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PROMOCIJO TRAJNOSTNEGA
IN ODGOVORNEGA TURIZMA

UVODNIK

Ste zadovoljni z
razvojem Kopra?
Pred leti smo se z
družino preselili v Koper
predvsem zato, ker smo
otrokom hoteli privoščiti
odraščanje v modernem,
urejenem in ambicioznem
mestu. Navdušil nas je preporod kraja, ki smo ga opazovali dobro desetletje. In
selitev je bila odlična odločitev. Poleg urejenosti kraja in infrastrukture nas navdušuje pestrost življenja in
dogajanja ter učinkovite
institucije, ki zagotavljajo
visok standard življenja.
Ko poslušam sokrajane, je vprašanje v naslovu odveč, saj razen peščice nezadovoljnežev vsi
prepoznajo razvojne spremembe in visoko kakovost
bivanja v Kopru. Pa vendar
je vprašanje na mestu, saj
se je občasno pomembno
spomniti, kakšno je bilo
mesto v preteklosti. Renesansa Kopra namreč ni bila
samoumevna, temveč plod
učinkovitega in odločnega
vodenja. In če sledite medijem, boste le redko zasledili pozitivne zgodbe, ki
jih lahko opazite na vsakem
koraku.
Zakaj mediji ne
prepoznajo tega, kar lahko vsakodnevno doživite
sami? Zato, ker mediji že
dolgo niso nepristranski
in korektni poročevalci o
dogajanju, temveč aktivno
orodje političnega boja. In
v tem boju so mediji orodje
starih sil, ki so pred desetletjem in pol dobili odpoved na prelomnih volitvah
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leta 2002. Zato boste v velikih medijih o
Kopru slišali le slabo, kot bi živeli v nekem
vzporednem vesolju, slepem za ves napredek, ki ga lahko zaznajo vaše oči. Zato
se je občasno dobro spomniti preteklosti
in si postaviti vprašanje iz naslova.
Ker se v Mestni občini Koper dobro zavedamo pomena komunikacije z javnostjo in ker te naloge več ne opravljajo
mediji, smo pred leti začeli z inovativnim
portalom ekoper.si in javnost neposredno obveščamo o dogajanju in uspehih Kopra. Iz istega razloga držite v rokah novo
izdajo občinskega časopisa, ki je dopolnitev rednega digitalnega komuniciranja z
vami.
Seveda pa je kakovostna komunikacija dvosmerna, zato si želimo vašega
odziva in vaših pogledov. Poleg dialoga na
Facebook strani eKoper se lahko s svojimi
željami, pobudami oz. predlogi obrnete
na nas in tako aktivno prispevate k nadaljevanju razvoja vašega mesta.
V Sloveniji vlada precejšnja apatija in razočaranje. Od naše države smo pričakovali več. Veliko ljudi se je zato povsem umaknilo od javnih vprašanj, toda
to ni rešitev. Če želimo več od mesta in
države, bi bilo dobrodošlo, da se prebudi
tisti duh ambicij in poleta, s katerim smo
vstopili v samostojnost. Samo aktivna javnost lahko prispeva h kakovosti življenja v
naši skupnosti.
Zato pozorno spremljajte dogajanje in ne dovolite, da vas depresivnost
prevladujočih medijev potisne v umik od
ukvarjanja z našimi skupnimi vprašanji razvoja. To je vaše mesto. To je vaša država.
Predolgo je skupnost dovolila ugrabitev
države in okoriščanje peščice, ki Slovenije ne znajo upravljati učinkovito in življenjsko. Spomnimo se na naše sanje ob
osamosvojitvi in jih tokrat začnimo uresničevati.
Sebastjan Jeretič,
odgovorni urednik

www.koper.si
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»Nič ni nemogoče!«

Županova najnovejša zamisel in hkrati izziv: kako narediti intervju zanimiv in hkrati pokriti aktualne teme, ki
še kako zanimajo prav vse Slovenke in Slovence, in to z enim samim kratkim vprašanjem ter izčrpnim, vendar
smiselnim odgovorom točno samo na to konkretno vprašanje.
nije in ne po sistemu 50:50
z neko drugo državo, morebitnemu soinvestitorju se
vložek obrestuje po enaki
obrestni meri kot posojilo
evropske banke, ne pa za
enormnih 4,5 odstotka letno. Poleg tega soinvestitor
v 2TDK ne bo imel prav nobene prednosti pri izboru
izvajalca gradnje drugega
tira, medtem ko bo razpis
za izvajalca gradnje drugega tira odprt in medna-

V nedeljo se bodo volivke in volivci na referendumu izrekli za ali proti zakonu o gradnji in financiranju drugega tira. Koprska
občina je bila v začetku med nasprotniki
zakona, kasneje pa ste ga podprli. Kaj so
bili vaši glavni argumenti za kasnejšo podporo?
Da je do referenduma sploh prišlo,
je glavni in edini krivec vlada sama, kajti s
tem zakonom o drugem tiru, brez možnosti vsaj minimalne razprave oz. s sprejetjem
le-tega praktično čez noč in po vsaki sili, so
enostavno pretiravali. To sem jim jasno in
nedvoumno pojasnil na seji državnega sveta, tako v vlogi državnega svetnika kot tudi
župana, ki prihaja iz občine oziroma z območja, kjer se bo ta famozni drugi tir sploh
gradil. Na tej seji, po moji javni predstavitvi dejstev oziroma argumentov za in proti
temu zakonu, je vlada doživela hladen tuš,
saj sta zakon podprla le dva državna svetnika, in še ta sta bila iz vrst Stranke modernega centra (SMC), medtem ko je bilo kar 23
državnih svetnikov absolutno proti. Zakon
je bil namreč izredno slab in celo zelo škodljiv za našo državo, zato smo si ga želeli
spraviti s sveta, ali pa vsaj doseči nekatere
KP-MOK September 2017

ključne spremembe oziroma obvezna tolmačenja le-tega, kar bi ga naredilo bolj užitnega. Vendar se je vlada s koalicijsko večino
v državnem zboru nonšalantno znesla tudi
nad veto državnega sveta in ga nato z absolutno večino v državnem zboru gladko povozila. To nespametno dejanje plačujemo
vse državljanke in državljani danes, na tem
popolnoma nepotrebnem referendumu.
Nepotrebnem zakaj?! Nepotrebnem zato,
saj praktično vse državljanke in državljani
Slovenije vemo, da drugi tir oziroma novo
železniško povezavo med Divačo in Koprom nujno potrebujemo in jo tudi srčno
podpiramo. Po nekaj dneh trmarjenja predsednika vlade in vlade same, smo se končno
usedli za mizo, se poslušali in se tudi slišali.
Uspeli smo uskladiti večino najpomembnejših oziroma ključnih detajlov. Posledično, lokalna skupnost in okoliški prebivalci
zakon o drugem tiru, s popravki oziroma
zavezami vlade, da bo ob njegovem izvajanju upoštevala naše pripombe, seveda
podpiramo. Spremembe oziroma zaveze
so naslednje: novoustanovljeno podjetje
2TDK ostane v večinski, in sicer najmanj 51
odstotni lasti naše države Republike Slovewww.koper.si

Hočemo razvoj, hočemo blaginjo, hočemo
priložnost, hočemo
napredek, hočemo boljši jutri? Če je odgovor
da, in verjamem, da je,
potem gremo na referendum, obkrožimo za,
začnimo graditi drugi
tir, ko bo čas gremo še
na volitve, menjajmo
obstoječo oblast, vložimo vso energijo, ki jo
premoremo in kar sami
uresničimo obljubo, ki
so jo nam pred 26-imi
leti dali politiki, ki nam
krojijo usodo še danes
ter iz Slovenije končno
naredimo drugo Švico.

roden, kar nam zagotavlja
najboljše pogoje in mnogo
nižjo vrednost projekta kot
je ocenjena s strani vlade.
Na tak način bo zagotovljena tudi transparentnost
izbora izvajalca, kvaliteta
same gradnje in seveda
smotrnost porabe davkoplačevalskega denarja. To
je zagotovilo, da drugi tir
nikakor ne bo postal TEŠ 7.
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INTERVJU
Država se je zavezala tudi, da se nova enotirna železniška povezava med Divačo in
Koprom spremeni v dvotirno, s tem, da se
veljavno gradbeno dovoljenje dopolni takoj. Vlada se je zavezala tudi k temu, da bo
tam, kjer je to potrebno, nemudoma sprožila spremembo državnega prostorskega
načrta in spremenila vseh 27 kilometrov
dolgo traso v dvotirno. To je predpogoj,
da se obstoječa trasa, ki poteka po vodovarstvenem območju, mimo samih zalednih vasi v Mestni občini Koper, na območju Nature 2000, končno lahko ukine.
Po ukinitvi le-te se bodo tiri in vsa železniška infrastruktura demontirali ter prenesli
na druge lokacije v državi, obstoječo traso
pa bo država asfaltirala in predala v uporabo za druge namene, in sicer za rekreacijo
in turizem. S tem bomo pridobili kar 46
kilometrov novih kolesarskih poti. Sedaj
zapostavljene vasi bodo čez noč postale
zanimive obiskovalcem in turistom, na ta
način pa bodo domačini dobili priložnost
na svojem pragu ustvarjati blaginjo zase
in še celo odpirati nova delovna mesta.
Danes pa ti isti domačini živijo v konstantnem strahu, saj se na tem območju dogajajo pogosti požari že vsa leta, nekateri
celo zelo velikih razsežnosti. Pomislite,
npr. na nek poročen par iz teh krajev, ki si
zvečer želi iti ven, v mesto, gledališče, opero, večerjo, v družbo s prijatelji, poslovnimi
partnerji, ali pa večer preživeti v romantičnem vzdušju – to je danes zanj praktično
nemogoče. Zakaj?! Zato, ker bi bil pred
vsakim povratkom domov, najsi bo to sredi noči oziroma v poznih urah, v dvomih,
kaj ga bo tam pričakalo. Ali dom sploh še
imajo, in kar je še mnogo huje, ali so ot-
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roci še živi, kaj je z ostarelimi starši, ali so
jim ognjeni zublji tudi tokrat prizanesli?! To
so resni, življenjski in zelo realni problemi,
s katerimi se, verjamem, nihče od nas ne
želi soočiti, kaj šele se soočati vsakodnevno. Zato se ob tej priliki še enkrat zahvaljujem predsedniku vlade in celotni vladi,
za katere še enkrat ponavljam, da ne bo
nesporazumov, nisem volil in niti ne bom
volil, kar pa ne pomeni, da se jim ne smem
zahvaliti in priznati, ko sprejmejo kakšno
dobro in koristno odločitev. Zato bom na
referendumu podprl ta zakon ter apeliram
na vse državljanke in državljane, da ko na
referendumu obkrožajo za ali proti, razmišljajo samo o tem, ali to novo železniško
povezavo nujno potrebujemo ali ne. Menim, da so vsi ostali vzgibi, zaradi katerih
bi se na tem referendumu odločali za ali
proti, kot na primer ta, da po vsaki sili in
čez noč zrušimo to vlado, ki nam ni povšeči, povsem neprimerni in nezreli. S takim
početjem bi se sami znašli v situaciji, ko bi
se obnašali popolnoma enako, kakor se je
obnašala ta ista vlada na začetku, ob nasilnem in nepremišljenem sprejetju tega
zakona. Verjamem, da si velika večina Slovenk in Slovencev tega niti slučajno ne želi!
www.koper.si

Hočemo
razvoj,
hočemo blaginjo, hočemo
priložnost, hočemo napredek, hočemo boljši jutri? Če
je odgovor da, in verjamem,
da je, potem gremo na referendum, obkrožimo za,
začnimo graditi drugi tir, ko
bo čas gremo še na volitve,
menjajmo obstoječo oblast, vložimo vso energijo, ki
jo premoremo in kar sami
uresničimo obljubo, ki so
jo nam pred 26-imi leti dali
politiki, ki nam krojijo usodo še danes ter iz Slovenije končno naredimo drugo
Švico.
Vse je mogoče, nič
ni nemogoče!!! Američani bi rekli: »Everything is
possible, nothing is immpossible!!!«

»Drugi tir ne
bo TEŠ 7!«
KP-MOK September 2017

AKTUALNO

Drugi tir je nujen!
Tudi Mestna občina Koper se je aktivno vključila v referendumsko kampanjo, v kateri zastopa stališče podpornikov
zakona o drugem tiru.
»Drugi tir je nujen,
prav je da ga zgradimo,« je na
kratko razloge zakaj Mestna
občina Koper podpira zakon
o gradnji drugega tira nanizal
župan Boris Popovič. Kot pojasnjuje, je občino prepričalo za-

gotovilo vlade, da bo namesto
enega tira zgradila dva.
Volivke in volivci v nedeljo, 24. septembra 2017, na
zakonodajnem referendumu
odločajo o veljavnosti Zakona o
izgradnji, upravljanju in gospo-

darjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper. Ni vseeno, kakšen glas boste oddali na
referendumu, saj je od zakona o
drugem tiru odvisna realizacija
najpomembnejše infrastrukturne naložbe v naši regiji.

Drugi tir bo ustvaril
vsaj 9000 novih
delovnih mest v
logističnih in drugih
dejavnostih v Sloveniji.

Če Slovenija ne zgradi
drugega tira, se bo
število tovornjakov na
cesti proti morju v

Legenda:
1x = 1000
delovnih mest

+

20 letih več kot
podvojilo.
2017

KP-MOK September 2017

2037

www.koper.si

Boris Popovič,
Mestna občina Koper

»Mestna občina Koper projekt drugega tira podpira, Slovenija namreč železniško povezavo med Koprom in
Divačo nujno potrebuje, tako
za razvoj Luke Koper, kot tudi
za razvoj državne logistike, je
pa tudi izrednega pomena za
zagotavljanje varnega življenja
prebivalcev, ki živijo pod Kraškim robom (velika požarna
ogroženost,
vodovarstveno
območje in območje Natura
2000). Ob tem je potrebno
pojasniti, da je bila koprska občina ena največjih nasprotnic
zakona o drugem tiru, vendar
smo s strani vlade in pristojnih
v državi dobili zagotovila, da
država ne namerava več graditi
samo enega tira, temveč novo
dvotirno železniško povezavo.
Ob tem naj bi ohranila tudi obstoječi tir do Divače, ki bo imel
povsem drugo namembnost,
kar je za ljudi, ki tukaj živimo izrednega pomena. Država je na
novo opredelila tudi lastništvo,
in sicer, z zagotovili, da bo imela večinski, vsaj 51 odstotni delež. Dobili smo zagotovila tudi
za to, da bo izvajalca iskala prek
javnega, odprtega, mednarodnega razpisa, ki je nedvomno
zagotovilo transparentnosti.«
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Trasa drugega tira bo
omogočala hitrosti
tovornih vlakov do

120 km
na uro, kar je tudi

evropski standard, in
povečala pretok prometa

z 90 na 222
vlakov na dan.

Legenda:
1x = 10 vlakov

Dušan Mes,
Slovenske železnice

»Treba je vedeti, da
je obstoječi tir trenutno najbolj zasedena enotirna proga
v Evropi s tovornim prometom, in številke se še povečujejo. Lani smo na enotirni
progi med Divačo in Koprom

prepeljali v povprečju več kot
90 vlakov na dan in okrog 12
milijonov ton tovora, letos pa
se bo na tem odseku proge
količina tovora povečala še za
12 odstotkov.Železnica je na
koncu z zmogljivostmi za povečevanje tovora, tako naprej
gre lahko še nekaj let, a ne za
dolgo. Drugi tir je za razvoj
logistike in slovenskega gospodarstva ključnega pomena. Prizadevamo si, da bi bil
zgrajen čim hitreje in čim bolj
racionalno. Z vidika slovenske
logistike je zgraditev drugega
tira nujna, in bo na več ravneh
pozitivno vplivala na slovensko gospodarstvo ter geopolitični položaj države.«

+146 %
3/4

Tri četrtine trase drugega tira bo
teklo skozi predore.
Promet po njej bo zato kar najmanj vplival na
okolje in na kakovost življenja ljudi na tem
občutljivem in varovanem kraškem območju.
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Gašpar Gašpar Mišič

»Podpiram zakon in
podpiram tudi gradnjo drugega tira, zato, ker si ne smemo
dovoliti, da bi strateške projekte podrejali potrebam dnevne
in tudi strankarske politike.
Ta referendum je absolutno
nepotreben. V rokah imamo

Z zavrnitvijo
zakona o
drugem tiru
lahko Slovenija

gradbeno dovoljenje in vse
možnosti, da skupaj dejansko
zgradimo dvotirni drugi tir.
Dobra infrastruktura je osnova
za razvoj gospodarstva vsake
države. Dejstvo je, da območje
drugega tira predstavlja ozko
grlo na trasi do zalednih tržišč
Srednje in Vzhodne Evrope in
da je drugi tir zato naša nuja,
kajti nimamo več časa, čas ni
naš zaveznik. Ne znamo in ne
moremo bolje izkoristiti našo
geostrateško lego, ker imamo
preslabo infrastrukturo, da bi
uveljavili tudi geopolitično moč
v regiji. Če sedaj zamudimo ta
vlak, smo zamudili še naslednjih
pet let ali mnogo več, zato naj
se politiki poenotijo, kajti tukaj
gre za razvoj države.«

izgubi
do 250
milijonov
evrov
evropskih
nepovratnih
sredstev.

Projekt
drugi
tir je
pod nadzorom

Evropske komisije,
Evropske investicijske
banke, Računskega
sodišča, Finančne
uprave, KPK in
predstavnikov civilne
družbe. S tem bo
zagotovljena visoka
transparentnost
projekta.
KP-MOK September 2017

Legenda:
1x = 50 milijonov
evrov

Janko Sever,
KS Črni Kal

»Mi, ki živimo na
tem območju, kjer poteka obstoječi tir, zelo dobro vemo,
kaj to pomeni in kakšne nevarnosti ta prinaša. Vsesko-

www.koper.si

zi živimo v strahu, skrbi nas,
da ne bi prišlo do podora
vlaka in da ta ne pokoplje
kakšno vasico.Tir je namreč
dotrajan. Samo spomnite se
lanskoletnega požara, kako
hudo je, ko morajo otroci in
družine zapuščati hiše zaradi
zaskrbljenosti. Poleg tega se
na trasi obstoječega vira nahaja pomemben vodni vir, ki
napaja celotno našo Obalo.
Gre za več kot 70 tisoč ljudi.
Tu je še Natura 2000, ki predstavlja varovano območje,
upoštevati pa je treba tudi
Luko Koper. Ta bo, v kolikor
se z gradnjo drugega tira ne
bo pričelo. še naprej stagnirala.«
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Spopad legend v koprski Areni
Koprska Arena Bonifika je minulo soboto gostila vrhunski borilni spektakel W5: »Legends Collide« (Spopad legend),
na katerem so slavile tudi slovenske legende borilnih veščin.
Med silaki težke kategorije je pričakovano povedel Marjan Fabjan, znan
tudi kot »slovenski Rocky«,
odličen pa je bil tudi Primorec Jasmin Bečirovič, ki je ekspresno, z nokavtom, opravil
z nemočnim Italijanom Danilom Codo in si s tem prislužil
tudi naziv Kralj ringa. Odličen
je bil tudi Franci Grajš, ki je
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ugnal Denisa Marjanovića iz
Bosne in Hercegovine, Denis
Porčič pa je žal moral priznati premoč Hrvatu Ivanu Staniću.
Dogodka se je na
povabilo organizatorja in
predsednika ruskega rokoborskega združenja W5 Sergeya Chepinoge udeležil tudi
koprski župan Boris Popovič.

V ring koprske Arene je stopilo kar 26 legend svetovnega formata, ki so obiskovalcem postregli z odličnim spektaklom in veliko dozo adrenalina. Tekmovanje se je, kot je v svetu borilnih veščin navada,
pričelo že s petkovim uradnim tehtanjem, borbe pa
so potekale naslednji dan. Poleg domačih legend so
obiskovalci lahko občudovali tudi borce svetovnega formata, kot so Rhassan Muhareb, Vlad Tuinov,
Fahir Batjari, Darryl Sichtman, Orfan Sananzade,
Andrej Kedvesš, Igor Mihajlović, Enver Sljivar, Sleksander Stankov, Bor Bratovž, Petar Jaman.

www.koper.si
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Obalna cesta: včeraj glavna
prometnica, danes raj za kolesarje,
rekreativce in sprehajalce
Se še spomnite, kakšna so bila poletja za
stanovalce ob Obalni cesti med Žusterno
in Izolo? Danes je slika povsem drugačna,
saj je del nekdanje regionalne cestne
povezave postal prostor za druženje,
sproščanje in rekreacijo, namenjen
tako domačinom kot tudi številnim
obiskovalcem.

Urejena trasa za kolesarje, ločena od
površin za pešce, tekače in rolkarje, je danes
opremljena z najsodobnejšo urbano opremo:
postavljen je sanitarni zabojnik, z ločenimi sanitarijami za moške, ženske in invalidne osebe, v neposredni bližini pa tudi prhe in pitniki
za vodo – ti so postavljeni vzdolž celotnega
koprskega dela ceste. Urejena je javna razsvetljava, postavljene so klopi, koši za smeti in sto-

jala za kolesa. V okviru naložbe
je občina uredila še kanal ob
brežini, z odvodnjavanjem in
zatravitvijo ter hitrostno klančino, za umirjanje hitrosti v
neposredni bližini sanitarnega
objekta, celotno območje pa
opremila tudi z videonadzorom.
Še nedavno tega je
bila Obalna cesta
med Žusterno
in Izolo povsem
zabasana z
avtomobili, danes
je to zgolj bled
spomin. Popolnem
zaprtju za promet
je sledila prva
faza ureditve, ki
je bila sklenjena v
poletnih mesecih.

Ureditev
rekreacijskih
površin na tem
območju je bila
zgolj prva faza, ki
ji v naslednjem
letu sledi še druga
– občina si namreč
prizadeva urediti
dostope do morja in
kopalne površine.
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Ob koncih tedna je Obalno cesto obiskuje več tisoč obiskovalcev iz vseh koncev in krajev, kar priča o tem, da je bila odločitev o
zaprtju le-te pravilna.

Zaprtju ceste sledila še sprememba prometnega režima od Žusterne do Krožne ceste
Občina je kmalu po zaprtju Obalne ceste začela z iskanjem najoptimalnejše
rešitve, s katero bi zagotovila varen in tekoč pretok prometa, predvsem
pa varno kolesarjenje in pešačenje na tem območju.

Ob rednem spremljanju prometne situacije na celotnem območju je namreč prišla do ugotovitev, da se je v tem času znatno povečalo število kolesarjev;
do te mere, da je trasa nekdanje Porečanke (na odseku od Krožne do Žusterne)
postala preobremenjena. Pri štetju in spremljanju prometa je bilo ugotovljeno
tudi, da se številni kolesarji, v izogib gneči na tem delu Porečanke vozijo kar po
voznem pasu, ki je rezerviran izključno za motorna vozila, in to navkljub izrecni
prepovedi, ki je označena z ustrezno vertikalno signalizacijo.
Strokovne službe so tako skupaj s projektantom pretehtale več možnosti
in kot najbolj primerno izbrale prav enosmerno ureditev, ki predvideva vožnjo zgolj
v smeri proti Kopru. Vozni pas, ki pelje proti Izoli pa je tako po novem namenjen
izključno kolesarjem in rolkarjem, medtem ko je Porečanka rezervirana za pešce.
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Kakšni so odzivi ljudi na novo
prometno ureditev?

Ljudje so nov prometni režim sprejeli z navdušenjem, prav tako tudi
večina krajanov KS Žusterna, se pa
na koprski občini zavedajo, da se nekateri ob tem počutijo prikrajšane,
saj je nova ureditev nekoliko posegla v njihove vsakodnevne potovalne
navade. Spremembe namreč terjajo
tudi nekaj časa za prilagoditev. S krajani se je tako v začetku septembra
sestal tudi župan Boris Popovič, ki je
na kratko orisal prvi večji del prometnih in infrastrukturnih prilagoditev
in utemeljil obstoječe rešitve. Pri tem
je zaprosil krajane, naj podajo svoje
konkretne pobude in predloge, da bi
stanje v prihodnosti lahko še izboljšali.
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Koper je nova Evropska
destinacija odličnosti
Koper je bil konec avgusta med 14 destinacijami, ki zajemajo 35 slovenskih občin, izbran za novo Evropsko destinacijo
odličnosti. Krovna tema letošnjega natečaja je bil kulturni turizem.
Eden od ključnih
argumentov strokovne komisije ob razglasitvi zmagovalca je bil, da imamo v
Kopru zelo jasno določeno
strukturo in vsebino sobivanja turizma in kulture. »Paleta tega razmerja vključuje
tako urbano okolje kot povezave z mestnim zaledjem
in zelo domiselno izrablja
priložnosti ob obisku velikih potniških ladij. Programe, ki izvirajo iz razmerja
med kulturo in turizmom,
zelo smiselno predstavljajo
različnim javnostim. Kopru
je uspelo združiti delovanje
tako profesionalnih kot civilnih združenj, ki aktivno

Evropska destinacija odličnosti kulturnega turizma 2017 je Koper kot edinstven primer
sobivanja zgodovine, kulture, narave in sodobnosti.
sodelujejo pri turistični promociji in oblikujejo ustrezne vsebine«, so zapisali v
obrazložitvi komisije, poleg
tega je žirijo zelo pozitivno
presenetil tudi odnos vseh
deležnikov turizma in kulture v Kopru, ki se, kot so zapisali, »zelo dobro zavedajo
pomembnosti vključevanja
kulture v turizem«.

EDEN je največja
evropska platforma za promocijo
trajnostnega in
odgovornega turizma.
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V sklopu terenskega obiska komisije v Kopru
je Mestna občina Koper skupaj z Gledališčem
Koper, Pokrajinskim muzejem Koper, Osrednjo
knjižnico Srečka Vilharja, Glasbeno šolo Koper,
Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti,
Območna izpostava Koper, knjigarno Libris,
Zvezo kulturnih društev MOK, Mednarodnim
centrom lutkovne umetnosti, Galerijo Jožeta
Pohlena, Hišo od Bardinca, KD Šavrini in anka
Šavrinke, Suzano Todorovič, Oljarno Lisjak,
Vinsko kletjo Vinales, Osebno zbirko Grozdana
Pohlena, Valmarinkami, Kulturnim društvom
Istrski grmič in Zadrugo Zakladi Istre zanje
pripravila poseben sprejem. V kratkem času, ki
so ga imeli na voljo, so namreč želeli komisiji predstaviti tudi bogato ponudbo kulturnega
turizma, ki ga ponuja zeleno podeželje naše občine.
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Ob razglasitvi zmagovalne destinacije kulturnega turizma je
Boris Popovič, župan
Mestne občine Koper,
dejal: »Počaščeni smo,
da je naziv Evropske
destinacije
odličnosti
osvojil Koper. To nam
daje nov zagon, hkrati
pa predstavlja potrditev, da razvijamo Koper
v pravo smer. Nobena
skrivnost ni, da je še
pred dobrim desetletjem
veljal za pretežno industrijsko mesto, danes pa
se uvršča v sam vrh slovenskega turizma. Številne investicije, bogatejše turistične vsebine,
novi turistični produkti
kot tudi vse pogostejši
prihodi potniških ladij
omogočajo
turistični
razvoj naše destinacije,
pri katerem ima prav
kulturni turizem zelo
pomembno vlogo. Ponosni smo, da ga razvijamo v partnerstvu s
številnimi akterji.«

Žirijo je v sklopu terenskega ocenjevanja zelo pozitivno presenetil tudi odnos vseh deležnikov
turizma in kulture v Kopru, od župana, podžupana, direktorjev kulturnih ustanov, vse do
knjižnice, založniške hiše, društev idr., ki se zelo dobro zavedajo pomembnosti vključevanja
kulture v turizem.

EDEN ali Evropske destinacije odličnosti je projekt Evropske komisije, ki od leta 2007 združuje
kraje in območja, ki razvijajo okoljsko, kulturno
in družbeno vzdržen turizem. Omogoča mednarodno promocijo, prepoznavnost, izobraževanje,
povezovanje in izmenjavo dobrih praks. Projekt
temelji na državnih izborih, ki potekajo vsako
drugo leto; njihov rezultat je izbira destinacije
odličnosti in štirih finalistk.

Evropska komisija je za letošnjo krovno tematiko
izbora določila temo kulturnega turizma. Na razpis STO je prispelo 14 prijav, strokovna komisija
EDEN pa je pod vodstvom prof. dr. Janeza Bogataja izbrala pet finalistk: Radol'co, Ptuj, Kras,
Slovenske Konjice in Koper, ki je na koncu odnesel
naslov zmagovalca.

KP-MOK September 2017

»Strokovna žirija meni, da ima Koper zelo jasno določeno strukturo
in vsebino sobivanja turizma in kulture,« je odločitev strokovne
komisije takole utemeljil predsednik komisije prof. dr. Janez
Bogataj.

www.koper.si
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Ponosnih 70 let v Novi Gorici
Osrednja državna proslava ob prazniku vrnitve Primorske k matični domovini, ko se spominjamo uveljavitve pariške
mirovne pogodbe leta 1947, je potekala v Novi Gorici, mestu, ki letos prav tako praznuje svojo 70-obletnico.
“Slovenci smo v zadnjih 70 letih veliko dosegli,
vendar se je treba še naprej
boriti za svoj obstoj, za pravičnejšo in bolj demokratično družbo, za našo duhovno
in materialno blaginjo,” je na
proslavi poudaril slavnostni
govornik, predsednik državnega sveta Mitja Bervar, ki je
dodal, da „v današnjem nepredvidljivem globalnem svetu
smo res samostojna država, a

14

zaradi geostrateške lege naša
varna prihodnost nikakor ni
samoumevna. Samo enotni in
združeni v ljubezni do svojih
korenin in domovine bomo
zmogli poiskati odgovore na
vse izzive, ki nam jih prinaša
čas“. Bervar je poudaril, da
bodo naše današnje odločitve
pomembno krojile našo prihodnost in prihodnost naših
zanamcev, tako kot so jih odločitve naših očetov in mater

v dolgem prizadevanju za samostojno državo in ob tem
opozoril na pomembno vlogo
gospodarskih projektov. Naj
spomnimo, da je največji infrastrukturni in gospodarski
projekt v zadnjih desetletjih v
primorski regiji trenutno ravno
drugi tir, čigar usoda je odvisna
od nedeljskega zakonodajnega
referenduma.
Pred državno proslavo so praznovanja pripravili

www.koper.si

tudi v Območno združenje
borcev za vrednote NOB Nova
Gorica, na katerem je zbranim
spregovoril častni predsednik
ZZB za vrednote NOB Slovenije Janez Stanovnik.
Obeh proslav se je
udeležil tudi koprski župan
Boris Popovič, ki je leta 2012 v
Mestni občini Koper gostil prav
tako visok, 65. jubilej praznika
vrnitve Primorske k matični
domovini.
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V Kopru kmalu tudi igrišča za odbojko na mivki
Že februarja prihodnje leto bo Koper bogatejši za nove zelene rekreacijske površine ob Semedelski promenadi.
Naložba je vredna nekaj manj kot 1,3 milijona evrov.
Gradbena dela so se začela pred dobrimi dvemi tedni. Na tem območju nameravao občina urediti dve modularni površini za odbojko
na mivki, vsako s tremi igralnimi polji; od katerih
je eno večje (22 x 28) ter dve manjši (22 x 14).
Večji igrišči bosta urejeni v skladu z zahtevami in
standardi, ki jih predvidevajo organizatorji večjih
mednarodnih odbojkarskih tekmovanj, manjša
štiri pa bodo pomožna in od večjih ločena z mrežo. Igralne površine bodo razsvetljene, v neposredni bližini pa bodo na voljo tudi pitniki.

Veseli bodo tudi tekači in najmlajši

Nove rekreacijske površine bodo namenjene tudi najmlajšim. V neposredni bližini
bodo namreč igrišča za otroke, opremljena z
modernimi igrali, novo, dobrih 500 metrov dolgo krožno trim stezo iz tartana pa bodo z veseljem uporabljali številni rekreativni tekači in
sprehajalci.
Poleg tega naložba vključuje tudi komunalno opremo celotnega območja; urejeni bodo
dostopi, povezovalne poti, urbana oprema in javna
razsvetljava, površine bodo ozelenjene, zasajena
bodo drevesa. Občina bo uredila tudi ličen dvoetažni servisni objekt v velikosti cca 222 kvadratnih
metrov. Pritlični prostori bodo namenjeni moškim
in ženskim sanitarijam z garderobami, sanitarijam
za invalide ter tudi ženskim in moškim javnim sanitarijam ter prostoru za hrambo športne opreme
in pripomočkov, v nadstropju pa bo na voljo še
dodaten prostor za športne rekvizite in razgledna
terasa.

Občina je ureditev trenutno degradiranega območja ob Semedelski promenadi, ujetega med tamkajšnji mandrač in izliv
Badaševice, kolesarsko stezo na Piranski cesti in kanal Grande, načrtovala že dlje. V ta prostor namrava umestiti zelene
rekreacijske površine, del katerih bodo tudi igrišča za odbojko na mivki.
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Žusterna kmalu dom za vodne športe
Septembra so se ponovno začela dela ob bazenu v Žusterni – občina bo predvidoma do konca leta v prizidku uredila
garderobe in sanitarije za kajak in surf klub, ki deluje v Žusterni, dodatne površine pa bo namenila tudi ureditvi
javnih sanitarij. Naložba je vredna 300 tisoč evrov.

Še v tem letu pa naj
bi se začela tudi ureditev dodatnih prostorov za druge
vodne športe (t.i. center vodnih športov), ki se že dalj časa
soočajo s pomanjkanjem prostora za skladiščenje in hrambo
športnih rekvizitov kot tudi
prostora za ureditev pisarne.
Kontejnerji, v katerih trenutno
delujejo so namreč dotrajani,
nekateri so tudi povsem neprimerni, česar se zavedajo tudi
na koprski občini, kjer bodo
v okviru te naložbe postavili nove mobilne zabojnike, ki
bodo ne samo funkcionalni
temveč tudi vizualno dodelani.
Občina je naložbo že predvidela v svojem proračunu, in sicer
v skupni višini okrog 840 tisoč
evrov, dela naj bi se izvajala v
letu 2017 in 2018. Če gre vse po
načrtih, bo naložba sklenjena
aprila 2018.

V okviru prve faze je koprska občina celovito sanirala servisni objekt ob bazenu v Žusterni.

Spomnimo, da je občina k temeljiti obnovi servisnega objekta v Žusterni pristopila
že lani. V okviru 420 tisoč evrov težke naložbe je sanirala streho, fasado, notranje
prostore, uredila tudi hidroizolacijo in zamenjala vsa okna. Prenove so bile deležne
tudi garderobe za športne klube, kot tudi garderobe za zunanje uporabnike bazena,
v okviru del pa je občina obnovila tudi elektroinštalacije, prezračevanje in ogrevanje ter zamenjala vso opremo, za kar je namenila še dobrih 80 tisoč evrov.
V sklopu naložbe je predvidena odstranitev obstoječih
dotrajanih kontejnerjev in objektov, ki povezujejo posamezne kontejnerje, izvedba temeljne plošče, postavitev kontejnerske zložbe skupaj z jekleno konstrukcijo v etaži (terasa in
konzolni hodniki), stopnišča ter nadstreška, ureditev tlakovane ploščadi pred kontejnersko zložbo in ureditev fasade
proti cesti s postavitvijo ozelenjene gabionske stene.

Novembra se bo začela tudi ureditev doma za vodne športe
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Septembra se je začela dozidava servisnega objekta v Žusterni občina bo del prostorov namenila tudi za ureditev javnih sanitarij.
www.koper.si
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Za Muzejski trg dva interesenta
Če gre vse po načrtih, bo občina izvajalca za projektiranje in gradnjo podzemne parkirne hiše na Muzejskem trgu
v Kopru izbrala jeseni, sledi izdelava projektne dokumentacije in sama izvedba projekta. Garažna hiša naj bi bila
končana predvidoma konec februarja 2019.
Kot izhaja iz investicijskega programa, si občina na tem območju obeta
zgraditi veliko podzemno
parkirno hišo v treh etažah,
v katerih bo prostora za 468
avtomobilov. Prvo etažo s 156
parkirnimi mesti, bo občina
ponudila na trgu, preostali dve etaži s 312 parkirnimi
mesti, pa bo v upravljanje
predala javnemu podjetju
Marjetica Koper. Naložba je
Do roka za oddajo prijav na
javno naročilo za projektiranje
in gradnjo podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom
v Kopru sta prispeli dve prijavi, in sicer družbe Adriaing
d.o.o. ter skupna prijava podjetij CGP d.d., kot vodilnega
partnerja, CGP- ING d.o.o. in
Clipplus d.o.o..

ocenjena na slabih 5,6 milijona evrov, v celoti naj bi jo
financirala koprska občina, ki
je del sredstev že predvidela
v proračunu za leto 2017.
Predmet naročila je
poleg projektiranja in izgradnje parkirne hiše tudi nakup
Tomosovega bloka in odkup
določenega števila parkirnih
mest, ki bi zadostila parkirnim potrebam uporabnikom
te nepremičnine.

Gradnja parkirne hiše na Muzejskem trgu je tudi prvi korak k uresničevanju
celostne prometne strategije, ki predvideva postopen umik avtomobilov iz ožjega
mestnega jedra in celovito ureditev mirujočega prometa z zagotovitvijo ustreznejših parkirnih površin predvsem za stanovalce. Načrtovanje podzemnih parkirnih površin je med drugim ključno tudi pri nadaljnjem razvoju historičnega dela
mesta, saj je na ta način mogoče pridobiti dodatne površine, namenjene bolj trajnosti in okolju prijazni rabi.

Kmalu tudi gradnja bazena na Bonifiki
Če gre vse po načrtih, bodo na olimpijskem bazenu v Kopru kmalu zabrneli gradbeni stroji. Prve kopalce lahko
pričakujemo v začetku leta 2019.
6,7 milijona evrov vredna naložba predvideva
gradnjo olimpijskega bazena z merami 50x 25 metrov, ki izpolnjuje vse pogoje za organizacijo mednarodnih plavalnih in vaterpolo turnirjev. Bazen bo
služil tako tekmovalnim kot tudi rekreativnim plavalcem in vaterpolistom, ki bodo odslej imeli tudi
bistveno bolj ugodne pogoje za treninge. V okviru
gradnje bo poskrbljeno tudi za vso potrebno spremljevalno infrastrukturo, med drugim za tribune,
garderobe in sanitarije ter prostore za administrativne dejavnosti. Izbrani izvajalec bo moral med drugim izdelati projektno dokumentacijo, v okviru pogodbenih obveznosti pa tudi spremeniti gradbeno
dovoljenje, in sicer ločiti hotelski del od bazenskega.
Potem, ko se je zaradi stečaja družbe Primorje gradnja olimpijskega bazena na Bonifki v Kopru za več let ustavila, je njegovo usodo v svoje
roke vzela koprska občina. Ta je želela naložbo najprej realizirati v okviru javno –zasebnega partnerstva, s tem namenom je tudi objavila
poziv promotorjem o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta. Nanj je sicer prejela eno ponudbo,
ki pa je bila finančno nesprejemljiva. Sedaj namerava naložbo v celoti financirati iz naslova proračunskih sredstev, bo pa s projektom
kandidirala tudi na razpisu za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev, in sicer v okviru mehanizma Celostnih teritorialnih naložb.
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Ta vikend nas čaka rekordna 9. Sladka Istra
Ta konec tedna se bo na Sladki Istri predstavilo rekordno število ponudnikov, prav tako se na prireditvi obeta še
bogatejši program kot minula leta. V Kopru bodo tudi zveneča imena iz sveta kulinarike.
Koprsko mestno jedro bo to soboto
in nedeljo dišalo po sladkem. Na Titov, Prešernov, Staničev, Gortanov in Carpacciov trg ter v
Taverno bodo po tematskih sklopih razporedili
rekordno število stojnic, po zadnjih podatkih jih
bo več kot 160, na katerih se bo predstavljalo
približno 130 ponudnikov najrazličnejših sladkih dobrot. Poleg ponudnikov iz slovenske Istre
bodo prisotni tudi razstavljavci iz drugih slovenskih krajev in iz tujine, ki bodo ponujali tako tradicionalne istrske kot tipične slovenske sladke
jedi, pa tudi čokoladne izdelke in druge sladice
ter sladke pijače. Tudi letos ne bo manjkala ponudba veganskih sladic, sladic brez alergenov in
bogata ponudba pasjih »sladic« oz. priboljškov.
Pokušina sladkih dobrot bo tudi letos mogoča
z degustacijskimi kuponi, prav tako bo neposredno pri ponudnikih na stojnicah možno kupiti
tudi večje količine sladkih izdelkov.
Tudi letos bo oba dneva festivala zaznamoval bogat spremljevalni program, v sklopu katerega se boste med drugim lahko naučili
speči tipični istrski sladici kroštole in fritule, na
vodenih degustacijah pobliže spoznali sladka
vina, piva in koktejle ali spremljali kuharske šove
priznanih kulinaričnih mojstrov. Poleg domačinov Davida Baisa in Tomaža Bevčiča, bosta letos
z nami tudi aktualna zmagovalka MasterChef
Slovenija Sara Rutar in Sašo Miljuševič, zmagovalec MasteChef Slovenija 2015 ter številni drugi kuharski mojstri. Na Sladki Istri 2017 pa se bo
prvič predstavil tudi kralj panettona in najboljši
slaščičar Italije za leto 2017 Andrea Tortora, sicer vodja slaščičarskega programa luksuznega

V soboto, 23. septembra, ob 14.30 pa bodo
na svoj račun prišli tudi vsi ljubitelji kremnih rezin. Priznani slaščičar Sebastiano Scaggiante iz legendarne tržaške
slaščičarne Eppinger Caffè bo namreč
na Gortanovem trgu razrezal približno
petmetrsko kremno rezino »Cremo carsolino«, s katero se je letos poleti vpisal v
Guinnessovo knjigo rekordov.
hotela v Dolomitih Rosa Alpina in njegove restavracije St. Hubertus, ki se lahko pohvali z dvema
Michelinovima zvezdicama. Chef Tortora se bo
občinstvu Sladke Istre predstavil v soboto, 23.
septembra, ob 15. uri, na Titovem trgu, z delavnico »100%Panettone«.

V primeru slabega vremena bo
prireditev premeščena v Areno
Bonifika.

Najslajša prireditev in zapore cest
•

Pristaniška ulica, od krožišča s Piransko do Kidričeve ulice, v soboto, 23. 9., polnoma zaprta za promet
med 7. in 24. uro, v nedeljo, 24. 9., pa med 7. in 20. uro;
• zaprti bodo tudi vsi trgi (Prešernov, Staničev, Gortanov, Titov in Carpacciov trg), na katerih bo prizorišče prireditve;
ɖɖ za stanovalce z dovolilnicami bo dovoljen dostop iz Tomažičevega trga, in sicer v smeri Piranske ulice;
• na Kidričevi ulici bo v soboto in nedeljo, 23. in 24. septembra 2017, med 7. in 20. uro, delna zapora
prometa
• stanovalce, ki parkirate na Garibaldijevi, Župančičevi, Kettejevi, Santorijevi, Kolaričevi in drugih povezanih ulicah, vljudno prosimo, da svoje avtomobile parkirate na modrih conah, ne glede na dovolilnico, oz. da za vstop in izstop iz mesta uporabljate že utečene poti
ɖɖ za dostope bodo odprte Petronijeva, Dellavalijeva in del Kidričeve ulice, ki vodi iz Muzejskega trga na
Garibaldijevo ulico;
• v soboto in nedeljo, 23. in 24. 9., med 7. in 20. uro, bodo za parkiranje zaprti Ukmarjev trg, Vergerijev
trg, del trga Brolo in del parkirišča ob Bastionu (neposredno ob dvigalu), saj bodo namenjeni razstavljavcem.
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Chef Andrea Tortora

Tudi letošnja Sladka Istra
bo priložnost za srečanje
abrahamovcev
oziroma
vseh, ki so ali še bodo v letu
2017 dopolnili 50 let. Srečali se bodo v soboto ob 17.30,
na Titovem trgu, ko bodo
skupaj nazdravili s penino
Vinakoper in se posladkali
s torto slaščičarne Klasika. Prav tako bo v soboto
čez dan na Pristaniški ulici
Ex tempore Sladke Istre,
zvečer ob 18.30 pa bodo
s posebnim programom,
modno revijo in glasbo En
big banda proslavili 60.
obletnico Kavarne Triglav.
Oba dneva bo Sladka Istra
postregla tudi z bogatim
programom za otroke, program festivala pa bosta še
dodatno popestrili ekipi
Radia Capris in RTV centra Koper.
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AKTUALNO

Sladica Grahnit s pristnimi okusi
prepričala obe komisiji
Zmagovalci sladkih natečajev Najizvirnejša sladica Istre 2017, Naj torta Sladke Istre 2017 in Muškat Sladke Istre
2017, ki jih bo mogoče okušati tudi na Sladki Istri ta konec tedna, so bili izbrani junija letos.
Letošnje sladice in torte, ki so prispele na strokovne
natečaje Sladke Istre 2017, so za
razliko od minulih let, ko se je
natečaje izvajalo septembra, bogatili okusi breskev, bezga, melise
in celo graha, s čimer so sodelujoči na natečajih izpolnili želje in
pričakovanja organizatorjev po
uporabi drugačnih sezonskih sestavin.
Strokovna komisija in
komisija, ki so jo sestavljali predstavniki novinarjev, sta tudi letos
ocenjevali torte in sladice, ki so
sodelovale na strokovnem natečaju za Naj torto Sladke Istre 2017
in Najizvirnejšo sladico Istre 2017.
Strokovna komisija, ki so jo sestavljali etnolog in pisec številnih
knjig o gastronomiji in kulturni
dediščini Slovenije prof. dr. Janez
Bogataj, Chef iz gostilne Mahorčič Ksenija Krajšek Mahorčič,
slaščičarska mojstrica, nekdanja
članica slovenske kuharske reprezentance in avtorica več knjig
Alenka Kodele ter slaščičarska
mojstrica, lastnica slaščičarne
Villa Soši v Umagu in dobitnica
številnih mednarodnih slaščičarskih nagrad Dragica Lukin, je
med prijavljenimi sladicami naziv
»Najizvirnejša sladica Istre 2017«
podelila sladici Grahnit, ki so jo
pripravili v Gostilni Tomi. Slednja
je bila izbrana tudi za Najizvirnej-

šo sladico Istre 2017 po izboru novinarjev. Srebrno
odličje je prejel Admiral d.o.o. za sladico Amaretto
Rosso, bronasto odličje pa Čokoladnica Tramontana za Pralino z bezgom in malvazijo.

Geisha zmagovalka med tortami

Med tortami je strokovna komisija naziv
»Naj torta Sladke Istre 2017« podelila torti Geisha,
ki so jo pripravili v Fetiche Patisserie, tudi srebrno
odličje je šlo v roke Fetiche Patisserie, in sicer za
torto z imenom Limona, medtem ko je bronasto
odličje prejela koprska Čokoladnica Da Ponte za
torto Sočna breskev.

Geisha

Novinarje navdušila Limona

Naj torta Sladke Istre 2017 po izboru novinarjev (komisijo so sestavljali družabni novinar
Alojz Petrovčič iz Adria Media, Maruša Jurc iz portala Okusno.je, Jaka Ivančič iz Radia Capris, Sašo
Dravinec iz Primorskih novic ter Barbara Repovš iz
italijanske kulinarične revije in istoimenskega portala Quantobasta) pa je postala torta Limona iz
Fetiche Patisserie.

Grahnit

Sladki muškat 2008 Kmetije Mahnič
zmagovalec med muškati

Tudi letos so na natečaju izbirali še Muškat Sladke Istre 2017. Strokovno komisijo so sestavljali priznani sommelierji in vinski poznavalci
Tamara Rusjan, Darko Cerkvenik, Majda Brdnik,
Liliana Savioli in Barbara Repovš. Naziv »Muškat
Sladke Istre 2017« je komisija podelila Sladkemu
muškatu 2008, ki so ga pridelali na Kmetiji Mahnič,
zlati odličji sta prejela Sladki muškat, 2016 iz vinske
kleti Vinakoper in Rumeni muškat, 2016 iz kleti Vinales, poleg tega pa so podelili še 6 srebrnih in eno
bronasto odličje ter eno zahvalo za sodelovanje.

Limona

Komisija za torte in sladice ter predstavniki TOK

Zmagovalne torte,
sladice in sladka vina bo
občinstvo lahko poskusilo
na prireditvi Sladka
Istra, ki bo v Kopru 23.
in 24. septembra.
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AKTUALNO

Ujemite še zadnji vikend na Active Koper
Park vodnih športov in z morjem povezanih aktivnosti Active Koper v Žusterni lahko obiščete še do 24. septembra.

Park vodnih športov Active Koper
lahko izkoristite še ta konec
tedna, med 9. in 20. uro.
Partnerji projekta Active Koper:
Mestna občina Koper
Jadralni klub Strmol Koper
Kajak kanu klub Žusterna
Društvo Oceandiving
Ribiško čolnarsko društvo ''Porporella''
Športno društvo Ocean
SURFER, Iztok Južnič Zonta s.p.
Theramoto d.o.o.
Kolesarsko društvo Raketa
Surf Kub Tribu
Fitnes manija, Rebeka Madžarović s.p.

Park vodnih športov in z morjem
povezanih aktivnosti Active Koper, ki so ga v
Mestni občini Koper premierno vzpostavili lani
poleti in po lanskoletnem uspehu znova zagnali sredi junija, je tudi letos na enem mestu
združil pestro ponudbo različnih vodnih aktivnosti in športov, ki so primerni za različne
starosti in okuse. V septembru je odprt ob
vikendih, zato se do 24. septembra lahko še
vedno preizkusite v jadranju, potapljanju, windsurfu, supanju, vožnji s pedalini in na vodnih
kolesih ter v drugih z morjem povezanih aktivnostih. Hit letošnjega poletja je bila poleg

supa adrenalinska žoga zorb.
Gre za ogromno prosojno
plastično žogo, v katero zleze
uporabnik, ki se nato sprehaja
ali kotali po morju.
Sicer pa Active Koper
tudi letos ponuja tudi aktivnosti na kopnem, tako si boste v
sklopu aktivnosti letos lahko
izposodili tudi gorsko kolo in
se od morja odpravili na raziskovanje zelenega območja
Mestne občine Koper.

Projekt Active Koper sofinancira Mestna občina Koper in ga izvaja
v sodelovanju desetimi športnimi društvi. S selitvijo lokacije parka s
Semedelske promenade v Žusterno pa so še dodatno popestrili dogajanje na območju med Izolo in Koprom, ki je po zaprtju obalne ceste
vse bolj priljubljeno območje za rekreativce, družine in turiste.

Prijava na brezplačne tečaje za zaposlene 45+
Preveri na www.lu-koper.si
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AKTUALNO

Še je čas za prijavo na razpis za
neprofitna stanovanja

Na razpis Javnega stanovanjskega sklada koprske občine za najem neprofitnega stanovanja se lahko prijavite do
4. oktobra. Gre za približno 180 neprofitnih stanovanj na različnih lokacijah na območju koprske in ankaranske
občine, v katere se bo mogoče vseliti v letih 2018 in 2019.

Z rdečo barvo je označeno območje bodoče neprofitne gradnje (cca 150
neprofitnih stanovanj) med Mercatorjevim hipermarketom in že zgrajenimi
neprofitnimi stolpiči nad Dolinsko cesto.
Končno število stanovanj,
namenjenih za oddajo, je sicer
odvisno od števila izpraznjenih
in na novo zgrajenih oziroma
kupljenih stanovanj na trgu,
v katere se bodo lahko novi
stanovalci vselili v letih 2018
in 2019. Kot so pojasnili na
Javnem stanovanjskem skladu
Mestne občine Koper, naj bi
bilo teh stanovanj skupaj približno 180, vsekakor pa jih bo
najmanj 25.
“Predvidena stanovanja
so razpršena na različnih lokacijah po Mestni občini Koper in
občini Ankaran (cca 25 do 30
obstoječa izpraznjena neprofitna stanovanja), sklad pa bo v
najem ponudil še približno 150
neprofitnih stanovanj, ki jih bo
bodisi zgradil na območju nad
Dolinsko bodisi kupil na trgu,”
nam je povedal direktor Javnega stanovanjskega sklada MOK,
Goran Malenič. Kot je še pojasnil, bo pridobitev stanovanj sofinanciral tudi republiški stanovanjski sklad.
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Kakšna bo višina najema?

Kot nam je še pojasnil Malenič, je višina najemnine odvisna od leta izgradnje stanovanja in je pogojena s točkovalnim zapisnikom, sicer pa je cena
najema zakonsko določena in znaša 3,5 evra za kvadratni meter. Po hitrem izračunu bi za 50 kvadratnih
metrov veliko stanovanje odšteli mesečno najemnino nekaj manj kot 180 evrov.
Prosilci morajo oddati vlogo na posebnem obrazcu stanovanjskega sklada, ki bo na
voljo do vključno 4. oktobra v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper (MOK), v pritličju Verdijeve ulice 10, vsak delovni dan od 8. do 12. ure
in ob sredah od 14. do 17. ure ali na Javnem stanovanjskem skladu MOK, Nazorjev trg 5, v času
uradnih ur, in sicer v ponedeljek, sredo in petek
od 8. do 12. ure ter v sredo od 14. do 17. ure.
Zaposleni na Javnem stanovanjskem skladu
MOK bodo v času uradnih ur vsem zainteresiranim
na voljo tudi za vse nasvete in pomoč pri prijavi. Na
skladu namreč pričakujejo velik naval: »Ocenjujemo,
da se bo na razpis prijavilo okol tisoč prosilcev. Dokončna lista, ki bo veljala eno leto, pa bo znana poleti
prihodnje leto,« napoveduje Malenič.

Malenič k prijavi poziva vse, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, saj bodo lahko
tudi tisti, ki na razpisu ne bodo uspešni,
zaprosili za dodelitev subvencije za tržne
najemnine na pristojnem Centru za socialno delo.

Pogoji za prijavo na razpis so določeni v 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj.
»Poleg socialnih kriterijev bodo dodatnih točk deležni tudi: mlade družine do 35 let, osebe z neprekinjenim stalnim bivanjem od rojstva v MOK ali občini Ankaran, prosilci, ki so bili udeleženi na
prejšnjih razpisih za neprofitna stanovanja (2005, 2006, 2012), invalidi, dodatne točke pa prinašata tudi zaposlenost in delovna doba,« še dodaja direktor koprskega stanovanjskega sklada
www.koper.si

21

AKTUALNO

Mala Loža ponovno v občinskih rokah
Koprska občina bo uveljavljala predkupno pravico za teraso pod volti Pretorske palače t.i. malo ložo, ki jo je stečajni
upravitelj pred mesecem prodal na javni dražbi. Sedaj so na potezi podporniki gibanja Skupaj – župan Boris Popovič jih
namreč poziva, naj predstavijo program in vsebino, ki bi jo v prihodnje snovali v prostoru ob vhodu v Čevljarsko ulico.

»Občina si ni premislila, namen je bil
vedno isti,« je pred kratkim Popovič medijem
pojasnil namero koprske občine, da ponovno v
last pridobi teraso pod volti Pretorske palače.
Kot je povedal, je bila težava v tem, da v času,
ko je koprska občina prodajala sosednjo Palačo
Galli, etažna delitev še ni bila urejena – kot del
palače se je tako prodajala tudi dotična terasa.
Priložnost za nakup le-te se je tako ponovno
odprla v okviru stečajnega postopka, v katerem
sta bili palača in terasa tudi uradno ločeni.

Sodelovanje občine na dražbi bi povečalo
možnosti za preplačilo nepremičnine

Mnogi se sprašujejo, zakaj občina ni
sodelovala že na javni dražbi, ampak je z uveljavljanjem predkupne pravice raje počakala.
Kot je pojasnil koprski župan, je razlog ta, da
bi morala občina že vnaprej povedati, da bo na
dražbi sodelovala in se hkrati tudi opredeliti
do višine kupnine. »To bi jo postavilo v slabše
pogajalsko izhodišče in povečalo možnosti, da
nepremičnino preplača.« Tako kot v primeru
nakupa stolpa v Glemu. »Dražitelji so vrednost
nepremičnine (terase op.a.) na dražbi povečali
za zgolj tisoč evrov, lahko pa si mislite, do kam
bi ta številka šla, če bi na dražbi sodelovala občina,« je zaključil Popovič.
Žogico tako sedaj vrača članom in
podpornikom gibanja Skupaj, od katerih pričakuje, da bodo 365 dni na leto zagotavljali ustre-
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zne kulturne vsebine za malo ložo. »Barbara
Verdnik skupaj s podporniki gibanja bo šefica
tega projekta in jaz komaj čakam, da vidim, kaj
bodo naredili!«
A očitno je prišlo do šuma komunikacije oz. bolje rečeno, da so določeni, tako
kot smo že vajeni, priložnost prodaje/nakupa
male lože izkoristili zgolj v lastne promocijske
(politične?) namene. Pred kratkim so namreč
na občini prejeli izjavo s strani gibanja Skupaj,

www.koper.si

v kateri med drugim izražajo
pričakovanja, da bo za kulturne vsebine kot tudi za vzdrževanje terase skrbela, kdo drug
kot koprska občina. Kje so zdaj
vsa hvalisanja in plodne zamisli, ki smo jih lahko vsakodnevno prebirali v različnih medijih
in na družbenih omrežjih?!
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NALOŽBE

Lažje parkiranje za koprsko tržnico
Mestna občina Koper je vzpostavila sistem štetja prostih parkirnih mest na vseh parkiriščih na območju koprske
tržnice v upravljanju Marjetice Koper. Informativni sistem parkiranja na parkiriščih za koprsko tržnico je še en
izmed ukrepov za izboljšanje mobilnosti v koprski občini.

Naložbo v višini 19.804,59
evrov (brez DDV) je celoti krila
Mestna občina Koper in je v
prvi vrsti namenjena olajšanju
uporabe parkirnih mest na
parkiriščih, ki so med najbolj
zasedenimi v občini.
V okviru naložbe so
bile nameščene induktivne
zanke za štetje prometa na
vseh vhodih in izhodih v parkirišča na tržnici: za zapornicami, na asfaltiranemu delu
parkirišča izven zapornic
in na peščenem parkirišču.
Zanke zaznavajo vse premike avtomobilov v obe smeri
in sproti v nadzorni center
posredujejo podatke o številu zasedenih oz. prostih
parkirnih mestih. Zaradi več
postavljenih zank na posameznih pozicijah je možnost
napak pri zaznavanju (štetju)
avtomobilov minimalna.
Uporabniki parkirišč
bodo informacijo o prostih
parkirnih mestih lahko spremljali v prometu na dveh
elektronskih informativnih
tablah. Prva se nahaja na
Piranski cesti (ob objektu bazenskega kompleksa)
in označuje stanje prostih
parkirnih mest v GH Arena
bonifika, OŠ Koper. in parkiriščih za tržnico. Druga tabla
je postavljena tik za izhodom
iz krožišča pri tržnici in označuje stanje prostih parkirnih
mest na vseh treh sklopih
parkirišč.
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Nameščena tehnologija bo prispevala k skrajšanju časa za parkiranje, saj se bodo
lahko uporabniki v primeru zasedenosti parkirišč hitro preusmerili na druga
prosta parkirišča. Naj omenimo še povečano prometno varnost zaradi zmanjšanja nepotrebnih tranzitnih poti v zasedenih parkiriščih, večjo pretočnost in
manjšo obremenitev okolja z izpusti v primeru boljše načrtovane poti do prostih
parkirišč.
Sistem bo do jeseni povezan tudi s
parkirno aplikacijo ParkMeWise (parkirna
aplikacija za sklepanje parkirnin na daljavo v
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MOK in OA), ki bo uporabnikom omogočala
on-line spremljanje stanja zasedenosti parkirišč.
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NALOŽBE

Ankaranska cesta zdaj štiripasovnica
Šest let so koprski občani in drugi uporabniki ceste med koprskim Planetom Tuš in Supernovo čakali, da se še zadnji
manjkajoči del Ankaranske ceste uredi v štiripasovnico.

V začetku septembra je končno stekel
promet po še zadnjem manjkajočem delu Ankaranske ceste, med krožiščem pri Planetu Tuš
in koprskimi zapori. Gre za makadamski cestni
odsek, ki ni bil zaključen ob izgradnji nove Ankaranske vpadnice leta 2011, zaradi česar sta se
dva vozna pasova v tem približno 300 metrov
dolgem odseku zožala v enega.

Večji del naložbe je krila DRSC, in sicer
426 tisoč evrov, razliko v višini 179 tisoč evrov pa
je prispevala Mestna občina Koper, ki je s temi
sredstvi zagotovila izgradnjo kolesarske steze,
pločnika in postavitev javne razsvetljave. Poleg
tega je koprska občina že pred leti sofinancirala tudi projektno dokumentacijo za zaključek
izgradnje odseka, vsa dela za predobremenitev
zemljišča in izgradnjo kanala za meteorno kanalizacijo. Sicer pa je projekt poleg gradnje dveh
dodatnih pasov predvidel še postavitev krožišča
med zapori in trgovino Hofer, ozelenitev območja in ureditev meteorne kanalizacije.

Dokončanje Ankaranske
vpadnice je ena od obveznosti, ki jih je julija lani
sprejela Direkcija RS za
infrastrukturo (DRSC), v
štiripartitnem Dogovoru o
razširitvi Bertoške vpadnice v štiripasovnico, ki so ga
sopodpisale še Mestna občina Koper, Ministrstvo za
infrastrukturo in Družba
za avtoceste v RS.

V Žusterni odslej 300 pakirnih mest za avtomobile
Pred dobrim mesecem dni je občina končala z ureditvijo in razširitvijo makadamskega parkirišča v Žusterni, ki lahko
po novem sprejme tudi do 300 avtomobilov.
Da bi bilo parkiranje
na tamkajšnem parkirišču kar
se da urejeno, je občina parkirišča razmejila s koridorji
in jih označila s kovinskimi
količki, tako kot je to urejeno na makadamskem parkirišču za tržnico. Poleg tega je
med starim in novim delom
parkirišča, na območju nekdanjega uvoza na parkirišče,
vzpostavila obračališče. Obračališče, ki olajšuje parkirne
manevre, pa je uredila tudi
na koncu parkirišča (proti
Semedeli).
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V začetku julija je občina končala tudi z
gradnjo krožnega križišča z novim dostopom na makadamsko
parkirišče v Žusterni
in gradnjo ločenega
dostopa do površin
bodočega centra vodnih športov. Naložba
je občino stala 95 tisoč
evrov.
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Zelena luč za izgradnjo novega
vhoda v koprsko pristanišče
Uresničena so dolgoletna prizadevanja Mestne občine Koper za izgradnjo novega vhoda v koprsko pristanišče
pristanišče, ki bi razbremenilo mestno jedro.
Marjetica Koper in Ministrstvo za infrastrukturo sta julija letos podpisala kupoprodajno
pogodbo za odkup zemljišča v lasti Marjetice Koper
na Srminu, v neposredni bližini zbirnega centra, s
tem pa prižgala zeleno luč za gradnjo novega, Serminskega vhoda v koprsko pristanišče.
Koprski župan Boris Popovič je ob tem
dejal: „Toliko o nesodelovanju in zaviranju razvoja
Luke Koper, d. d. s strani Mestne občine Koper,“ s
tem pa poudaril, da je bila problematika te parcele
vezana na dolgoletne pravne spore z uporabnikom
zemljišč, družbo Finali, ki je svojo dejavnost predelave gradbenih odpadkov umaknila šele po dolgo
let trajajočih sodnih sporih.
Podpis pogodbe o prodaji parcele predstavlja zeleno luč za gradnjo prepotrebnega novega
vhoda v koprsko pristanišče, ki bo končno zmanjšal tovorni promet v koprskem mestnem jedru.
Ta namreč povzroča veliko škodo javni prometni
infrastrukturi, predvsem pa veliko okoljskih in prometnih težav prebivalcem in obiskovalcem Kopra.

Nepremičnina v izmeri 7.057 m², ki jo je
Ministrstvo za infrastrukturo odkupilo za
629.625,54 evrov, se nahaja v ureditvenem
območju državnega prostorskega načrta.

Bertoška vpadnica v fazi projektiranja
Če gre vse po načrtih se bo razširitev bertoške vpadnice v štiripasovnico začela čez slabo leto dni. Trenutno je v
izdelavi projektna dokumentacija, družba Projekt iz Nove Gorice pa mora poleg projektov poskrbeti tudi za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
Naložba poleg razširitve bertoške
vpadnice v štiripasovnico predvideva še rekonstrukcijo štirih krožišč in gradnjo enega
dodatnega, gradnjo dveh nadvozov, pločnikov, kolesarskih povezav in celo manjkajočega dela kolesarske poti Parencana, v okviru
naložbe pa se rešuje tudi navezava na hitro
cesto proti Kopru. Izdelavi projektov sledi javni razpis za gradnjo, ki naj bi se sklenila čez
dobri dve leti.
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Nova parkirna mesta tudi za stanovalce Prisoj
Z asfaltiranjem dostopnih potih in cestišča ob luškem domu, se je še pred poletjem sklenila druga faza prometne
ureditve v Prisojah.
Maja letos so se gradbena dela na območju Olma
in Prisoj kar vrstila. Občina je namreč sanirala dostopno pot in posamezne dovoze do stanovanjskih objektov na Cesti na Markovec od številke 3
do 19, v okviru naložbe zamenjala robnike vzdolž
celotnega cestišča, uredila odvodnjavanje in
cesto v celoti preplastila. Postavila je tudi ekološki otok, na površini med blokoma številka 17 in
19 pa še uredila in zarisala 6 dodatnih parkirnih
mest za motorna kolesa.

Ureditev cestišča za varen promet

Delalo se je tudi na cestišču ob luškem
domu v Prisojah. Dobrih 17 tisoč evrov vredna
naložba je predvidela gradnjo 40 metrov pločnika neposredno pred objektom luškega doma,
ki ga doslej ni bilo, sočasno pa še ureditev pločnika oziroma t. i. asfaltne rampe, ki omogoča
vzdolžno parkiranje 25 avtomobilom. Občina je
v okviru naložbe na prehodu za pešce (do blokov
Prisoje 6 in 8) postavila tudi hitrostno oviro.

Potem, ko so stanovalci blokov na območju
soseske Prisoje minulo jesen dobili 71 dodatnih parkirnih mest, občina pa je v okviru
naložbe rekonstruirala tudi priključek na
Cesto na Markovec, je bila konec maja pod
streho še sanacija dostopne poti do tamkajšnjih blokov. V okviru naložbe je občina zamenjala robnike vzdolž celotnega cestišča,
saj so bili ti dodobra uničeni, uredila je tudi
odvodnjavanje padavinskih voda in v celoti
preplastila cestišče.

VRTNARIJA MARJETICA KOPER
VSE ZA VRT NA ENEM MESTU
Poletje je za nami in pravkar vstopamo v koledarsko jesen. Skupaj s pomladjo je
jesen letni čas, ko na vrtu preživimo največ časa, saj je to obdobje
najprimernejše za sajenje in vzdrževanje vaših zelenih površin.

Sepembra in oktobra je Vrtnarija
Marjetica Koper med delavniki
odprta med 7:30 in 17. uro,
ob sobotah med 7:30 in 13 uro.
VRTNARIJA MARJETICA KOPER
Škocjanska pot 2, 6000 Koper
Trgovina, tel: +386 5 66 33 783
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Obiščite Vrtnarijo Marjetica Koper, kjer vam bodo prijazni svetovalci podali
nasvete glede nakupa okrasnih grmovnic, sadnega drevja, živih mej, travnega
tepiha ali drugih rastlin. Na voljo imamo tudi široko ponudbo osnovnih in
kompleksnih mineralnih gnojil ter različnih organskih gnojil, s katerimi boste
zagotovili, da bodo vaše rastline zdrave in bodo prihodjo rastno sezono bujno
rasle ter obrodile velik pridelek.
Strokovno usposobljeni vrtnariji vam lahko izbrane rastline tudi zasadijo in
svetujejo glede pravilnega vzdrževanja.

www.koper.si
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Jesen stanovalcem Markovca prinaša
dodatna parkirna mesta
Koprska občina je poleti začela z gradnjo dodatnih 33 parkirnih mest ob blokih na Cesti na Markovec od številke
51. do 65. V okviru naložbe bo zgrajeno še parkirišče za motorna kolesa, poskrbljeno pa bo tudi za dotrajano in
poškodovano dostopno pot, pločnik in ekološke otoke.
Parkirni kaos, otežen dostop do blokov,
pomanjkanje parkirišč, vse to so težave,
s katerimi se stanovalci tega območja
srečujejo že vrsto let. Občina je sicer
pred leti stisko nekoliko omilila z ureditvijo velikega parkirišča na ploščadi
v neposredni bližini bloka CNM št 65.
(ob otroškem igrišču), a to ni zadostovalo, da ne bi tamkajšnji prebivalci svoja vozila še naprej parkirali na cestišču
dostopne poti oziroma ponekod celo na
pločniku.

Nova parkirna mesta bodo urejena na
zelenicah ob cestišču, kjer je bilo zaradi strmega
terena potrebno izvesti štiri podporne zidove,
ponekod so se zabojniki za smeti povsem umaknili. Ti bodo postavljeni v okviru treh ekoloških
otokov, dva bosta ostala v neposredni bližini
novih parkirnih mest, enega pa bodo uredili na
drugi strani ceste, tik pred krožiščem z Benči-

čevo ulico. V okviru naložbe bo
obnovljena in delno zamenjana
tudi javna razsvetljava vzdolž
celotne ulice, občina pa bo razširila in uredila še dovoze do
parkirnih mest pred posameznimi bloki. Dela naj bi se končala novembra.

Še pred naslednjim poletjem nov vrtec v Dekanih
Manj kot leto dni nas loči do izgradnje novega vrtca v Dekanih, ki bo razveselil številne mlade družine v tem zalednem
koprskem naselju.
Mestna občina Koper
je izvajalca za izgradnjo novega
vrtca iskala v okviru postopka
javnega naročila, na katerega je prispelo sedem ponudb.
Koprska občina bo ponudnike,
ki so predložili ponudbe v skladu
z razpisanimi pogoji, v naslednjih
tednih pozvala na pogajanja in
predložitev končnih ponudb.
Ocenjena
vrednost
naložbe je nekaj več kot 1,5 milijona evrov (brez davka na dodano vrednost) in zajema izvedbo
gradbenih, obrtniških in inštalaterskih del za izgradnjo vrtca
Dekani, ki bo umeščen ob tamkajšnji osnovni šoli. Izbrani izvajalec bo moral gradnjo zaključiti
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do maja prihodnjega leta.
Novogradnja je zasnovana kot leseni
pritlični objekt, v katerem so predvideni prostori vrtca, ki bodo sprejemali tri vrtčevske odelke,
večnamenska dvorana in pisarne. Predvideni sta
še dve učilnici, namenjeni šolskim otrokom. Poleg
tega bodo v okviru naložbe urejene tudi igralne
površine za vrtčevske otroke, ki si bodo športne
in rekreacijske površine delili z otroki Osnovne
šole Dekani.
V okviru del bo izvedena tudi sprememba prometnega režima, kjer je predvidena širitev
cestnega priključka s prilagoditvijo na dvosmerni
promet in prometna zanka, ki bo urejena tik pred
vrtcem in šolo. Ob prometni zanki se načrtujejo
parkirišča za bočno parkiranje.
Objekt je zasnovan tako, da bo v primeru potrebe po dodatnih zmogljivostih omogočal
nadaljnjo širitev.
www.koper.si
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Občina obnavlja ceste v zaledju
Koprska občina je poleti zaključila s sanacijo ceste, ki vodi skozi vas Poletiči, v okviru naložbe pa je uredila še
priključek na državno regionalno cesto. S sanacijami cest nadaljuje tudi v septembru - dela bodo sklenjena v kratkem.

Cesta Kaverljag - Grintovec.

Cestni priključek Sirči - Belvedur - Hrvoji.

Vožnja skozi majhni kraj Poletiči, ki se
skriva v zaledju koprske občine, na poti od Gračišča proti Gradinu, je poslej varnejša. Sanacija je
predvidevala preplastitev cestišča v dolžini 300
metrov, na bolj kritičnih delih pa je bila ta potrebna obnove in ojačitve zgornjega ustroja. Na odseku ceste pred vasjo je občina izvedla tudi obcestno drenažo za zaščito javne ceste pred talnimi
vodami, v centru vasi pa postavila še hitrostno
oviro ter tako poskrbela za umiritev prometa skozi vas. V okviru naložbe je bil sanacije deležen tudi
priključek na državno cesto (Bertoki-Gračišče), in
sicer občina je cestišče razširila in tako omogočila
varnejše vključevanje na glavno prometnico, ob
njem pa zgradila nov propust za odvodnjavanje
meteornih voda.

Dela se v Škofarjih, Boninih in na cesti proti
Grintovcu

Septebmra so gradbeni stroji najprej zabrneli na območju Škofarjev, kjer občina rekonstruira
neustrezen in nevaren cestni priključek. Zavijanje z
glavne ceste Sv. Anton – Marezige proti Škofarjem je
zaradi ostrine kota trenutno močno ovirano. Izbrani
izvajalec, podjetje CPK bo v okviru del zmanjšal ostrino zavijalnega kota in utrdil ter saniral vozišče, zgradil
bo tudi podporni zid. Dela bodo sklenjena konec septembra.
Pred dnevi se je začela tudi sanacija 900
metrov dolgega odseka med Bonini in Pradami, in
sicer od Boninov do odcepa za Cerej in Prade, ki je
precej dotrajan in poškodovan. V okviru obnove bo
občina uredila tudi odvodnjavanje, dela bodo sklenje-

Cesta v Poletičih pred sanacijo.
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na predvidoma konec novembra.
Obnavlja se tudi cesta
Kaverljag – Grintovec, kjer so dela
razdeljena v tri faze. Prva, zajema
rekonstrukcijo močno poškodovanih odsekov ceste, kjer je
potrebno sanirati poškodbe, zamenjati nosilno plast in cestišče v
celoti preplastiti, v okviru del bo
urejeno tudi odvodnjavanje, ki bo
preprečilo zamakanje ceste ob
večjem deževju.
Obnove bo deležen tudi
cestni priključek Sirči – Belvedur
– Hrvoji na državno cesto, dela
bodo sklenjena do konca leta.

Cesta v Poletičih po sanaciji.
www.koper.si
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V Bezovici, Podpeči in Krnici v teku
sanacije posledic naravnih nesreč
Mestna občina Koper se je v tem letu lotila treh večjih sanacij – v Bezovici in Podpeči bo sanirala posledice skalnih
podorov in plazu, v Krnici pa so v teku dela na plazu. Vse naložbe naj bi bile sklenjene še konec tega leta.

Zaradi ponovnega podora plazu v Podpeči so se dela začela še
pred avgustom.

V septembru se je začela tudi sanacija skalnega podora v Bezovici.

Čeprav bi se morala
dela v Podpeči začeti šele konec avgusta, se je zaradi ponovnega podora plazu in kotaljenja skalnih gmot sanacija
začela predčasno. Pristojni v
Družbi RS za investicije in na
Mestni občini Koper so se za
interventni začetek del odločili, saj naj bi šlo za ukrepe,
s katerimi se odvrača neposredna nevarnost za življenje
ali zdravje ljudi oz. Premoženja. V okviru naložbe bodo
tako izvedli ukrepe za zaščito stanovanjskih objektov
in državne ceste, sanacija pa
predvideva še postavitev podajno-lovilnih ograj za padajoče skale in zaščito brežine s
težko sidrano mrežo. Dela naj
bi bila zaključena do konca letošnjega leta.

Sanacijo v Podpeči bosta financirala
Ministrstvo za infrastrukturo oz. Direkcija RS za infrastrukturo in Mestna občina
Koper, dela pa izvaja
podjetje Rafael d.o.o.
Sevnica. Celoten znesek sanacije brežin
naj bi znašal dobrih
700.000 evrov.

V začetku meseca
so gradbeni stroji zabrneli
tudi v sosednji Bezovici. Občina se je, kot obljubljeno,
lotila sanacije skalne brežine,
ki poleg postavitve lovilne
ograje predvideva tudi miniranje skalne brežine, izvedli
pa bodo tudi vse potrebne
ukrepe za zaščito državne
ceste Loka–Podpeč–Rakitovec.
Poleti so se začela
tudi sanacijska dela na zemeljskem plazu v Krnici. Prva
faza zajema gradnjo cevovodov in jarkov, globokih drenaž kot ukrep izsuševanja
plazu in gradnjo dela meteorne kanalizacije, v kolikor
navedeni ukrepi ne bi zadostovali, bo sledila še druga
faza, v okviru katere bodo
uredili še pilotne stene.
Da je bila sanacija
nujno potrebna priča tudi
dejstvo, da so največjo potencialno nevarnost na tem
območju predstavljale obilne
padavine, ki bi lahko znova
povzročile večje premike zemljine oziroma premik roba
plazu, kar bi lahko ogrozilo
več stanovanjskih objektov v
vasi, kot tudi cesto Črni Kal –
Rižana ter Krniški potok.

Naj spomnimo, da bi lahko debela stena, ki ogroža
krajane v Bezovici, razpadla. Po predvidevanjih naj
bi pri tem nastali vsaj trije bloki v velikosti približno 500 kubičnih metrov, ki bi se lahko razbili še na
manjše bloke in dosegli varovalni nasip.
Sanacija zemeljskega plazu v Krnici je bila nujna, potencialno
nevarnost na tem območju so predstavljale obilne padavine.
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Za nami še eno poletje v znamenju
zastojev in prometnih nesreč
Medtem ko v urejenih krožiščih v koprski občini prometnih nesreč skorajda ni oziroma jih je bistveno manj, kot jih
je bilo pred leti in še te se le redko zaključijo s telesnimi poškodami, je stanje na semaforiziranem križišču pri Indeju,
na katerega gravitira večina tranzitnega prometa proti Hrvaški, povsem druga zgodba.
Križišče pri Indeju pa ni osamljen primer. Precej podobna je tudi slika vzdolž
celotne Šmarske ceste. V letu 2013 je
bilo na omenjeni cesti med Koprom in
mejnim prehodom Dragonja 39 prometnih nesreč, od katerih sta dve imeli
za posledico hude telesne poškodbe, 12
pa lažje telesne poškodbe. V letu 2014 je
bilo stanje še slabše, saj so po podatkih
Policijske uprave Koper na tem območju zabeležili 50 prometnih nesreč, od
tega 2 s smrtnim izidom, 4 s hudimi telesnimi poškodbami in 13 z lažjimi telesnimi poškodbami. V letu 2015 je bilo 48
prometnih nesreč, od teh ena s smrtnim
izidom, 4 s hudimi telesnimi poškodbami in 11 z lažjimi telesnimi poškodbami.
V prvi polovici leta 2016 je bilo že 15 nesreč, 2 sta se končali s hudimi telesnimi poškodbami, 2 z lažjimi, 1 pa celo s
smrtnim izidom.

Temu botruje zlasti
neustrezna prometna ureditev
s klasičnim semaforiziranim
križiščem, ki povzroča veliko
zastojev in izsiljevanj prednosti,
saj se tranzitni promet prepleta
z lokalnim. Izsiljevanje prednosti je tudi najpogostejši razlog za
prometne nesreče, ki se v veliki
meri končajo celo s telesnimi
poškodbami. Tovrstnih nesreč
je, po podatkih policijske uprave Koper, za dobrih 35 odstotkov.
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A to ni edina težava. Poleg vprašljive
prometne varnosti predstavlja križišče Inde z
vsemi prometnimi povezavami tudi veliko obremenitev za lokalno prebivalstvo, ki še posebej
v poletnih mesecih deli usodo tisočih turistov
v stoječih in nepreglednih kolonah. Najbolj ohromljen in oškodovan je tako na tem delu prav
lokalni promet, ki se v ključnih točkah prepleta
s tranzitnim.

Kdaj do nove prometne infrastrukture?

Večletna opozarjanja prebivalcev Bertokov, Olma, Šalare, Šmarij in drugih vasi in zaselkov ob eni najbolj obremenjenih cestnih žil v
državi ter prizadevanja lokalne skupnosti z župa-

www.koper.si

nom Borisom Popovičem na čelu za čimprejšnjo
rešitev, so, kot vse kaže, le naletela na razumevanje pristojnih v državni politiki. Vendar se kljub
temu realizacija odvija prepočasi, saj se je tudi
letošnja turistična sezona zaključila, ne da bi tudi
na terenu občutili bistvene spremembe na bolje.
Nekaj pa se vendarle premika. O rešitvah so se Mestna občina Koper, pristojno ministrstvo, Dars in DRSI namreč večkrat pogovarjali,
še najbolj intenzivno v zadnjem letu, ko je prišlo
tudi do konkretnih idejnih načrtov, na kakšen
način razbremeniti cestno povezavo, ki povzroča številne preglavice tako lokalnemu prebivalstvu kot tranzitnemu prometu. Kljub temu, da
končna varianta še ni zarisana je danes jasno,
da se bodo v okviru investicije iskale rešitve ne
samo za križišče pri Indeju, kjer naj bi lokalni in
tranzitni promet ločili izvennivojsko, temveč tudi
na krožišču pri Mercatorju in cestnem vozlišču
pri Slavčku (navezava na hitro cesto).
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Integracijske hiše na Škofijah ne bo!
Koprska občina bo namesto 50 prosilcev za
azil sprejela 20 – ti bodo
nameščeni v štiri stanovanjske enote koprskega
Javnega stanovanjskega
sklada, na različnih lokacijah v občini. Vladni
Urad za oskrbo in integracijo migrantov bo v
kratkem potrdil pogodbo
o najemu, sledi opremljanje stanovanj in selitev
družin, predvidoma konec letošnjega leta.
Spomnimo, da je v
začetku marca med krajani
Škofij kot strela z jasnega
odjeknila novica, da namerava notranje ministrstvo v
samem centru naselja vzpostaviti integracijsko hišo
za oesbe, ki so v Republiki
Slovniji pridobile mednarodno zaščito - begunce. Krajani Škofij so se enostranski
odločitvi ministrstva takrat
ostro uprli, podprla jih je
tudi Mestna občina Koper z
županom Borisom Popovičem na čelu in celo Občinski
svet Mestne občine Koper.
Razlog za nestrinjanje je bil
predvsem v predvidenem
modelu naselitve oseb s priznano mednarodno zaščito
na enotni lokaciji, saj, kot so
takrat pojasnjevali, tovrstna
naselitev nemalokrat pripelje do getizacije, s čimer se
nikakor ne zasleduje primarni cilj integracije posameznikov v družbo. Primernejša
oblika naselitve je bila po
mnenju krajanov in občine
razpršena poselitev, kar so
nato soglasno potrdili tudi
koprski svetniki.
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Škofjoti so svoje nestrinjanje z vzpostavitvijo integracijske hiše izrazili tudi na mirnih
protestnih shodih.

Župan Boris Popovič se je po pogovoru s krajani ter pristojnim
ministrstvom hipoma lotil iskanja ustreznih rešitev. Na sliki
sekretar Boštjan Šefic (levo) in župan MOK Boris Popovič
(desno).

Urad za oskrbo in integracijo migrantov in
koprska občina sta v juliju našli skupni jezik in
se dogovorili, da bodo begunce namestili v občinska stanovanja, pri čemer
bo vse stroške nastanitve
in opremljanja kril pristojni urad. Pogodbo o
petletnem najemu naj bi
na uradu potrdili v kratkem, vselitev pa bo možna
predvidoma v začetku novembra.

Občinski svetniki so delili mnenje, da je begunce potrebno razporediti po več krajevnih
skupnostih.

www.koper.si
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Na Škofijah se gradbena dela kar vrstijo
Od septembra je pod streho dozidava Osnovne šole Oskarja Kovačiča, oktobra naj bi se zaključila tudi celovita
obnova zunanjih športnih površin ob šoli. V prihodnjem letu bo občina pristopila k energetski sanaciji šolskega
objekta, za katero ima že zagotovljena nepovratna evropska sredstva.
V okviru dozidave
šole na Škofijah je občina na
280 kvadratnih metrov površin
uredila dve dodatni učilnici in
knjižnico, z gradnjo pokritega
hodnika pa povezala še objekt
dvorane Burja in šolsko telovadnico ter tako zagotovila, da
osnovnošolcem za prehod v
večjo telovadnico ni več potrebno zapuščati objekta šole.
Z dobrih 437 tisoč evrov težko naložbo je občina uspešno
kandidirala tudi za pridobitev
sredstev državnega proračuna, ki so po Zakonu o financiranju občin (tretji odstavek 23.
člena) namenjena za sofinanciranje občinskih investicij. Iz
tega naslova je tako pridobila
nekaj manj kot 142 tisoč evrov
nepovratnih sredstev in dodatnih 110 tisoč evrov povratnih

sredstev v obliki posojila.

Dozidavi sledila še obnova
šolskega igrišča
So pa ob Osnovni šoli
na Škofijah ta mesec ponovno
zabrneli gradbeni stroji, občina
je namreč začela z obnovo zunanjih športnih površin, ki naj
bi se sklenila oktobra. V okviru
naložbe bo v celoti obnovljeno zunanje igrišče, sledila bo
preplastitev tekaške proge s
tartanom in preplastitev igrišča
z maso supersoft, namestitev
opreme, občina pa bo postavila
tudi vadbene naprave za odrasle. S tem bo izboljšala kakovost
športne vzgoje šolskih in predšolskih otrok, prebivalcem Škofij, ki igrišče tudi uporabljajo, pa
zagotovila dodatne rekreacijske
površine.

V prihodnjem letu bo občina pristopila tudi k energetski
sanaciji šole, ki bo zajemala toplotno izolacijo pročelja in
strehe, zamenjavo stavbnega pohištva in strešne kritine,
namestitev osmih solarnih kolektorjev za segrevanje sanitarne vode, namestitev termostatskih ventilov in zamenjavo svetlobnih teles. Poleg tega bodo v okviru sanacije
opravili še nekaj drugih del, ki bodo nedvomno izboljšali
kakovost dela in bivanja otrok v šoli. Tudi za to naložbo bo
občina pridobila nepovratna sredstva, in sicer iz evropskega kohezijskega sklada.

S prostorsko stisko so se zadnja leta soočali tudi v Osnovni
šoli Oskarja Kovačiča na Škofijah, kjer zaradi trenda priseljevanja in povečane natalitete beležijo vse večji vpis. Vrsto
let enoodelčna šola, postopoma prehaja v dvoodelčno, posledično se vse bolj izkazuje potreba po dodatnih prostorih.
Delno je k reševanju problematike pripomogla dozidava
tamkajšnjega vrtca v letu 2014, saj so se nekateri programi
vrtca dotlej odvijali tudi v prostorih šole, nedvomno pa je
k temu dodatno prispevala gradnja prizidka k obstoječem
objektu šole, ki se je zaključila septembra.

EUR

CENTER - jezikovna šola

ANG., ITA., NEM., FRA., ŠPA. in RUŠ.
... ŠE NEKAJ PROSTIH MEST ...
ŠOLARJI, DIJAKI

ODRASLI

angleščina, italijanščina

italijanščina
- začetna, nadaljevalna

OSNOVNOŠOLCI
- spremljanje šolske snovi
- majhne skupine
- veliko konverzacije
- priprava na srednjo šolo
SREDNJEŠOLCI
- zanimivi programi
- priprave na MATURO
- priprave na mednarodne izpite

angleščina
-osvežitveni tečaji, poslovna angleščina
BREZPLAČNI JEZIKOVNI TEČAJI
ZA ZAPOSLENE, STARE 45+,
Z NIŽJO IZOBRAZBO !!!
Tečaje omogoča Ministrstvo za izobraževanje in
šport ter Evropski socialni skladi

!!!! PRIJAVE ZDAJ !!!!
Tel: 05 / 626-0222 (8.00 - 16.00)
Kidričeva 46, Koper
e-mail: eurocenter@siol.net
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Svež evropski denar za
energetske sanacije
Kot vse kaže, bo koprska občina v prihodnjem letu pristopila tudi k energetski sanaciji objekta Osnovne šole Pier
Paolo Vergerio il Vecchio in Vrtca Delfino Blu v Bertokih ter objekta Vrtca Semedela enota Prisoje.
Občina je junija dobila zeleno luč ministrstva
za infrastrukturo, ki bo iz
naslova kohezijskega sklada
sofinanciralo tako energetsko sanacijo OŠ Pier Paolo
Vergerio il Vecchio in vrtca
Delfino Blu v Bertokih, kot
tudi vrtec v Prisojah. Ocenjena vrednost obeh projektov skupaj znaša nekaj več
kot 720 tisoč evrov, od katerih bo dobrih 165 tisoč evrov
financirala država.
V okviru energetske sanacije vrtca v Prisojah
bo občina toplotno izolirala
fasado in podstrešje, zamenjala stavbno pohištvo, ure-

dila varčno prezračevanje
kuhinje in varčno delovanje
pralnice ter postavila sončne
elektrarne za ogrevanje sanitarne vode. Naložba predvideva tudi obnovo celotnega
prezračevalnega sistema z
rekuperacijo toplote, zmanjšanje energetskih izgub, namestitev termostatskih ventilov, zamenjavo obstoječih
toplotnih črpalk split izvedbe in zamenjavo svetlobnih
teles, kot tudi namestitev
monitoringa. Naložba je težka nekaj manj kot 490 tisoč
evrov, od katerih bo 130 tisoč sofinanciralo ministrstvo
za infrastrukturo.

Finančno nekoliko
manj zajetna je energetska
sanacija objekta v Bertokih, v
katerem domujeta vrtec Delfino Blu in OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio. Ta bo znašala 235 tisoč evrov, od katerih
bo 34 tisoč državnih. Občina
bo v okviru sanacije toplotno
izolirala streho in zamenjala
strešno kritino, izolirala fasado, delno zamenjala stavbno

pohištvo in nabavila senčila
za okna. Poleg tega bo v okviru naložbe obnovljen sistem
prezračevanja z rekuperacijo
toplote, zamenjan dosedanji
energent (kurilno olje), ki
ga bo nadomestila toplotna
črpalka, predvidena pa je
tudi namestitev termostatskih ventilov na radiatorje in
vzpostavitev monitoringa ter
konsolidacija temljnih tal.

Od leta 2012 so v koprski občini sicer energetsko obnovili že sedem objektov in kar 18 kotlovnic. Med njimi OŠ Elvire Vatovec Prade, OŠ Dušana Bordona,
OŠ Antona Ukmarja, Vrtec Semedela enota Rozmanova in enota Markovec, Vrtec Koper enota Kekec in
vrtec pri OŠ Škofije, občina pa je sanirala tudi 18 kotlovnic, s čimer je zmanjšala emisije CO2 za kar 1500
ton letno. V pripravi je še vsaj 5 projektov energetske sanacije, ki bi dodatno prispevali k zmanjšanju
emisij CO2 v ozračje. V prihodnjem letu bo občina
pristopila tudi k energetski sanaciji šole na Škofijah.
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Koper kot primer dobre prakse
Problematika počasnega umiranja mestnih središč, predvsem zaradi vpliva velikih nakupovalnih središč in
spremenjenih navad potrošnikov, je skupna številnim mestom širom Evrope in Slovenije. V Kopru so se temu trendu
zoperstavili z uspešnim modelom sodelovanja ter povezovanja med lokalnimi ponudniki in občinsko upravo, ki je
danes zgled vsem ostalim mestom v državi.
Dobro prakso iz Kopra, ki temelji predvsem na
izboljšani komunikaciji med
deležniki, je prepoznala tudi
država. Lani je tako Ministrstvo za gospodarstvo
in tehnologijo preko javne
agencije SPIRIT Slovenija
podprlo projekt širjenja tovrstnega modela sodelovanja še po drugih slovenskih
mestih. Zavod Koper Otok
je v sodelovanju z Mestno
občino Koper izvedel de-

vet regijskih izobraževanj
in delavnic, na katerih je bil
predstavljen koprski model
sodelovanja, z namenom, da
bi se taka praksa replicirala
še drugod. Zaradi velikega
zanimanja številnih mest se
delavnice nadaljujejo tudi
letos.
Mestna občina Koper bo tako sodelovala pri
izvedbi dodatnih šestih delavnic. Prve tri so bile izvedene spomladi v Postojni,

Ravnah na Koroškem in na
Jesenicah, še tri pa sledijo
v jesenskem obdobju. Dodatno ozaveščanje o pomenu pristopa managementa
mestnih središč je potekalo
tudi v okviru Mednarodnega
obrtnega sejma Celje, kjer
je bil tej temi celo posvečen
celodnevni dogodek v organizaciji Zavoda Koper Otok
in Mestne občine Koper.
Del te dobre zgodbe pa je lahko prav vsak

izmed nas – preposto obiskujte staro mestno jedro
in podpirajte lokalne ponudnike. Kljub vedno večjemu
številu turistov, ki obiščejo
Koper, je namreč ravno odnos lokalnih prebivalcev do
zgodovinskega srca mesta
ključen za nadaljnji razvoj
ponudbe, turizma, dogodkov in drugega, kar Kopru
daje pravo dušo.

Mestna občina Koper je že leta 2011 pristopila k pilotskemu projektu uvajanja t.i. managementa mestnih
središč in spodbudila nastanek prvega združenja
trgovcev, gostincev in ostalih ponudnikov iz mestnega jedra, ki danes povezani delujejo v okviru Zavoda
Koper Otok. Ta šteje že preko 50 pridruženih podjetij,
ki s skupnimi projekti in predvsem v tesnem sodelovanju z Mestno občino Koper prispevajo k izboljšanju ponudbe in povečevanju števila obiskovalcev.

Spomnimo, da je Mestna občina Koper na pobudo
lokalnih podjetnikov znižala najemnine poslovnih
prostorov v svoji lasti v mestnem jedru, uvedla je
mestno kartico ugodnosti in turistično kartico Koper Card, izvedene so bile številne prireditve v organizaciji Zavoda Koper Otok, lokalnim trgovcem je
bilo omogočeno dodatno izobraževanje tujih jezikov
in aranžiranja izložb, prav tako pa so povezani ponudniki sodelovali pri nastajanju strateških dokumentov kot je Trajnostna urbana strategija. Odličen
primer sodelovanja je tudi Miklavžev sejem in prižig
novoletnih luči, ki se je lani razširil v izjemno uspešen
Magični december. Na podlagi dobrega sodelovanja
pa bo na primer letos Sladka Istra potekala ravno
v srcu mesta, po starih ulicah in trgih, ob aktivnem
sodelovanju mestnih trgovcev in gostincev, ki bodo
imeli podaljšan urnik obratovanja, prav tako pa za
obiskovalce pripravljajo številne ugodnosti.
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Leto 70. jubileja za lovske družine
Leto 2017 je bilo za lovske družine Rižana, Marezige, Šmarje in Istra – Gračišče jubilejno, vse štiri so namreč v tem letu
obeležile visok 70. jubilej, ki so ga proslavile tudi v družbi koprskega župana Borisa Popoviča.

Boris Popovič je takole predal priznanje Mestne občine Koper
v roke Lovskemu društvu Marezige.

Lovsko društvo Rižana je Mestno občino Koper nagradila z
Zlato lovsko plaketo.

“Z velikim veseljem sem se odzval povabilu na praznovanje tako zavidljivega jubileja, kot je današnji. Živel sem v družini z očetom lovcem,
rad imam lovce in rad živim med lovci. Zavedam se pomena lovskega
poslanstva in vaših zaslug za sonaraven razvoj živalskih vrst ter ohranjanje določenih ogroženih vrst prostoživečih živali. Mislim, da smo v
preteklih 15 letih lovstvo dvignili na raven, ki si jo ta dejavnost tudi zasluži. Nameravamo pa to zgodbo nadaljevati v podobnem slogu. Zato
vam bo MOK še naprej stala ob strani,” je zbrane lovce nagovoril župan Boris Popovič, ki je večkrat poudaril, da so lovci predvsem ljubitelji
narave.

Tudi v Šmarjah so lovci obeležili 70 let delovanja.
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Prav posebna čast je koprsko občino
doletela na svečani prireditvi, ki jo je
organizirala Lovska družina Rižana.
Ta je Mestni občini Koper v znak zahvale podelila Zlato lovsko plaketo, ki
je najvišje priznanje za dolgoletno izjemno in neposredno sodelovanje in
pomoč na področju varstva narave
in okolja, ter druge naravovarstvene
in biotehnične aktivnosti povezane z
lovstvom, kulturo in naravo nasploh.

Lovsko društvo Istra - Gračišče je obletnico praznovala v prvi
polovici septembra.
www.koper.si
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Gasilec z dušo in srcem
V začetku junija je Gasilska brigada Koper dobila novo vodstvo. Vilija Bržana je nasledil njegov dotedanji pomočnik
Denis Glavina, ki že 26 let opravlja poslanstvo gasilca.

Denis Glavina

Glavina dela v gasilski brigadi vse od
leta 1991. V tem času je prehodil dolgo
pot od gasilca do vodje izmene, poveljnika in končno do direktorja – poveljnika. Med drugim je tri leta delal tudi v
računovodstvu.
Zanima nas, zakaj ste se sploh odločili postati poklicni gasilec?
Da sem odločil za pot gasilca, je
bilo popolno naključje. Bil sem še mlad in
si želel izzivov, tu pa so potrebovali kader.
Takrat nisem niti pomislil na to, da bi bil vse
življenje gasilec, a danes sem tu z dušo in
srcem. Našel sem se v tem, lepo je delati tukaj. Družba je bila vedno odlična, tukaj smo
vsi ena velika družina. Zelo sem vesel, da
tudi javnost na nas gasilce gleda pozitivno,
kar je bilo leta 1991, ko sem stopil v službo
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gasilca, popolnoma drugače. Gasilci imajo
danes poseben pomen in to mi daje zagon
za delo in ustvarjanje.
Kaj za vas pomeni naziv direktorja?
Veliko zaupanje vseh tistih, ki so mi
predlagali, naj se prijavim. To je zame velik
izziv. Tu sem kot mlad fant začel res na začetku in dal čez vse, kar sem lahko, nekaj
časa sem bil celo računovodja naše brigade
in vesel sem, da so mi tako sodelavci kot
tudi župan izkazali res veliko podporo. V
roke sem prejel odlično delujočo gasilsko
brigado in potrudil se bom, da bo tako tudi
v prihodnosti.
Glede na vaše dolgoletne izkušnje – kar 8
let ste bili namestnik direktorja in poveljnik gasilske brigade – nas zanima, kateri so
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vaši glavni cilji in usmeritve
v vašem mandatu.
Poleg dobro organizirane, opremljene in
usposobljene poklicne gasilske enote, ki predstavlja
prvo udarno silo za ukrepanje ob vseh vrstah nesreč,
je prostovoljno gasilstvo
nujen in nenadomestljiv
element učinkovite gasilske javne službe, ki pa ga je
ob večjih nesrečah možno
nadgraditi z industrijskim
gasilstvom. Pri oblikovanju
programa dela in razvoja
zavoda je potrebno misliti
tudi na veliko ogroženost
našega območja s požari in
nesrečami vseh vrst, posebno pa nesreč z nevarnimi
snovmi. Tesno povezana z
operativno dejavnostjo je
tudi preventiva, ki kot taka
izvaja različne aktivnosti in
usposabljanja. Zagotovo pa
bodo naši glavni cilji zagotavljanje najvišjih standardov
varstva pri delu za zaposlene, učinkovito ukrepanje
enote ob požarih, nesrečah
in drugih izrednih dogodkih, zagotavljanje vrhunske
pripravljenosti operative,
prizadevali si bomo za učinkovito ukrepanje v primeru
železniških nesreč z udeležbo nevarnih snovi, dvig
strokovne usposobljenosti
in kondicijske pripravljenosti gasilcev, materialno
in organizacijsko nadgradnjo enote za reševanje ob
poplavah in nesrečah na vodah. To so le nekatere točke, ki sem jih navedel tudi
v planu, priloženemu moji

KP-MOK September 2017

INTERVJU
prijavi na delovno mesto direktorja
koprske brigade.
Se Gasilski brigadi Koper z nastopom vašega mandata obetajo kakšne
konkretnejše spremembe?
Posebne revolucije ne bom
delal, saj sem bil že kot namestnik
soavtor programa in ciljev, ki jih naša
brigada ima. Z Vilijem Bržanom sva to
peljala skupaj in dobro sodelovala, nekih velikih sprememb zato res ne bo.
Kako vidite odnose z lokalno
skupnostjo in prostovoljnimi društvi?
Odnosi z lokalno skupnostjo
so odlični in jih bomo še naprej
vzdrževali. Poleg tega da dobro sodelujemo z domačimi prostovoljnimi
društvi, sodelujemo tudi s Hrvaško in
Italijo. Skupaj imamo srečanja in nekatere vaje, poleg tega pa tudi skupaj
kandidiramo na nekaterih evropskih
projektih, trenutno na projektu gašenja ladij iz zraka.

Denis Glavina se v novi funkciji zelo dobro znajde.

Prostovoljna gasilska
društva so praznovala: v minulem letu
smo v koprski občini
zabeležili kar tri visoke jubileje – 60. let sta
obeležila PGD Hrvatini in PGD Babiči, 30.
let pa PGD Gradin.
Poleg tega bodo vsa tri
društva ob finančni
podpori koprske občine v tem letu obnovila
tudi svoj vozni park,
PGD Hrvatini in PGD
Gradin že v kratkem,
medtem ko bo novo gasilsko vozilo gasilcem
iz Babičev predano v
letu 2018.
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»Sanje se včasih uresničijo, tudi
tiste najbolj drzne«
Pogovarjali smo se s svetovalko župana za posebne projekte Jano Tolja, ki ne skriva zadovoljstva nad letošnjo sezono
prihoda potniških ladij. Kot pravi, je ta izredno uspešna – v Koper je namreč že priplulo 45 ladij, do zaključka sezone
v mesecu novembru pa jih pričakujejo še 16.

»Prva nas je v tem
letu obiskala že konec februarja, zadnja ladja pa k nam
pripluje na Martinov dan, 11.
novembra,« nam zaupa in
doda, da se vse bolj uveljavlja dejstvo, da prihodi ladij
niso več strogo vezani na
poletno sezono, temveč se
beležijo skozi vse leto.
»Velika večina potnikov, ki obišče naše mesto,
se po njem tudi sprehodi.
Njihovi odzivi so izredno pozitivni, všeč jim je predvsem
dostopnost do mestnega
jedra, čistoča in urejenost
mesta, pa tudi varnost in
občutek sigurnosti, ki ga pri
nas doživijo,« še pojasnjuje
in izpostavlja, da so turisti s
potniških ladij najbolj presenečeni nad prijaznostjo na-
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ših ljudi in znanjem tujih jezikov. Prav tako so pozitivni
tudi odzivi, ki se širijo po socialnih omrežjih – in to prav
s strani potnikov, kar kaže na
to, da sta Koper in Slovenija
še vedno ena najbolj priljub-

ljenih destinacij na Mediteranu. V koprski občini so med
drugim izredno ponosni tudi
na to, da je zadnja leta vse
več ladij višjega cenovnega
razreda, saj to pomeni tudi
večjo kupno moč potnikov.

www.koper.si

Za uspehom ki ga prinašajo potniške ladje
in sploh turizem tako v
Kopru kot širše, se skriva ogromno naporov,
trdega dela in predvsem
vztrajnosti. »In posamezniki,« dodaja Tolja,
ki ne pozabi omeniti,
da je začetek zgodbe o
uspešnosti plod vizije,
lahko bi celo rekli sanj
koprskega župana Borisa Popoviča, ki je verjel, da je vse to mogoče
doseči. In to praktično
čez noč. »Sanje se včasih uresničijo, tudi tiste
najbolj drzne«.
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Koper postaja vzorčni primer
gostoljubnega pristanišča
Janeza Mačka, direktorja agencije Atlas Express, ki
je ena od večjih ponudnikov
turističnih aranžmajev za turiste s potniških ladij, smo vprašali kakšni so odzivi gostov in
kakšne novosti pripravljajo..
»Odzivi s strani obiskovalcev potniške ladje, za
katere smo pripravljali poseben dogodek so izjemni. Ne
morejo prehvaliti gostoljublja,
čistoče, urejenosti, Perpetuum
Jazile ter seveda dobrega vina
in odlične hrane, prav tako je
Koper v prednosti pred drugimi mesti zato, ker je pot od
ladje do trga relativno kratka.
Po koncertu se tako lahko še
družijo na trgu, ni jim treba takoj v avtobuse in nazaj na ladjo.
Dolgo smo se trudili, sedaj pa
smo celo postavili mejnike, kar
pomeni, da Koper nedvomno
postaja vzorčni primer, kako
poskrbeti za svoje goste. V prihodnjem letu se zgodba ponovi, rezervirane imamo že tri take
večere in še enega dodatnega.
Kar zadeva izlete imamo še veliko zastavljenih načrtov. Predvsem je potrebno še
nekoliko bolj aktivirati zaledje,
saj svetovni trendi narekujejo
usmerjanje v t.i. »foodie«, torej kulinarični turizem, ki sledi
nekemu motu lokalno jej in
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lokalno pij. Ljudje so za pristne
okuse pripravljeni plačati tudi
več, kot sicer. Pristnih okusov
pa imamo v naši Istri v izobilju.
Med posebnostmi, ki jih uvajamo zadnje leto, je nedvomno
»hop and taste« izlet – osnovna ideja je, da bi ljudje krožili
med obalnimi mesti in tam okušali dobrote različnih ponudnikov. Še novejši pa je projekt »dining with the locals«, katerega
zamisel je, da bi lokalne družine
gostile individualne goste in jih
kulinarično razvajale, s pristno
in domačo hrano. Kljub temu,
da zamisel še nadgrajujemo, so
prvi odzivi izjemni.
Tudi pri izletih prednjačta Obala z zaledjem in seveda Ljubljana kot glavno mesto,
terizlet v Truške, za katerega je
vse več povpraševanja.«

»Uspelo nam je prepričati ladjarja, da v močni konkurenci velikih mest, ki imajo večjo tradicijo in večje izkušnje s potniškim turizmom od Kopra, za izjemni dogodek,
znan kot 'Azamazing' izberejo prav naše mesto,« nam je
še zaupala Tolja. Kot pravi, sta bila v letošnji sezoni kar
dva taka koncerta, namenjena izključno potnikom prestižne ladje Azamara Quest, v naslednjem letu pa se Kopru obeta še več tovrstnih dogodkov. »Za tem je veliko
truda in prizadevanj posameznikov, vendar se je izplačalo. Odzivi potnikov so neverjetni, večina med njimi ne
more prehvaliti organizacije, prijaznosti kot tudi same
izvedbe obeh dogodkov.« Janez Maček, Atlas Express
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Kmalu potrjena nova Strategija razvoja
in trženja turizma koprske občine
Mestna občina Koper bo v
kratkem na občinski svet
uvrstila sprejem Strategije
razvoja in trženja turizma
v Mestni občini Koper do
leta 2025.
Kot je na javni predstavitvi
osnutka strategije julija letos povedala vodja Turistične organizacije Koper mag. Tamara Kozlovič,
so nastanek strategije spremljala
»dolga leta truda, dela in ustvarjalnosti, ko smo se vsi skupaj,
turistični ponudniki in občinska
uprava, trudili Koper iz luškega,
industrijskega in logističnega
mesta, spremeniti v turistično
občino«.
Z izgradnjo nove infrastrukture, s korenito prenovo
mestnega jedra in prihodom

potniških ladij se je namreč Koper v zadnjih letih
spremenil v pravo turistično središče, ki nudi dnevnim obiskovalcem in turistom številne možnosti za
prijeten obisk in aktivno preživljanje prostega časa.
»Danes smo na to lahko upravičeno ponosni
in gotovo se vsi strinjamo, da nam je uspelo. A s tem
se je delo šele dobro začelo«, meni Kozlovičeva in
k temu dodaja, da nova strategija razvoja turizma
Koper postavlja na višjo raven in mu obenem odpira novo pot.
Osnutek strategije je bil do 22. septembra
v fazi javne obravnave, ko je imela javnost čas, da
poda svoje predloge in pripombe na strategijo, v
kratkem pa bo strategijo obravnaval tudi občinski
svet Mestne občine Koper.

Turizem Koper 2025 je nastal kot eden od rezultatov projekta PUT-UP
ISTRE, sofinanciranega v okviru Operativnega programa Slovenija-Hrvaška 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in
nacionalnih sredstev.
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5 prioritetnih razvojnih področij

Strateški razvojni model turističnega razvoja Mestne občine Koper do 2025 opredeljuje pet prioritetnih razvojnih področij, ki
so Produkti in doživetja, Trajnostni razvoj,
Infrastruktura, Trženje in Povezovanje. Z delom na teh področjih je vizija Mestne občine
Koper postati vodilna aktivna in zelena celoletna mediteranska destinacija v Istri in Sloveniji. Med ključne turistične produkte destinacije Koper strategija postavlja produkte
aktivni mediteranski oddih, odkrivanje kulture in narave, gastronomijo in prireditve.
Med nosilne nišne destinacijske produkte pa
»križarjenje«, športni turizem in plezanje.
Skozi turizem se tako oživlja zgodovinsko
mestno jedro in zeleno podeželje, na inovativne in drzne načine povezuje ljudi in ideje,
tradicijo in sodobnost, zgodovino, sedanjost
in prihodnost. Turizem bo po strategiji v prihodnje postal osrednji povezovalec mesta in
podeželja, ki ju že danes odlikujejo številni
zakladi in okusi. Destinacija Koper je vstopna
točka v Slovensko Istro in odlično izhodišče
za odkrivanje celotne Istre in Slovenije. Na
kožo pisana aktivnim posameznikom, parom, družinam, športnikom, zelenim raziskovalcem in užitkarjem.
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13. Dnevi kmetijstva Slovenske
Istre v znamenju drobnice
21. in 22. oktobra bo koprska Arena Bonifika znova prizorišče tradicionalnih Dnevov kmetijstva Slovenske Istre.
Rdeča nit letošnje prireditve bo drobnica.
Dnevi kmetijstva Slovenske Istre so
vsakič znova odlična priložnost za degustacijo in nakup domačih izdelkov, predvsem
domačih suhomesnatih izdelkov, sirarskih izdelkov, oljčnega in bučnega olja, medu, vina,
sokov in drugih pridelkov in izdelkov domače obrti. Vse skupaj pa vsako leto zaobkroži
tudi bogat spremljevalni program. Slednjega
bo letos zaznamovalo 20. Državno prvenstvo
v striženju ovac, prav tako bodo v posebnem
šotoru na ogled vse avtohtone pasme drobnice iz Slovenije, kar bo gotovo razveselilo
najmlajše obiskovalce prireditve.
Sicer se vsi zainteresirani za sodelovanje na Dnevih kmetijstva kot ponudniki lahko prijavijo do konca septembra. Več na www.
dnevi-kmetijstva.si
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Od Carpacciovih 500 do
zgodovine Slovenske Policije
Po uspešni izvedbi projekta Carpaccio, s katerim sta koprska občina in Pokrajinski muzej Koper počastila 500-letnico
znamenite slike - oltarne pale Vittoreja Carpaccia, ki še danes ponosno krasi koprsko katedralo, Pokrajinski muzej
Koper nadaljuje z odkrivanjem koprske kulturne dediščine.

Interaktivna razstava srce Kopra predstavlja
več kot 2000 let zgodovine mesta Koper.

Vklesani spomini pričajo o družbeni urejenosti in osebnih zgodbah ljudi iz Istre.

Ob občinskem prazniku 15. maja letos
je tako svoja vrata odprla nova stalna zbirka interaktivne razstave »Srce Kopra«, ki predstavlja
več kot 2000 let zgodovine našega mesta Koper.
Rdeča nit postavitve razstave je kronološki pregled razvoja mesta, predstavljen z inovativnimi
multimedijskimi pristopi. Stalna razstava je zasnovana modularno, kar ji omogoča, da se ciklično spreminja in ob vsaki osvežitvi predstavlja
z različnimi predmeti, zgodbami in aktivnostmi.
Sestavni del razstave so tudi izobraževalni kotički
in poseben kviz, ki spodbuja k aktivni udeležbi.

Na poletno muzejsko noč so v
koprskem muzeju otvorili še eno novo stalno
zbirko - »V kamen vklesan spomin«, ki razstavlja najstarejše na tem prostoru ohranjene pisne
spomenike. Razstavljeni eksponati namreč časovno zajemajo pol tisočletno obdobje rimske
oblasti v Istri, od 1. stoletja pr. Kr. do vključno 4.
stoletja po Kr. Po vsebini jih je mogoče razdeliti na gradbene napise, arhitektonske elemente,
spomenike povezane z rimskimi kulti, večino pa
tvorijo nagrobni spomeniki v različnih oblikah.
Vklesane besede in podobe pričajo o družbeni
urejenosti tistega časa, predvsem pa o osebnih
zgodbah ljudi iz Istre.

Veliko zanimanja je
požela tudi razstava »Od orožnika do policista: zgodovina
slovenske, primorske in pomorske policije«, ki prikazuje
celotno obdobje delovanja policije pri nas, od njenih začetkov.
Razstava prikazuje delovanje
Policije skozi različna časovna
obdobja, znotraj katerih je delovala, zaradi česar so se spreminjala njena poimenovanja,
uniforme, oborožitev, zaprisege
njenih pripadnikov, itd.

Zbirka »V kamen vklesan
spomin« je umeščena v
razgiban, arhitekturno
zanimiv prostor pod monumentalnim kamnitim
muzejskim stopniščem.
Tako je bil pridobljen
nov razstavni prostor ter
ovrednoten skrivnosten,
doslej očem obiskovalcev nedostopen, ambient
znotraj monumentalne
zgodnjebaročne palače
Belgramoni – Tacco.
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Center mladih se podaja na pot samostojnosti
Center mladih Koper, bo s prihodnjim letom samostojni javni zavod. To so julija v drugem branju uradno potrdili tudi
občinski svetniki Mestne občine Koper. Center bosta še naprej v tandemu vodili Mojca Vojska in Kristina Radovčič,
enako ostaja tudi njegovo poslanstvo: celostna podpora pri oblikovanju identitete mladih.
Da so v Centru mladih Koper uspešni, pričajo tudi številni dogodki,
mnogi med njimi so, kot nam je zaupala vodja Mojca Vojska, povsem
razprodani. »Letos smo popolnoma razprodali kar tri koncerte, in sicer Prismojene profesorje bluesa, koncert skupine Zmelkoow in skupine Hamo & Tribute 2 love. Poleg tega smo ponosni, da smo v naših prostorih gostili kar nekaj festivalov, med njimi naj izpostavtim večdnevni
Festival urbane kulture Burja, dvodnevni gledališki festival ŠtudenTeater in enodnevni festival zdravja in umetnosti HEARTfest. Zanimiv
je bil uprizoritveni dogodek »Telo, spomni se«, ki so ga izvedli študenti
Univerze na Primorskem, posebno doživetje pa je bilo tudi prvo koprsko tekmovanje v slam poeziji Odslemaj se! Poleg tega so odlično obiskane tudi naše delavnice, denimo »Dom brez odpadkov«, kjer se udeleženci učijo ponovne uporabe, izdelave naravne kozmetike in čistil, ter
kuharske delavnice.

Protokolarno-prireditvena
dvorana Sv. Frančiška
Asiškega 28.9. ob 20. uri gosti
modno revijo Sweet Fashion.

Napovednik dogodkov
OKTOBER 2017
ponedeljek 2. 10., 18.00 - 20.00
Premagaj strah, stres in osvobodi svoj potencial
(predava Andrej Pešec)
petek 6. 10., 20.00 - 21.00
Garažna montaža #04: filmski večeri neuveljavljenih avtorjev (Kulturno društvo 5. kader, Jan
Krevatin ...)
sobota 7. 10., 10.00 - 23.00
Ekipni turnir namiznega nogometa
torek 10. 10., 18.00 - 20.00
Potopisno predavanje: Otok Sokotra
(potopisna predavanja bodo vsak drugi torek
med 18.00 do 20.00)
četrtek 19. 10., 21.00 - 23.00
Koncert: Matter
petek 20. 10., 20.30 - 23.00
Večer stand up komedije: Open mic
(stand up bo vsak tretji petek v mesecu)
sobota 21. 10., 20.00 - 24.00
Koncert: Blood Incantation, Spectral Voice,
Morbid Creation
torek 24. 10., 18.00 - 20.00
Potopisno predavanje: Čile - Bolivija - Argentina
(potopisna predavanja bodo vsak drugi torek
med 18.00 do 20.00)
četrtek 26. 10., 20.00 - 22.00
Obalne rime #25: literarni večeri neuveljavljenih
in uveljavljenih avtorjev
(vsak zadnji četrtek v mesecu)
sobota 27. 10. - torek 31. 10., 10.00 - 18.00
Filmska šola z mentorji iz društva Film factory
(izobraževanje kako posneti film)
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30 let uspehov in ponosa za Bronxe
Letošnja tradicionalna šagra na Škofijah v znamenju praznovanja visokega jubileja domačih Bronxov.
Aktivno sodelujejo tudi
z OŠ Oskarja Kovačiča Škofije, kjer izvajajo
krožek za mlajše otroke,
z dvema veteranskima
selekcijama tekmujejo v
ligi in hkrati skrbijo za
rekreacijo starejših oseb.
Vse uradne selekcije kluba (U13, U15, U17, U19,
U21 in člani) tekmujejo v
1. državni ligi in dosegajo
nadpovprečne rezultate.
Domačini pravijo, da s Škofij prihajajo odlični nogometaši. V tem bo gotovo
nekaj resnice, saj se domače moštvo malega
nogometa uspešno ohranja med najboljšimi v
Sloveniji že vrsto let, v lanski sezoni pa so se
povzpeli kar na tretje mesto.
KMN Bronx je leta 1987 ustanovilo
šest nadobudnih mladeničev. Danes ta šteje
več kot 200 članov, kar ga umešča med največja športna društva na Obali. Veliko pozornost namenjano mladim generacijam, promociji malega nogometa, rekreacije in aktivnemu

ter zdravemu preživljanju prostega časa. Že v
prvih letih delovanja so Bronxi začeli nizati
vidne uspehe, kaj kmalu pa so se malonogometaši uvrstili tudi v 1. državno ligo. Največji
dosežek kluba doslej je nedvomno prvo mesto na slovenskem pokalnem tekmovanju v sezoni 2012/2013, ob čemer ne gre zanemariti
še številnih drugih izjemnih uspehov in dosežkov, ki še danes krasijo prepolno vitrino v
njihovi domači dvorani na Škofijah.
Klub odlikuje odlično sodelovanje
z lokalnim okoljem, vsestransko so aktivni

pri organizaciji dogodkov v
domačem kraju. Eden teh je
gotovo Festival malega nogometa, zelo uspešna in že
tradicionalna športna prireditev, ki se je redno udeležuje
več kot 80 ekip iz Slovenije in
tudi iz tujine. Letošnji festival
je bil že 18. zapored in bodo
prav kmalu slavili še eno pomembno obletnico.

Občina za Olimpijski festival evropske mladine
Župan mestne občine Koper Boris Popovič in predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec sta v
začetku meseca s podpisom namere izrazila pripravljenost za organizacijo poletnega Olimpijskega festivala evropske
mladine. Če gre vse po načrtih, bi lahko Koper dogodek gostil v letu 2023.
Dogodek, ki ga evropska mesta gostijo
na dve leti, ima svojo poletno in zimsko različico. V Kopru si obetajo, da bi čez dobrih šest let
gostili poletni festival, v okviru katerega svoje
zmožnosti preizkušajo mladostniki, stari med 14
in 18 let. Da je koprska občina primeren kandidat
za gostiteljstvo se je poleti vnovič prepričal tudi
najvišji predstavnik Olimpijskega komiteja Slovenije, ki je Športno rekreacijski center Bonifika,
ravno zaradi moderne in nadstandardne športne
infrastrukture, v minulem letu razglasil za Olimpijski športni center Slovenije.
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Letošnjega poletnega Olimpijskega festivala evropske mladine, ki
ga je gostilo mesto Gyor na Madžarskem, so se udeležili tudi predstavniki koprske občine. Tudi sicer je dogodek izredno odmeven,
letošnje, 14 izvedbe, se je namreč udeležilo več kot 2500 športnikov
iz 50 evropskih držav. Ti so se pomerili v devetih obveznih (odbojka, košarka, rokomet, judo, kolesarstvo, tenis, atletika, plavanje in
športna gimnastika) in eni izbirni (kajak-kanu) olimpijski športni
panogi.
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Koprski rokometaši novim
zmagam naproti
Zadnje avgustovske dni se je v Pretorski palači v Kopru tudi uradno predstavila ekipa Rokometnega društva Koper 2013,
ki bo v sezoni 2017/2018 branila rumeno-modre. Dogodka se je udeležil tudi prvi mož koprske občine Boris Popovič, ki
prav tako kot trener Veselin Vujović in predsednik kluba Aljoša Bertok ni skrival visokih ambicij ter želje po uspehu.
»Veseli smo, da imamo v Mestni
občini Koper tako uspešen klub, ki nadaljuje delo predhodnika (RK Cimos Koper
op.p. ) tako kar zadeva nastopanje v članski kategoriji kot tudi delo z mladimi. Mislim, da je prihod Veselina Vujovića nekaj
najboljšega, kar se je lahko zgodilo za nadaljnji razvoj rokometa v Kopru. Tudi v prihodnje bomo pomagali in podpirali mlade rokometaše, ki zastopajo Koper in ga
postavljajo visoko na lestvici rokometnih
mest v Sloveniji in v Evropi,« je povedal
župan Popovič, ki si je tudi zaželel, da bi v
Kopru znova videl rokometno edicijo lige
prvakov.
Prihod Veselina Vujovića, ki je na
predstavitvi izrazil veliko zadovoljstvo
nad ekipo in pohvalil vzdušje v »čudovitem mestu«, kot ga je sam poimenoval,
je dodobra razgrel ozračje med koprskimi
rokometnimi zanesenjaki. Klub, ki se je po
padcu leta 2013 ekspresno hitro pobral in
vrnil med elito, je z novim trenerjem in
kakovostno mlado ekipo upravičeno samozavesten in tako cilja na sam vrh slovenskega rokometa, pri čemer je po mnenju predsednika kluba Aljoše Bertoka vsaj
nekoliko zaslužna tudi lokalna skupnost
s svojo zvesto podporo. »Hvaležni smo
MOK in županu g. Borisu Popoviču za izkazano podporo in pomoč, ki nam jo nudi
že od samega začetka, saj imamo vrhunske
pogoje za vadbo, posledično pa za razvoj
in rast društva. Brez te podpore ne bi dosegli vsega tega, kar smo v tako kratkem
času in upam, da se bo naše sodelovanje le
še nadgradilo,« si je zaželel Bertok, ki je v
največji meri »krivec« za idejo o prihodu
Veselina Vujovića.
Koprski rokometaši se pripravljajo
tudi na evropsko sezono – novembra jih
čakajo prvi uradni preizkusi na mednarodnem prizorišču, ko se bodo podali v tretji
krog pokala EHF.

Boris Popovič je s strani kapetana Uroša Rapotca prejel darilo – tekmovalni
dres RD Kopra.

Ekipa se je objektivom nastavljala tudi na najlepšem koprskem trgu.

Uradna predstavitev je potekala v prostorih Pretorske palače.
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Lokostrelsko strelišče odslej v Dekanih
V začetku meseca so se ljubitelji lokostrelstva zbrali na lokostrelskem strelišču v Dekanih in pozdravili novo
pridobitev, za katero je potrebna finančna sredstva zagotovila Mestna občina Koper, naložbo pa je izvedel Javni
zavod za Šport in mladino MOK, ki bo tudi skrbel za strelišče.

Lokostrelstvo je šport,
katerega korenine segajo daleč v preteklost. Lok
je bil namreč eden prvih
in najbolj originalnih
izumov človeka, ki se je
različno razvijal in izpopolnjeval na vseh koncih
planeta.
Strokovnjaki
celo pravijo, da je prva
grafična upodobitev loka
stara kar 30 tisoč let. Iz
te prvinske veščine se
je kot v mnogih drugih
primerih razvila tudi
športna panoga. Na modernih olimpijskih igrah
se je prvič pojavila leta
1900 v Parizu.
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Največ navdušenja so
po pričakovanjih izrazili člani
Lokostrelskega društva Ankaran, s predsednico Ireno Rosa
na čelu, ki so z novo lokacijo
strelišča pridobili tudi prostor za organizacijo različnih
tekmovanj: »Novo strelišče
je izjemna pridobitev, saj je
primerno opremljeno in nudi
odlične pogoje za trening,
posledično pa za doseganje
rezultatov«. Teh v njihovem
klubu nedvomno ne primanjkuje, saj v svojih vrstah štejejo evropsko prvakinjo, Ano
Umer, ki je na zadnjem evropskem prvenstvu v Mokricah,
premagala vso konkurenco in
si v kategoriji »filed« prislužila zlato medaljo.

Novo strelišče bo
hkrati odlična priložnost za
domačine in obiskovalce, ki se
bodo želeli pomeriti z lokom in
preživeti prijetno popoldne na
prostem, v lepem okolju, med
oljkami in tipičnim istrskim
rastjem. Odlično je poskrbljeno tudi za varnost, strelišče je
namreč ograjeno, na koncu
strelišča pa je postavljena tudi
neprebojna zavesa, ki bo ustavila tudi kakšno nespretno ustreljeno puščico.

Lokostrelstvo ima korenine
v Kopru

Kljub temu, da je bil
klub leta 1982 ustanovljen v Ankaranu, je danes ta registriran v
Kopru in pokriva celotno obal-
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no kraško območje. V letih 1997,
2000 in 2001 ga je Lokostrelska
zveza Slovenije razglasila za lokostrelski klub leta, leta 1997
pa tudi za najboljši športni klub
v Mestni občini Koper. Delo v
klubu danes sloni predvsem na
vzgoji mladih tekmovalcev, ki pa
tudi že tekmujejo in dosegajo
dobre rezultate.
V Sloveniji tako rekoč
ni regije, ki ne bi imela lokostrelskega društva, ponekod
jih je celo več, vseh skupaj je
kar 36. To pomeni zgolj to,
da je lokostrelstvo priljubljen
in razširjen šport, ki privablja
tako profesionalne športnike
kot ljubitelje tega športa – ne
pravijo zaman, da je lokostrelstvo šport prav za vsakogar.
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Živali v Obalnem zavetišču iščejo dom
V Obalnem zavetišču za živali je
veliko psov in muck, ki iščejo topel in
ljubeč dom. Morda lahko kakšno od
njih osrečite in jo posvojite.

ASTRID
Astrid je mlada muca, stara leto dni. V zavetišče je bila pripeljana skupaj s sestrico Tooty in bratcema Rufom in Tufom. Sestrica in
bratci so že zapustili zavetišče in se preselili k svojim novim družinam, Astrid pa še ni
našla doma. Astrid je zelo prijazna, mirna in
cartljiva muca, ki obožuje človeško družbo,
razume se tudi z drugimi mucami.

ABA
Aba je mlada tigrica z zelenimi očmi, stara 2
leti. Aba je v zavetišču že več kot leto dni in
čaka, da ji bo kdo ponudil nov dom. Je zelo
elegantna in prijazna muca, hitro vzljubi ljudi in se rada carta.

REMUS
Remus je tigrast samček, star 1 leto in 3
mesece. Najden je bil v Pradah s 4 drugimi
mucki. Je prijazen, igriv in zelo radoveden.
Lepo se ujema z drugimi mucki in je rad ima
družbo ljudi. Remus bo zelo vesel vašega
obiska v Obalnem zavetišču, še bolj, če mu
bo ponujen primeren dom.
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V Obalnem zavetišču za živali je veliko psov in muck, ki iščejo topel in ljubeč dom. Morda lahko kakšno od njih osrečite in jo posvojite. Živali lahko spoznate vse dni v tednu
v Obalnem zavetišču, na naslovu Dvori 25, 6276 Pobegi. Dodatne informacije so na
voljo na spletnem mestu www.obalnozavetisce.si, ali na brezplačni številki 080 88 49.
Spremljajte nas lahko tudi na FB profilu: facebook.com/ZavetisceObala/.

JORI
Jori je črno-bel samček, star leto in pol. Jori
ima za sabo zelo žalostno zgodbo, saj je bil
skupaj z bratcem Gerijem najden zavržen v
škatli, na dvorišču hiše v Šmarjah. Je zelo
prijazen mucek, primeren za posvojitelje, ki
se mu bodo lahko posvetili in mu ponudili
dom poln ljubezni.

TARA
Tara je bila najdena v Tribanu, zavržena,
v zelo slabem stanju, shirana, prestrašena in polna klopov. Kljub težki izkušnji, je
Tara izredno prijazna in ljubezniva, zelo
rada je v družbi ljudi. Je mirna psička in
zelo prijetna za sprehode na povodcu,
zato je primerna tudi za starejše posvojitelje. Njeno starost ocenjujemo na 8
let. Tara je sedaj v odlični formi in komaj
čaka, da ji življenje ponudi priložnost in
dobi nov dom, kjer se bo ustalila.

ASSIE
Psička Assie je bila najdena v Sirčih pri Gračišču, kjer se je zatekla k eni od hiš v vasi. Assie
je mešanka, sivo-rjave barve in srednje rasti,
stara približno 1 leto. Je nekoliko plašna, vendar počasi pridobiva zaupanje v ljudi. Je zelo
prijazna in nežna. Assie išče družino, ki jih bo
ponudila veliko, veliko ljubezni.

DUMBO
Dumbo je črn mešanec rojen januarja 2012.
Je ubogljiv in lepo vodljiv energičen pes
večje rasti. V Obalno zavetišče je bil oddan
zaradi prostorske stiske skrbnikov. Zdaj išče
dovolj velik dom in energične skrbnike, ki
bodo zanj lahko skrbeli in mu omogočili veliko prostora ter več urne sprehode.
www.koper.si

OM
Om je zelo prijazen Rotweiller, samec, rojen
15. 9. 2009. Skrbnik ga je oddal v Obalno
zavetišče, ker zaradi starosti ni več zmogel
skrbeti zanj na primeren način. Om je v zavetišču spoznal veliko novih prijateljev, ki
ga zelo radi obiščejo in peljejo na sprehod.
Om je namreč zelo prijazen in nežen kužek,
ki obožuje družbo ljudi in cartanje. Je prava
zvezda zavetišča. Om išče odgovorne skrbnike, ki bodo znali primerno skrbeti zanj.
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Hrana ne bi smela pristati med odpadki
Po zadnjih podakih v Sloveniji zavržemo 150 tisoč ton hrane, kar je približno 72 kilogramov na prebivalca. Toliko
hrane zavržemo v celi verigi proizvodnje, v povprečnem gospodinjstvu smo odgovorni za približno tretjino zavržkov
(24 kilogramov na prebivalca). Raziskava Evropske komisije je pokazala, da v evropskem gospodinjstvu na tak način
vržemo stran 250 evrov letno.
Največ hrane med
odpadki pristane, ker porabe hrane ne načrtujemo,
kupimo in pripravimo več
hrane kot je potrebujemo,
ostankov pa ne znamo s pridom izkoristiti. Z majhnimi
spremembami pri načinu
kako nakupujemo, pripravljamo in razmišljamo o hrani
lahko občutno zmanjšamo
količino zavržene hrane in
storimo nekaj dobrega zase,
za okolje in ne nazadnje tudi
za našo denarnico.
A zavržena hrana
ima ob socialnem vidiku
tudi vpliv na okolje, tako z
vidika porabljenih naravnih
virov kot tudi zaradi uporabe kemikalij in emisij toplogrednih plinov. Ti nastajajo
tako pri pridelavi hrane kot
pri njeni predelavi, ko pristane med smetmi. S hrano
je zavrženo tudi delo, ki je je
potrebno za njeno pridelavo.
Še en primer: S
hamburgerjem, ki pristane v
smeteh, porabimo tolikšno
količino vode, kot steče med
90-minutnim prhanjem.

Skodelica
ohlajene
kave, ki smo jo pozabili
popiti in po tem, ko se
nekaj časa valja na delovni mizi, pristane v lijaku, pomeni veliko več
zavržene vode kot le to,
kar vidimo. Za nastanek
skodelice kave, od pridelave sestavin do transporta, se porabi kar
200 litrov vode.
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KOLIČINO ZAVRŽENE HRANE
1. Načrtujmo svoj jedilnik. Vnaprej pripravimo seznam jedi, ki jih bomo jedli v prihajajočem tednu. Za vsak obrok določimo število porcij. Pri tem preverimo urnik svojih
družinskih članov –bomo vse dni večerjali
skupaj, se bomo ob koncu tedna odpravili
na kosilo k sorodnikom, pričakujemo goste? Preverimo, katere sestavine za pripravo
obrokov že imamo doma in pripravimo seznam živil, ki jih še potrebujemo.
2. Načrtujmo svoje nakupe. Na podlagi tedenskega jedilnika pripravimo nakupovalni
seznam stvari, ki jih še potrebujemo. Kupujmo nepakirano sadje in zelenjavo, saj lahko
tako kupimo ravno toliko, kolikor potrebujemo.
3. Izogibajmo se impulzivnim nakupom. Nakupovalni seznam imejmo vedno pri roki in se
skušajmo izogibati impulzivnim nakupom.
Če opazimo živilo, ki je v akciji, pomislimo
če izdelek resnično potrebujemo. Živila, ki
se hitro pokvarijo ne kupujmo na zalogo.
Pazimo, da se v trgovino ne odpravimo lačni, saj bomo takrat na kupili veliko več kot
potrebujemo.
4. Preverimo datume. Če živila ne potrebujemo takoj, izberimo raje živilo z daljšim
datumom uporabe ali pa ga kupimo, ko
ga bomo res potrebovali. Pozorni bodimo
na datume na nalepkah: »uporabno do«
pomeni, da je živilo varno za uporabo do
navedenega datuma (npr. meso in ribe);
»uporabno najmanj do« pa označuje datum, do katerega je izdelek pričakovane
kakovosti. Takšni živilski izdelki so varni za
uporabo tudi po datumu, navedenem ob
oznaki.
5. Poskrbimo za pravilno shranjevanje živil.
Prostori, kjer živila shranjujemo morajo biti
vedno čisti, hladni in suhi. Ostanke hrane
ali živil vedno pokrijmo ali dobro zavijmo.
Hitro pokvarljiva živila kot so meso, ribe,
perutnine hranimo na hladnem. Pri tem pazimo, da surova živila ne onesnažijo že skuhane hrane in tistih živil, ki jih nameravamo
uživati surove.

www.koper.si

6.

Sadje in zelenjavo ohranimo dlje časa sveže.
Bodimo pozorni, da sadja in zelenjave ne pustimo v plastičnih vrečkah ter jim odstranimo
trakove in vrvi s katerimi so povezana, tako
bodo živila lažje dihala ter ostala dlje časa sveža. Večino zelenjave ni priporočljivo prati pred
shranjevanjem v hladilniku, saj vlaga pospeši
njihovo gnitje.
7. Poskrbimo za ustrezno vzdrževanje hladilnika.
Preverimo tesnila in temperaturo hladilnika.
Da bi hrana ostala dlje časa sveža, jo je treba
shranjevati na temperaturi od ene do pet stopinj Celzija.
8. Postavimo red v hladilniku. Novo kupljene izdelke postavimo zadaj, izdelke, ki so že v hladilniku, pa premestimo spredaj. S pravilnim
zlaganjem nam hrane s pretečenim rokom
uporabe ne bo treba metati proč. Redno pregledujmo roke uporabe. Živilo zavrzimo, če je
videti pokvarjeno ali ima sumljivi vonj.
9. Bodimo pozorni na velikost obrokov. Za pripravo testenin potrebujemo približno 100 g
na osebo, za pripravo rižote pa 75g na osebo,
kar je približno četrtino skodelice. Pri odmerjanju količine zelenjave si lahko pomagamo s
krožnikom, tako bomo dobili občutek koliko
hrane odmerimo na posameznika. Na voljo so
tudi številna spletna in mobilna orodja, ki nam
lahko pri tem pomagajo. Sicer pa imejmo vedno v mislih, da je bolje postreči manjše obroke
in po potrebi hrano dodati.
10. Uporabimo ostanke hrane. Z ostanki hrane
lahko z malo domišljije pripravimo odlične
jedi. Z ostankov sadja lahko pripravimo okusne
smoothije, z ostanki zelenjave pa odlične enolončnice. Kulinarični portali in forumi ponujajo obilo idej, kako porabiti kuhane testenine,
krompir ipd.
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Izčrpali smo naravne
zemeljske vire za letos
Vse od začetka 70. let prejšnjega stoletja, ko smo začeli prekomerno izkoriščati razpoložljive vire, dan prekoračenja
virov, ki jih v letu dni ponudi naš planet, doslej še nikoli ni nastopil tako zgodaj. Letos se je dan, ko smo prestopili
mejo Zemljinih zmožnosti, premaknil na 2. avgust.

Dan prekoračitve Zemljinih
zmožnosti predstavlja dan, ko povpraševanje po naravnih virih preseže
količino naravnih virov, ki jih Zemlja
lahko proizvede v enem letu. Ta dan se
vsa leta pomika in do danes še nikoli ni nastopil tako zgodaj, leta 1997 je
ta »točka preloma« namreč nastopila
konec meseca septembra. Pomik datuma kaže na to, da človeštvo izrablja
naravo kar 1,7-krat njene sposobnosti
obnavljanja ekosistemov. Torej bi za
zadovoljitev naših trenutnih letnih potreb po naravnih virih potrebovali kar
1,7 planeta Zemlje.
Posledice večanja tega ekološkega neravnovesja postajajo v svetu
vedno bolj očitne in jih prepoznamo
kot krčenje gozdov, suše, pomanjkanje
pitne vode, erozija tal, izguba biotske

»Živeti v okviru zmogljivosti enega planeta Zemlja je
tehnološko izvedljivo in finančno koristno, hkrati pa je
naša edina možnost za uspešno prihodnost,« pravi Mathis
Wackernage iz Global Footprint
Network, soustvarjalec ekološkega odtisa. »Tisto, kar je resnično
pomembno, je zamik datuma prekoračitve Zemljinih zmožnosti,«
še dodaja Weckernage.je zaprosil
krajane, naj podajo svoje konkretne
pobude in predloge, da bi stanje v
prihodnosti lahko še izboljšali.
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raznovrstnosti in naraščanje količine
ogljikovega dioksida v ozračju.
Sprememba tega trenda je še
vedno možna. Če bi vsako leto zamaknili Dan prekoračitve za 4,5 dni, bi se
do leta 2050 lahko vrnili k letni porabi
virov enega planeta Zemlja.
Da bi poudarili pomen letošnjega Dne prekoračitve Zemljinih zmožnosti je Global Footprint
Network izpostavil nekaj ukrepov, ki
jih moramo začeti uresničevati takoj,
in ocenil njihov vpliv na premik datuma v prihodnjih letih. Tako bi npr.
zmanjšanje svetovne količine zavržene
hrane za 50% zamaknilo datum za 11
dni; 50% zmanjšanje količine svetovne
absorpcije ogljikovega dioksida, pa bi
zamaknilo datum za kar 89 dni.
www.koper.si

Zadnjih podatkih so vendarle spodbudni in kažejo na to, da smo
se začeli premikati v pravo smer. Med
letoma 2005 in 2013 (zadnje leto, za
katero obstajajo zanesljivi podatki),
je ekološki odtis na prebivalca ZDA
padel za skoraj 20% v primerjavi z
najvišjim doseženim. Ta padec je v
glavnem pripisati zmanjšanju emisij
ogljikovega dioksida. Podatek je še
toliko bolj spodbuden, saj obdobje zajema postrecesijsko gospodarsko rast
in zvišanje BDP na prebivalca v ZDA.
Ti rezultati so pomembni, saj prvič
kažejo na spremembo razmerij med
gospodarsko rastjo in rabo naravnih
virov in prikazujejo trende gospodarske rasti ob hkratnem znižanju porabe
naravnih virov.
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Dogajanje v slikah

Diplomatska regata je odlična priložnost za druženje jadralcev, diplomatov, politikov in gospodarstvenikov - med pomembnimi gosti je bil letos tudi koprski župan Boris Popovič.

Na letošnji tradicionalni Diplomatski regati je slavila Maxi
Jena, medtem ko si je drugo mesto prijadrala ekipa Adriatic
Europe.

Avgusta je Žusterna gostila City Games, igre na vodi, ki so neuradna naslednica Iger brez meja, na kateri se je pomerila tudi
ekipa iz Kopra. Uigrani domačini so si prislužili srebrno medaljo, z nekaj več sreče pa bi lahko konkurirali tudi zmagovalcem.

Na premierni izvedbi evropskega univerzitetnega pokalnega
tekmovanja v vaterpolu konec julija, se je odlično odrezala
tudi »domača« ekipa Univerze na Primorskem, ki ji je za las
ušla zlata medalja.

Energični glasbeniki Dubioze kolektiva, ki nastopajo v že
kultnih črno-rumenih opravah, so “zažigali” dobri dve uri, po
zadnji pesmi pa so se vidno navdušeni zahvalili občinstvu.

Več tisoč glava množica na Ukmarjevem trgu v Kopru je vso
noč plesala in skakala v ritmu reggaeja, rocka, skaja, elektronike, punka in balkanskega melosa.
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V začetku julija je Koper vnovič gostil mednarodni rokometni festival Eurofest, ki je bil rekorden. Na njem je
sodelovalo več kot 160 ekip iz 16 držav.

Tekmovalni del 25. evropskega rokometnega festivala se je končal
s spektakularnima finaloma, v katerih je v ženski članski konkurenci zanesljivo zmagala domača Četa, v moški pa moštvo Elita.

Tretji vikend v juliju je v Kopru zaznamovala Fešta kalamarov in Mediterana, koprsko mestno sprehajališče je vse tri
dni dobesedno pokalo po šivih, ocvrti kalamari, sardelice in
pidoči pa so šli kot za stavo.

Poleg pestre kulinarične ponudbe, je prvi večer Fešte kalamarov zaznamoval nastop kraljice slovenskih odrov - Tanje Žagar,
ki je občinstvo neutrudno zabavala dobre štiri ure.

Projekt »Il carro di Tespi« se je v Koper vrnil avgusta, s koncertom opernih arij »Nessun dorma«, ki so postale tudi zaščitni
znak najbolj znanega opernega pevca, Luciana Pavarottija.

Poleg znamenite Pucinijeve arije Nessun dorma, so glasbeni virtuozi občinstvu postregli tudi z arijami svetovnih skladateljev, kot
so Rossini, Puccini, Catalani, Donizetti, Verdi, Bellini in Mozart.
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Rumena noč je letos postregla z vrhunskimi glasbenimi nastopi: Crvena Jabuka in Psihomodo pop v petek, v soboto domači Muff in Elvis Jackson, v nedeljo pa skupini Jinx in BQL.

Ob polnoči je Koprski zaliv razsvetlil veličasten ognjemet in
tradicionalni poletni koprski prireditvi Rumena noč dodal še
tisto zadnjo piko na i.

Na 22. glasbenem festivalu novih skladb FeNS 2017 v
koprski Taverni je nastopilo skupno 178 mladih pevk,
pevcev in skupin.

Italijanska zasedba Canto libero je z uspešnicami dveh velikih
imen italijanske glasbe, Luccia Battistija in Giulia Rapettija –
Mogola, avgusta nastopila tudi na odru koprske taverne.

Letošnje 28. kajakaške regate Capris se je udeležilo 175 tekmovalcev. Na stopničke sta se največkrat zavihtela Matej Toplikar
iz KKK Žusterna in Szilvi Köllő iz ankaranskega kluba Orka.

Plesni klub Soy Cubano in Cuban Salsa festival sta v začetku
avgusta v Taverno privabila številne ljubitelje salsa ritmov.
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Poletno dogajanje v Mestni občini Koper sta s serijo
stand-up nastopov »Smeh pod drevesom« popestrili
tudi Čajnica Vanilla in Kavarna Triglav.

Slovenska kajakašica Špela Ponomarenko Janić je bila dvakrat bronasta. Na svetovnem prvenstvu v Račicah je bila tretja
tako na 200 metrov, kot tudi v dvosedu z Anjo Osterman.

Festival uličnih umetnikov Frivolus, ki je v septembru
gostil ulične umetnike iz Slovenije, Avstralije, Italije, Argentine, Kanade in Nemčije, je navdušil, zabaval in nasmejal velike in male obiskovalce.

Koncert Radia Capris je tudi letos potrdil status največje
glasbene zabave na Obali - poleg legend Šank Rocka in Plavega Orkestra, je lahko več tisoč glava množica uživala tudi v
ritmih manj uveljavljenih glasbenih skupin.

Avgust niti letos ni minil brez Oživele ulice, ki je s svojim
raznolikim programom in osrednjo temo Wonder Street
(Čudežna ulica) povezovala dogajanje na šestih različnih
prizoriščih vzdolž Kidričeve ulice.

KP-MOK September 2017

www.koper.si

53

ZABAVA

Oktobrski horoskop - pripravlja Ivana Scotto di Minico

OVEN

BIK



sprememba
naslova



!

prepiri
s starejšimi

!

Začenja se mesec zaznamovan s spremenljivim počutjem. Vsakih nekaj dni ali celo ur
boste razmišljali drugače, ob občutku, da bi
lahko dosegli nekaj več oziroma vsaj nekaj,
kar vam bolj ustreza. Tako v karieri, kot glede
ljubezni se vsekakor večkrat ustavite in počakajte, saj se boste le tako odločili na pravi
način. Ne zapravljate časa ob dokazovanju in
sporih s tistimi, ki vam že a priori nočejo prisluhniti, kaj pa šele ustreči.



!

ob nepotrebnem
hitenju

Ugaja vam sprememba družbe, saj ste predolgo v
enem in istem krogu in vajeni, da se odvija bolj ali
manj po ustaljeni vrsti. Zaradi tega ste morda prevečkrat nekako zaspali ali se preprosto prepričali,
da presenečenj ne bo več. Ravno zato se pripravite na vse, posebno v drugem delu oktobra, ko bo
na obzorju več novosti in le najprožnejši boste ponosno dvignili glavo. Previdno v odnosih z vodnimi
znamenji, ter v vseh situacijah, ko boste prehitri in
zato neprevidni.



!

marsikaj se odvija povsem
izven pričakovanega

Večino meseca boste v nekem pričakovanju; to
je za vas dokaj nenaravno in napeto stanje, saj ste
znani po tem, da najraje prehitevate! Tokrat se
kaže prilagoditi okoliščinam, upočasniti do trenutka, ko se bodo zadeve umirile. Glede domačih
vprašanj pa, večkrat imate zadnjo besedo in nasploh imate občutek, da ste v mnogih situacijah
dober posrednik. V ljubezni se nikar ne izogibajte
odločitvi, saj natanko veste, kaj bi morali narediti.
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!

tvegana srčna
zgodba



!



!

obotavljanje med
ljubezenskimi novicami

Tokrat se lahko postavite zase in na določen
način preizkusite meje svojih moči. Le to se vam
sicer le redkokdaj dogaja, da tako odločno stopite k novim projektom. V ljubezni sicer lahko
zaškriplje in tokrat sicer okoli povsem novih vprašanj, oziroma nečesa, česar še niste potegnili na
plano. V novih zgodbah bo na začetku zanimivo,
potem pa ne dovolite, da bi se znašli v podrejenem položaju.

!

hitenje glede
nepoznanih stvari

drugačna in
boljša organizacija
naglo ustavljanje zadev,
v katere ste verjeli

Ob koncu vašega astrološkega leta, ki vam
je prineslo veliko pozitivnih premikov in tudi
občutek, da ste se glede marsičesa končno
premaknili z mrtve točke prihaja mesec, v katerem vas bo večkrat premagala nepotrpežljivost. Večkrat se boste vprašali, zakaj se ravno
sedaj zapleta, morda v trenutku, ko boste
najbolj zagnani. Do odgovorov kaže počakati,
toda na koncu boste spoznali, da se vse odvija
s pravim razlogom.

KOZOROG



pogosta
nepotrpežljivost

RAK



neomajna
ambicioznost

!

zatekanje
v preteklost

Prav kmalu se boste začelo leto vodnega astrološkega elementa in Jupiter vam že sedaj napoveduje zanimive priložnosti, ki vas ne bodo pustile
ravnodušne. Odzvali se boste veliko hitreje, kot
sicer in velikokrat boste s tako odločnostjo tudi
presenečali! Vsako razmišljanje o tistem, kar ste
že pustili za seboj, vas lahko le pošteno povleče
nazaj! Izkoristite ugoden val, saj prihaja ne le eden,
temveč je pred vami dejansko cel ocean novosti!

TEHTNICA

predstavljate se
na pravi način

krepitev
psihofizičnih moči

osredotočenost
na najpomembnejše

Zadeve imajo svoj ritem, ne reče se zastonj: vse
ob pravem času. Poskusite dojeti, kakšen je vaš
dejanski položaj, ter potem nikar ne izgubljajte
energije in časa ob vračanju na staro. Tam ste že
bili, zato poglejte le naprej! Po možnosti z manjšimi stroški, kot doslej. Tako v karieri, kot glede
zasebnih zadev poskusite pozorno prisluhniti,
ter dojeti, kaj se v resnici dogaja.

DEVICA

STRELEC
za neobičajna
srečanja



Marsikaj vam nasprotuje, kar je v vašem primeru
celo dobro, saj boste dobili večji zagon, da zadeve
spremenite in se premaknete v neko novo smer.
Včasih ste predoglo navezani na eno in isto,
čeprav tako ni nikakršnega napredka. Velja še
zlasti glede nove dejavnosti. Kar zadeva ljubezen
pa nadaljujte izredno počasi in dobro premislite,
kaj je tisto, kar imate oziroma kaj vam dejansko
zagotavlja pravi mir.

LEV
vsaka izkušnja
je dragocena

DVOJČKA

hitrejši
življenjski tempo

ŠKORPIJON



!

RIBI



da se učite
in potujete



!

v ljubezni

!

Tokrat bo oktober napornejši, kot ste vajeni, saj
po poletju, ki za vas ni čas zvišane energije, sledi mesec zaznamovan z vibracijami naklonjene
tehtnice. Tokrat je drugače ker ste si zastavili več
in tavate med različnimi stranmi, ter izgubljate
energijo. Ko se enkrat odločite, potem ni več razlogov, da bi znova menjali stran! Z odločnostjo
boste dosegli veliko več, ter si pridobili tiste, ki
vam zaupajo. To bo tudi v karieri ključno! Za ljubezen bo manj energije, morda boste preprosto
preutrujeni.

www.koper.si

ena in ista
domača vprašanja

Veliko časa ste se le zgledovali po drugih, ob
občudovanju njihovih lastnosti in dosežkov, ki
bi jih radi tudi vi uresničili. Sedaj prihaja vaših
pet minut za vse, kar ste morda zapostavili ali
zanemarili. Nikar ne čakajte na neke nove namige, sicer boste čakali in se vrteli v nedogled!
Posebno glede družinske ali nepremičninske
zadeve, kjer bi morali postaviti jasen cilj in
merila. V ljubezni še ni izrečena zadnja beseda, temveč ravno obratno: poskusite vse, kar
se da!

VODNAR

Ponavadi ste polni pozitivne energije za zahtevne dejavnosti in enako pričakujete od drugih, ki
vam takih čustev in energije pogosto preprosto
ne vračajo. Takrat raje nadaljujte sami, kot da bi
kogarkoli prepričevali. Vse se lahko uredi, pomembno je pokazati več posluha. Tudi glede
srčnih zadev, kjer imate opravka z nekom, ki je
izredno občutljiv, bi se nekako morala znajti na
isti točki. Le potem lahko vse skupaj uredite tako,
kot vam je najbolj prav.

napredovanje
brez meja!

ljubezen
z veliko začetnico
za vse,
kar je zastarelo

Z določenimi zadevami se obremenjujete praktično brez pravega razloga, saj se je večkrat izkazalo, da čas prinaša svoje, velikokrat drugače od
tistega, kar ste si omislili. Tokrat je lahko prijetnejše in predvsem pestro, posebno v drugi polovici oktobra. Povežite se z enako naravnanimi,
predvsem s tistimi, ki imajo izostren šesti čut. Za
mnoge bo to mesec rezerviran za pravo ljubezen! Izžarevali boste nekaj posebnega.
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ZABAVA
GESLO JE USTANOV.
RDEČEGA
OZNAČENO KRIŽA
Z BARVO (HENRI)

NADSTROPJE

AM. PEVKA

MOSTIČ

ISKANO IN FILMSKA
IGRALKA
GESLO
(KABARET)

TRAVA
DRUGE
KOŠNJE

ŽARČENJE

SNOV,
MATERIJA

LASTNIK

VOJAK
V TANKU

DEBELINA,
OBILNOST
OKREPITEV,
OJAČENJE
NAVEZANJE
ALJOŠA
ŽORGA

KAR JE
NAVARJENO NA KAJ

USAD
EVROPSKA RJAVENJE, ODVZEM,
DESTINAPREMOCIJA OD- OKSIDIŽENJA,
RANJE ZAPLEMBA
LIČNOSTI

ILOVICA

VITKA ZVER
MIGLJAJ AMERIŠKI
IGRALEC
(NICK)
PAS PRI
KIMONU
KROMPIRJEVA JED

LASTNOST
OZIMNEGA
GR. MUZA
PRIPOVEDNEGA
PESNIŠTVA

JURE
NATEK
TROPSKA
OLJNICA

PRISTANIŠČE V
WALESU

SREČANJE
Z OČMI
IVAN
LOTRIČ

LEGEND. DOBRI RIM.
DUHOVI
AM. ATLET
KELTSKI
(JESSE)
PESNIK

PUSTNA
ŠEMA V
KOŽUHU,
KURENT

GLAVNI
ŠTEVNIK
ZAŠČITNA
PREVLEKA

DORASLA
MLADA
ŽENSKA
DALJAVA
(PESNIŠKO)
BODEČ
PLEVEL

GAMSJI
BIVOL NA
CELEBESU

OKRASNI
KAMEN

DANSKO
M. IME
VDOLBINA,
DNJAČA

FR. PISEC
(JULES,
POTOVANJE
NA LUNO)
VULKAN.
KAMNINA
IDA
LUPINO

ILMENSKO
JEZERO
GERMANSKO PLEME

ESTONCI

JUŽNOAM.
ŽIVAL
ŠVICARSKI
SLIKAR

BOGASTVO SL. MOTOGOZDOV KROSISTI,
BRATJE

JUŽNOAM.
KUKAVICA
RISTO
SAVIN

IGRALKA
IDA
KRAVANJA
(... RINA)

SOL
SILICIJEVE
KISLINE

JAPONSKA
DENARNA
ENOTA

ANGLOAM.
PLOŠČINSKA MERA,
ACRE

ZAČETNI
UDAREC
PRI TENISU

ŽOGA
IZVEN
IGRIŠČA,
OUT

ZAKONČEV
OČE

ŽUŽELKA

TINKARA
KOVAČ
RIMSKI
POZDRAV

Pravilno izpolnjeno geslo križanke nam na dopisnici pošljite do 13. oktobra 2017 na naslov: MULTIMEDIJSKI CENTER VIZIJA D.O.O.,
VERDIJEVA 10, 6000 KOPER, s pripisom »za nagradno križanko«. Med vsemi prispelimi in pravilno izpolnjenimi gesli bomo izžrebali 3
nagrajence, ki jih bomo objavili v naslednji številki in o nagradi obvestili po pošti.

KP-MOK September 2017

www.koper.si

55

SLAŠČIČARSKA DELAVNICA

20 CHOCOLATE

MASTERCLASS: ANDREA TORTORA

nosilec naziva najboljšega slaščičarja Italije za leto 2017

SREČANJE
ABRAHAMOVCEV
SLAŠČIČARSKA
DELAVNICA
•

ANDREA TORTORA:
100% PANETTONE
SLAŠČIČARSKI ŠOV

LUDUS NATURAE

KUHARSKI ŠOV

s Saro Rutar MasterChef

EPPINGER
CAFFE
•

RAZREZ
KREMŠNITE
VELIKANKE

