, CAMPEL, ekonomistka I. stopnja, laurea in 
economia I. livello, upokojenka, pensionata

8) DALIBOR CUPAČ, 26.1.1965 (Spol:M/Sesso:M), Sp. Škofije 68/A, Sp. Škofije 68/A, ŠKOFIJE, ŠKOFIJE, strojni tehnik, perito meccanico, vodja 
oddelka, capo reparto

9) ALENKA ŠIK, 30.11.1955 (Spol:Ž/Sesso:F), Dekani 300, Dekani 300, DEKANI, DEKANI, mag. info. ved, univ. dipl. ing. mat, dott. mag. scienze 
info., laurea ing. mat., strok. sodelavka za zavarovalništvo, collaboratrice tecnica di assicurazione

10) DARKO BUTINAR, 21.3.1942 (Spol:M/Sesso:M), Krožna cesta 26, Strada Circolare 26, KOPER, CAPODISTRIA, profesor pedagogike, 
professore in scienze pedagogiche, upokojenec, pensionato

11) MARICA MEZGEC, 31.10.1958 (Spol:Ž/Sesso:F), Ulica 15. maja 19/B, Via 15 maggio 19/B, KOPER, CAPODISTRIA, specialni pedagog, 
pedagogista specializzato, direkotrica sekretariata, direttrice di segr.

12) RADO CEROVAC, 4.6.1959 (Spol:M/Sesso:M), Letoviška ulica 14/A, Vicolo delle Ville 14/A, KOPER, CAPODISTRIA, diplomiran ekonomist, 
laurea in economia, ref. za prist. in parkiriško dej., referente att. portuali e di poste. 
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13) NEDA RITOŠA, 28.10.1953 (Spol:Ž/Sesso:F), Kvedrova cesta 1, Strada Kveder Dušan - Tomaž 1, KOPER, CAPODISTRIA, diplomirana 
ekonomistka, laurea in economia, upokojenka, pensionata

14) DARKO RAVNIKAR, 11.1.1954 (Spol:M/Sesso:M), Ulica Vena Pilona 4, Via Veno Pilon 4, KOPER, CAPODISTRIA, mag. turizma, univ. dipl. 
ing org. dela, dott. mag. turismo e laurea organizzazione del lavoro, samostojni podjetnik, imprenditore autonomo

15) BREDA ŠTIRN, 20.6.1936 (Spol:Ž/Sesso:F), Izletniška pot 46, Vicolo delle gite 46, KOPER, CAPODISTRIA, ekonomski tehnik, tecnico in 
economia, upokojenka, pensionata

16) PAVEL KORADIN, 13.5.1938 (Spol:M/Sesso:M), Hrvatini 132, Crevatini 132, HRVATINI, CREVATINI, mizar, falegname, upokojenec, 
pensionato

17) SAVO BRATOŽ, 7.11.1950 (Spol:M/Sesso:M), Gregoriči 22, Gregoriči 22, SV. ANTON, SV. ANTON, ekonomist, economista, upokojenec, 
pensionato

18) GORDANA IVANKOVIČ, 1.3.1961 (Spol:Ž/Sesso:F), Beblerjeva ulica 9, Via Aleš Bebler 9, KOPER, CAPODISTRIA, doktorica znanosti, 
dottoressa di ricerca, izred. prof. za podr. posl. org. znan, prof. str. in sci. amm. ec. 

19) ZVONKO JENKO, 3.4.1961 (Spol:M/Sesso:M), Ulica pri velikih vratih 30, Via Porta Maggiore 30, KOPER, CAPODISTRIA, gostinski tehnik, 
perito alberghiero, vodja varovanja, capo della sicurezza

20) MIROSLAV LAH, 7.6.1939 (Spol:M/Sesso:M), Pahorjeva ulica 57, Via Roman Pahor 57, KOPER, CAPODISTRIA, mizar, falegname, upokojenec, 
pensionato

21) ANUNCIATA BENKO, 29.9.1940 (Spol:Ž/Sesso:F), Partizanska ulica 15/C, Via dei Partigiani 15/C, ŠALARA, SALLARA, ekonomski tehnik, 
tecnico in economia, upokojenka, pensionata

22) ZORKO DOLJAK, 22.12.1949 (Spol:M/Sesso:M), Ul. Generala Levičnika 26/C, Via del Generale Levičnik 26/C, KOPER, CAPODISTRIA, 
organizator dela, organizzatore del lavoro, upokojenec, pensionato

23) ANGEL ALBERTI, 24.9.1942 (Spol:M/Sesso:M), Cesta Borcev 22, Strada dei Combattenti 22, BERTOKI, BERTOCCHI, trgovinski poslovodja, 
gestore di negozio, upokojenec, pensionato

24) ELIZABETA KRŽIŠNIK, 7.7.1943 (Spol:Ž/Sesso:F), Oljčna pot 65/A, Vicolo degli Olivi 65/A, KOPER, CAPODISTRIA, profesor-vzgojitelj, 
professore-educatore, upokojenka, pensionata

25) IVAN RATOŠA, 31.5.1948 (Spol:M/Sesso:M), Cesta med vinogradi 2, Strada fra i vigneti 2, BERTOKI, BERTOCCHI, električar, elettricista, 
upokojenec, pensionato

26) DARIJ MEMON, 11.2.1937 (Spol:M/Sesso:M), Ravne 19, Ravne 19, POBEGI, POBEGHI, komercialist, commercialista, upokojenec, pensionato
27) BORIS STEPANČIČ, 15.3.1948 (Spol:M/Sesso:M), Ul. Agrarne reforme 26, Via della Reforma Agraria 26, KOPER, CAPODISTRIA, ing. 

pomorskega transporta, laurea ingegneria trasporti marittimi, upokojenec, pensionato
28) HELENA SAJKO, 28.2.1931 (Spol:Ž/Sesso:F), Pristaniška ulica 5, Via del Porto 5, KOPER, CAPODISTRIA, komercialni tehnik, perito 

commercialista, upokojenka, pensionata
29) FRANC MAHNE, 23.9.1948 (Spol:M/Sesso:M), Cesta na Markovec 17, Strada di Monte Marco 17, KOPER, CAPODISTRIA, elektrotehnik, 

elettrotecnico, upokojenec, pensionato

1) DANIJEL SERTIĆ, 7.5.1977 (Spol:M/Sesso:M), Prešernov trg 6, Piazza France Prešeren 6, KOPER, CAPODISTRIA, pek-slaščičar, panettiere-
pasticcere, direktor, direttore

2) KARIN FORTUNA, 31.1.1990 (Spol:Ž/Sesso:F), Dekani 217, Dekani 217, DEKANI, DEKANI, profesorica edukacijskih ved, prof.ssa scienze 
educazione, študentsko delo CSD Koper, lavoro studentesco CAS Capod.

3) DORJANO DUJMOVIČ, 20.9.1970 (Spol:M/Sesso:M), Ulica Vena Pilona 14, Via Veno Pilon 14, KOPER, CAPODISTRIA, ekonomski tehnik, 
tecnico in economia, poslovodja neprofitnega zavoda, gestore in istituto non profit.

4) MELITA KAVRE, 30.4.1980 (Spol:Ž/Sesso:F), Kubed 2A, Kubed 2A, GRAČIŠČE, GRAČIŠČE, ekonomsko-komercialni tehnik, tecnico in 
economia e commercio, blagajničarka, cassiera

5) TINE MATOŠ, 9.9.1991 (Spol:M/Sesso:M), Dekani 150, Dekani 150, DEKANI, DEKANI, študent, studente, študentsko delo, lavoro studentesco
6) BOJANA ANDREJAŠIČ, 27.1.1959 (Spol:Ž/Sesso:F), Dekani 161, Dekani 161, DEKANI, DEKANI, vzgojiteljica, educatrice, uslužbenka, 

impiegata
7) MILOŠ KLINEC, 21.9.1943 (Spol:M/Sesso:M), Kavaliči 34, Kavaliči 34, KAVALIČI, KAVALIČI, mesar, macellaio, upokojenec, pensionato
8) ŠTEFANIJA JERMAN, 20.12.1938 (Spol:Ž/Sesso:F), Cesta XI 10, Prade-Strada XI 10, PRADE, PRADE, medicinska sestra, infermiera, 

upokojenka, pensionata
9) HIJERONIM BRATINA, 30.9.1936 (Spol:M/Sesso:M), Dekani 187, Dekani 187, DEKANI, DEKANI, soboslikar, imbianchino pittore, 

upokojenec, pensionato

9. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

1) DEBORA BURIĆ, 6.10.1987 (Spol:Ž/Sesso:F), Dekani 76/B, Dekani 76/B, DEKANI, DEKANI, magistra prava, dott. magistrale giurisprudenza, 
podjetnica, imprenditrice

2) BORIS STRLE, 4.11.1952 (Spol:M/Sesso:M), Cesta na Markovec 61, Strada di Monte Marco 61, KOPER, CAPODISTRIA, višji upravni delavec, 
impiegato amministrativo, upokojenec, pensionato

3) MAJDA SANTIN BAŽEC, 8.10.1947 (Spol:Ž/Sesso:F), Frenkova cesta 4, Frenkova cesta 4, POBEGI, POBEGHI, novinarka, giornalista, 
upokojenka, pensionata

4) MIRAN BAVČAR, 23.8.1959 (Spol:M/Sesso:M), Sp. Škofije 69/A, Sp. Škofije 69/A, ŠKOFIJE, ŠKOFIJE, univerzitetni diplomiran organizat., 
laurea in organizzazione, učitelj, insegnante

10. ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP



SEPTEMBER 2014     www.koper.si 81KANDIDATNE LISTE

5) ANICA ŠKRLEP MEDVED, 9.5.1955 (Spol:Ž/Sesso:F), Cesta na Markovec 57, Strada di Monte Marco 57, KOPER, CAPODISTRIA, upravno-
administrativni tehnik, perito tecnico amministrativo, upokojenka, pensionata

6) DORIJAN MARŠIČ, 27.9.1962 (Spol:M/Sesso:M), Marezige 10/C, Marezige 10/C, MAREZIGE, MAREZIGE, univ. diplomiran obramboslovec, 
laurea in scienza militare, nezaposlen, disoccupato

7) BRINA BOŽIČ, 22.5.1992 (Spol:Ž/Sesso:F), Vanganelska cesta 11, Strada di Vanganello 11, KOPER, CAPODISTRIA, študentka, studentessa, 
študentka, studentessa

8) CIRIL HABE, 17.3.1934 (Spol:M/Sesso:M), Muzejski trg 4, Piazzale del Museo 4, KOPER, CAPODISTRIA, diplomiran ekonomist, laurea in 
economia, upokojenec, pensionato

9) VESNA BORDON, 10.3.1964 (Spol:Ž/Sesso:F), Ilirija 28, Ilirija 28, POBEGI, POBEGHI, trgovka, commessa, podjetnica, imprenditrice
10) ALEKSANDER ŽITKO, 12.11.1959 (Spol:M/Sesso:M), Bošamarin 13, Bossamarino 13, KOPER, CAPODISTRIA, učitelj zgodovine, insegnante 

di storia, učitelj, insegnante
11) ANKA LIČEN, 25.7.1958 (Spol:Ž/Sesso:F), Plavje 82/A, Plavje 82/A, ŠKOFIJE, ŠKOFIJE, trgovka, commessa, receptorica, addetta alla ricezione
12) ELVIN MARŠIČ, 9.6.1956 (Spol:M/Sesso:M), Bočaji 2, Bočaji 2, MAREZIGE, MAREZIGE, elektrotehnik, elettrotecnico, upokojenec, pensionato
13) MIOMIRKA KRAMPERŠEK, 7.5.1966 (Spol:Ž/Sesso:F), Dapontejeva reber 3, Erta da Ponte 3, KOPER, CAPODISTRIA, bolničarka, infermiera, 

receptorica, addetta alla ricezione
14) IZTOK DOBRINJA, 13.1.1961 (Spol:M/Sesso:M), Lopar 21, Lopar 21, MAREZIGE, MAREZIGE, ekonomski tehnik, tecnico in economia, 

avtoklepar, carrozziere

11. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

12. POLKA BOŠKOVIĆ NA TVOJI STRANI

1) MOJCA HILJ TRIVIČ, 22.12.1977 (Spol:Ž/Sesso:F), Škocjan 51, San Canziano 51, KOPER, CAPODISTRIA, diplomiran ekonomist, laurea in 
economia, direktor, direttore

2) DIMITRIJ ŽBONA, 4.6.1967 (Spol:M/Sesso:M), Manžan 34, Manžan 34, MANŽAN, MANŽAN, univ. dipl. politolog, laurea in scienze politiche, 
tržni analitik, analista di mercato

3) LORENA DUJMOVIČ, 12.4.1959 (Spol:Ž/Sesso:F), Plavje 77/A, Plavje 77/A, PLAVJE, PLAVJE, gimnazijski maturant, licenza ginnasiale, 
brezposelna, disoccupata 

4) DEJAN RODELA, 15.4.1972 (Spol:M/Sesso:M), Bidovčeva ulica 15, Via Ferdo Bidovec 15, KOPER, CAPODISTRIA, avtomehanik/trgovec, 
automeccanico /commerciante, samostojni podjetnik, imprenditore autonomo

5) KLARA SKOČAJIČ, 29.11.1981 (Spol:Ž/Sesso:F), Kozlovičeva ulica 7, Via Kristjan Kozlovič 7, KOPER, CAPODISTRIA, dipl. ing. prometa, 
laurea in ingegneria trasporti, trener telovadbe, allenatore di ginnastica

6) DJORDJO ŠMITRAN, 23.6.1954 (Spol:M/Sesso:M), Dolinska cesta 3/G, Strada della Valle 3/G, KOPER, CAPODISTRIA, poklicna, professionale, 
upokojenec, pensionato

7) MARIJA BRATAŠEVEC, 9.4.1935 (Spol:Ž/Sesso:F), Lovorova ulica 3, Via dell´Alloro 3, PRADE, PRADE, pisarniški referent, referente d’ufficio, 
upokojenka, pensionata

8) TOM VIGINI, 31.8.1976 (Spol:M/Sesso:M), Manžan 13, Manžan 13, MANŽAN, MANŽAN, ekonomski tehnik, tecnico in economia, špediter, 
spedizioniere

9) RADOJKA BERŽAN, 16.4.1967 (Spol:Ž/Sesso:F), Cesta Marežganskega upora 11, Strada della Rivolta di Marezige 11, ŠALARA, SALLARA, 
zdravstveni tehnik, perito sanitario, ZPIZ, ZPIZ

10) MARTINA MIHALIČ, 20.10.1982 (Spol:Ž/Sesso:F), Zg. Škofije 126/D, Zg. Škofije 126/D, ŠKOFIJE, ŠKOFIJE, dipl. org. turizma, laurea in org. 
turistica, lepotna svetovalka, consulente di estetica

11) SILVANO RADIN, 27.6.1955 (Spol:M/Sesso:M), Krožna cesta 8, Strada Circolare 8, KOPER, CAPODISTRIA, poklicni voznik, autista 
conducente, ribič, pescatore

12) MARJETICA DEŽJOT, 30.9.1945 (Spol:Ž/Sesso:F), Ul. II. Prekomorske Brigade 41G, Via della II Brigata d’Oltremare 41G, KOPER, 
CAPODISTRIA, ing. bijokemije, laurea in biochimica, upokojenka, pensionata

13) MIRO KOREN, 18.6.1954 (Spol:M/Sesso:M), Istrska cesta 45, Strada dell’Istria 45, KOPER, CAPODISTRIA, strojnik, meccanico, samostojni 
podjetnik, imprenditore autonomo

14) BARBARA PODNAR VIGINI, 8.11.1976 (Spol:Ž/Sesso:F), Manžan 13, Manžan 13, MANŽAN, MANŽAN, magister ekonomskih znanosti, 
dott. mag. scienze economiche, vodja računovodstva in financ, dirigente contabilità e finanze

15) LUKA MIKULANDI, 30.9.1953 (Spol:M/Sesso:M), Jelarji 23/A, Jelarji 23/A, ŠKOFIJE, ŠKOFIJE, voznik, autista conducente, upokojenec, 
pensionato

16) TOMAŽ LISJAK, 28.10.1985 (Spol:M/Sesso:M), Krkavče 102, Krkavče 102, ŠMARJE, ŠMARJE, univ. dipl. politolog, laurea in scienze politiche, 
asistent evrop. poslanke, assistente parlamentare EU

1) POLKA BOŠKOVIĆ, 17.4.1970 (Spol:Ž/Sesso:F), Kolomban 44/M, Colombano 44/M, KOLOMBAN, COLOMBANO, univ. dipl. prav., laurea 
in giurisprudenza, notarka, notaia

2) MALIN TITORIĆ, 26.5.1992 (Spol:M/Sesso:M), Sp. Škofije 34/B, Sp. Škofije 34/B, ŠKOFIJE, ŠKOFIJE, dijak, studente, dijak, studente
3) LJUBICA KOSMOVSKI FOJKAR, 21.1.1952 (Spol:Ž/Sesso:F), Šušteti 11, Šušteti 11, POBEGI, POBEGHI, univ. dipl. prav., laurea in 

giurisprudenza, upokoj. višja drž. tožilka-svetnica, procur. della repub. pensionata-cons.
4) MARIJAN STERMŠEK, 25.12.1934 (Spol:M/Sesso:M), Ul. II. Prekomorske Brigade 13/C, Via della II Brigata d’Oltremare 13/C, KOPER, 

CAPODISTRIA, /, /, upokojenec, pensionato
5) ANDREJA SMAJILA, 15.6.1973 (Spol:Ž/Sesso:F), Dolinska cesta 2/B, Strada della Valle 2/B, KOPER, CAPODISTRIA, doktor medicine, medico, 

ginekolog in porodničar, ginecologo e ostetrico
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6) MITJA SPINDLER, 2.5.1952 (Spol:M/Sesso:M), Stjenkova ulica 19, Via Anton Šibelj-Stjenka 19, KOPER, CAPODISTRIA, univ. dipl. prav., 
laurea in giurisprudenza, upokojeni sodnik, giudice in pensione

7) MARTINA NADOH, 9.11.1984 (Spol:Ž/Sesso:F), Kolomban 5/B, Colombano 5/B, HRVATINI, CREVATINI, družboslovni informatik, 
informatico sociologico, zavarovalniški svetovalec, consulente assicurativo

8) ROK CAH, 29.10.1987 (Spol:M/Sesso:M), Kampel 3/E, Campel 3/E, KAMPEL, CAMPEL, absolvent, laureando, brezposeln, disoccupato
9) BERNARDA LEGEN, 17.5.1969 (Spol:Ž/Sesso:F), Izvidniška cesta 6/D, Izvidniška cesta 6/D, POBEGI, POBEGHI, mag. farmacije, dott. 

magistrale in farmacia, farmacevtka, farmacista
10) GREGOR GULIČ, 6.9.1996 (Spol:M/Sesso:M), Prešernov trg 1, Piazza France Prešeren 1, KOPER, CAPODISTRIA, dijak, studente, dijak, 

studente
11) SUZANA KADIČ, 21.11.1962 (Spol:Ž/Sesso:F), Ulica pri velikih vratih 7, Via Porta Maggiore 7, KOPER, CAPODISTRIA, organizator dela, 

organizzatore del lavoro, samostojna podjetnica, imprenditrice autonoma
12) ANDRAŽ GULIČ, 24.3.1991 (Spol:M/Sesso:M), Prešernov trg 1, Piazza France Prešeren 1, KOPER, CAPODISTRIA, študent, studente, študent, 

studente
13) ANITA ŠMIGOVEC, 23.7.1970 (Spol:Ž/Sesso:F), Petronijeva ulica 9, Via Prospero Petronio 9, KOPER, CAPODISTRIA, poslovna sekretarka, 

segretaria, poslovna sekretarka, segretaria
14) RINO ČERNEKA, 27.7.1941 (Spol:M/Sesso:M), Ulica Vena Pilona 16, Via Veno Pilon 16, KOPER, CAPODISTRIA, /, /, upokojenec, pensionato
15) VERICA MUŽENIČ, 26.7.1964 (Spol:Ž/Sesso:F), Potok 21, Potok 21, SV. ANTON, SV. ANTON, elektrotehnik, elettrotecnico, delavka, operaia
16) MARIJAN BOBIČ, 31.1.1938 (Spol:M/Sesso:M), Cesta na Markovec 65, Strada di Monte Marco 65, KOPER, CAPODISTRIA, univ. dipl. prav., 

laurea in giurisprudenza, upok. višji drž. tožilec-svetnik, procur. della rep. pensionato-cons.
17) SARA UGRIN, 25.7.1996 (Spol:Ž/Sesso:F), Maršiči 6, Maršiči 6, GRAČIŠČE, GRAČIŠČE, dijakinja, studentessa, dijakinja, studentessa
18) DINO MUHAREMOVIČ, 5.8.1989 (Spol:M/Sesso:M), Prisoje 6, Prisoje 6, KOPER, CAPODISTRIA, srednji zdravstvenik, operatore sanitario, 

tehnik zdravstvene nege, tecnico dell’assistenza sanitaria
19) IVANA BOKIČ, 10.5.1944 (Spol:Ž/Sesso:F), Dellavallejeva ulica 16, Via Luciano Dellavalle 16, KOPER, CAPODISTRIA, /, /, upokojenka, 

pensionata
20) GORAN AVER, 4.4.1979 (Spol:M/Sesso:M), Cesta na Markovec 43, Strada di Monte Marco 43, KOPER, CAPODISTRIA, dipl. org. in manager, 

laurea in organiz e management, brezposeln, disoccupato
21) SUZANA ZUGAN, 27.9.1971 (Spol:Ž/Sesso:F), Bonini 31, Bonini 31, KOPER, CAPODISTRIA, dipl. medicinska sestra, laurea in infermieristica, 

učiteljica, insegnante
22) ROBERT ŠTOK, 13.5.1970 (Spol:M/Sesso:M), Plavje 33/D, Plavje 33/D, ŠKOFIJE, ŠKOFIJE, dipl. ekonomist, laurea in economia, samostojni 

podjetnik, imprenditore autonomo
23) STANA ČUTURA, 29.8.1984 (Spol:Ž/Sesso:F), Hrvatini 66, Crevatini 66, HRVATINI, CREVATINI, dipl. ekonomistka, laurea in economia, 

brezposelna, disoccupata 
24) PETER VILER, 25.7.1980 (Spol:M/Sesso:M), Puče 34/B, Puče 34/B, ŠMARJE, ŠMARJE, dipl. ekonomist, laurea in economia, komercialist, 

commercialista
25) ŽIVA POTOČNIK, 3.5.1973 (Spol:Ž/Sesso:F), Lukini 18/B, Lukini 18/B, GRAČIŠČE, GRAČIŠČE, dipl. upr. org., laurea in organizzazione 

amministrativa, računovodkinja, contabile
26) UROŠ POTOČNIK, 16.4.1977 (Spol:M/Sesso:M), Cankarjeva ulica 8, Via Ivan Cankar 8, KOPER, CAPODISTRIA, frizer, parrucchiere, frizer, 

parrucchiere
27) ANJA CIJAN, 21.10.1983 (Spol:Ž/Sesso:F), Cesta na Markovec 10/A, Strada di Monte Marco 10/A, KOPER, CAPODISTRIA, dizajner, designer 

progettista, brezposeln, disoccupato
28) ANDREJ MAŠALIN, 10.12.1975 (Spol:M/Sesso:M), Sočerga 11, Sočerga 11, SOČERGA, SOČERGA, elektrotehnik energetik, tecnico 

elettroenergetico, direktor, direttore
29) STELJO KORLEVIČ, 17.2.1964 (Spol:M/Sesso:M), Partizanska ulica 23, Via dei Partigiani 23, KOPER, CAPODISTRIA, oblikovalec kovin, 

carpentiere, samostojni podjetnik, imprenditore autonomo
30) ZORAN PAVLOVIĆ, 7.4.1975 (Spol:M/Sesso:M), Kvedrova cesta 6, Strada Kveder Dušan - Tomaž 6, KOPER, CAPODISTRIA, dipl. ing. 

prometa, laurea in ingegneria dei trasporti, disponent, disponente

1) TINA KOMEL, 13.4.1980 (Spol:Ž/Sesso:F), Rozmanova ulica 9, Via Stane Rozman 9, KOPER, CAPODISTRIA, diplomirani komercialist, 
commercialista diplomato, zaposlena v javni upravi (DZ), dipendente pubblica (CD)

2) SANDI BONACA, 9.3.1967 (Spol:M/Sesso:M), Dekani 288/B, Dekani 288/B, DEKANI, DEKANI, dipl. upravni organizator, laurea 
amministrazione organizz., pomočnik direktorja, aiuto direttore

3) BETI VIVODA, 4.2.1971 (Spol:Ž/Sesso:F), Cesta I. istrske brigade 1, Cesta I. istrske brigade 1, POBEGI, POBEGHI, diplomiran komercialist, 
commercialista diplomato, prokurist, procuratore

4) BRANKO HORVATIČ, 4.1.1966 (Spol:M/Sesso:M), Bošamarin 21/A, Bossamarino 21/A, KOPER, CAPODISTRIA, dipl. upravni organizator, 
laurea amministrazione organizz., nepremičninski svetovalec, consulente immobiliare

5) LEJLA HERCEGOVAC, 18.9.1951 (Spol:Ž/Sesso:F), Beblerjeva ulica 14, Via Aleš Bebler 14, KOPER, CAPODISTRIA, zdravnik spec. pediatrične 
medicine, medico specialista in pediatria, pediater, pediatra

6) EGIDIO GRABAR, 31.1.1956 (Spol:M/Sesso:M), Hrvatini 5, Crevatini 5, HRVATINI, CREVATINI, monter centralnega ogrevanja, installatore 
impianti riscaldam., vodja vzdrževanja, responsabile manutenzione

7) MARTA VRČON KOMEL, 27.6.1953 (Spol:Ž/Sesso:F), Oljčna pot 63/C, Vicolo degli Olivi 63/C, KOPER, CAPODISTRIA, učitelj, insegnante, 
pomočnik ravnatelja, vicedirettore 

8) IVAN PAVLIČ, 6.9.1946 (Spol:M/Sesso:M), Tomažiči 17, Tomažiči 17, POBEGI, POBEGHI, komercialist, commercialista, vodja projektov, 
responsabile progetti

13. POZITIVNA SLOVENIJA
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9) SARA BRKIČ, 31.12.1978 (Spol:Ž/Sesso:F), Dolinska cesta 3/D, Strada della Valle 3/D, KOPER, CAPODISTRIA, poslovni tehnik, tecnico 
d’affari, bančni referent, referente bancario

10) STOJAN PRINČIČ, 4.10.1958 (Spol:M/Sesso:M), Cesta na Markovec 27, Strada di Monte Marco 27, KOPER, CAPODISTRIA, univ. dipl. 
ekonomist, laurea in economia, finančni svetovalec, consulente finanziario

11) BISERKA AVDIČ, 12.8.1956 (Spol:Ž/Sesso:F), Ul. II. Prekomorske Brigade 34/A, Via della II Brigata d’Oltremare 34/A, KOPER, CAPODISTRIA, 
dipl. medicinska sestra, laurea in infermieristica, anestezist, anestesista

12) SANDI KOPRIVEC, 30.11.1979 (Spol:M/Sesso:M), Gažon 30/A, Gažon 30/A, ŠMARJE, ŠMARJE, gimnazijski maturant, licenza ginnasiale, 
vodja administracije in logistike, responsabile amministr. e logistica

13) ANA BENČIČ, 30.12.1973 (Spol:Ž/Sesso:F), Erjavčeva ulica 16, Via Fran Erjavec 16, KOPER, CAPODISTRIA, gimnazijski maturant, licenza 
ginnasiale, direktorica, direttrice

14) TEO OLENIK, 6.11.1988 (Spol:M/Sesso:M), Kampel 69, Campel 69, KAMPEL, CAMPEL, gimanzijski maturant, licenza ginnasiale, komercialist, 
commercialista

15) MELANIJA KOCJAN, 30.12.1958 (Spol:Ž/Sesso:F), Boškarji 3/B, Boškarji 3/B, POBEGI, POBEGHI, zdravnik spec. šolske medicine, medico di 
medicina scolastica, zdravnik spec. šolske medicine, medico specialista medicina scol.

16) DAVID LAKOŠELJAC, 10.5.1993 (Spol:M/Sesso:M), Marezige 20/A, Marezige 20/A, MAREZIGE, MAREZIGE, turistični tehnik, perito 
turistico, študent, studente

17) NUŠA VIVODA, 26.10.1990 (Spol:Ž/Sesso:F), Cesta I. Istrske brigade 1, Cesta I. Istrske brigade 1, POBEGI, POBEGHI, pomočnik vzgojitelj, 
assistente educatore, študent, studente

18) DAVID KOMPARA, 6.3.1967 (Spol:M/Sesso:M), Dekani 76/V, Dekani 76/V, DEKANI, DEKANI, kemijski procesničar, operatore di processi 
chimici, trener članske ekipe, allenatore di squadra

19) MIROSLAVA KNAP, 9.7.1969 (Spol:Ž/Sesso:F), Cikuti 16, Cikuti 16, POBEGI, POBEGHI, ekonomski tehnik, tecnico in economia, samostojni 
univerzalni zastopnik, rappresentante autonomo

20) BOŠTJAN REJA, 3.3.1976 (Spol:M/Sesso:M), Beblerjeva ulica 7, Via Aleš Bebler 7, KOPER, CAPODISTRIA, strojni tehnik, perito meccanico, 
direktor, direttore

21) DINORA MARKEŽIČ, 24.6.1959 (Spol:Ž/Sesso:F), Zg. Škofije 71/B, Zg. Škofije 71/B, ŠKOFIJE, ŠKOFIJE, gospodinja, casalinga, upokojenka, 
pensionata

22) SONJA PAVLIČ, 28.9.1949 (Spol:Ž/Sesso:F), Tomažiči 17, Tomažiči 17, POBEGI, POBEGHI, frizerka, parrucchiera, upokojenka, pensionata
23) LEO BIZJAK KERNEL, 27.1.1994 (Spol:M/Sesso:M), Razgledna pot 20, Via Bellavista 20, KOPER, CAPODISTRIA, osnovna šola, licenza di 

scuola elementare, tajnik v administraciji, segretario nell’amministrazione
24) VIŠNJA KOCIJANČIČ, 5.5.1964 (Spol:Ž/Sesso:F), Vanganelska cesta 77, Strada di Vanganello 77, KOPER, CAPODISTRIA, poklicna srednja, 

scuola media professionale, upokojenka, pensionata
25) BRUNO MARKEŽIČ, 15.5.1955 (Spol:M/Sesso:M), Zg. Škofije 71/B, Zg. Škofije 71/B, ŠKOFIJE, ŠKOFIJE, mesar, macellaio, upokojenec, pensionato
26) GIANLUCA BALIN, 5.11.1989 (Spol:M/Sesso:M), Ulica Za gradom 10, Via Al Castelletto 10, KOPER, CAPODISTRIA, ekonomski tehnik, 

tecnico in economia, kuhar, cuoco
27) BORIS KOCIJANČIČ, 12.12.1952 (Spol:M/Sesso:M), Vanganelska cesta 77, Strada di Vanganello 77, KOPER, CAPODISTRIA, poklicna srednja 

šola, scuola media professionale, upokojenec, pensionato

14. AKACIJE

15. JANKO SEVER – ZA PODEŽELJE

1) MARKO BRECELJ, 30.4.1951 (Spol:M/Sesso:M), Kvedrova cesta 10, Strada Kveder Dušan - Tomaž 10, KOPER, CAPODISTRIA, performer, 
performer, samozaposlen v kulturi, lavoratore culturale autonomo

2) ARIJANA MARKUČIČ BRECELJ, 15.12.1960 (Spol:Ž/Sesso:F), Kocjančičeva ulica 5, Via Vincenc Kocjančič- Marko 5, KOPER, CAPODISTRIA, 
prof. it. in soc., prof.ssa italiano e sociologia, koordinatorka programov, coordinatrice dei programmi

3) MATEVŽ PUCER, 27.6.1988 (Spol:M/Sesso:M), Hrvatini 40/A, Crevatini 40/A, HRVATINI, CREVATINI, dipl. ing. multimedijskih komunikacij, 
laurea in comunicazione multimediale, študent, studente

4) RENATA VIDIČ, 4.8.1980 (Spol:Ž/Sesso:F), Erjavčeva ulica 5, Via Fran Erjavec 5, KOPER, CAPODISTRIA, gl. režiserka, regista teatrale, 
samozaposlena v kulturi, lavoratrice culturale autonoma

5) ALEKSANDER TRIPAR, 15.9.1964 (Spol:M/Sesso:M), Belvedur 1, Belvedur 1, GRAČIŠČE, GRAČIŠČE, ing. ladijskega strojništva, laureato in 
meccanica navale, gostilničar, albergatore

6) NATAŠA ŠTEFANIČ, 4.6.1968 (Spol:Ž/Sesso:F), Ulica Vena Pilona 14, Via Veno Pilon 14, KOPER, CAPODISTRIA, tehniška risarka, disegnatore 
tecnico, knjigovodja, contabile

7) IZTOK KRKOČ, 21.10.1960 (Spol:M/Sesso:M), Ul. II. Prekomorske brigade 13/B, Via della II Brigata d’Oltremare 13/B, KOPER, CAPODISTRIA, 
gimnazijski tehnik, tecnico ginnasiale, javna dela, lavori di pubblica utilita’

8) VALNEA DRUŽETA, 15.12.1953 (Spol:Ž/Sesso:F), Triglavska cesta 9, Calle Monte Triglav 9, KOPER, CAPODISTRIA, arhitektka, architetta, 
upokojenka, pensionata

9) BINE SKRT, 9.12.1977 (Spol:M/Sesso:M), Erjavčeva ulica 5, Via Fran Erjavec 5, KOPER, CAPODISTRIA, diplomiran slikar, pittore diplomato, 
gospodinjec, casalingo

10) BORIS VUK, 17.9.1948 (Spol:M/Sesso:M), Levja ulica 10, Calle del Leone 10, KOPER, CAPODISTRIA, kemijski tehnik, perito chimico, 
upokojenec, pensionato

1) JANKO SEVER, 19.2.1951 (Spol:M/Sesso:M), Gabrovica 27/A, Gabrovica 27/A, GABROVICA, GABROVICA, pravnik, giurista, upokojenec, 
pensionato
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16. LISTA ZA RAZVOJ PODEŽELJA

17. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1) SANDI RAŽMAN, 26.11.1965 (Spol:M/Sesso:M), Koštabona 8/A, Koštabona 8/A, ŠMARJE, ŠMARJE, specialist prometnih ved, spec. scienze 
dei trasporti, vodja operative, responsabile attivita’ operativa

2) INGRID BARUCA, 20.12.1975 (Spol:Ž/Sesso:F), Koštabona 4/A, Koštabona 4/A, ŠMARJE, ŠMARJE, dipl. ekonomist, laurea in economia, 
učiteljica strokovnih predmetov, ins. materie professionali

3) ALEŠ SEDMAK, 6.1.1952 (Spol:M/Sesso:M), Grintovec 33/A, Grintovec 33/A, ŠMARJE, ŠMARJE, akademski slikar, pittore accademico, 
samozaposlen v kulturi, lavoratore culturale autonomo

4) BERNARDA JERMANIŠ, 11.1.1974 (Spol:Ž/Sesso:F), Cesta na Markovec 8, Strada di Monte Marco 8, KOPER, CAPODISTRIA, univ. dipl. 
ekonomist, laurea in economia, računovodja, contabile

5) MIRKO TOMŠIČ, 8.8.1954 (Spol:M/Sesso:M), Pomjan 17, Pomjan 17, ŠMARJE, ŠMARJE, strojni inženir, laurea in ingegneria meccanica, 
samostojni podjetnik, imprenditore autonomo

6) NATAŠA JERMAN, 23.1.1968 (Spol:Ž/Sesso:F), Bočaji 5, Bočaji 5, MAREZIGE, MAREZIGE, prof. ital. in angl., prof. in lingua italiana e inglese, 
profesorica ang., professoressa di lingua inglese

7) DARIJ GREGORIČ, 27.7.1952 (Spol:M/Sesso:M), Dekani 141, Dekani 141, DEKANI, DEKANI, metalurg, metallurgo, upokojenec, pensionato
8) ZDRAVKA VALENTINA JAMBROŠIČ, 15.2.1978 (Spol:Ž/Sesso:F), Kastelec 11/C, Kastelec 11/C, ČRNI KAL, ČRNI KAL, dipl. ekonomist, 

laurea in economia, vodja plač, responsabile stipendi
9) EDVIN BOŠKIN, 20.1.1969 (Spol:M/Sesso:M), Tribanska cesta 4/A, Strada di Tribano 4/A, KOPER, CAPODISTRIA, magister strojništva, dott. 

mag. in ing., vodja tehnike, responsabile tecnico
10) PETRA BANKO, 2.6.1983 (Spol:Ž/Sesso:F), Pomjan 48/B, Pomjan 48/B, ŠMARJE, ŠMARJE, dipl. ekonomist, laurea in economia, računovodja, 

contabile
11) BOŠTJAN AMBROŽIČ, 26.5.1976 (Spol:M/Sesso:M), Koštabona 6/A, Koštabona 6/A, ŠMARJE, ŠMARJE, obdelovalec lesa, lavorazione del 

legno, čistilec javnih površin, operatore ecologico
12) ANAMARIJA RUZIČ, 24.4.1980 (Spol:Ž/Sesso:F), Kvedrova cesta 24/G, Strada Kveder Dušan - Tomaž 24/G, KOPER, CAPODISTRIA, poklicna 

gostinska šola, scuola alberghiera, natakar, cameriere
13) ZORAN VILER, 28.8.1972 (Spol:M/Sesso:M), Koštabona 9/A, Koštabona 9/A, ŠMARJE, ŠMARJE, trgovec, commerciante, avtoličar, verniciatore 

di autovetture
14) PATRICIJA GRIŽON, 12.8.1965 (Spol:Ž/Sesso:F), Srgaši 20, Srgaši 20, ŠMARJE, ŠMARJE, univ. dipl. geografinja, laurea in scienze geografiche, 

nezaposlena, disoccupata 
15) SANDI ROŽNIK, 14.3.1967 (Spol:M/Sesso:M), Škocjan 22, San Canziano 22, KOPER, CAPODISTRIA, strojni tehnik, perito meccanico, 

nezaposlen, disoccupato
16) DEBORAH RUSTJA, 5.10.1976 (Spol:Ž/Sesso:F), Plavje 38, Plavje 38, ŠKOFIJE, ŠKOFIJE, cvetličarka, fioraia, cvetličarka, fioraia
17) VLADIMIR KOTERLE, 28.7.1950 (Spol:M/Sesso:M), Puče 1/D, Puče 1/D, ŠMARJE, ŠMARJE, univ. dipl. ing. elektrotehnike, laurea in ing. 

elettrotecnica, upokojenec, pensionato

1) OLGA FRANCA, 28.4.1960 (Spol:Ž/Sesso:F), Dekani 90, Dekani 90, DEKANI, DEKANI, univ. dipl. ekonomist, laurea in economia, vodja 
reševanja zavarov. prim. DZZ, res. per la ris. degli inf. dell’asa

2) IVO BEVK, 15.2.1954 (Spol:M/Sesso:M), Vojkovo nabrežje 14, Riva Janko Premrl- Vojko 14, KOPER, CAPODISTRIA, mba, mba, poslovno 
svetovanje, consulenza commerciale

3) VESNA STARMAN, 31.5.1971 (Spol:Ž/Sesso:F), Izletniška pot 28, Vicolo delle gite 28, KOPER, CAPODISTRIA, univ. dipl. soc. ped., laurea in 
soc. pedagogia, šolska svetovalna služba, servizio consulenza scolastica

4) RAJKO TEDEŠKO, 2.1.1953 (Spol:M/Sesso:M), Ilirija 22, Ilirija 22, POBEGI, POBEGHI, poslovni administrator, amministratore commerciale, 
samostojni podjetnik/prodajalec, imprenditore autonomo/commesso

5) SARA BOŽIČ, 3.12.1988 (Spol:Ž/Sesso:F), Škocjanska pot 18, Via di San Canziano 18, KOPER, CAPODISTRIA, univ. dipl. medjezikovni posr., 
laurea in mediazione linguistica, študent, studente

6) FRANC MALEČKAR, 24.12.1956 (Spol:M/Sesso:M), Premančan 28, Premanzano 28, ANKARAN, ANKARAN, gimnazijski maturant, licenza 
ginnasiale, inštruktor v cšod, istruttore nei case

7) ESTER KAPELJ, 17.2.1960 (Spol:Ž/Sesso:F), Bezovica 1/B, Bezovica 1/B, ČRNI KAL, ČRNI KAL, univ. dipl. ing. tehn. prometa, laurea ing. 
tecniche trasporto, volonterka, volontaria

8) DRAGAN SADŽAK, 16.1.1979 (Spol:M/Sesso:M), Kvedrova cesta 2, Strada Kveder Dušan - Tomaž 2, KOPER, CAPODISTRIA, ekonomski 
tehnik, tecnico in economia, podjetnik, imprenditore

9) MATEJA KOCJANČIČ, 3.4.1992 (Spol:Ž/Sesso:F), Hrastovlje 24, Hrastovlje 24, ČRNI KAL, ČRNI KAL, kuhar, natakar, cuoco, cameriere, 
gastronom hotelir, gastronomo albergatore

10) BRANKO ČEHOVIN, 23.5.1949 (Spol:M/Sesso:M), Cesta na Markovec 49, Strada di Monte Marco 49, KOPER, CAPODISTRIA, pravnik, 
giurista, upokojenec, pensionato

11) MIRELA BOŽIČ, 11.2.1960 (Spol:Ž/Sesso:F), Poljska pot 9, Vicolo Campestre 9, KOPER, CAPODISTRIA, upravno administrativni tehnik, 
perito amministrativo, /, /

12) MATEJ MEJAK, 13.8.1992 (Spol:M/Sesso:M), Levstikova ulica 3, Via Fran Levstik 3, KOPER, CAPODISTRIA, gimnazijski maturant, licenza 
ginnasiale, študent, studente

13) DIJANA MEŠTROVIĆ, 24.8.1963 (Spol:Ž/Sesso:F), Krnica 6/A, Krnica 6/A, ČRNI KAL, ČRNI KAL, dipl. medicinska sestra, laurea in 
infermieristica, vodja oddelka v domu upokojencev, caporeparto casa pensionato

14) SIMON ŠAVLE, 2.8.1981 (Spol:M/Sesso:M), Cesta XV 7, Prade-Strada XV 7, PRADE, PRADE, elektrotehnik, elettrotecnico, v elektro podjetju, 
impiegato in azienda elettrica

15) ANGELA LAMPE, 1.1.1958 (Spol:Ž/Sesso:F), Cesta XXII 8, Prade-Strada XXII 8, PRADE, PRADE, poslovodski tehnik, perito in gestione, 
asistent, assistente
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16) DEJAN BORDON, 15.11.1972 (Spol:M/Sesso:M), Gregoriči 47, Gregoriči 47, SV. ANTON, SV. ANTON, orodjar, attrezzista, samostojni 
podjetnik, imprenditore autonomo

17) LEJLA MUHAREMOVIĆ, 26.2.1996 (Spol:Ž/Sesso:F), Prisoje 8, Prisoje 8, KOPER, CAPODISTRIA, dijak vzgojiteljske šole, studente scuola 
educatori, dijak vzgojiteljske šole, studente scuola educatori

18) IVAN AGAPITO, 26.8.1950 (Spol:M/Sesso:M), Sp. Škofije 15, Sp. Škofije 15, ŠKOFIJE, ŠKOFIJE, kmet, agricoltore, upokojenec, pensionato
19) SUZANA CENČIČ, 18.4.1986 (Spol:Ž/Sesso:F), Kvedrova cesta 5, Strada Kveder Dušan - Tomaž 5, KOPER, CAPODISTRIA, dipl. med. sestra, 

laurea in infermieristica, medicinska sestra, infermiera
20) ZLATKO MUHAREMOVIĆ, 15.11.1982 (Spol:M/Sesso:M), Kvedrova cesta 5, Strada Kveder Dušan - Tomaž 5, KOPER, CAPODISTRIA, 

prodajalec, commesso, v prodajalni, commesso in negozio
21) NERMINA ČIKOTIĆ, 20.8.1977 (Spol:Ž/Sesso:F), Prisoje 8, Prisoje 8, KOPER, CAPODISTRIA, prodajalec, commesso, v prodajalni, commesso 

in negozio
22) BOJAN BARIŠIČ, 17.3.1989 (Spol:M/Sesso:M), Cesta na Markovec 1/B, Strada di Monte Marco 1/B, KOPER, CAPODISTRIA, ekonomski 

tehnik, tecnico in economia, brezposeln, disoccupato
23) BERNARD KOVAČ, 9.2.1984 (Spol:M/Sesso:M), Pahorjeva ulica 63, Via Roman Pahor 63, KOPER, CAPODISTRIA, /, /, viličarist, manovratore 

di elevatore
24) ŽARKO PREGELJ, 2.9.1956 (Spol:M/Sesso:M), Kvedrova cesta 6, Strada Kveder Dušan - Tomaž 6, KOPER, CAPODISTRIA, predmet. uč. lik. 

tehn. vzg., ins. di materia disegno ed tecnica, drž.uradnik, svet. v Min. za infr., funz.stat.cons.minist.infrastrut
25) NANCY MILANOVIC, 30.7.1990 (Spol:M/Sesso:M), Cesta X 6, Prade-Strada X 6, PRADE, PRADE, administrator spletnih strani, amministratore 

siti web, porodniška, licenza maternita’
26) DARKO STEPANČIČ, 16.3.1953 (Spol:M/Sesso:M), Dekani 267, Dekani 267, DEKANI, DEKANI, grafik, grafico, upokojenec, pensionato
27) MARIJA PREGELJ, 16.3.1947 (Spol:Ž/Sesso:F), Letoviška ulica 5, Vicolo delle Ville 5, KOPER, CAPODISTRIA, upokojenka, pensionata, 

upokojenka, pensionata
28) FLORIJAN MASTNAK, 24.4.1942 (Spol:M/Sesso:M), Vojkovo nabrežje 31/A, Riva Janko Premrl- Vojko 31/A, KOPER, CAPODISTRIA, učitelj 

slovenščine, insegnante lingua slovena, upokojenec, volonter, pensionato, volontario
29) PAVEL GOJA, 1.5.1949 (Spol:M/Sesso:M), Krkavče 36, Krkavče 36, ŠMARJE, ŠMARJE, penološka šola, paznik, scuola penalistica, vigilante, 

upokojenec, pensionato
30) VOJKO GAŠPERUT, 24.12.1949 (Spol:M/Sesso:M), Cerej 6, Cerei 6, SV. ANTON, SV. ANTON, /, /, slikar, pittore

1. ONDINA GREGORICH-DIABATÈ, 27.12.1952, (spol/sesso:Ž/F), Garibaldijeva 4/Via Giuseppe Garibaldi 4, Koper/Capodistria, Profesor An-
gleškega In Italijanskega Jezika/Professore Di Lingua Inglese E Italiana, Učitelj/Insegnante - Clio Diabatè in skupina volivcev/Clio Diabatè e 
gruppo di elettori; 

2. MARIO STEFFÈ, 15.8.1964, (spol/sesso:M/M), Bošamarin 54/Bossamarino 54, Bošamarin/Bossamarino, Koper/Capodistria, Koordinator kul-
turnih programov/ Coordinatore Dei Programmi Culturali - Alessandro Steffè in skupina volivcev/ Alessandro Steffè e gruppo di elettori;

3. ALESSANDRA ARGENTI TREMUL, 24.12.1971, (spol/sesso:Ž/F), Arjol 12a/Ariol 12a, Bertoki/Bertocchi, Zgodovinar/Laurea In Storia, Novi-
nar/Giornalista - Maurizio Tremul in skupina volivcev/ Maurizio Tremul e gruppo di elettori;

4. DAMIAN FISCHER, 21.4.1975, (spol/sesso:M/M), Pomjan 1, Šmarje, Novinar/Giornalista, Novinar/Giornalista - Gregor Basiaco in skupina 
volivcev / Gregor Basiaco e gruppo di elettori;

5. ALBERTO SCHERIANI, 12.7.1964, (spol/sesso:M/M), Hrvatini 13/Crevatini 13, Hrvatini/Crevatini, Profesor Zgodovine/Professore Di Storia, 
Ravnatelj/Preside - Fulvio Richter in skupina volivcev/ Fulvio Richter e gruppo di elettori

Volilna enota št. 1
Circoscrizione elettorale n. 1
1) MARIA PIA CASAGRANDE, 8.12.1944 (Spol:Ž/Sesso:F), Hrvatini 9, Crevatini 9, Hrvatini, Crevatini, učiteljica, insegnante, upokojenka, pensionata 

- Alfred Štok in skupina volivcev, Alfred Štok e gruppo di elettori “La nostra voce per Capodistria”
2) DAVID FRANCESCONI, 15.8.1977 (Spol:M/Sesso:M), Kmečka ulica 11, Via degli Agricoltori 11, Koper, Capodistria, grafik, grafico, grafik, grafico 

- Ondina Gregorich in skupina volivcev, Ondina Gregorich e gruppo di elettori “Alleanza civica”
3) DAMIAN FISCHER, 21.4.1975 (Spol:M/Sesso:M), Pomjan 1, Pomjan 1, Šmarje, Šmarje, novinar, giornalista, novinar, giornalista - Alfred Štok in 

skupina volivcev, Alfred Štok e gruppo di elettori “La nostra voce per Capodistria”
4) GIANFRANCO STANCICH, 20.12.1969 (Spol:M/Sesso:M), Cesta na Markovec 63/17, Montemarco 63/17, Koper, Capodistria, učitelj klarineta, 

insegnante di clarinetto, učitelj, insegnante - Alfred Štok in skupina volivcev, Alfred Štok e gruppo di elettori “La nostra voce per Capodistria”
5) CLIO DIABATE’, 15.11.1982 (Spol:Ž/Sesso:F), Garibaldijeva ulica 4, Via Giuseppe Garibaldi 4, Koper, Capodistria, univerzitetna diplomirana 

politologinja, dot.ssa in scienze politiche, evroprojektant, organizator kulturnih dogodkov, europrogettista, organizzatore di eventi culturali - 
Ondina Gregorich in skupina volivcev, Ondina Gregorich e gruppo di elettori “Alleanza civica”

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER, PRIPADNIKOV ITALIJANSKE 
NARODNE SKUPNOSTI, dne 5. oktobra 2014
ELENCO DEI CANDIDATI APPROVATI PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA, 
RAPPRESENTANTI DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA, del 5 ottobre 2014

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV SVETA SAMOUPRAVNE SKUPNOSTI ITALIJANSKE NARODNOSTI KOPER, dne 
5. oktobra 2014
ELENCO DEI CANDIDATI APPROVATI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA 
NAZIONALITÀ ITALIANA DI CAPODISTRIA, del 5 ottobre 2014
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6) KOSTIA POLDRUGOVAC, 23.8.1986 (Spol:M/Sesso:M), Dolinska cesta 3/i, Strada della Valle 3/i, Koper, Capodistria, študent, studente universitario, 
gostinski delavec, operatore ristorazione - Ondina Gregorich in skupina volivcev, Ondina Gregorich e gruppo di elettori “Alleanza civica”

7) LUISA ANGELINI-LIČEN, 5.1.1954 (Spol:Ž/Sesso:F), Pobeška cesta 2, Strada di Pobeghi, Koper, Capodistria, docent, docente, ravnatelj, preside - 
Alfred Štok in skupina volivcev, Alfred Štok e gruppo di elettori “La nostra voce per Capodistria”

8) ALBERTO SCHERIANI, 12.7.1964 (Spol:M/Sesso:M), Hrvatini 13, Crevatini 13, Hrvatini, Crevatini, profesor zgodovine, professore di storia, 
ravnatelj, preside - Alfred Štok in skupina volivcev, Alfred Štok e gruppo di elettori “La nostra voce per Capodistria”

9) DIEGO SAMSA, 11.4.1968 (Spol:M/Sesso:M), Kolomban 24, Colombano 24, Kolomban, Colombano, diplomirani varstvoslovec, laurea in scienze 
di sigurezza, policijski inšpektor, ispettore di polizia - Ondina Gregorich in skupina volivcev, Ondina Gregorich e gruppo di elettori “Alleanza civica”

10) ROBERTA VINCOLETTO, 12.7.1976 (Spol:Ž/Sesso:F), Hrvatini 57/e, Crevatini 57/e, Hrvatini, Crevatini, profesor, professoressa, vodja programov, 
capo programa - Alfred Štok in skupina volivcev, Alfred Štok e gruppo di elettori “La nostra voce per Capodistria”

11) SANDRA VITOŠEVIĆ, 22.1.1975 (Spol:Ž/Sesso:F), Kvedrova cesta 8, Via Kveder 8, Koper, Capodistria, profesorica, professoressa, profesorica, 
professoressa - Alfred Štok in skupina volivcev, Alfred Štok e gruppo di elettori “La nostra voce per Capodistria”

12) TINA KOMEL, 13.4.1980 (Spol:Ž/Sesso:F), Rozmanova ulica 9, Via Rozman 9, Koper, Capodistria, diplomirana ekonomistka, laureata in economia, 
državna uslužbenka, impiegato statale - Ondina Gregorich in skupina volivcev, Ondina Gregorich e gruppo di elettori “Alleanza civica” 

13) ANDREA DILIČ, 3.8.1984 (Spol:M/Sesso:M), Čevljarska ulica 31, Calegaria 31, Koper, Capodistria, gimnazijski maturant, maturita ginnasiale, 
glasbenik, musicista - Ondina Gregorich in skupina volivcev, Ondina Gregorich e gruppo di elettori “Alleanza civica”

14) MARCO APOLLONIO, 23.2.1964 (Spol:M/Sesso:M), Pobeška cesta 42, Strada di Pobeghi 42, Koper, Capodistria, docent, docente, knjižničar, 
bibliotechario - Alfred Štok in skupina volivcev, Alfred Štok e gruppo di elettori “La nostra voce per Capodistria”

15) FULVIO RICHTER, 25.1.1950 (Spol:M/Sesso:M), Krožna cesta 67, Strada circolare 67, Koper, Capodistria, profesor, profesor, profesor, profesor - 
Alfred Štok in skupina volivcev, Alfred Štok e gruppo di elettori “La nostra voce per Capodistria”

16) VILI KUZMAN, 30.3.1960 (Spol:M/Sesso:M), Spodnje Škofije 207, Spodnje Škofije 207, Škofije, Škofije, ekonomski tehnik, tecnico di economia, 
snemalec, operatore di ripresa - Ondina Gregorich in skupina volivcev, Ondina Gregorich e gruppo di elettori “Alleanza civica”

17) PATRIZIA DAGRI, 24.2.1963 (Spol:Ž/Sesso:F), Kozlovičeva ulica 7, Via Kristjan Kozlovič 7, Koper, Capodistria, diplomirana ekonomistka, laureata 
in economia, svetovalka uprave za informatiko, consulente dell’ dellamistrazione per l’ informatica - Ondina Gregorich in skupina volivcev, Ondina 
Gregorich e gruppo di elettori “Alleanza civica”

18) ANJA GREGORICH, 17.2.1984 (Spol:Ž/Sesso:F), Gozdna pot 6, Vicolo al Bosco 6, Koper, Capodistria, ekonomski tehnik, tecnico in economia, 
tehnik za mikrofilm/arhivar, tecnico di microfilm/archivista - Ondina Gregorich in skupina volivcev, Ondina Gregorich e gruppo di elettori 
“Alleanza civica”

1. KRAJEVNA SKUPNOST BERTOKI / COMUNITA` LOCALE BERTOCCHI

Volilna enota št. 1
Circoscrizione elettorale n. 1
1) KAREL ZAHAR, 13.3.1960 (Spol:M/Sesso:M), Cesta borcev 22, Strada dei Combattenti 22, Bertoki, Bertocchi, kvalificiran strugar, raschiatore 

qualificato, nezaposlen, disoccupato - Tončka Štemberger in Skupina Volivcev
2) IVAN RATOŠA, 31.5.1948 (Spol:M/Sesso:M), Cesta med vinogradi 2, Strada fra i Vigneti 2, Bertoki, Bertocchi, električar, elettricista, upokojenec, 

pensionato – DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
3) JANA GOJANOVIĆ PURGER, 24.9.1955 (Spol:Ž/Sesso:F), Cesta borcev 23, Strada dei Combattenti 23, Bertoki, Bertocchi, arhitekt, architetto, 

urbanist, urbanista – Tončka Štemberger in Skupina Volivcev
4) LUKA PAROVEL, 9.8.1980 (Spol:M/Sesso:M), Markova ulica 56, Via Vincenc Kocjančič – Marko 56, Bertoki, Bertocchi, gostinski tehnik, perito 

alberghiero, kmet, agricoltore - Tončka Štemberger in Skupina Volivcev
5) LUKA LJUTIČ, 8.3.1976 (Spol:M/Sesso:M), Pobeška cesta 19, Strada di Pobeghi 19, Bertoki, Bertocchi, gostinski tehnik, perito alberghiero, 

prokurist, procuratore - Oljka

Volilna enota št. 2
Circoscrizione elettorale n. 2
1) IGOR TURK, 6.6.1975 (Spol:M/Sesso:M), Cesta med vinogradi 36, Strada fra i vigneti 36, Bertoki, Bertocchi, gostinski tehnik, perito alberghiero, 

voznik, autista - Tončka Štemberger in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 3
Circoscrizione elettorale n. 3
1) GRACIJELA VELJKOVIĆ, 7.12.1967 (Spol:Ž/Sesso:F), Sermin 34, Sermin 34, Bertoki, Bertocchi, bolničar, infermiere, socialna oskrba, 

assistenza sociale - Tončka Štemberger in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 4
Circoscrizione elettorale n. 4
1) ANDREJ KRMAC, 25.5.1980 (Spol:M/Sesso:M), Arjol 3, Ariol 3, Bertoki, Bertocchi, ekonomski tehnik, tecnico in economia, nosilec gostinske 

dejavnosti, ristoratore - Tončka Štemberger in Skupina Volivcev

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER, dne 
5. oktobra 2014
ELENCO DEI CANDIDATI APPROVATI PER ELEZIONI DEI MEMBRI DEI CONSIGLI DELLE COMUNITÀ LOCALI PRESENTI NEL TERRITORIO 
DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA, del 5 ottobre 2014
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Volilna enota št. 5
Circoscrizione elettorale n. 5
1) MIRELA BOŽIČ, 11.2.1960 (Spol:Ž/Sesso:F), Poljska pot 9, Vicolo Campestre 9, Bertoki, Prade, upravno administrativni tehnik, amministratore, 

javna dela, lavori socialmente utili – Slovenska ljudska stranka
2) SIMON ŠAVLE, 2.8.1981 (Spol:M/Sesso:M), Cesta XV 7, Strada XV 7, Prade, Prade, elektrotehnik, elettrotecnico, zaposlen v elektro podjetju, 

impiegato presso ditta di elettronica - Slovenska ljudska stranka
3) VIDA SUMIĆ, 1.12.1948 (Spol:Ž/Sesso:F), Kurirska cesta 10, Kurirska cesta 10, Prade, Prade, ekonomist, economista, upokojenka, pensionata 

- Tončka Štemberger in Skupina Volivcev
4) BOJANA BRATAŠEVEC, 25.1.1959 (Spol:Ž/Sesso:F), Lovorova ulica 3, Via dell´Alloro 3, Prade, Prade, univ.dipl.prav, laureata in giurisprudenza, 

dir. pravnega sektorja, direttore del settore giudiziario - Tončka Štemberger in Skupina Volivcev
5) MATJAŽ KOZLOVIČ, 25.12.1976 (Spol:M/Sesso:M), Cesta XII 10, Strada XII 10, Prade, Prade, elektrotehnik, elettrotecnico, nezaposlen, 

disoccupato - Tončka Štemberger in Skupina Volivcev
6) ŽELJKO FILIPČIČ, 12.8.1946 (Spol:M/Sesso:M), Cesta XI 5, Strada XI 5, Prade, Prade, univ. dipl.prav, laureato in giurisprudenza, upokojenec, 

pensionato - Tončka Štemberger in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 6
Circoscrizione elettorale n. 6
1) SUZANA BERTOK KUHAR, 18.5.1966 (Spol:Ž/Sesso:F), Markova ulica 8/A, Via Vincenc Kocjančič – Marko 8/a, Bertoki, Bertocchi, 

vzgojiteljica, educatrice, vzgojiteljica predšolskih otrok, educatricev - Marija Bertok in Skupina Volivcev, Marija Bertok e gruppo di elettori

2. KRAJEVNA SKUPNOST BORŠT

Volilna enota št. 1
1) JERNEJ JERMAN, 28.4.1970 (Spol:M), Boršt 3/b, Boršt, oblikovalec kovin, skladiščnik – Lucjan Šavron in Skupina Volivcev
2) KRISTINA JURINČIČ RADOVAC, 8.9.1982 (Spol:Ž), Boršt 58/a, Boršt, mag. upravnih ved, samostojni svetovalec - Lucjan Šavron in Skupina Volivcev
3) JOSIP KODARIN, 29.6.1955 (Spol:M), Boršt 22/a, Boršt, strojnik, upokojenec – Lucjan Šavron in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 2
1) VASJA NANUT, 27.7.1964 (Spol:M), Labor 26/a, Labor, profesor likovne umetnosti, profesor likovne umetnosti – Solidarnost, za pravično 

družbo
2) DINO SHARAN, 8.2.1958 (Spol:M), Labor 46, Labor, duhovnik, nezaposlen - Lucjan Šavron in Skupina Volivcev
3) NATAŠA BRATUŽ, 19.1.1970 (Spol:Ž), Labor 8, Labor, višja fizioterapevtka, višja fizioterapevtka - Solidarnost, za pravično družbo
4) KSENIJA VERGAN, 6.10.1962 (Spol:Ž), Labor 11, Labor, poslovni tajnik, pomočnik direktorja - Lucjan Šavron in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 3
1) MARTIN KAC, 11.11.1990 (Spol:M), Glem 12, Glem, elektrotehnik, tonski mojster – Lucjan Šavron in Skupina Volivcev
2) SUZANA RADOVAC JERMAN, 20.10.1979 (Spol:Ž), Glem 6, Glem, ekonomski komercialni tehnik, prodajalec - Lucjan Šavron in Skupina Volivcev

3. KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI KAL

Volilna enota št. 1
1) NEVIO KOCJANČIČ, 13.2.1966 (Spol:M), Dol 16, Dol, ekonomski tehnik, direktor podjetja – Uroš Šavron in Skupina Volivcev
2) UROŠ ŠAVRON, 1.4.1984 (Spol:M), Dol 7, Dol, ekonomski tehnik, preglednik kanalizacije - Boris Kopriva in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 2
1) DENIS KOCJANČIČ, 27.7.1970 (Spol:M), Hrastovlje 24, Hrastovlje, gradbeni tehnik, upravljalec prevozov - Miha Trček in Skupina Volivcev
2) ORJANA TRČEK, 29.9.1966 (Spol:Ž), Hrastovlje 11/a, Hrastovlje, diplomirani ekonomist, računovodja - Iztok Cah in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 3
1) DIJANA MEŠTROVIĆ, 24.8.1963 (Spol:Ž), Krnica 6/a, Krnica, dipl. med. sestra, vodja oddelka v domu upokojencev – Slovenska ljudska stranka
2) DAVOR MONTANIČ, 27.12.1974 (Spol:M), Krnica 25, Krnica, avtomehanik, upravljalec dvigal - Denis Božič in Skupina Volivcev
3) MARIJ CAH, 8.10.1945 (Spol:M), Rižana 17, Rižana, trgovec, upokojenec - Edo Šik in Skupina Volivcev
4) JANKO OKOREN, 2.5.1964 (Spol:M), Krnica 24, Krnica, kovinar, samostojni podjetnik - Iztok Cah in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 4
1) MARKO KOVAČIČ, 30.8.1979 (Spol:M), Črni Kal 61/a, Črni Kal, pravnik, komandir PP - Rajko Cah in Skupina Volivcev
2) MATJAŽ CAH, 25.9.1973 (Spol:M), Črni Kal 2/c, Črni Kal, trgovec, delavec - Vesna Pavlič in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 5
1) JANKO SEVER, 19.2.1951 (Spol:M), Gabrovica 27/a, Gabrovica, pravnik, upokojenec - Iztok Cah in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 6
1) DARIO LAZAR, 18.12.1955 (Spol:M), Osp 43, Osp, avtoklepar, skladiščni šofer - Iztok Cah in Skupina Volivcev 
2) ORJANA VATOVEC, 27.11.1981 (Spol:Ž), Osp 16, Osp, dipl. ekonomist, računovodja administrator – Stranka Mira Cerarja
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Volilna enota št. 7
1) ALEŠ ŠKAMPERLE, 5.8.1967 (Spol:M), Podpeč 5, Podpeč, železničar, skladiščnik - Marija Kocjančič in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 8
1) INGRID CUNJA KOCBEK, 6.10.1966 (Spol:Ž), Bezovica 8, Bezovica, ekonomski tehnik, samozaposlen - Iztok Cah in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 9
1) ANDREJA ODAR, 4.2.1978 (Spol:Ž), Loka 3, Loka, univ. dipl. pravnik, pravnik - Iztok Cah in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 10
1) BOJAN TAVČAR, 4.6.1960 (Spol:M), Predloka 13, Predloka, dipl. ing. tehn. transporta, samostojni strokovni delavec - Stranka Mira Cerarja
2) BORIS CERGOL, 29.1.1950 (Spol:M), Predloka 21, Predloka, mizar, upokojenec - Iztok Cah in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 11
1) KATJUŠA JESENIČNIK, 18.12.1971 (Spol:Ž), Socerb 12/a, Socerb, dipl. ekonomist, referent - Iztok Cah in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 12
1) MATJAŽ ANDREJAŠIČ, 29.12.1979 (Spol:M), Praproče 13, Praproče, pravnik, direktor - Iztok Cah in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 13
1) NATAŠA ČOTAR, 15.2.1977 (Spol:Ž), Kortine 8/a, Kortine, dipl. ekonomist, poslovna sekretarka - Iztok Cah in Skupina Volivcev

4. KRAJEVNA SKUPNOST DEKANI

Volilna enota št. 1
1) ALFRED ŠTEFANČIČ, 13.8.1964 (Spol:M), Dekani 10, Dekani, ing. prometne tehnologije, direktor - Ivan Grdina in Skupina Volivcev
2) TARCIZIJA KOFOL, 28.10.1964 (Spol:Ž), Dekani 26, Dekani, dipl. prof. razrednega pouka, razredna učiteljica - Ivan Grdina in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 2
1) RUNKO VLADIMIR, 9.5.1965 (Spol:M), Dekani 114, Dekani, ekonomski tehnik, tehnični strokovni sodelavec - Ivan Grdina in Skupina Volivcev
2) INGRID KOCJANČIČ, 11.6.1966 (Spol:Ž), Dekani 136/a, Dekani, dipl. ekonomist un.spec., tajnik članice univerze - Ivan Grdina in Skupina 

Volivcev

Volilna enota št. 3
1) SANDRA BERTOK, 24.2.1971 (Spol:Ž), Dekani 67, Dekani, gimnazijski maturant, disponent v prodaji - Ivan Grdina in Skupina Volivcev
2) VESNA REBEC, 1.8.1975 (Spol:Ž), Dekani 76/n, Dekani, dipl. ekonomist, vodja službe – DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije

Volilna enota št. 4
1) DARKO STEPANČIČ, 16.3.1953 (Spol:M), Dekani 267, Dekani, grafik, upokojenec – Slovenska ljudska stranka
2) JOŽEF ČMAJ, 26.5.1956 (Spol:M), Dekani 309, Dekani, črkoslikar, črkoslikar - Ivan Grdina in Skupina Volivcev
3) EMIL GREGORIČ, 10.11.1966 (Spol:M), Dekani 228/b, Dekani, univ.dipl.ing. elektrotehnike, samostojni podjetnik - Vladimir Runko in 

Skupina Volivcev

Volilna enota št. 5
1) PATRICIJ HLAJ, 16.6.1964 (Spol:M), Dekani 197, Dekani, ekonomist, samostojni podjetnik - Vladimir Runko in Skupina Volivcev
2) DARIJ GREGORIČ, 27.7.1952 (Spol:M), Dekani 141, Dekani, oblikovalec kovin, upokojenec - Jan Gregorič in Skupina Volivcev
3) IGOR ŠTURMAN, 12.9.1985 (Spol:M), Dekani 165, Dekani, gimnazijski maturant, prodajni svetovalec - Ivan Grdina in Skupina Volivcev
4) BORIS RODELA, 14.9.1953 (Spol:M), Dekani 38, Dekani, gradbeni delovodja, upokojenec - Matej Rodela in Skupina Volivcev

5. KRAJEVNA SKUPNOST GRAČIŠČE

Volilna enota št. 1
1) DAMJAN FRANCA, 4.9.1969 (Spol:M), Butari 4, Butari, avtoklepar, poslovodja - Babič Klavdijo in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 2
1) DAVID HRVATIN, 22.7.1984 (Spol:M), Movraž 82, Movraž, strojni tehnik, poklicni gasilec - Babič Klavdijo in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 3
1) PETER FRANCA, 4.5.1955 (Spol:M), Gračišče 53, Gračišče, steklar, upokojenec - Babič Klavdijo in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 4
1) DUŠAN ARKO, 14.10.1958 (Spol:M), Kubed 53, Kubed, specialist prometnih ved, kriminalistični inšpektor - Babič Klavdijo in Skupina Volivcev
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Volilna enota št. 5
1) TATJANA ŠAV, 9.9.1962 (Spol:Ž), Movraž 64/a, Movraž, ekonomistka, gospodinja - Babič Klavdijo in Skupina Volivcev
Volilna enota št. 6
1) SIMON BEMBIČ, 10.9.1984 (Spol:M), Poletiči 1/a, Poletiči, trgovec, prodajni svetovalec - Babič Klavdijo in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 7
1) SIMON RAŽMAN, 22.4.1976 (Spol:M), Popetre 34, Popetre, univ. dipl. zoolog, marketinški svetovalec - Slovenska ljudska stranka
2) JANKA KLANČAR, 22.5.1983 (Spol:Ž), Popetre 6/a, Popetre, ekonomski tehnik, finančno računovodski delavec – OLJKA
3) WILLIAM ŠEPAC, 18.7.1986 (Spol:M), Popetre 1/c, Popetre, ekonomski tehnik, prodajalec vozil - Babič Klavdijo in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 8
1) JANKO GREGORIČ, 6.6.1956 (Spol:M), Lukini 17, Lukini, vodovodni inštalater, upokojen - Babič Klavdijo in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 9
1) ROBERT BABIČ, 12.11.1972 (Spol:M), Smokvica 22, Smokvica, ekonomski tehnik, organizator logistike - Babič Klavdijo in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 10
1) AVGUSTA FRANCA, 1.5.1954 (Spol:Ž), Gračišče 55, Gračišče, dipl. ekonomistka, upokojenka - Babič Klavdijo in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 11
1) URŠKA KLANČAR, 6.3.1982 (Spol:Ž), Trebeše 24, Trebeše, univ. dipl. agronom, samostojni podjetnik – Slovenska ljudska stranka
2) MARKO PERKLIČ, 9.4.1981 (Spol:M), Trebeše 24, Trebeše, dipl. ekonomist, dispečer - Babič Klavdijo in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 12
1) MIRAN TRIPAR, 5.10.1965 (Spol:M), Sokoliči 4, Sokoliči, voznik, brezposeln - Babič Klavdijo in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 13
1) LUKA STEGEL, 6.11.1982 (Spol:M), Zabavlje 14/a, Zabavlje, plovbni tehnik, referent v pomorski agenciji - Babič Klavdijo in Skupina Volivcev

6. KRAJEVNA SKUPNOST GRADIN

Volilna enota št. 1
1) ALEKSANDER MARKEŽIČ, 19.6.1973 (Spol:M), Pregara 42, Pregara, monter, vodja premika - Bojan Markežič in Skupina Volivcev
2) MILOVAN MARKEŽIČ, 3.10.1957 (Spol:M), Pregara 2/a, Pregara, orodjar, orodjar - Ditka Markežič in Skupina Volivcev
3) MARIJAN MARKEŽIČ, 25.11.1946 (Spol:M), Pregara 28/c, Pregara, komercialist, prokurist - Markežič Marijan in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 2
1) GRACIJAN PERIČ, 16.8.1949 (Spol:M), Abitanti 10, Abitanti, ekonomist, upokojenec - Andreja Arčon in Skupina Volivcev
2) VINKO ŠAVLE, 15.11.1965 (Spol:M), Gradin 4, Gradin, ekonomist, samostojni podjetnik - Valerija Šavle in Skupina Volivcev
3) KLAVDIJO ŠAVRON, 25.3.1957 (Spol:M), Gradin 1/a, Gradin, avtomehanik voznik, na zavodu - Goran Šavron in Skupina Volivcev
4) VLADO PAVLIČ, 20.1.1953 (Spol:M), Brezovica Pri Gradinu 2/b, Brezovica Pri Gradinu, mesar, upokojenec - Boštjan Pavlič in Skupina Volivcev
5) DEAN PAVLIČ, 9.1.1976 (Spol:M), Brezovica Pri Gradinu 34/a, Brezovica Pri Gradinu, ekonomsko komercialni tehnik, voznik avtobusa - Dean 

Pavlič in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 3
1) MIRAN RADIN, 20.1.1974 (Spol:M), Topolovec 17/a, Topolovec, avtoklepar, šofer - Kocjančič Marija in Skupina Volivcev
2) SLAVIMIR KOCJANČIČ, 15.1.1955 (Spol:M), Belvedur 2, Belvedur, kmetijski tehnik, kmet - Radin Nataša in Skupina Volivcev

7. KRAJEVNA SKUPNOST HRVATINI / COMUNITA` LOCALE CREVATINI

Volilna enota št. 1
Circoscrizione elettorale n. 1
1) MARINA PERENIČ, 20.9.1955 (Spol:Ž/Sesso:F), Kolomban 23, Colombano 23, Kolomban, Colombano, vzgojiteljica, educatrice, vzgojiteljica, 

educatrice - Rajko Rossetto in Skupina Volivcev
2) DAVID APOLLONIO, 23.6.1965 (Spol:M/Sesso:M), Kolomban 67/b, Colombano 67/b, Kolomban, Colombano, avtomehanik, automeccanico, 

samostojni podjetnik, imprenditore autonomo - Rajko Rossetto in Skupina Volivcev
3) SILVANA ŠAVRON, 9.12.1945 (Spol:Ž/Sesso:F), Kolomban 17, Colombano 17, Kolomban, Colombano, učiteljica, insegnante, upokojenec, 

pensionato - Rajko Rossetto in Skupina Volivcev
4) SREČKO BILAS, 11.3.1957 (Spol:M/Sesso:M), Kolomban 34/b, Colombano 34/b, Hrvatini, Crevatini, strojni tehnik, macchinista, podjetnik, 

imprenditore – Združena levica
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Volilna enota št. 2
Circoscrizione elettorale n. 2
1) GIANFRANCO KOZLOVIČ, 18.4.1954 (Spol:M/Sesso:M), Hrvatini 106/a, Crevatini 106/a, Hrvatini, Crevatini, poslovodja, amministratore, 

upokojenec, pensionato - Rajko Rossetto in Skupina Volivcev
2) NADA ČERNE, 21.6.1959 (Spol:Ž/Sesso:F), Hrvatini 17, Crevatini 17, Hrvatini, Crevatini, ekonomski tehnik, tecnico in economia, računovodja, 

contabile - Rajko Rossetto in Skupina Volivcev
3) MAJDA DEJANOVIĆ, 20.2.1945 (Spol:Ž/Sesso:F), Hrvatini 100/a, Crevatini 100/a, Hrvatini, Crevatini, predmetni učitelj, insegnante di materia, 

upokojenka, pensionata - Rajko Rossetto in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 3
Circoscrizione elettorale n. 3
1) PAVEL KORADIN, 13.5.1938 (Spol:M/Sesso:M), Hrvatini 132, Crevatini 132, Hrvatini, Crevatini, mizar, falegname, upokojenec, pensionato – 

DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
2) NEVIJ KAVREČIČ, 28.4.1959 (Spol:M/Sesso:M), Hrvatini 177, Crevatini 177, Hrvatini, Crevatini, gradbeni tehnik, perito edile, direktor, 

direttore - Rajko Rossetto in Skupina Volivcev
3) LEONIDA KRAMAR, 21.3.1967 (Spol:Ž/Sesso:F), Hrvatini 222, Crevatini 222, Hrvatini, Crevatini, inženir prometa, ingegnere dei trasporti, 

vodja oddelka, caporeparto - Rajko Rossetto in Skupina Volivcev
4) FRANC MALEČKAR, 24.12.1956 (Spol:M/Sesso:M), Premančan 28, Premanzano 28, Premančan, Crevatini, gimnazijski maturant, licenza 

ginnasiale, inštruktor C CŠOD, istruttore presso CŠOD – Slovenska ljudska stranka
5) ORNELO JERMAN, 24.2.1958 (Spol:M/Sesso:M), Hrvatini 152, Crevatini 152, Hrvatini, Crevatini, komercijalist, commercialista, vodja enote, 

capo filiale - Rajko Rossetto in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 4
Circoscrizione elettorale n. 4
1)  ALFRED ŠTOK, 4.12.1966 (Spol:M/Sesso:M), Kolomban 42/a, Colombano 42/a, Kolomban, Colombano, trgovinski poslovodja, gestore di 

negozio, direktor, direttore - Alberto Scheriani in Skupina Volivcev, Alberto Scheriani e gruppo di elettori

8. KRAJEVNA SKUPNOST KOPER CENTER / COMUNITA` LOCALE CAPODISTRIA CENTRO
 
Volilna enota št. 1
Circoscrizione elettorale n. 1
1) IRENA URBIČ MATELIČ, 17.10.1952 (Spol:Ž/Sesso:F), Tumova ulica 2, Calle Henrik Tuma 2, Koper, Capodistria, učiteljica, insegnante, 

upokojenka, pensionata - Združena Levica
2) DRITON DURMIŠI, 5.11.1980 (Spol:M/Sesso:M), Župančičeva ulica 2, Via Oton Župančič 2, Koper, Capodistria, natakar, cameriere, brezposeln, 

disoccupato – Solidarnost, za pravično družbo
3) MATEJ TAŠNER VATOVEC, 6.2.1983 (Spol:M/Sesso:M), Nazorjev trg 1/b, Piazzetta Vladimir Nazor 1/b, Koper, Capodistria, doktor znanosti, 

dott. di ricerca, poslanec, deputato - Združena Levica
4) MAJA TAŠNER VATOVEC, 14.3.1986 (Spol:Ž/Sesso:F), Nazorjev trg 1/b, Piazzetta Vladimir Nazor 1/b, Koper, Capodistria, diplomirana 

kulturolog. in antropol., laureata in culturologia e antropologia, brezposelna, disoccupata - Združena Levica
5) OLIVERA NIGROVIĆ, 6.4.1952 (Spol:Ž/Sesso:F), Kidričeva ulica 10, Via Boris Kidrič 10, Koper, Capodistria, gimnazijski maturant, licenza 

ginnasiale, upokojenka, pensionata - Oljka
6) TOMAŽ KREVATIN, 21.5.1975 (Spol:M/Sesso:M), Pobočna cesta 5, Calle del Poggio 5, Koper, Capodistria, ekonomski tehnik, tecnico in 

economia, sistemski inženir, ingegnere di sistema - Mitja Vatovec in Skupina Volivcev
7) ALENKA ANDRIJAŠIČ, 9.10.1973 (Spol:Ž/Sesso:F), Belveder 8, Belvedere 8, Koper, Capodistria, mag. prava, dott. magistrale in giurisprudenza, 

sekretar na Min. za infr. in prostor, segretario presso il Ministero per l’infrastruttura ed il territorio - Mitja Vatovec in Skupina Volivcev
8) ALEKSANDER ŽERJAL, 17.12.1941 (Spol:M/Sesso:M), Čevljarska ulica 8, Calegaria 8, Koper, Capodistria, univ. dipl. ing. strojništva, laureato 

in ingegneria meccanica, upokojenec, pensionato - Oljka
9) NINA KRIVEC RUDOLF, 13.11.1975 (Spol:Ž/Sesso:F), Kettejeva ulica 14, Via Dragotin Kette 14, Koper, Capodistria, ekonomski tehnik, tecnico 

in economia, vodja lokala, gestore di locale - Mitja Vatovec in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 2
Circoscrizione elettorale n. 2
1) BARBARA POLJŠAK, 4.9.1971 (Spol:Ž/Sesso:F), Santorijeva ulica 2/a, Via Santorio 2/a, Koper, Capodistria, frizerka, parrucchiera, frizerka, 

parrucchiera - Mitja Vatovec in Skupina Volivcev
2) DANIJEL RIHTER, 18.11.1972 (Spol:M/Sesso:M), Levja ulica 6, Calle del Leone 6, Koper, Capodistria, plovni tehnik, perito nautico, pristaniški 

nadzornik, controllore portuale - Mitja Vatovec in Skupina Volivcev
3) KATJA KATARINA PEGAN, 9.10.1965 (Spol:Ž/Sesso:F), Santorijeva ulica 4, Via Santorio 4, Koper, Capodistria, diplomiran gledališki režiser, 

laureato in regia teatrale, direktor gledališča, direttore del teatro - Mitja Vatovec in Skupina Volivcev
4) ZIJAD SVRAKA, 25.9.1973 (Spol:M/Sesso:M), Pobegova ulica 6, Via Marjan Pobega 6, Koper, Capodistria, pleskar, imbianchino, podjetnik, 

imprenditore autonomo - Oljka
5) MIRELA IMAMOVIĆ, 1.10.1983 (Spol:Ž/Sesso:F), Kidričeva ulica 43, Via Boris Kidrič 43, Koper, Capodistria, ekonomski tehnik, tecnico in 

economia, podjetnica, imprenditrice - Oljka
6) SAMIR ČEHIĆ, 15.5.1967 (Spol:M/Sesso:M), Goriška ulica 13, Via Gorizia 13, Koper, Capodistria, gastronom hotelier, alberghiere gastronomo, 

nezaposlen, disoccupato – Oljka
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7) LUCIJAN PELICON, 16.7.1940 (Spol:M/Sesso:M), Župančičeva ulica 20, Via Oton Župančič 20, Koper, Capodistria, eletkrotehnik, elettrotecnico, 
upokojenec, pensionato - Solidarnost, za pravično družbo

8) ROBERT ŠUC, 22.8.1964 (Spol:M/Sesso:M), Gregorčičeva ulica 2, Via Simon Gregorčič 2, Koper, Capodistria, kmet, agricoltore, podjetnik, 
imprenditore – Stranka Mira Cerarja

9) BORIS STEPANČIČ, 15.3.1948 (Spol:M/Sesso:M), Ulica Agrarne reforme 26, Via della Reforma Agraria 26, Koper, Capodistria, ing. pomorskega 
prometa, ingegnere dei trasporti, upokojenec, pensionato - DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije

10) BOJAN VIDIC, 19.3.1968 (Spol:M/Sesso:M), Goriška ulica 7, Via Gorizia 7, Koper, Capodistria, strojni ključavničar, chiavaiolo, podjetnik, 
imprenditore - Združena levica

Volilna enota št. 3
Circoscrizione elettorale n. 3
1) MIRJANA ZIRALDO, 5.10.1954 (Spol:Ž/Sesso:F), Bošadraga 8, Bossadraga 8, Koper, Capodistria, gostinski tehnik, perito alberghiero, delo v 

gostinstvu, ristoratore - Mitja Vatovec in Skupina Volivcev
2) DANIJEL CEP, 4.8.1966 (Spol:M/Sesso:M), Ferrarska ulica 17, Via Ferrara 17, Koper, Capodistria, ekonomski tehnik, tecnico in economia, 

podžupan MOK, vicesindaco del CCC - Mitja Vatovec in Skupina Volivcev
3) ROMEO PALČIČ, 27.12.1974 (Spol:M/Sesso:M), Vojkovo nabrežje 14, Riva Janko Premrl Vojko 14, Koper, Capodistria, univ. dipl. ing. grad, 

laureato in ingegneria edile, svetovalec, consulente - Stranka Mira Cerarja
4) JADRANKA BRATOŽ, 7.5.1978 (Spol:Ž/Sesso:F), Krpanova ulica 11/a, Via Martin Krpan 11/a, Koper, Capodistria, poslovni tehnik, 

amministratore, natakarica, cameriera - Mitja Vatovec in Skupina Volivcev
5) VIDA GRAČNAR, 6.5.1957 (Spol:Ž/Sesso:F), Burlinova ulica 1, Via Alberto Burlin 1, Koper, Capodistria, ekonomski tehnik, tecnico in 

economia, ekonomski referent, referente in economia - Oljka
6) GREGOR DRINOVEC, 1.5.1971 (Spol:M/Sesso:M), Vojkovo nabrežje 20, Riva Janko Premrl Vojko 20, Koper, Capodistria, sanitarni tehnik, 

tecnico sanitario, sanitarni tehnik, tecnico sanitario - Oljka

Volilna enota št. 4
Circoscrizione elettorale n. 4
1) STANKA ULČAR, 26.5.1968 (Spol:Ž/Sesso:F), Ulica agrarne reforme 11, Via della Reforma Agraria 11, Koper, Capodistria, upravni tehnik, 

tecnico in scienze dell’amministrazione, pomočnik vzgojitelja, aiuto educatrice - Oljka
2) KLAUDIJA PETROVIĆ, 14.10.1992 (Spol:Ž/Sesso:F), Staničev trg 14, Piazzetta Valentin Stanič 14, Koper, Capodistria, študent, studente, 

študent, studente - Mitja Vatovec in Skupina Volivcev
3) MARINA PIRJEVEC, 9.5.1969 (Spol:Ž/Sesso:F), Prešernov trg 1, Piazza France Prešeren 1, Koper, Capodistria, tekstilni tehnik, tecnico tessile, 

delo v gostinstvu, ristoratore - Mitja Vatovec in Skupina Volivcev
4) SANDI MUSTIĆ, 8.6.1978 (Spol:M/Sesso:M), Solinska cesta 3, Calle delle Saline 3, Koper, Capodistria, ekonomski tehnik, tecnico in economia, 

steklar, vetraio - Mitja Vatovec in Skupina Volivcev
5) MIHAEL SVANJAK, 25.7.1943 (Spol:M/Sesso:M), Zadružna ulica 3, Via delle cooperative 3, Koper, Capodistria, odvetnik, avvocato, upokojenec, 

pensionato - Oljka

Volilna enota št. 5
Circoscrizione elettorale n. 5
1) ROBERTO COLUSSI, 22.1.1950 (Spol:M/Sesso:M), Tumova ulica 12, Calle Henrik Tuma 12, Koper, Capodistria, novinar, giornalista, 

upokojenec, pensionato - Sara Colussi in Skupina Volivcev, Sara Colussi e gruppo di elettori

9. KRAJEVNA SKUPNOST MAREZIGE

Volilna enota št. 1
1) FRANKO BRŽAN, 7.5.1958 (Spol:M), Babiči 2, Babiči, trgovski poslovodja, mesar - Oljka
2) IZTOK UMER, 28.10.1970 (Spol:M), Babiči 6, Babiči, dipl. ing. računalništva, SAP svetovalec - Robert Obad in Skupina Volivcev
3) TATJANA KOŠANC, 5.2.1978 (Spol:Ž), Babiči 34/a, Babiči, frizerski mojster, frizerstvo - Robert Obad in Skupina Volivcev
4) DAMJAN BABIČ, 13.10.1980 (Spol:M), Babiči 38, Babiči, avtomehanik, vodja servisa - Fabio Babič in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 2
1) MILIVOJ ČOTAR, 7.7.1957 (Spol:M), Marezige 34/a, Marezige, ekonomski tehnik, aktivni iskalec zaposlitve – Stranka Mira Cerarja
2) ALEN BABIČ, 15.8.1971 (Spol:M), Marezige 59/b, Marezige, avtoklepar, prokuirst - Zdenko Ferletič in Skupina Volivcev
3) SAŠO ČEHOVIN, 13.4.1980 (Spol:M), Marezige 14, Marezige, gostinski tehnik, prodajni svetovalec - Jasna Babič in Skupina Volivcev
4) JURE DROBNJAK, 26.2.1983 (Spol:M), Marezige 35, Marezige, industrijski oblikovalec, oblikovalec - Robert Obad in Skupina Volivcev
5) KLEMEN GRBAC, 18.6.1990 (Spol:M), Marezige 1/b, Marezige, gasilec, gasilec - Robert Obad in Skupina Volivcev
6) TJAŠA PEČARIČ, 8.6.1984 (Spol:Ž), Marezige 3/b, Marezige, dipl. kultorolog, / - Robert Obad in Skupina Volivcev
7) IGOR BRŽAN, 11.1.1983 (Spol:M), Marezige 76, Marezige, univ.dipl.inž. strojništva, podjetnik - Vilij Bržan in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 3
1) ZVEZDAN DOBRINJA, 21.11.1953 (Spol:M), Lopar 18, Lopar, šofer, upokojenec - Rinaldo Jerman in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 4
1) MARINO GRADIJANAC, 19.1.1966 (Spol:M), Montinjan 15, Montinjan, ing. strojništva, vodilni presojevalec kakovosti - Bojan Babič in 

Skupina Volivcev
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Volilna enota št. 5
1) JANKO BOČAJ, 11.1.1955 (Spol:M), Bočaji 8/a, Bočaji, ing.strojništva, upokojenec - Mirjan Ražman in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 6
1) FABIJO JERMAN, 5.3.1968 (Spol:M), Trsek 1/a, Trsek, strojni ključavničar, kmet - Lidija Jerman in Skupina Volivcev

10. KRAJEVNA SKUPNOST OLMO-PRISOJE / COMUNITA` LOCALE OLMO-PRISOJE

Volilna enota št. 1
Circoscrizione elettorale n. 1
1) DAMJAN MIHALIČ, 8.9.1963 (Spol:M/Sesso:M), Oljčna pot 19/d, Vicolo degli Olivi 19/d, Koper, Capodistria, strojni mehanik, macchinista, 

varnostnik, guardia giurata - Oljka
2) MARIJA SUŠEC, 9.1.1961 (Spol:Ž/Sesso:F), Ulica Generala Levičnika 44/b, Via del Generale Levičnik 44/b, Koper, Capodistria, /, /, čistilka, 

addetta alle pulizie - Oljka
3) ANTON SAGADIN, 2.1.1936, (Spol:M/Sesso:M), Dolinska cesta 22/c, Strada della valle 22/c, Koper, Capodistria, univ.dipl. pravnik, laureato in 

giurisprudenza, upokojenec, pensionato - Dragica Popović in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 2
Circoscrizione elettorale n. 2
1) SLOBODAN POPOVIĆ, 3.5.1944 (Spol:M/Sesso:M), Ulica Generala Levičnika 60/g, Via del Generale Levičnik 60/g, Koper, Capodistria, univ. 

dipl. oec., laureato in economia, upokojenec, pensionato - Dragica Popović in Skupina Volivcev
2) MARIJA FLORIDAN, 2.3.1948 (Spol:Ž/Sesso:F), Oljčna pot 59/b, Vicolo degli Olivi 59/b, Olmo, Olmo, ekonomski tehnik, tecnico in economia, 

upokojenka, pensionata - Dragica Popović in Skupina Volivcev
3) BORIS ORAŽEM, 21.7.1963 (Spol:M/Sesso:M), Oljčna pot 45/c, Vicolo degli Olivi 45/c, Koper, Capodistria, strojni tehnik, macchinista, direktor 

podjetja, direttore di azienda - Oljka

Volilna enota št. 3
Circoscrizione elettorale n. 3
1) ANITA GRGURIĆ, 1.11.1969 (Spol:Ž/Sesso:F), Ulica Generala Levičnika 60, Via del Generale Levičnik 60, Olmo, Olmo, ekonomski tehnik, 

tecnico in economia, komercijalist, commercialista - Dragica Popović in Skupina Volivcev
2) SAŠA OBRADOVIĆ, 9.7.1978 (Spol:M/Sesso:M), Cesta na Markovec 13, Strada di Monte Marco 13, Koper, Capodistria, gostinski tehnik, 

tecnico dei servizi della ristorazione, varnostnik, guardia giurata – Oljka
3) FRANC MAHNE, 23.9.1948 (Spol:M/Sesso:M), Cesta na Markovec 17, Strada di Monte Marco 17, Koper, Capodistria, elektrotehnik, 

elettrotecnico, upokojenec, pensionato - DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije

Volilna enota št. 4
Circoscrizione elettorale n. 4
1) NATAŠA POŽAR, 15.8.1967 (Spol:Ž/Sesso:F), Cesta na Markovec 1/b, Strada di Monte Marco 1/b, Koper, Capodistria, /, brezposelna, 

disoccupata - Oljka
2) BOJAN BARIŠIĆ, 17.3.1989 (Spol:M/Sesso:M), Cesta na Markovec 1/b, Strada di Monte Marco 1/b, Koper, Capodistria, ekonomski tehnik, 

tecnico in economia, brezposeln, disoccupato – Slovenska ljudska stranka
3) VIVIJANA ŠOLAJA, 28.9.1971 (Spol:Ž/Sesso:F), Šalara 55, Salara 55, Šalara, Salara, ekonomski tehnik, tecnico in economia, tajnica, segretaria 

- Dragica Popović in Skupina Volivcev
4) ANTE ŠOLAJA, 6.9.1967 (Spol:M/Sesso:M), Šalara 55, Salara 55, Šalara, Salara, ing. kom., ingegnere civile, delovodja, caposervizio - Dragica 

Popović in Skupina Volivcev
5) IVAN MARS, 15.4.1948 (Spol:M/Sesso:M), Šalara 61, Salara 61, Koper, Capodistria, višji strojni inženir, laureato in ingegneria meccanica, 

upokojenec, pensionato - Oljka

Volilna enota št. 5
Circoscrizione elettorale n. 5
1) JERNEJ FILIPČIČ, 13.11.1975 (Spol:M/Sesso:M), Cesta na Markovec 1/b, Strada di Monte Marco 1/b, Koper, Capodistria, dipl.fizik, laureato in 

fisica, brezposeln, disoccupato - Laura Filipčič in Skupina Volivcev
2) MAJA BAVDAŽ GROSS, 3.3.1953 (Spol:Ž/Sesso:F), Prisoje 4, Prisoje 4, Koper, Capodistria, veterinarka, veterinaria, kulturna ustavrjalka, 

artista culturale - Laura Filipčič in Skupina Volivcev
3) ĐORĐO ĆULIBRK, 6.5.1948 (Spol:M/Sesso:M), Cesta na Markovec 3, Strada di Monte Marco 3, Prisoje, Prisoje, ekonomski tehnik, tecnico in 

economia, upokojenec, pensionato - Dragica Popović in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 6
Circoscrizione elettorale n. 6
1) CORRADO CIMADOR, 20.3.1964 (Spol:M/Sesso:M), Cesta na Markovec 11, Strada di Monte Marco 11, Koper, Capodistria, novinar, 

giornalista, novinar, giornalista - Claudio Geissa in Skupina Volivcev, Claudio Geissa e gruppo di elettori
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11. KRAJEVNA SKUPNOST POBEGI-ČEŽARJI

Volina enota št. 1
1) BOJAN GRABAR, 25.4.1973 (Spol:M), Cesta I. Istrske Brigade 133, Čežarji, kv. vodoinštalater, vzdrževalec signalizacije - Stanimir Bažec in 

Skupina Volivcev
2) PATRIK VATOVEC, 5.5.1984 (Spol:M), Pot Elvire Vatovec 8, Čežarji, gradbeni inženir, vodja gradbišč - Gabrijel Križman in Skupina Volivcev
3) ADRIJANA KOKOT, 10.9.1968 (Spol:Ž), Cesta I. Istrske Brigade 127, Čežarji, trgovec, trgovka-poslovodkinja - Gabrijel Križman in Skupina Volivcev
4) GORAN VATOVEC, 12.4.1971 (Spol:M), Ojlarska Pot 9, Čežarji, orodjar, šofer - Gabrijel Križman in Skupina Volivcev
5) IVAN MARJON, 24.6.1950 (Spol:M), Danijelova 8, Čežarji, orodjar, upokojenec - Dragica Lipovšek in Skupina Volivcev
6) VLASTA GOLJA, 14.11.1959 (Spol:Ž), Montinjančevo Naselje 5/b, Čežarji, kemijski tehnik, kemijski tehnik v nac. Laboratoriju - Dragica 

Lipovšek in Skupina Volivcev
7) DARIO VATOVEC, 6.11.1956 (Spol:M), Pot Elvire Vatovec 10, Čežarji, strojni inženir, vodja področja - Dragica Lipovšek in Skupina Volivcev

Volina enota št. 2
1) BOŽIDAR MEZGEC, 21.12.1949 (Spol:M), Novo Naselje 11, Pobegi, komercialni tehnik, upokojenec - Dragica Lipovšek in Skupina Volivcev
2) ELIZABETA GULIČ, 15.11.1955 (Spol:Ž), Izvidniška Cesta 17/b, Pobegi, dipl.org. dela, upokojenka - Dragica Lipovšek in Skupina Volivcev
3) IGOR MIHALIČ, 6.3.1976 (Spol:M), Novo Naselje 5/a, Pobegi, mag. ekonomskih znanosti, vodja poslovne enote banke - Dragica Lipovšek in 

Skupina Volivcev
4) MATJAŽ KOCJANČIČ, 4.2.1976 (Spol:M), Frenkova Cesta 9/b, Pobegi, ekonomski tehnik, vodja betonarne - Gabrijel Križman in Skupina Volivcev
5) BOJAN VATOVEC, 2.6.1965 (Spol:M), Izvidniška Cesta 8, Pobegi, strojni tehnik, skrbnik premoženja - Gabrijel Križman in Skupina Volivcev
6) VALENTINA VLAJIĆ, 8.7.1973 (Spol:Ž), Frenkova Cesta 1/c, Pobegi, vzgojiteljica predšolskih otrok, vzgojiteljica - Gabrijel Križman in Skupina 

Volivcev

Volina enota št. 3
1) SANDRA OBLAK, 13.8.1973 (Spol:Ž), Cikuti 7, Pobegi, pedikerka kozmetičarka, direktorica - Dragica Lipovšek in Skupina Volivcev
2) GORAN OBLAK, 16.6.1971 (Spol:M), Cikuti 7, Pobegi, policist, vodja izmene - Dragica Lipovšek in Skupina Volivcev
3) MATJAŽ JAKOMIN, 6.5.1971 (Spol:M), Cesta Na Žanej 17, Pobegi, dipl. inž. gradbeništva, podjetnik – Združena levica
4) IRENA MONTANIČ, 15.8.1961 (Spol:Ž), Cikuti 18/a, Pobegi, višja računovodja, vodja oddelka za stike z odjemalci - Gabrijel Križman in 

Skupina Volivcev
5) EDI VIVODA, 20.7.1963 (Spol:M), Cikuti 1/b, Pobegi, mag. medkulturnega managementa, svetovalec, izterjevalec - Dragica Lipovšek in 

Skupina Volivcev
6) DAMIJAN JOGAN, 23.1.1960 (Spol:M), Cikuti 10, Pobegi, strojni inženir, kmet-vinogradnik - Gabrijel Križman in Skupina Volivcev
7) DOMEN JOGAN, 20.12.1986 (Spol:M), Cikuti 8, Pobegi, ekonomski tehnik, vodenje trgovine - Gabrijel Križman in Skupina Volivcev

Volina enota št. 4
1) RAJKO TEDEŠKO, 2.1.1953 (Spol:M), Ilirija 22, Pobegi, poslovni administrator, samostojni podjetnik prodajalec – Slovenska ljudska stranka
2) SIMON DE FAVERI, 9.1.1976 (Spol:M), Poljane 12, Pobegi, gradbinec, šofer - Gabrijel Križman in Skupina Volivcev
3) TAMARA TEDESCO LJUTIČ, 17.10.1962 (Spol:Ž), Bržani 1/a, Pobegi, profesorica romanskih jezikov, učiteljica - Gabrijel Križman in Skupina Volivcev
4) NEVJA SCHERGL, 17.3.1944 (Spol:Ž), Bržani 8, Pobegi, trgovka, upokojenka - Dragica Lipovšek in Skupina Volivcev
5) MILENA JURIŠEVIČ, 14.1.1954 (Spol:Ž), Pobegovo Naselje 3, Pobegi, dipl. vzgojitelj, upokojenka - Stanimir Bažec in Skupina Volivcev

12. KRAJEVNA SKUPNOST PODGORJE

Volilna enota št. 1
1) JOSIP SEKULOSKI, 19.3.1954 (spol:M), Podgorje 23, Podgorje, strojni ključavničar, operater - Ivan Ban in Skupina Volivcev
2) JOŽEF ROJC, 14.10.1958 (spol:M), Podgorje 34, Podgorje, ekonomist, brezposeln - Ivan Ban in Skupina Volivcev
3) GORAN SEKULOSKI, 7.11.1976 (spol:M), Podgorje 23, Podgorje, strojni mehanik, monter - Ivan Ban in Skupina Volivcev
4) ANGELCA BAN, 3.8.1962 (Spol:Ž), Podgorje 10/B, Podgorje, natakar, samostojni podjetnik - Ivan Ban in Skupina Volivcev
5) ANJA ŠKERJANC, 20.7.1976 (Spol:Ž), Podgorje 10/A, Podgorje, specialistka managementa, prodajni administrator - Ivan Ban in Skupina Volivcev
6) ZDENKA ANDREJAŠIČ, 13.1.1972 (spol:Ž), Podgorje 8, Podgorje, prodajalec, blagajnik - Ivan Ban in Skupina Volivcev
7) EDVIN NAGY, 9.10.1968 (spol:M), Podgorje 5, Podgorje, zidar, monter kamna - Ivan Ban in Skupina Volivcev

13. KRAJEVNA SKUPNOST RAKITOVEC

Volilna enota št. 1
1) RADO ŽIGANTE, 16.1.1960 (Spol:M), Rakitovec 7, Rakitovec, strojni ključavničar, nezaposlen - Rado Žigante in Skupina Volivcev
2) MARIJAN ROŽAC, 31.12.1956 (Spol:M), Rakitovec 74, Rakitovec, zidar, skupinovodja - Marijan Rožac in Skupina Volivcev
3) ANTON EMIL ŽIGANTE, 2.11.1935 (Spol:M), Rakitovec 27, Rakitovec, vlakovodja, upokojenec - Anton Emil Žigante in Skupina Volivcev
4) DUŠAN ROŽAC, 24.5.1958 (Spol:M), Rakitovec 4, Rakitovec, prometni inženir, samostojni strokovni sodelavec - Dušan Rožac in Skupina 

Volivcev
5) MITJA ŽIGANTE, 5.8.1979 (Spol:M), Rakitovec 58, Rakitovec, računalniški tehnik, programski inženir - Mitja Žigante in Skupina Volivcev
6) JERNEJ TRIPAR, 8.8.1988 (Spol:M), Rakitovec 72/a, Rakitovec, strojni tehnik, šofer - Jernej Tripar in Skupina Volivcev
7) JAKA ROŽAC, 12.3.1989 (Spol:M), Rakitovec 11, Rakitovec, profesor razrednega pouka, profesor razrednega pouka - Domen Rožac in Skupina 

Volivcev
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14. KRAJEVNA SKUPNOST SEMEDELA / COMUNITA` LOCALE SEMEDELLA

Volilna enota št. 1
Circoscrizione elettorale n. 1
1) ANGELA KUHAR, 4.1.1942 (Spol:Ž/Sesso:F), Ul. II. Prekomorske brigade 42, Via della II Brigata d’Oltremare 42, Koper, Capodistria, pravnica, 

giurista, upokojenka, pensionata - Oljka
2) ROBERT MRŠNIK, 6.5.1964 (Spol:M/Sesso:M), Srebrničeva ulica 9, Via Josip Srebrnič 9, Koper, Capodistria, inženir prometa, ingegnere dei 

trasporti, delavec, operaio - Marko Štrkalj in Skupina Volilcev
3) PATRIK KOCJANČIČ, 8.10.1974 (Spol:M/Sesso:M), Gradnikova ulica 7, Via Ivan Gradnik 7, Koper, Capodistria, elektrotehnik, elettrotecnico, 

samostojni podjetnik, imprenditore autonomo - Marko Štrkalj in Skupina Volilcev
4) MILANKO DRLJIČ, 30.10.1954 (Spol:M/Sesso:M), Erjavčeva ulica 21, Via Fran Erjavec 21, Semedela, Eemedella, dipl. ing. teh. prom., laureato 

in ingegneria dei trasporti, vodja operative, capo del settore operativo - Sonja Perc in Skupina Volivcev
5) ANUŠA PODGORNIK, 3.6.1987 (Spol:Ž/Sesso:F), Nova ulica 4, Via Nuova 4, Koper, Capodistria, študent, studente, študent, studente - Marko 

Štrkalj in Skupina Volilcev

Volilna enota št. 2
Circoscrizione elettorale n. 2
1) MATEJ PEVC, 26.7.1975 (Spol:M/Sesso:M), Veluščkova ulica 2, Via Anton Velušček 2, Semedela, Semedella, ekonomski tehnik, tecnico in 

economia, poštni uslužbenec, impiegato delle poste - Marko Štrkalj in Skupina Volilcev
2) INA BANDELJ, 15.5.1979 (Spol:Ž/Sesso:F), Vegova ulica 13, Via Jurij Vega 13, Semedela, Semedella, ekonomski tehnik, tecnico in economia, 

zdravstveni administrator, amministratore sanitario - Marko Štrkalj in Skupina Volilcev
3) MATEJ MEJAK, 13.8.1992 (Spol:M/Sesso:M), Levstikova ulica 3, Via Fran Levstik 3, Semedela, Semedella, gimnazijski maturant, licenza 

ginnasiale, študent, studente - Slovenska ljudska stranka

Volilna enota št. 3
Circoscrizione elettorale n. 3
1) DARJA VUGA, 9.11.1964 (Spol:Ž/Sesso:F), Klaričeva ulica 12/c, Via Bruno Klarič 12/c, Koper, Capodistria, univ. dipl. oblik. vidnih sporočil, 

laureata in scienze della comunicazione, samozaposlena v kulturi, libero professionista in ambito culturale – Solidarnost, za pravično družbo
2) TATJANA BOLTAR, 10.6.1959 (Spol:Ž/Sesso:F), Cesta na Markovec 27, Strada di Monte Marco 27, Koper, Capodistria, trgovka, commessa, 

brezposlna, disoccupata - Oljka
3) DAVOR STEPANČIČ, 9.6.1979 (Spol:M/Sesso:M), Ul. II. Prekomorske brigade 27/C, Via della II Brigata d’Oltremare 27/C, Semedela, Semedella, 

ekonomski tehnik, tecnico in economia, samostojni podjetnik, imprenditore autonomo - Marko Štrkalj in Skupina Volilcev
4) NEVENKA ŠANTIČ, 25.1.1950 (Spol:Ž/Sesso:F), Ul. II. Prekomorske brigade 31/E, Via della II Brigata d’Oltremare 31/E, Semedela, Semedella, 

ekonomski tehnik, tecnico in economia, upokojenka, pensionata - Marko Štrkalj in Skupina Volilcev

Volilna enota št. 4
Circoscrizione elettorale n. 4
1) MARKO ŠTRKALJ, 2.11.1974 (Spol:M/Sesso:M), Kovačičeva ulica 16, Via Oskar Kovačič 16, Semedela, Semedella, ekonomist, economista, 

referent za oglaševanje, referente nel settore della pubblicità - Marko Štrkalj in Skupina Volilcev
2) LIVIJANA RADOVČIČ, 25.8.1959 (Spol:Ž/Sesso:F), Rozmanova ulica 48, Via Stane Rozman 48, Semedela, Semedella, poklicna, licenza 

professionale, poštna uslužbenka, impiegata delle poste - Marko Štrkalj in Skupina Volilcev

Volilna enota št. 5
Circoscrizione elettorale n. 5
1) FRANCI HROVAT, 23.10.1949 (Spol:M/Sesso:M), Ul. II. Prekomorske brigade 21, Via della II Brigata d’Oltremare 21, Semedela, Semedella, 

grafični delavec, grafico, upokojenec, pensionato - Sonja Perc in Skupina Volivcev
2) DARIJ FILIPČIČ, 16.7.1940 (Spol:M/Sesso:M), Ul. II. Prekomorske brigade 21, Via della II Brigata d’Oltremare 21, Koper, Capodistria, inženir 

organizacije, ingegnere in scienze dell’organizzazione, upokojenec, pensionato - Oljka
3) MIRELA MATKOVIČ, 17.10.1952 (Spol:Ž/Sesso:F), Veluščkova ulica 11, Via Anton Velušček 11, Semedela, Semedella, gimnazijski maturant, 

licenza ginnasiale, strokovni organizator dela, professionista dell’organizzazione del lavoro - Marko Štrkalj in Skupina Volilcev
4) DANIJEL KORADIN, 7.8.1974 (Spol:M/Sesso:M), Puntarjeva ulica 17, Via Milko Puntar 17, Semedela, Semedella, trgovski poslovodja, gestore 

di negozio, organizator javnih prireditev, organizzatore di eventi pubblici - Marko Štrkalj in Skupina Volilcev
5) ZORAN VEKIĆ, 16.7.1965 (Spol:M/Sesso:M), Cesta na Markovec 31, Strada di Monte Marco 31, Semedela, Semedella, elektrotehnik, 

elettrotecnico, samostojni podjetnik, imprenditore autonomo - Marko Štrkalj in Skupina Volilcev
6) MIROSLAV LAH, 7.6.1939 (Spol:M/Sesso:M), Pahrojeva ulica 57, Via Roman Pahor 57, Koper, Capodistria, mizar, falegname, upokojenec, 

pensionato - DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije

Volilna enota št. 6
Circoscrizione elettorale n. 6
1) MANUEL JENKO, 13.2.1985 (Spol:M/Sesso:M), Istrska cesta 61, Strada dell’Istria 61, Koper, Capodistria, informatik, informatico, informatik, 

informatico - Elena Gandusio in Skupina Volivcev, Elena Gandusio e gruppo di elettori

15. KRAJEVNA SKUPNOST SV. ANTON

Volilna enota št. 1
1) MARA RAKAR, 18.5.1952 (Spol:Ž), Potok 1, Sveti Anton, administrator, upokojenka - Gojko Durakovič in Skupina Volivcev
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Volilna enota št. 2
1)  MAJA MARUŠIČ, 26.10.1974 (Spol:Ž), Kocjančiči 22, Sveti Anton, univ. dipl. ing. prometa, referent v računovodstvu - Aleš Marušič in Skupina 

Volivcev
2) ERLI ŠKORJA, 11.2.1989 (Spol:M), Kocjančiči 13, Sveti Anton, delavec, zasebnik - Albert Gegaj in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 3
1) ECIO JERMAN, 19.9.1959 (Spol:M), Kavaliči 10, Kavaliči, strojni tehnik, vodja izmene skladišča - Valter Kodarin in skupina volivcev
2) DEAN MARKEŽIČ, 27.1.1968 (Spol:M), Škofarji 16, Sveti Anton, monter, voznik - Gojko Durakovič in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 4
1) MOJCA ERZETIČ, 15.6.1985 (Spol:Ž), Kortina 2/a, Sveti Anton, dipl. ekonomist, računovodja - Maja Bratož in Skupina Volivcev
2) IGOR TOMINC, 25.9.1950 (Spol:M), Dvori 15/a, Sveti Anton, pravnik, upokojenec - Vlado Jerman in Skupina Volivcev
3) MIHAELA JURIŠEVIČ, 19.4.1978 (Spol:Ž), Dvori 8, Sveti Anton, poslovni tajnik, knjigovodja - Vlado Jerman in Skupina Volivcev
4) MITJA CUNJA, 18.8.1978 (Spol:M), Šušteti 13, Sveti Anton, univ. dipl. inž. tehn. prometa, prodajni referent - Sonja Terčič in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 5
1) DEJAN BORDON, 15.11.1972 (Spol:M), Gregoriči 47, Pobegi, orodjar, samostojni podjetnik – Slovenska ljudska stranka
2) IGOR TROŠT, 4.5.1953 (Spol:M), Tomažiči 4, Sveti Anton, univ. dipl. pravnik, podjetnik - Gojko Durakovič in Skupina Volivcev
3) BRUNO MEDICA, 16.12.1940 (Spol:M), Boškarji 5, Sveti Anton, prometni tehnik, upokojenec - Nerina Medica Redenta in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 6
1) SAVO BRATOŽ, 7.11.1950 (Spol:M), Gregoriči 22, Sveti Anton, ekonomist, upokojenec - DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
2) IVAN PAVLIČ, 6.9.1946 (Spol:M), Tomažiči 17, Sveti Anton, komercialist, vodja projektov - Dejan Pahor in Skupina Volivcev
3) MILENA CETIN, 21.10.1954 (Spol:Ž), Tomažiči 9, Sveti Anton, administrator, upokojenka - Dejan Pahor in Skupina Volivcev 
4) BOGDAN KAVREČIČ, 21.1.1957 (Spol:M), Tomažiči 8, Sveti Anton, dipl.upr.org., revizor matične evidence - Gojko Durakovič in Skupina Volivcev
5) SERGIJ JAKOMIN, 21.10.1948 (Spol:M), Sveti Anton 4, Sveti Anton, elektrotehnik, upokojenec - Gojko Durakovič in Skupina Volivcev
6) MIRNA DURAKOVIĆ, 12.2.1951 (Spol:Ž), Gregoriči 24, Sveti Anton, gostinski tehnik, upokojenec - Gojko Durakovič in Skupina Volivcev
7) ALEŠ CUNJA, 19.11.1980 (Spol:M), Fikoni 16, Svet Anton, strojni tehnik, predstavnik terminala - Sonja Terčič in Skupina Volivcev
8) UROŠ JAKOMIN, 3.4.1983 (Spol:M), Turki 58, Sveti Anton, diplomiran ekonomist, prodajalec v špediciji – Združena levica
9) GREGOR ORAŽEM, 12.7.1984 (Spol:M), Hrib 12, Sveti Anton, dipl. vzgojitelj predšolskih otrok, vzgojitelj predšolskih otrok - Oljka

16. KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOCJAN / COMUNITA` LOCALE SAN CANZIANO

Volilna enota št. 1
Circoscrizione elettorale n. 1
1) ORNELA TREBOVC, 14.9.1963 (Spol:Ž/Sesso:F), Partizanska ulica 7, Via dei Partigian 7, Koper, Capodistria, DMS patronaža koper, laureata in 

scienze infermieristiche patronato capodistria, patronaža DMS, infermiera presso il patronato - Narciso Urbanaz in Skupina Volivcev
2) MATJAŽ BENEDETTI, 5.8.1982 (Spol:M/Sesso:M), Vanganelska cesta 7/a, Strada di Vanganello 7/a, Koper, Capodistria, dipl. ekonomist, 

laureato in economia, nadzornik, controllore - Narciso Urbanaz in Skupina Volivcev
3) ANUNCIATA BENKO, 29.9.1940 (Spol:Ž/Sesso:F), Partizanska ulica 15, Via dei Partigian 15, Koper, Capodistria, ekonomski tehnik, tecnico in 

economia, upokojenka, pensionata - DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
4) IGOR BENEDETTI, 23.5.1957 (Spol:M/Sesso:M), Vanganelska cesta 7/a, Strada di Vanganello 7/a, Koper, Capodistria, gostilničar, ristoratore, 

gostilničar, ristoratore - Narciso Urbanaz in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 2
Circoscrizione elettorale n. 2
1) BRANKO BUCAJ, 3.9.1954 (Spol:M/Sesso:M), Škocjan 6/c, San Canziano 6/c, Škocjan, San Canziano, ladijski strojni tehnik, macchinista 

nautico, upokojenec, pensionato - Narciso Urbanaz in Skupina Volivcev
2) SONJA TOMAZIN, 1.7.1962 (Spol:Ž/Sesso:F), Škocjan 45/a, San Canziano 45/a, Škocjan, San Canziano, gimnazijski maturant, licenza 

ginnasiale, direktor, direttore - Narciso Urbanaz in Skupina Volivcev
3) LUCIANO CERIN, 12.10.1957 (Spol:M/Sesso:M), Triban 20/a, Tribano 20/a, Triban, Tribano, voznik, autista, podjetnik, imprenditore - Narciso 

Urbanaz in Skupina Volivcev
4) DINKO BURŠIČ, 13.7.1961 (Spol:M/Sesso:M), Škocjan 40, San Canziano 40, Škocjan, San Canziano, orodjar, attrezzista, brezposeln, disoccupato - Oljka
5) ALAN MEDVEŠ, 27.9.1978 (Spol:M/Sesso:M), Grajska pot 5, Vicolo del Castello 5, Škocjan, San Canziano, magister znanosti, dottore magistrale, 

vodja projektov, responsabile di progetti – Združena levica

Volilna enota št. 3
Circoscrizione elettorale n. 3
1) TJAŠA ŠKERLIČ, 16.4.1972 (Spol:Ž/Sesso:F), Kampel 90, Campel 90, Kampel, Campel, dipl.ekonomist, laureata in economia, brezposelna, 

disoccupata - Narciso Urbanaz in Skupina Volivcev
2) PAVLE PLAHUTNIK, 16.6.1953 (Spol:M/Sesso:M), Bošamarin 32, Bossamarino 32, Bošamarin, Bossamarino, dipl. ekonomist spec. 

managementa, laureato in economia spec. in management, brezposeln, disoccupato - Združena levica
3) MATJAŽ FUNČIĆ, 24.2.1978 (Spol:M/Sesso:M), Kampel 113, Campel 113, Kampel, Campel, računovodja, contabile, podjetnik, imprenditore - Oljka
4) DARIJ NOVINEC, 17.3.1958 (Spol:M/Sesso:M), Kampel 5/c, Campel 5/c, Kampel, Campel, dipl. ekonomist, laureato in economia, svetovalec 

direktorja, consulente del direttore - Narciso Urbanaz in Skupina Volivcev
5) MARINA VOGRINČIČ, 30.10.1972 (Spol:Ž/Sesso:F), Bošamarin 21/k, Bossamarino 21/k, Koper, Capodistria, gimnazijski maturant, licenza 

ginnasiale, komercialist, commercialista - Elida Horvatič in Skupina Volivcev
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6) BOJAN BREMEC, 19.10.1968 (Spol:M/Sesso:M), Kampel 2/b, Campel 2/b, Kampel, Campel, avtomehanik, automeccanico, avtomehanik, 
automeccanico - Narciso Urbanaz in Skupina Volivcev

7) IGOR NOVEL, 3.10.1970 (Spol:M/Sesso:M), Bošamarin 21/c, Bossamarino 21/c, Bošamarin, Bošamarin, mag. poslovnih znanosti, dott. 
magistrale in scienze dell’amministrazione, višji predavatelj, docente – Stranka Mira Cerarja

8) SONJA SOKOLIČ ŠUC, 5.11.1960 (Spol:Ž/Sesso:F), Kampel 95, Campel 95, Koper, Capodistria, podjetnik, imprenditore, upokojenka, 
pensionata - Oljka

Volilna enota št. 4
Circoscrizione elettorale n. 4
1) ROBERT JURDANA, 8.12.1965 (Spol:M/Sesso:M), Manžan 56, Manžan 56, Manžan, Manžan, offset tiskar, stampatore offset, offset tiskar, 

stampatore offset - Narciso Urbanaz in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 5
Circoscrizione elettorale n. 5
1)  NARCISO URBANAZ, 5.8.1954 (Spol:M/Sesso:M), Bošamarin 52, Bossamarino 52, Škocjan, San Canziano, strojni tehnik, macchinista, 

podjetnik, imprenditore - Mario Steffe In Skupina Volivcev, Mario Steffe e gruppo di elettori

17. KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOFIJE / COMUNITA` LOCALE SCOFFIE

Volilna enota št. 1
Circoscrizione elettorale n. 1
1) MILOŠ MARKOČIČ, 19.10.1953 (Spol:M/Sesso:M), Sp. Škofije 68/b, Sp. Škofije 68/b, Škofije, Škofije, varnostnik, guardia giurata, upokojenec, 

pensionato - Vlasta Vežnaver in Skupina Volivcev
2) ĐEVAD SELMAN, 6.4.1963 (Spol:M/Sesso:M), Sp. Škofije 157/b, Sp. Škofije 157/b, Škofije, Škofije, poslovodska, amministratore, poslovodja, 

amministratore - Oljka
3) DAMJAN PEČARIČ, 22.4.1972 (Spol:M/Sesso:M), Sp. Škofije 173, Sp. Škofije 173, Škofije, Škofije, /, pravosodni policist, guardia giurata – 

Stranka Mira Cerarja
4) SAŠA VERGAN KLABJAN, 31.12.1973 (Spol:Ž/Sesso:F), Sp. Škofije 125/j, Sp. Škofije 125/j, Škofije, Škofije, univ.dipl.ekon., laureato in economia, 

vodja poslovne enote, capo filiale - Željko Hotovič in Skupina Volivcev
5) MATJAŽ IVANJŠIČ, 15.12.1972 (Spol:M/Sesso:M), Sp. Škofije 135/b, Sp. Škofije 135/b, Škofije, Škofije, trgovinski poslovodja, amministratore di 

negozio, zavarovalni zastopnik, agente assicurativo - Željko Hotovič in Skupina Volivcev
6) MARIJA PESKAR, 13.12.1958 (Spol:Ž/Sesso:F), Sp. Škofije 66/e, Sp. Škofije 66/e, Škofije, Škofije, ekonomski tehnik, tecnico in economia, 

računovodja, contabile - Željko Hotovič in Skupina Volivcev
7)  ANA ERJAVEC, 1.1.1948 (Spol:Ž/Sesso:F), Sp. Škofije 202, Sp. Škofije 202, Škofije, Škofije, upokojenka, pensionata, upokojenka, pensionata - 

Darinka Hrvatin in Skupina Volivcev
8)  GREGOR ŽIGON, 29.6.1974 (Spol:M/Sesso:M), Sp. Škofije 70/b, Sp. Škofije 70/b, Škofije, Škofije, elektro energetik, elettrotechnico, vzdrževanje 

javne zazsvetljave, manuntenzione illuminazione pubblica- Slovenska ljudska stranka
9)  IDA ZAHTILA, 3.12.1953 (Spol:Ž/Sesso:F), Sp. Škofije 200, Sp. Škofije 200, Škofije, Škofije, komercialni tehnik, tecnico in economia e commercio, 

upokojenka, pensionata - Vlasta Vežnaver in Skupina Volivcev
10)  DALIBOR CUPAČ, 26.1.1965 (Spol:M/Sesso:M), Sp. Škofije 68/a, Sp. Škofije 68/a, Škofije, Škofije, strojni tehnik, macchinista, vodja oddelka, 

caporeparto - DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
11)  FRANC CVAJDIK, 18.5.1957 (Spol:M/Sesso:M), Sp. Škofije 125, Sp. Škofije 125, Škofije, Škofije, policist, poliziotto, upokojenec, pensionato - 

Valeska Jamšek in Skupina Volivcev
12)  BOGDAN MALEC, 17.7.1957 (Spol:M/Sesso:M), SP. Škofije 34/a, Sp. Škofije 34/a, Škofije, Škofije, ekonomist, economista, svetovalec, consulente 

- Vlasta Vežnaver in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 2
Circoscrizione elettorale n. 2
1) ARNO RUPNIK, 8.2.1964 (Spol:M/Sesso:M), Zg. Škofije 116, Zg. Škofije 116, Škofije, Škofije, dipl. inž. gradbeništva, laureato in ingegneria edile, 

projektant, progettista - Vlasta Vežnaver in Skupina Volivcev
2) GORAN LIKOVSKI TAVČIOSKI, 30.12.1964 (Spol:M/Sesso:M), Zg. Škofije 5, Zg. Škofije 5, Škofije, Škofije, tehnik arhitekt, tecnico in 

architettura, vodja skladišča, capo magazzino - Stranka Mira Cerarja
3) EDMOND GAŠPAR, 14.12.1952 (Spol:M/Sesso:M), Zg. Škofije 70/e, Zg. Škofije 70/e, Škofije, Škofije, dipl. ekonomist, laureato in economia, 

upokojenec, pensionato - Željko Hotovič in Skupina Volivcev
4) ERIKA MARKEŽIČ KAPELJ, 7.5.1982 (Spol:Ž/Sesso:F), Zg. Škofije 71/e, Zg. Škofije 71/e, Škofije,Škofije, dipl. ekonomist, laureato in economia, 

strokovni sodelavec za zavarov., professionista in ambito assicurativo - Željko Hotovič in Skupina Volivcev
5) RINO HRVATIN, 13.7.1955 (Spol:M/Sesso:M), Zg. Škofije 42, Zg. Škofije 42, Škofije, Škofije, voznik, autista, upokojenec, pensionato - Darinka 

Hrvatin in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 3
Circoscrizione elettorale n. 3
1) NEJA BONBEK - NATEK, 21.5.1985 (Spol:Ž/Sesso:F), Tinjan 33, Tinjan 33, Škofije, Škofije, dipl. ekonomist, laureato in economia, samostojni 

podjetnik, imprenditore autonomo - Vlasta Vežnaver in Skupina Volivcev
2) NATAŠA ZERBO, 1.6.1975 (Spol:Ž/Sesso:F), Tinjan 11, Tinjan 11, Škofije, Škofije, dipl. ekon. un. spec., laureato in economia, vodja nabavnega 

sektorja, responsabile del settore acquisti - Željko Hotovič in Skupina Volivcev
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Volilna enota št. 4
Circoscrizione elettorale n. 4
1) NEVA TUL, 16.12.1949 (Spol:Ž/Sesso:F), Plavje 47/a, Plavje 47/a, Škofije, Škofije, ekonomski tehnik, tecnico in economia, upokojenka, 

pensionata - Vlasta Vežnaver in Skupina Volivcev
2) DENIS POHLEN, 2.2.1974 (Spol:M/Sesso:M), Plavje 25, Plavje 25, Škofije, Škofije, diplomiran ekonomist, laureato in economia, vodja agencije, 

capo dell’agenzia - Vlasta Vežnaver in Skupina Volivcev
3) MATJAŽ ČOK, 7.9.1981 (Spol:M/Sesso:M), Plavje 6, Plavje 6, Škofije, Škofije, mba-magister ekonomije, mba – dott. magistrale in economia, 

vodja prodaje, responsabile delle vendite - Željko Hotovič in Skupina Volivcev
4) METKA MALČIĆ, 3.3.1964 (Spol:Ž/Sesso:F), Plavje 48/a, Plavje 48/a, Škofije, Škofije, profesorica it. in špan. jezika, professoressa di italiano e 

spagnolo, lektorica za it. jezik, correttrice di testi in lingua italiana - Željko Hotovič in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 5
Circoscrizione elettorale n. 5
1) GABRIELE ŽABKAR, 29.1.1979 (Spol:M/Sesso:M), Jelarji 18, Jelarji 18, Škofije, Škofije, turistični tehnik, perito turistico, referent v marketingu, 

referente del settore marketing - Željko Hotovič in Skupina Volivcev
2) SAMANTA MIKULANDI - PERIČ, 4.11.1978 (Spol:Ž/Sesso:F), Jelarji 23/a, Jelarji 23/a, Škofije, Škofije, frizerka, parrucchiera, frizerka, 

parrucchiera - Vlasta Vežnaver in Skupina Volivcev, 

Volilna enota št. 6
Circoscrizione elettorale n. 6
1) LAURA PODOBNIK, 7.4.1968 (Spol:Ž/Sesso:F), Sp.Škofije 23/a, Sp.Škofije 23/a, Škofije, Škofije, univ.dipl.ekonomist, laureato in economia, 

vodja računovodstva, responsabile della contabilità - Sergij Kristjan Boškin in Skupina Volivcev, Sergij Kristjan Boškin e gruppo di elettori
2)  VALENTINA PETAROŠ - JEROMELA, 27.7.1973 (Spol:Ž/Sesso:F), Plavje 109/g, Plavje 109/g, Škofije, Škofije, univ. dipl. ital. višji arhivist, 

laureata in italianistica archivista superiore, raziskovalka, ricercatrice - Davor Jeromela in Skupina Volivcev, Davor Jeromela e gruppo di elettori

18. KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE

Volilna enota št. 1
1)  MARKO KRMAC, 10.1.1984 (spol:M), Srgaši 42, Srgaši, gimnazijski maturant, komercijalist - Oljka
2) VELJKO STRANŠAK, 5.1.1952 (spol:M), Srgaši 35/a, Srgaši, srednja gostinska šola, upokojenec - Stanko Pečič in Skupina Volivcev
3)  MASSIMO ROJAC, 15.7.1974 (spol:M), Gažon 35/a, Gažon, dipl.ing.teh. in prometa, direktor - Katerina Petvar in Skupina Volivcev 
4)  PATRICIJA GRIŽON, 12.8.1965 (spol:Ž), Srgaši 20, Srgaši, univ. dipl. geograf, podjetnica - Oljka
5)  SIMON MIHAEL PRIBEC, 17.2.1989 (spol:M), Srgaši 3/a, Šmarje, univ.dipl.inž.elektrotehnike, nezaposlen - Patricija Grižon in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 2
1)  ROŽANA VILER, 17.7.1956 (spol:Ž), Šmarje 67, Šmarje, ekonomist, upravnik poslovnih objektov - Stanko Pečič in Skupina Volivcev
2)  ANDREJ MEDVED, 1.8.1976 (spol:M), Šmarje 13/b, Šmarje, magister znanosti, projektni manager - Oljka

Volilna enota št. 3
1)  LUCJAN PEROŠA, 11.5.1952 (spol:M), Pomjan 44, Pomjan, mehanik, upokojenec - Zdenka Benčič in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 4
1) KRISTJAN KOTERLE, 27.7.1971 (spol:M), Koštabona 68, Koštabona, zdravstveni tehnik, zdravstveni tehnik - Sandi Ražman in Skupina Volivcev
2) DENIS GLAVINA, 8.9.1969 (spol:M), Koštabona 10, Koštabona, specializant management, poveljnik gasilske operative - Stanko Pečič in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 5
1) LUKA PUCER, 4.3.1984 (spol:M), Puče 48, Puče, univ. dipl. ing. agronomije, / - Stanko Pečič in Skupina Volivcev
2)  MIRJA GREGORIČ, 11.8.1955 (spol:Ž), Puče 3/m, Puče, nepremičninski podjetnik, podjetnica - Oljka

Volilna enota št. 6
1)  MIHAEL GOJA, 14.1.1944 (spol:M), Krkavče 36/a, Krkavče, voznik, upokojenec - Vladimir Pucer in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 7
1) GORAN MALENIČ, 29.5.1976 (spol:M), Grinjan 5, Grinjan, specialist managementa, samostojni podjetnik - Stanko Pečič in Skupina Volivcev
2) SEBASTJAN MARKEŽIČ, 31.7.1973 (spol:M), Grintovec 3/c, Grintovec, natakar, natakar - Kevin Mohorčič in Skupina Volivcev
3)  DARIJAN GORELA, 26.10.1977 (spol:M), Grintovec 28, Šmarje, ekonomski tehnik, novinar – Stranka Mira Cerarja

Volilna enota št. 8
1) ALEKSANDER PEROŠA, 21.11.1967 (spol:M), Fijeroga 2, Šmarje, orodjar, poklicni šofer, poklicni šofer - Andrej Kepic in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 9
1)  EDVARD GUNJAČ, 3.1.1951 (spol:M), Župančiči 10, Župančiči, prometni tehnik, upokojenec - Ivan Furjan in Skupina Volivcev
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19. KRAJEVNA SKUPNOST VANGANEL

Volilna enota št. 1
1) NERINO RAŽMAN, 7.8.1955 (Spol:M), Vanganel 37/a, Vanganel, RTV tehnik, tehnolog na področju telekom. – Solidarnost, za pravično družbo
2)  MARINO MATEJČIČ, 25.12.1966 (Spol:M), Vanganel 55/d, Vanganel, ing. strojništva, vodja PE - Marino Matejčič in Skupina Volivcev
3)  IVAN KOCJANČIČ, 27.5.1950 (Spol:M), Vanganel 2/c, Vanganel, upokojenec, upokojenec - Ivan Kocjančič in Skupina Volivcev
4)  TULLIO BABIČ, 28.2.1955 (Spol:M), Vanganel 5/a, Vanganel, ključavničar, strojnik - Tullio Babič in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 2
1)  BORIS MAHNE, 30.1.1948 (Spol:M), Čentur 2/d, Čentur, upokojenec, upokojenec - Rudi Savarin in Skupina Volivcev
2)  KLAVDIJ FERFOLJA, 13.3.1964 (Spol:M), Čentur 28, Čentur, mehanik, vzdrževalec strojev in naprav - Klavdij Ferfolja in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 3
1)  TOMAŽ SLAVEC, 15.1.1983 (Spol:M), Bonini 110, Bonini, dipl. ekonomist, veleprodajni zastopnik – Združena levica
2) FRANKO BABIČ, 19.12.1962 (Spol:M), Bonini 63, Bonini, univ. dipl. ing. agronomije, inšpektor kontrole kakovosti - Franko Babič in Skupina Volivcev
3) KARMEN OLIP ZORKO, 26.5.1977 (Spol:Ž), Bonini 92/a, Bonini, frizerka, frizerka - Franko Babič in Skupina Volivcev
4)  VILI KRMAC, 14.9.1955 (Spol:M), Bonini 62, Bonini, avtomehanik, upravljalec-vzdrževalec - Franko Babič in Skupina Volivcev

20. KRAJEVNA SKUPNOST ZA GRADOM / COMUNITA` LOCALE AL CASTELLETTO

Volilna enota št. 1
Circoscrizione elettorale n. 1
1)  SANDI LAZAR, 25.4.1964 (Spol:M/Sesso:M), Ulica Sergeja Mašere 9, Via Sergej Mašera 9, Koper, Capodistria, ekonomski tehnik, tecnico in 

economia, nezaposlen, disoccupato - Matija Jakšič in Skupina Volivcev
2)  ELEONORA KRKAČ, 27.7.1956 (Spol:Ž/Sesso:F), Ulica Vena Pilona 6, Via Veno Pilon 6, Koper, Capodistria, gimnazijski maturant, licenza 

ginnasiale, brezposelna, disoccupata – Solidarnost, za pravično družbo
3)  ZLATKO GOMBAR, 13.7.1965 (Spol:M/Sesso:M), Ulica Sergeja Mašere 3, Via Sergej Mašera 3, Za Gradom, Al Castelletto, dipl. ekonomist, 

laureato in economia, vodja oddelka, caporeparto - Zlatko Gombar in Skupina Volivcev
4)  BARBARA CINDRIĆ, 7.9.1980 (Spol:Ž/Sesso:F), Ulica Sergeja Mašere 3, Via Sergej Mašera 3, Koper, Capodistria, zdravstveni tehnik, tecnico 

sanitario, pomočnica vzgojiteljice, aiuto educatrice - Zlatko Gombar in Skupina Volivcev
5)  DRAGICA ŽERJAL, 31.7.1950 (Spol:Ž/Sesso:F), Ulica Sergeja Mašere 7, Via Sergej Mašera 7, Koper, Capodistria, ekonomski tehnik, tecnico in 

economia, upokojenka, pensionata - Oljka
6)  BRANKO ČEHOVIN, 23.5.1949 (Spol:M/Sesso:M), Cesta na Markovec 49, Strada di Monte Marco 49, Koper, Capodistria, pravnik, giurista, 

upokojenec, pensionato – Slovenska ljudska stranka

Volilna enota št. 2
Circoscrizione elettorale n. 2
1)  TATJANA DOMINIĆ-RADIVOJEVIĆ, 29.10.1965 (Spol:Ž/Sesso:F), Ulica Za gradom 2, Via al Castelletto 2, Koper, Capodistria, univ. dipl. 

organizator dela, laureato in organizzazione del lavoro, predmetna učiteljica, insegnante di classe - Rino Černeka in Skupina Volivcev
2) MIHAEL MARGON, 13.10.1983 (Spol:M/Sesso:M), Kraljeva ulica 19, Via Zoran Kralj 19, Koper, Capodistria, gimanzijski maturant, licenza 

ginnasiale, direktor, direttore - Združena levica
3)  VINKO MOJŠKERC, 20.12.1960 (Spol:M/Sesso:M), Ulica Za gradom 7, Via al Castelletto 7, Koper, Capodistria, elektrotehnik, elettrotecnico, 

vzdrževalec, manutentore - Zlatko Gombar in Skupina Volivcev
4)  TINA MOJŠKERC, 25.3.1985 (Spol:Ž/Sesso:F), Ulica Za gradom 7, Via al Castelletto 7, Za gradom, Al castelletto, socialna delavka, assistente 

sociale, socialna delavka, assistente sociale - Zlatko Gombar in Skupina Volivcev
5) NATAŠA MILAVEC, 19.11.1966 (Spol:Ž/Sesso:F), Ulica Za gradom 15/a, Via al Castelletto 15/a, Koper, Capodistria, organizator soc. mreže-mediator, 

organizzatore di rete sociale – mediatore, socialna sodelavka v programu RKS, assistente sociale del programma RKS - Matija Jakšič in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 3
Circoscrizione elettorale n. 3
1) BORIS STRLE, 4.11.1952 (Spol:M/Sesso:M), Cesta na Markovec 61, Strada di Monte Marco 61, Koper, Capodistria, višji upravni delavec, addetto 

all’amministrazione, upokojenec, pensionato - Matija Jakšič in Skupina Volivcev
2) VJEKOSLAV GRŽENTIĆ, 16.4.1951 (Spol:M/Sesso:M), Cesta na Markovec 32/a, Strada di Monte Marco 32/a, Za gradom, Al castelletto, mesar, 

macellaio, upokojenec, pensionato - Zlatko Gombar in Skupina Volivcev
3) VLADIMIR MILIVOJEVIČ, 20.10.1950 (Spol:M/Sesso:M), Cesta na Markovec 65, Strada di Monte Marco 65, Koper, Capodistria, strojni 

inženir, ingegnere meccanico, prokurist, procuratore - Oljka
4)  MATJAŽ BOŽEGLAV, 10.9.1978 (Spol:M/Sesso:M), Cesta na Markovec 53, Strada di Monte Marco 53, Koper, Capodistria, strojni tehnik, perito 

meccanico, vodja strojne delavnice, capo officina - Združena levica
5) MARINA ČOK, 23.7.1963 (Spol:Ž/Sesso:F), Cesta na Markovec 32, Strada di Monte Marco 32, Koper, Capodistria, medicinska sestra, infermiera, 

medicinska sestra, infermiera – Stranka Mira Cerarja
Volilna enota št. 4
Circoscrizione elettorale n. 4
1) GIANFRANCO STANCICH, 20.12.1969 (Spol:M/Sesso:M), Cesta na Markovec 63, Strada di Monte Marco 63, Koper, Capodistria, učitelj, 

insegnante, učitelj klarineta, insegnate di clarinetto - Antonio Rocco in Skupina Volivcev, Antonio Rocco e gruppo di elettori
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21. KRAJEVNA SKUPNOST ZAZID

Volilna enota št. 1
1) VLADO ŠVAB, 15.2.1964 (spol:M), Zazid 3, Zazid, inženir gradbeništva, direktor za tehnično področje - Peter Švab in Skupina Volivcev
2) IRIS ŠVAB, 15.12.1980 (spol:Ž), Zazid 22, Zazid, policistka, policist kontrolor - Peter Švab in Skupina Volivcev
3) MATJAŽ ŠVAB, 14.4.1981 (spol:M), Zazid 27, Zazid, elektrotehnik elektronik, operater VNC - Peter Švab in Skupina Volivcev
4) KATJA MARSETIČ, 21.12.1968 (spol:Ž), Zazid 31, Zazid, vzgojitelj predšolskih otrok, vzgojitelj - Peter Švab in Skupina Volivcev
5) DEJAN ŠVAB, 28.7.1990 (spol:M), Zazid 3, Zazid, gimnazijski maturant, študent - Peter Švab in Skupina Volivcev
6) GREGOR ŠVAB, 15.1.1984 (spol:M), Zazid 31/d, Zazid, elektrotehnik - elektronik, žerjavist - Peter Švab in Skupina Volivcev
7) SONJA RAJH, 23.5.1974 (spol:Ž), Zazid 13, Zazid, učitelj, učiteljica - Peter Švab in Skupina Volivcev

22. KRAJEVNA SKUPNOST ŽUSTERNA / COMUNITA` LOCALE GIUSTERNA

Volilna enota št. 1
Circoscrizione elettorale n. 1
1) MARINA BLATNIK JENKO, 26.7.1972 (Spol:Ž/Sesso:F), Beblerjeva ulica 2, Via Aleš Bebler 2, Koper, Capodistria, dipl. ekonomist, laureato in 

economia, brezposelna, disoccupata - Oljka
2) DRAGAN SADŽAK, 16.1.1979 (Spol:M/Sesso:M), Kvedrova ulica 2, Strada Kveder Dušan - Tomaž 2, Koper, Capodistria, ekonomski tehnik, 

tecnico in economia, podjetnik, imprenditore – Slovenska ljudska stranka 
3) PATRIK PEROŠA, 31.5.1976 (Spol:M/Sesso:M), Kvedrova ulica 1, Strada Kveder Dušan - Tomaž 1, Koper, Capodistria, univ. dipl. inženir, 

laureato in ingegneria dei trasporti, podjetnik, imprenditore - Oljka

Volilna enota št. 2
Circoscrizione elettorale n. 2
1) ALENČICA MEHLE BARTOL, 2.6.1949 (Spol:Ž/Sesso:F), Krožna cesta 6, Strada Circolare 6, Žusterna, Capodistria, likovni tehnik, tecnico in 

arti figurative, upokojenka, pensionato - Ratko Mandič in Skupina Volivcev
2) MARIJA BOGATAJ, 7.12.1939 (Spol:Ž/Sesso:F), Krožna cesta 6, Strada Circolare 6, Koper, Capodistria, medicinska sestra, infermiera, 

upokojenka, pensionata - Slovenska ljudska stranka

Volilna enota št. 3
Circoscrizione elettorale n. 3
1) IVAN MLAKAR, 31.8.1940 (Spol:M/Sesso:M), Izletniška pot 23, Vicolo Delle Gite 23, Koper, Capodistria, ladijski inženir, ingegnere nautico, 

upokojenec, pensionato - Oljka
2) MOJCA DREU, 17.5.1960 (Spol:Ž/Sesso:F), Izletniška pot 37, Vicolo Delle Gite 37, Koper, Capodistria, dipl. umetnostna zgodovinarka, laureata 

in storia dell’arte, podjetnica, imprenditrice - Oljka
3) DAVID KAVČIČ, 14.8.1962 (Spol:M/Sesso:M), Beblerjeva ulica 12, Via Aleš Bebler 12, Žusterna, Giusterna, ekonomist, economista, ekonomist 

samostojni podjetnik, economista imprenditore autonomo - Ratko Mandič in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 4
Circoscrizione elettorale n. 4
1) PATRICIJA KRMAC, 23.9.1973 (Spol:Ž/Sesso:F), Sončna ulica 1, Vicolo Assolato 1, Koper, Capodistria, upravni tehnik, tecnico in servizi 

dell’amministrazione, računovodja, contabile - Oljka
2) FRANC GORIŠEK, 16.11.1950 (Spol:M/Sesso:M), Šolska ulca 32, Via Alla Scuola 32, Žusterna, Giusterna, pravnik, giurista, upokojenec, pensionato 

- Ratko Mandič in Skupina Volivcev
3) VESNA CEPAK, 8.9.1979 (Spol:Ž/Sesso:F), Dolga reber 35, Costa Lunga 35, Žusterna, Giusterna, ekonomist, economista, zavarovalni zastopnik, 

agente assicurativo - Ratko Mandič in Skupina Volivcev

Volilna enota št. 5
Circoscrizione elettorale n. 5
1) DUNJA CEROVAC, 6.8.1956 (Spol:Ž/Sesso:F), Letoviška pot 14, Vicolo Delle Ville 14, Koper, Capodistria, administrativni tehnik, tecnico in 

servizi dell’amministrazione, gospodinja, casalinga - DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
2) IGOR ČURIN, 6.8.1962 (Spol:M/Sesso:M), Krožna cesta 6, Strada Circolare 6, Žusterna, Giusterna, monter ogrevalnih naprav, montatore di 

impianti di riscaldamento, samostojni podjetnik, imprenditore autonomo - Ratko Mandič in Skupina Volivcev
3) MELANJA GURALJ, 12.1.1952 (Spol:Ž/Sesso:F), Strma pot 4/A, Vicolo Erto 4/A, Žusterna, Giusterna, upokojenka, pensionata, /, / - Ratko 

Mandič in Skupina Volivcev
4) ŠPELA JERMAN, 18.11.1982 (spol:Ž/sesso:F), Strma pot 1, Vicolo Erto 1, Koper, Capodistria, dipl. varstvoslovka, laureata in scienze della difesa 

e sicurezza, komercialist, commercialista - Oljka

Volilna enota št. 6
Circoscrizione elettorale n. 6
1) FULVIO RICHTER, 25.1.1950 (Spol:M/Sesso:M), Krožna cesta 6, Strada Circolare 6, Koper, Capodistria, profesor, professore, profesor, 

professore - Valter Mondo in Skupina Volivcev, Valter Mondo e gruppo di elettori

 Predsednik OVK
dr. Miloš Senčur, univ. dipl. pravnik, l.r.
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SEZNAM POTRJENIH KANDIDATOV ZA VOLITVE ŽUPANA OBČINE ANKARAN, dne 5. oktobra 2014
ELENCO DEI CANDIDATI APPROVATI PER LE ELEZIONI DEL SINDACO DELLA COMUNE DI ANCARANO, del 5 ottobre 2014

SEZNAM POTRJENIH LIST KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE ANKARAN, dne 5. oktobra 2014
ELENCO DELLE LISTE APPROVATE DI CANDIDATI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI 
ANCARANO, del 5 ottobre 2014

1)  GREGOR STRMČNIK, roj./nato il 10.12.1965, Ankaran/Ancarano, Bevkova ulica 45/Via France Bevk 45, inženir za pomorski promet – navtik, 
častnik trgovske mornarice/, laurea in ingegneria del traffico marittimo -nautico, direktor Ankaranskega inštituta/ direttore Istituto di Ancarano 
– DARIJ DUJMOVIČ IN SKUPINA VOLIVCEV/ E GRUPPO DI ELETTORI

2) GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ, roj./nato il 24.7.1966, Ankaran/Ancarano, Cesta na Prisojo 6/Strada di Prisoje 6, diplomiran inženir navtike/laurea 
in ingegneria nautica, direktor/direttore – SLOVENIJA ZA VEDNO

1) ANDREJ JAMNIK, roj./nato il 23.9.1943, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Bevkova ulica 50/Via France Bevk 50, upokojenec/pensionato, 
upokojenec/pensionato

2) JADRANKA JESENIK, roj./nata il 6.6.1956, spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Ivančičeva ulica 7a/Str. Ivančič Franc-Rudi 7a, gostinka/
ristoratrice, samostojna podjetnica/imprenditrice autonoma

3) SANDI TOŠKAN, roj./nato il 24.4.1962, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Ivančičeva ulica 15/Str. Ivančič Franc-Rudi 15, gimnazijski 
maturant/licenza ginnasiale, podpora uporabnikom telekom slo/assistenza clienti telekom slo

4) TINA TOŠKAN, roj./nata il 11.4.1991, spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Ivančičeva ulica 15/Str. Ivančič Franc-Rudi 15, študentka/studentessa, 
študentka/studentessa

5) EDI RAŽMAN KNAP, roj./nato il 13.3.1971, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Oljčna pot 4/Vicolo degli Olivi 4, dipl. ing. tehnologije 
prometa/laurea di ingegneria di tecnologia dei trasporti, samostojni strokovni sodelavec/collaboratore tecnico autonomo

6) MATEA MLAČIĆ, roj./nata il 2.7.1991, spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Jadranska cesta 16/Str. dell’Adriatico 16, študentka/studentessa, 
študentka/studentessa

1) ROMAN CVETKO, roj./nato il 26.2.1956, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Hrvatinova ulica 24/Via Marčel Hrvatin 24, magister socioloških 
znanosti/ dott.mag.scienze sociologiche, upokojenec/pensionato

2) ZLATKA GALINEC, roj./nata il 17.8.1955, spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Larisova ulica 13/Via M. Laris-Moro 13, upravni tehnik/tecnico 
amministrativo, upokojenka/pensionata

3) ŽARKO DOLINAR, roj./nato il 5.5.1948, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Vlahovičeva ulica 21/Via Veljko Vlahovič 21, gimnazijski 
maturant/licenza ginnasiale, upokojenec /pensionato

4) ALENKA RIŽNAR, roj./nata il 18.2.1956, spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Jadranska cesta 48/Str. Ivančič Franc-Rudi 48, srednja medicinska 
sestra /infermiera, upokojenka/pensionata

5) MILAN ČRNJAVIČ, roj./nato il 4.8.1950, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Ivančičeva cesta 11c/Str. Ivančič Franc-Rudi 11c, elektrotehnik 
/elettrotecnico, upokojenec/pensionato

6) MIRANDA DOLINAR, roj./nata il 19.2.1947, spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Vlahovičeva ulica 21/Via Veljko Vlahovič 21, srednja frizerska 
šola /scuola media per parrucchiera, upokojenka/ pensionata

7) BRUNO SOPIČ, roj./nato il 24.5.1949, spol/sesso:m/m, Ankaran /Ancarano, Bevkova ulica 34/Via France Bevk 34, pomorski strojnik/meccanico 
marittimo, upokojenec /pensionato

8) DRAGANA POBEGA, roj./nata il 4.6.1972, spol/sesso:ž/f, Ankaran /Ancarano, Regentova ulica 4b/Via Ivan Regent 4b, poslovni sekretar /
segretario, carinik-administrator/doganiere-amministratore

9) DRAGO GRBAVAC, roj./nato il 27.11.1962, spol/sesso:m/m, Ankaran /Ancarano, Jadranska cesta 16b/Str. dell’ Adriatico 16b, trgovski 
poslovodja /gerente, skladiščnik/magazziniere

10) MARIJA MAČEŠIĆ, roj./nata il 5.8.1950, spol/sesso:ž/f, Ankaran /Ancarano, Jadranska cesta 64b/Str. dell’ Adriatico 64b, gostinska delavka/
alberghiera, upokojenka/pensionata

11) DORJAN POBEGA, roj./nato il 21.2.1968, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Regentova ulica 4b/Via Ivan Regent 4b, strojni tehnik /perito 
meccanico, finančni izterjevalec/ esattore finanziario

12) JANEZ KASTELIC, roj./nato il 1.1.1958, spol/sesso:m/m, Ankaran /Ancarano, Hrvatinova ulica 15/Via Marčel Hrvatin 15, grafik,knjigovez,voznik/ 
grafico,rilegatore,conducente, odčitovalec(vodovod) /letturista acqua

1. SMC STRANKA MIRA CERARJA

2. DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije

Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV – UPB3, 45/08 in 83/12) ter v zvezi z določbami 61. člena Zakona 
o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ – UPB1 in 54/07 – odločba US) objavlja Občinska volilna komisija Občine Ankaran 
naslednji

Visto l’articolo 74 della Legge sulle elezioni amministrative (Gazzetta uff. della RS, n. 94/07 - ZLV – UPB3, 45/08 e 83/12) ed in relazione alle 
disposizioni dell’articolo 61 della Legge sulle elezioni alla Camera di Stato (Gazzetta uff. della RS, n. 109/06 – ZVDZ – UPB1 e 54/07 – Sentenza della 
CC) la Commissione elettorale comunale della Comune di Ancarano pubblica il seguente
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1) IZTOK MERMOLJA, roj./nato il 25.10.1969, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Jadranska cesta 76/Str. dell’Adriatico 76, diplomirani 
ekonomist/laurea in economia, direktor izvajanja zavarovanj/direttore delle assicurazioni

2) BARBARA ŠVAGELJ, roj./nata il 5.2.1969, spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Larisova ulica 14/Via M. Laris-Moro 14, univerzitetna diplomirana 
biologinja/laurea in biologia, delo na vinogradniški kmetiji/lavoro in tenuta vinicola

3) ALEKS ABRAMOVIĆ, roj./nato il 17.5.1978, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Jadranska cesta 60/Str. dell’Adriatico 60, magister ekonomskih 
znanosti/dott. mag.scienze economiche, samostojni podjetnik/imprenditore individuale

4) NINA DERENDA, roj./nata il 17.2.1974, spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Regentova ulica 8/Via Ivan Regent 8, univerzitetna diplomirana 
pravnica/laureata in giurisprudenza, pravna svetovalka/consulente legale

5) ZVEZDAN RAŽMAN, roj./nato il 21.9.1975, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Jadranska cesta 19/Str. dell’Adriatico 19, poslovodja/gestore, 
upravljanje objektov/ amministratore di edifici

6) SVETLANA MARIĆ, roj./nata il 10.9.1990, spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Cahova ulica 12/Via Ivan Cah-Iskra 12, študentka/studentessa, 
priložnostna študentska dela/lavori studenteschi occasionali

7) ZORAN PEJANOVIĆ, roj./nato il 28.11.1976, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Regentova ulica 3/Via Ivan Regent 3, trgovec/commesso, 
oblik. in urejanje splet. portalov/realizzatore siti web e portali

8) DAVOR ANDRIOLI, roj./nato il 18.6.1979, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Jadranska cesta 2/Str. dell’Adriatico 2, diplomirani ekonomist/
laurea in economia, samost. ref. obdelave zav. pogodb/referente autonomo assicurazioni

9) ERIKA LAMPE, roj./nata il 14.8.1990, spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Tomažičeva ulica 4/Via Pinko Tomažič 4, študentka/studentessa, 
priložnostna študentska dela/lavori studenteschi occasionali

10) KAREL (DRAGO) JEVNIKAR, roj./nato il 17.9.1933, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Bertokova ulica 16/Via Danjel Bertok-Churchill 16, 
višji gradbeni tehnik/perito edile superiore, upokojenec/pensionato

11) DARINKA VOVK, roj./nata il 30.7.1944, spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Larisova ulica 9/Via M. Laris-Moro 9, učiteljica/insegnante, 
upokojenka/pensionata

12) ZORAN MARKUŽA, roj./nato il 23.11.1949, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Bevkova ulica 52/Via France Bevk 52, inženir za pomorski 
transport/laurea in ingegneria trasporti marittimi, upokojenec/pensionato

1) VERA BOŠKOVIĆ, roj./nata il 26.3.1949, spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Cahova ulica 11/Via Ivan Cah-Iskra 11, višja medicinska sestra/
infermiera superiore, upokojenka/pensionata

3. RADI IMAMO ANKARAN

4. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

1) BRUNO KORASA, roj./nato il 14.5.1961, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Lazaret 5/ Lazzaretto 5, strojni tehnik/perito meccanico, 
podjetnik/imprenditore

2) NELA VOVK, roj./nata il 15.11.1957, spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Kocjančičeva ulica 32/Via Vincenc Kocjančič-Marko 32, strojni 
delovodja/ caporeparto meccanico, nezaposlena/disoccupata

3) ROBERT ZELENJAK, roj./nato il 23.12.1975, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Vinogradniška pot 29/Via dei Vigneti 29, avtomehanik/
automeccanico, kmet/ agricoltore

4) GABRIJELA BARUT, roj./nata il 6.3.1963, spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Jadranska cesta 59/Str. dell’Adriatico 59, ekonomski tehnik/
tecnico in economia, nezaposlena/disoccupata

5) UROŠ ŠORGO, roj./nato il 14.7.1978, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Jadranska cesta 16b/Str. dell’Adriatico 16b, magister farmacije/dott.
magistrale in farmacia, farmacevt/farmacista

6) DEBORA BRŽAN, roj./nata il 29.2.1992, spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Jadranska cesta 59/Str. dell’Adriatico 59, študentka/studentessa, 
študentka / studentessa

7) BOŠTJAN SRPČIČ, roj./nato il 30.1.1987, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Lazaret 6/ Lazzaretto 6, strojni tehnik/perito meccanico, orodjar/
attrezzista

8) DRAGICA VEŽNAVER, roj./nata il 4.8.1957, spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Jadranska cesta 14f/Str. dell’Adriatico 14f, tehnik I./tecnico I., 
administrator/amministratore

9) ERMIN SUHOPOLJAC, roj./nato il 17.10.1985, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Regentova ulica 10/Via Ivan Regent 10, poklicna šola/
scuola professionale, vzdrževalec/manutentore

10) SANELA VRŠAJEVIĆ, roj./nata il 9.3.1986, spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Jadranska cesta 11/ Str. dell’Adriatico 11, gimnazijski maturant/
licenza ginnasiale, brezposelna/disoccupata

11) ADNAN SMAJLOVIĆ, roj./nato il 12.11.1990, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Regentova ulica 10/Via Ivan Regent 10, ekonomski tehnik/
tecnico in economia, ekonomist/economista

5. OLJKA
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1) DARKO KAVRE, roj./nato il 5.5.1949, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Vlahovičeva ulica 59/Via Veljko Vlahovič 59, univ. dipl. ekonomist/
laurea in economia, direktor/direttore

2) MILICA CELIN, roj./nata il 1.11.1951, spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Rudija Mahniča 10/Via Rudi Mahnič-Brkinc 10, višja fizioterapevtka/
fisioterapista, upokojenka/pensionata

3) PETER KRZNAR, roj./nato il 26.2.1962, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Frenkova ulica 2/Via Franc Planinc-Frenk 2, gimnazijski 
maturant/licenza ginnasiale, tehnični vodja/responsabile tecnico

4) VLASTA MUŽENIČ, roj./nata il 28.1.1955, spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Bevkova ulica 26/Via France Bevk 26, strojni tehnik/perito 
meccanico, upokojenka/pensionata

5) SIMON CERGOL, roj./nato il 20.1.1981, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Na Logu 17/Al Boschetto 17, trgovska/commerciante, 
komercialist/commercialista

6) ROMANA ŽIGON, roj./nata il 14.2.1972, spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Ulica Rudija Mahniča 7/Via Rudi Mahnič-Brkinc 7, učitelj 
razrednega pouka/insegnante di classe, podjetnik/imprenditore

7) JAN BESEDNJAK, roj./nato il 1.12.1987, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Na Logu 10/Al Boschetto 10, ekonomski tehnik/tecnico in 
economia, tiskar/tipografo

8) KSENIJA GRŽINA, roj./nata il 16.4.1964, spol/sesso:ž/f Ankaran/Ancarano, Frenkova ulica 2/Via Franc Planinc-Frenk 2, komercialist/
commercialista, direktor/direttore

9) JAKA ČRNJAVIČ, roj./nato il 7.9.1983, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Regentova ulica 2/Via Ivan Regent 2, poklicni šofer/autista, 
samostojni podjetnik/imprenditore autonomo

10) KETI VRANJAC, roj./nata il 9.6.1984 spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Jadranska cesta 20/Str. dell’Adriatico 20, srednja turistična/scuola 
media turistica, trgovka/commessa

11) VINKA JANJIĆ, roj./nata il 23.2.1957, spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Cahova ulica 14/Via Ivan Cah-Iskra 14, frizerka/parrucchiera, 
invalidska upokojenka/ pensionata per invalidita

12) EDI RAŽMAN, roj./nato il 24.9.1954, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Cesta na Prisojo 6/Strada per Prisoje 6, osnovna šola/licenza di 
scuola elementare, upokojenec/pensionato

1) GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ, roj./nato il 24.7.1966, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Cesta na Prisojo 6/Strada per Prisoje 6, dipl. ing. navtike/
laurea in ingegneria navale, direktor/direttore

2) KLARA MAUČEC, roj./nata il 12.12.1977, spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Jadranska cesta 8/Str. dell’Adriatico 8, univ. dipl. mikrobiolog/
laurea in microbiologia, osebna trenerka/personal trainer 

3) ZORAN PAVIĆ, roj./nato il 20.6.1962, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Regentova ulica 10/Via Ivan Regent 10, pravnik/giurista, strok.
sod.v službi za proizvodnjo/coll tec nel servizio produttivo

4)  MOJCA ARNUGA ERJAVEC, roj./nata il 16.2.1972, spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Regentova ulica 4b/Via Ivan Regent 4b, medicinska 
sestra/infermiera, glavna sestra/capo infermiera

5)  JANEZ PIŠOT, roj./nato il 18.12.1948, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Cahova ulica 7/Via Ivan Cah-Iskra 7, mag. dr. veterinarske medicine/
dott mag di medicina veterinaria, vodja enote,strokovni sodelavec/capo reparto coll. tecnico

6) NINA KRZNAR, roj./nata il 9.12.1990, spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Frenkova ulica 2/Via Franc Planinc-Frenk 2, diplomirana pravnica/
laurea in giurisprudenza, absolventka/laureanda

7) NIK BRATAŠEVEC, roj./nato il 2.10.1985, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Rožnik 4/Roseto 4, ekonomski tehnik/tecnico in economia, 
vodja proizvodnje/responsabile della produzione

8) MIRJANA ZVIJERAC, roj./nata il 8.2.1979, spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Cahova ulica 12/Via Ivan Cah-Iskra 12, komercialist/
commercialista, vodja gostinske dejavnosti/responsabile attivita’ alberghiere

9) GIOVANNI MIGLIORANZA, roj./nato il 26.11.1942, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Na Logu 8/Al Boschetto 8, pravnik/giurista, 
upokojenec/pensionato

10)  KAROLINA PERUŠ, roj./nata il 21.4.1973, spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Regentova ulica 2a/Via Ivan Regent 2a, prometni tehnik/perito 
dei trasporti, gospodinja/casalinga

11)  KLAVDIJO VRANJAC, roj./nato il 3.3.1957, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Jadranska cesta 20/Str. dell’Adriatico 20, poklicna šola/scuola 
professionale, vzdrževalec/manutentore

12)  VALTER VALENČIČ, roj./nato il 26.8.1958, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Jadranska cesta 50/Str. dell’Adriatico 50, programer/
programmatore, podjetnik/imprenditore

1) ALBIN ŽELEZNIK, roj./nato il 14.12.1954, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Regentova ulica 6/Via Ivan Regent 6, dipl. ing. ladijskega 
strojništva/laurea in ingegneria meccanica navale, upokojenec/pensionato

2)  EDVINA GREGORIČ, roj./nata il 5.1.1951, spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Vlahovičeva ulica 36/Via Veljko Vlahovič 36, zdravnica 
specialistka/medico specialista, zdravnica/medico

6. ANKARAN JE NAŠ

7. SLOVENIJA ZA VEDNO

8. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
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1) DUŠAN JANJIĆ, roj./nato il 7.7.1966, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Ulica Rudija Mahniča 7/Via Rudi Mahnič-Brkinc 7, mag. znan. org. 
ved, dipl. ing. elek./dott. mag. in org., ing. elett., informatik/informatico

2) JANA POGAČAR, roj./nata il 16.5.1975, spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Ulica Rudija Mahniča 5/Via Rudi Mahnič-Brkinc 5, ekonomski 
tehnik/tecnico in economia, prodajalka/commessa

3) IZAK POGAČAR, roj./nato il 28.8.1978, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Ulica Rudija Mahniča 5/Via Rudi Mahnič-Brkinc 5, konstrukcijski 
mehanik/meccanico strutturale, monter varilnih palet in strojev/montatore saldatrici e macchinari

4) MARINKA JERMAN, roj./nata il 2.4.1982, spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Cahova ulica 9/Via Ivan Cah-Iskra 9, diplomirani ekonomist/
laurea in economia, referent nabave in prodaje/referente acquisti e vendite

5) GROZDAN JERMAN, roj./nato il 17.3.1949, spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Cahova ulica 9/Via Ivan Cah-Iskra 9, komercialni tehnik/
tecnico in commercio, upokojenec/pensionato

1) FRANKO ŽELEZNJAK, roj./nato il 1.11.1948, spol/sesso:m/m, Cahova ulica 8/Via Ivan Cah-Iskra 8, Ankaran/Ancarano, mesar, varnostnik/
maccelaio, guardia giurata, upokojenec/pensionato - MAJA BERTOK in skupina volivcev/e gruppo di elettori.

2) LJILJANA RAŽMAN, roj./nata il 18.5.1947, spol/sesso:ž/f, Cesta na Prisojo 6/Strada per Prisoje 6, Ankaran/Ancarano, trgovski tehnik/
commesso commerciale, upokojenka/pensionata - EDI RAŽMAN in skupina volivcev/ e gruppo di elettori 

1) UROŠ ŠORGO, roj./nato il 14.7.1978, spol/sesso:m/m, Jadranska cesta 16b/Str. dell’Adriatico 16b, Ankaran/Ancarano, magister farmacije/dott 
magistrale in farmacia, farmacevt/farmacista - EDI RAŽMAN in skupina volivcev/ e gruppo di elettori 

2) DANIJELA PIRŠ, roj./nata il 23.5.1981, spol/sesso:ž/f, Cahova ulica 12/Via Ivan Cah - Iskra 12, Ankaran/Ancarano, učiteljica razrednega pouka/
insegnante di classe, učiteljica razrednega pouka/insegnante di classe - MARTINA ANGELINI in skupina volivcev/ e gruppo di elettori

3) MAJA BERTOK, roj./nata il 20.1.1981 spol/sesso:ž/f, Razgledna pot 8/Vicolo del Panorama 8, Ankaran/Ancarano, ing. oblikov. tekstila in 
oblačil/ing. designer di tessuti e abiti, svobodni umetnik/ libero professionista, MARTINA ANGELINI in skupina volivcev/ e gruppo di elettori

4) LJILJANA RAŽMAN, roj./nata il 18.5.1947, spol/sesso:ž/f, Cesta na Prisojo 6/Strada per Prisoje 6, Ankaran/Ancarano, trgovski tehnik/
commesso commerciale, upokojenka/pensionata - EDI RAŽMAN in skupina volivcev/ e gruppo di elettori 

5) LINDA ROTTER, roj./nata il 11.4.1978 spol/sesso:ž/f, Vinogradniška pot 4/Via dei Vigneti 4, Ankaran/Ancarano, dipl. posl. ekonomist/laurea in 
economia aziendale, pomočnik direktorja prodaje/ assistente responsabile vendite - MARTINA ANGELINI in skupina volivcev/ e gruppo di elettori

6) GIOVANNI MIGLIORANZA, roj./nato il 26.11.1942, spol/sesso:m/m, Na logu 8/Al Boschetto 8, Ankaran/Ancarano, pravnik/legale, 
upokojenec/pensionato - EDI RAŽMAN in skupina volivcev/ e gruppo di elettori

7) BRIGITA RUNCO, roj./nata il 26.7.1976 spol/sesso:ž/f, Pot na Brido 6f/Vicolo per Brida 6f, Ankaran/Ancarano, učiteljica/maestra, učiteljica/
maestra, - EDI RAŽMAN in skupina volivcev/ e gruppo di elettori

8) FRANKO ŽELEZNJAK, roj./nato il 1.11.1948, spol/sesso:m/m, Cahova ulica 8/Via Ivan Cah-Iskra 8, Ankaran/Ancarano, mesar, varnostnik/
maccelaio, guardia giurata, upokojenec/pensionato - MARTINA ANGELINI in skupina volivcev/ e gruppo di elettori

9) SERGIO ANGELINI, roj./nato il 23.10.1969, spol/sesso:m/m, Razgledna pot 10/ Vicolo del Panorama 10, Ankaran/Ancarano, strojni tehnik/
perito meccanico, skladiščnik 2/ magazziniere 2 - MARTINA ANGELINI in skupina volivcev/ e gruppo di elettori

Volitve bodo 5. oktobra 2014/Le elezioni si terrano il 5 ottobre 2014

Številka/Numero: 041-3/2014
Datum/Data: 17.9.2014

 Predsednica OVK/Presidente della CEC 
 dott. Janja Luin, univ.dipl.prav., l.r./m.p.

 Predsednik POVK/Presidente della CECP
dott. ANDREJ PITAKO, univ.dipl.prav., l.r./m.p

9. SOCIALNI DEMOKRATI

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ANKARAN, PRIPADNIKA ITALIJANSKE NARODNE 
SKUPNOSTI, dne 5. oktobra 2014
ELENCO DEI CANDIDATI APPROVATI PER LE ELEZIONI DEL RAPPRESENTANTE DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA AL CONSIGLIO 
COMUNALE DEL COMUNE DI ANCARANO, del 5 ottobre 2014

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV SVETA SAMOUPRAVNE SKUPNOSTI ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN, 
dne 5. oktobra 2014
ELENCO DEI CANDIDATI APPROVATI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA 
NAZIONALITÀ ITALIANA DI ANCARANO, del 5 ottobre 2014
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3. 10. 2014

ob 17. uri / alle ore 17  
Ukmarjev trg Koper
 Piazza Anton Ukmar

Tradicionalna  hrana in pijača v družbi domačih glasbenih skupin 
na Potniškem terminalu v Kopru.

Cibi e bevande tradizionali in compagnia dei gruppi musicali locali.


