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UVODNIK

Kako državi vdihniti 
življenjskost?

Konec osemdesetih let 
sta Slovenijo preplavljala energija 
in navdih. Od umetnikov do inte-
lektualcev, od podjetnikov do sle-
hernika, celotna skupnost je utri-
pala z vibracijami velikega upanja. 
Ta energija in ta navdih sta nam 
omogočila dva velika koraka v 
kratkem zgodovinskem obdobju. 
Zgradili smo samostojno državo 
in vstopili smo v evropske inte-
gracije.

Na valu tega navdiha 
smo uživali devetdeseta leta in 
pričakovali prekrasno prihodnost. 
Pa smo se nekega jutra zbudili 
brez volje in energije, brez zago-
na, ki nam je omogočil tista dva 
koraka. Zmanjkalo nam je moči 
za tretji veliki konsenz: za jasen 
model našega družbenega in 
ekonomskega razvoja. Zmanjkalo 
nam je tal pod nogami v ključnem 
trenutku. Takrat, ko bi se morali 
dogovoriti, kako bomo živeli našo 
medsebojnost in od česa bomo 
sploh živeli. In danes izgubljeni 
ugotavljamo, da je šlo nekaj na-
robe. Ni nam povsem jasno, kaj 
in kdaj, a dejstvo je, da smo nekje 
zavozili.

Na številnih področjih 
se kaže, da smo evropske stan-
darde sprejeli le na papirju, med-
tem ko v praksi živimo neko čud-
no mešanico preteklega sistema 
prebarvanega v moderne načine 
zlorabljanja države za interese 
nekaterih. Vidno je, da smo ideale 
odprte in pluralne družbe spre-
jeli le navidezno, saj se vladajoči 
na številnih področjih prav trudi-
jo zadušiti iniciativo in ambicije. 
Predvsem pa je povsem jasno, da 
smo dobili državo, kot bi jo prepi-
sali iz dela Franza Kafke. Državo 
nesmislov in birokratske mentali-
tete, ki se ne zmeni za življenje.

Kako se lahko sedaj 
izvlečemo iz te čudne zmesi sta-

nja duha in sistemskih nesmislov? Tisto energijo 
in navdih osemdesetih bomo težko obudili, ker so 
se ljudje v odzivu na nesposobnost državne politi-
ke umaknili v svoj svet in se za javna vprašanja ne 
zmenijo več. Razen, ko se jih dotaknejo res povsem 
osebno in neposredno. Tudi intelektualnega nabo-
ja, ki je znal recimo v 57. številki Nove revije postaviti 
okvir državnosti, danes ni več. Kje najti nov navdih 
in predvsem, kje najti ljudi, ki bodo znali državi vdih-
niti življenjskost?

Zadnje desetletje so volilci iz volitev v voli-
tve iskali nove obraze. Krivdo za to beganje iz rešit-
ve v rešitev seveda nosijo tradicionalne stranke, ki 
niso bile sposobne ohranjati zaupanja ljudi. Glede 
na stopnjo razočaranosti nad sedanjimi vladajočimi, 
se nam zna prihodnje leto ponoviti podobna zgod-
ba. A kako izbirati, da se nam ne ponovijo polomije 
zadnjih mandatov? Očitno je, da države ne morejo 
voditi ljudje, ki pred tem niso sodelovali niti v hišnih 
svetih in imajo izključno akademske izkušnje. Profe-
sorji in teoretiki torej niso rešitev.

Tisti, ki iz prve roke najbolj poznajo teža-
ve ljudi na eni strani in vse zablode naše državne 
ureditve na drugi, so zagotovo župani in vsi drugi, ki 
se na lokalni ravni borijo za napredek svojega kraja. 
To je kadrovski bazen, ki ima znanje in predvsem 
konkretne izkušnje za učinkovito vodenje. Lokalna 
politika je življenjska, ker drugačna ne more biti. Če 
želi reševati konkretne težave ljudi na terenu, eno-
stavno mora biti praktična in pragmatična. Poleg 
tega pa tudi najbolje pozna vse nesmisle, ki jih mo-
ramo odpraviti na področju predpisov in birokrat-
ske prakse. Torej ima stik z ljudmi in življenjem ter 
hkrati vpogled v napake na državni ravni.

Razmislite o temu, ko boste prihodnje 
leto tehtali, kdo lahko državi vdihne življenjskost. 
Praktična politika, ki bo presekala z današnjo pra-
kso države, bo seveda le prvi korak. Tisti, ki bo v 
ljudeh spet zbudil voljo in navdih. Ta prvi korak, ki 
ga bomo nato morali nadgraditi z novim razmisle-
kom o našem družbenem in ekonomskem razvoju. 
A po vrsti, ne moremo čez noč nadoknaditi vseh 
napak zadnjih dveh desetletij. Važno je, da začne-
mo našo barko obračati v drugo smer. Da jo najprej 
obrnemo stran od smeri, v katero so nas zapeljali in 
ki nam ni všeč. Ko bomo dosegli to, bomo lahko v 
miru razmislili o nadaljevanju naše poti. 

Vse dobro v novem letu 2018. 
Sebastjan Jeretič, 
odgovorni urednik
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Smrt fašizmu, nacizmu 
in jugokomunizmu, 
svoboda narodu!!!
Višja državna tožilka Nataša Valentič 
Kuštra je zavrgla kazensko ovadbo, v ka-
teri so vam, sedaj že dokazano, da neut-
emeljeno, očitali izdajo in uporabo lažne-
ga zdravniškega spričevala ter oviranje 
pravosodnih in drugih državnih organov. 
Kako to komentirate?

Ves čas že vseh 15 let mojega žu-
panovanja mi z zlorabami položajev vseh 
možnih represivnih organov skušajo napr-
titi oz. skonstruirati razno razna izmišljena 
kazniva dejanja. To je šlo že tako daleč, da iz 
začetnega obdobja, ko so me skušali najprej 
diskreditirati in potem seveda tudi politič-
no likvidirati z načinom tako imenovane kri-
minalne količine, to je naenkrat ovaditi oz. 
obtožiti nekoga z več kaznivimi dejanji, do 
tega, da mi danes iz vsakega posamičnega 
sodnega primera skušajo ustvariti kakšno 
novo kaznivo dejanje. Npr. pri primeru Ser-
ming mi predsedujoča v sodnem senatu, 
Meri Mikac, skuša naprtiti še vsaj dve ob-
tožbi za neupravičeno izdajo in uporabo 
zdravniškega spričevala ter podkupovanje 
sodnikov oz. sodnic porotnic. Ta brezupna 
dejanja mojih političnih nasprotnikov, ki z 
zlorabo njihovih položajev skušajo škoditi 
ne samo meni kot županu Mestne občine 
Koper, ampak tudi demokratičnemu poli-
tičnemu procesu, ki se počasi, vendar ne-
ustavljivo širi po vsej državi, ravno iz naše 
občine. V Mestni občini Koper smo namreč 
kot prvi, čisto zares, konec leta 2002 slo-
venski nesporni politični eliti, ki sega še iz 
SFRJ oz. neposredno iz časov po drugi sve-
tovni vojni, zadali hud in usoden udarec in 
samo še vprašanje časa je, kdaj bodo do-
končno izbrisani iz slovenskega političnega 
parketa. 

Skratka, tudi ta izmišljena in zmon-
tirana ovadba z zdravniškimi opravičili je 
zelo pomembna v luči pravosodnega kom-
plota, saj so se ti sumi sproducirali znotraj 

procesa Serming, v obliki dveh »anoni-
mnih« pisem, ki jih je sodnica Meri Mikac ne 
samo prejela osebno na svoje ime, ampak 
ju je celo nekritično in namenoma vložila 
v sodni spis zadeve Serming, čeprav vsebi-
na izmišljenih anonimk nima prav nikakršne 
povezave s prodajo zemljišč na Serminu. 
In ne samo to – ti anonimni, izmišljeni in 
zmontirani pismi sta služili kot podlaga za 

vnovične hišne preiskave na 
občini in zaseg dokumen-
tacije s strani kriminalistov 
ter uporabo izrednih ukre-
pov prisluškovanja, slede-
nja,… Ali ni to dovolj argu-
mentirano dejstvo, da je ta 
sodnica pretirano obreme-
njena z menoj? Anonimke 
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izvajali vse vrste prikritih ukrepov. Čeprav 
sem bil kot uradni predsedniški kandidat že 
po uradni dolžnosti varovana oseba, so me 
represivni organi še dodatno nadzirali, mi 
prisluškovali, sledili, …

Najbolj zanimivo (vendar najbrž ne 
naključno) pri vsej tej zadevi je, da je bila 
ta kazenska ovadba podana točno na dan 
začetka predsedniške kampanje in da je bila 
zato tema zdravniških opravičil in moje do-
mnevno neopravičene odsotnosti na sod-
nih obravnavah ključno orožje medijev, ki 
jih obvladujejo strici iz ozadja in so to tudi 
maksimalno izkoristili ter zlorabili za diskre-
ditacijo mene kot predsedniškega kandida-
ta prav na vseh soočenjih. Sedaj, ko je pred-
sedniška kampanja že mimo, pa so ovadbo 
preprosto zavrgli brez posebnih pojasnil, 
kaj šele opravičil. Kljub uporabi vseh mo-
žnih prikritih ukrepov so lahko le ugotovili, 
da navedbe v ovadbi ne držijo, da so lažne 
in očitno sproducirane z namenom, da me 

diskreditirajo. 
Škoda je narejena, opravičil se se-

veda ni in se tudi ne bo nihče, popraviti na-
rejeno škodo, ko sem na predsedniških voli-
tvah nastopal kot predsedniški kandidat, pa 
seveda ni več mogoče. Podobno pa se mi 
je že zgodilo pred zadnjimi lokalnimi volit-
vami, ko me je sodnica Meri Mikac obsodila 
na zaporno kazen, sodba je sicer padla na 
višjem sodišču, ampak šele po lokalnih voli-
tvah. Skozi celotno volilno kampanjo in vo-
litve za župana sem tako na grbi nosil težo 
neupravičene zaporne obsodbe! Tudi v tem 
primeru se mi seveda ni opravičil nihče, 
narejena mi je bila velika in nepopravljiva 
škoda, pa tudi stranki in listi, ki sem ju na 
volitvah zastopal. K sreči pa večina volivk 
in volivcev sodbi Meri Mikac kljub temu ni 
nasedla.
Kot ste že prej omenili je obsodilno sodbo 
v primeru Serming višje sodišče raztrgalo 
in vrnilo v ponovno obravnavo isti sodni-
ci Meri Mikac, ki vas je v prvem postop-
ku obsodila na triletno zaporno kazen, pa 
čeprav za to ni imela nikakršnih dokazov 
oziroma pravne podlage. Poleg tega ste 
že večkrat opozorili na tesne prijateljske 
in intimne vezi med državno tožilko Janjo 
Hvala in sodnico Meri Mikac, kar zbuja ve-
lik dvom v videz nepristranskosti sodišča. 

Tak incest, kot se dogaja v tem 
primeru na koprskem sodišču je za demo-
kratično in pravno državo, za kar naj bi se 
Slovenija imela, enostavno nedopustno. 
Slovenska ustava takih povezav na škodo 
tretje strani ne dopušča, kaj šele evrop-
ska. Evropsko sodišče za človekove pravice 
(ESČP), kakor tudi evropska Konvencija za 
človekove pravice (EKČP) je v takih prime-
rih zelo jasna in nepopustljiva, kajti sojenje 
mora biti pošteno in nepristransko že nav-
zven in ne samo pravno formalno. Sistem 
»kadija tuži, kadija sudi« je v evropskem 
prostoru nedopusten. Tega se bo prej ali 
slej moralo zavedati tudi koprsko sodiš-
če, še vedno eno najbolj rdečih sodišč na 
prostoru ex Jugoslavije. Ključni razlog, da 
ne obramba in ne obtoženi ne verjamejo v 
nepristranskost sojenja v zadevi Serming je 
prav tesno in zaupno prijateljstvo med to-
žilko Janjo Hvala in sodnico Meri Mikac, za-
radi česar smo tekom tega in prejšnjih dveh 
postopkov podali tudi številne predloge za 
izločitev predsednice senata. Delo predse-
dnice senata je, da nepristransko in pošte-
no tehta med argumenti tožilstva in obram-

so končale v spisu in so ho-
češ-nočeš okužile tudi sod-
nike porotnike.

In ne samo hišne 
preiskave, sledenja, prislu-
škovanja in drugi skrajni 
ukrepi, celo z Interpolom so 
preverjali, ali sem se res na-
hajal v zdravstvenih ustano-
vah v Srbiji in na Hrvaškem, 
prek baznih postaj so za 
mesece nazaj nadzirali, kje 
sem bil oziroma kje sem se 
nahajal. Dokazati so hoteli, 
da sva z lečečim zdravni-
kom izdajala oziroma sodi-
šču predlagala lažna zdrav-
niška spričevala, vse to pa 
je bila tudi krinka, da so 
mi lahko tudi ves čas pred-
sedniške kampanje sledili, 
prisluškovali in nad mano 
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be, ampak povejte mi kako naj Meri Mikac 
nepristransko in pošteno tehta, če sta s to-
žilko najboljši prijateljici? Taista tožilka me 
že vsa leta skuša na vse načine z uporabo 
konstruktov, laži, natolcevanj in izmišljotin 
spraviti v zapor. Sodnica Meri Mikac je do-
kazano na strani tožilke Janje Hvala, kar je v 
preteklosti že tudi nazorno pokazala. 

Z vprašanjem o izločitvi nedvom-
no pristranske sodnice Meri Mikac sem 
se obrnil tudi na predsednico okrožnega 
sodišča v Kopru Darjo Srabotič osebno, 
in sicer ko sem z njo razčiščeval poskus 
s strani koprskega sodišča nezakonite in 
neetične vročitve vabila na obravnavo kar 
v roke mojemu mladoletnemu sinu Taju, 
namesto meni! Predsednica sodišča mi je 
takrat rekla, da mojega primera noče prev-
zeti prav nihče izmed sodnic in sodnikov na 
koprskem sodišču in da bi imela cel ‘rusvajs’ 
v hiši, če bi zamenjala sodnico in delegirala 
drugo sodnico ali sodnika. Ker je bila v tis-
tem času aktualna tudi izločitev celotnega 
koprskega sodišča na vrhovnem sodišču v 
Ljubljani, je predsednica Darja Srabotič de-
jala, da se boji, da izločitev ne bo uspešna in 
to zaradi pravne prakse, saj bi se v tem pri-
meru lahko vsulo cel kup podobnih zahtev 
iz cele države. Jaz ne morem plačati računa 
za nelogično ravnanje sodišč in njihovega 
strahu pred pozitivnimi spremembami, ker 
bi jim te naložile dodatno delo. Sklicevanje 
na pravno prakso, ki krši človekove pravice 
je nehumano, neetično in seveda protiprav-
no.

Evropska praksa dokazuje, da če 
obstaja legitimni razlog za strah oz. boja-
zen, da sodnik ni nepristranski, mora biti 
sodnik izločen. V Kopru pa ne gre zgolj za 
legitimni strah in bojazen o nepristransko-
sti, ampak je neizpodbitno dejstvo, da sta 
predsednica senata in državna tožilka za-
upni prijateljici, saj je le-to predsednica 
senata sama priznala. V danem primeru je 
odnos prijateljski do te mere, da je izloči-
tev sodnice Mikac potrdilo tudi sodišče v 
Kopru, ko je leta 2011 tedanji predsednik 
okrožnega sodišča Vitomir Bohinec napisal, 
da »…splošno, pa tudi predsedniku sodišča 
je osebno znano, da sta okrožna sodnica 
Meri Mikac in okrožna državna tožilka Ja-
nja Hvala resnično dolgoletni in zaupni 
prijateljici.« Nato je leta 2016, torej pet let 
kasneje, podpredsednik okrožnega sodišča 
Peter Baša, z namenom, da bi prikril njuno 
prijateljstvo in intimno navezanost zapisal, 

da »njuno poznanstvo izvira iz dolgoletne-
ga dela na kazenskem področju,….« To ne 
kaže samo na to, da koprsko sodišče sploh 
ne razume kriterijev ESČP, ampak se pod-
predsednik Peter Baša spreneveda v ura-
dnem dopisu s ciljem, da bi prikril dejstvo 
velikega prijateljstva med sodnico Meri Mi-
kac in tožilko Janjo Hvala in jima tlakoval 
pot k moji nemoteni obsodbi, po znanem 
sistemu “cilj opravičuje sredstva”. Pod-
predsednik okrožnega sodišča v Kopru to-
rej ne samo, da ne upošteva objektivnega 
kriterija ESČP za presojo nepristranskosti, 
ampak celo prikriva znana dejstva in skuša 
namerno zavajati obdolžene, obrambo, 
javnost in nenazadnje tudi vse višje sodne 
inštance. Problem pri kršenju človekovih 
pravic ni samo dejansko ravnanje sodnice, 
temveč že videz, ki ga povzroča dobro in 
intimno prijateljstvo s tožilko. Več kot jasno 
je, da bo zadeva zagotovo padla, če sodnica 
ne bo izločena!

Problem torej ni le odločanje sod-
nika in trditve, da je sodnica subjektivno 
pristranska. Problem je objektivni videz 
nepristranskosti. S sodnico Meri Mikac se 

trenutno ne razumeva iz-
ključno zaradi nastale situ-
acije v primeru Serming, v 
katerega je vpletena mno-
žica njenih najtesnejših 
prijateljic, med njimi tudi 
sestra koprske notarke in 
celo brat bivšega predse-
dnika sodišča in sedaj viš-
jega sodnika, Vitomirja Bo-
hinca. Sodnica in jaz se ne 
marava, a če bi bile okolišči-
ne drugačne, če bi se kako 
drugače spoznala, morda 
situacija med nama ne bi 
bila takšna kot je. Nikakor 
ne trdim da je sodnica Meri 
Mikac slab človek, le v od-
nosu do mene je izjemno 
negativno nastrojena, ima 
konflikt in čuti neko aver-
zijo do mene, izključno za-
radi vpliva njenih zaupnih 
prijateljic na njeno mnenje. 
In obratno. Tudi jaz sem, 
priznam, do nje pristranski, 
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na oprostilne sodbe in da mu nato itak vse 
zadeve padejo na višjih instancah. Nisem 
mogel verjeti, da te lahko, pa čeprav na va-
škem sodišču, obsodijo z razlago, »ker naj 
bi moral kot izkušen politik vedeti, da 
bomo na sodišču pravdo izgubili!« Če 
pravni strokovnjaki in priznani odvetniki ne 
vedo, kako se bo kakšna zadeva na sodišču 
končala, kako bi lahko jaz kot “izkušen poli-
tik” to vedel?! Tovrstne navedbe med dru-
gim insinuirajo na to, da je bil tudi ta primer 
kot vsi ostali v prvi vrsti političen. Tako lah-
ko obsodijo prav vsakega slehernika in to 

prav za vsako stvar! Jutri se to lahko zgo-
di komurkoli od vas! Take sodnike, pa tudi 
taka vaška sodišča je nujno potrebno takoj 
ukiniti in si ne dovoliti, da se nam ves svet 
smeji. Postali smo karikatura pravne države, 
ne samo v Evropi ampak tudi mnogo širše. 
Tako stanje je nedopustno in evropska dr-
žava kot je Slovenija, si tega ne sme dovoliti. 

Sojenje vaškega sodnika, če temu 
sploh lahko rečemo sojenje, na vaškem so-
dišču v Postojni, ki je od ljudi in boga po-
zabljeno, zgleda naravnost neverjetno. Na 
sodišču v Postojni vse zadeve vodita en 

zato ji v nobenem primeru 
ne bi mogel soditi pošte-
no in nepristransko! Enako 
problematično bi bilo tudi, 
če bi eden do drugega go-
jila preveč pozitivna, prija-
teljska čustva. Ključni pro-
blem je v nepristranskosti. 
Sodnik ima nalogo, da pre-
tehta argumente tožilstva 
in argumente obrambe ter 
se na nepristranski in poš-
ten način odloči kaj je prav 
in kaj ne. Jaz sem v tem pri-
meru obramba, ona pa je v 
dobrih, prijateljskih in inti-
mnih odnosih s tožilstvom. 
Zato se mora izločiti, ker 
tako v pravni državi eno-
stavno ne gre in pika!

V zadevi Kompas MTS vas 
je sodnik Smrtnik obsodil 
zato, ker naj bi kot izku-
šen politik moral vedeti, da 
bo koprska občina pravdo 
proti KOMPASU MTS iz-
gubila. Kako komentirate 
takšno ravnanje sodnika, 
ki vam je na podlagi tega 
dejstva dosodil pogojno 
kazen? 

Zanimivo in hkra-
ti žalostno je, da sta tudi 
zgodbo Kompas MTS spro-
ducirala znameniti dvojec, 
kriminalist in črnograditelj 
Nermin Dedič ter državna 
tožilka Janja Hvala, davčna 
utajevalka ali vsaj pomoč-
nica pri davčni utaji, katere 
tesna in najboljša prijatelji-
ca je prav sodnica Meri Mi-
kac.

Sodni spis v zvezi 
s primerom Kompas MTS 
je iz nam neznanih razlo-
gov romal na postojnsko 
sodišče, za katerega sem 
verjel, da bo tam drugače, a 
se je izkazalo, da je to le del 
koprskega sodišča oz. da je 
to celo njegova karikatura. 
Vsi odvetniki in pravniki so 
me opozarjali, da sodnik 
Smrtnik v Postojni ne poz-
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sodnik in ena tožilka, ki sedita v sosednjih 
pisarnah in skupaj pijeta jutranjo kavo, ho-
dita na malice, jesta kosila, … 

To sodišče še ni doživelo 21. stoletja. 
Trenutno so še globoko v času Kremenčk-
ovih, kjer sodno pravico delita Fred in Vil-
ma. Beri sodnik Tomaž Smrtnik in tožilka 
Nedica Merlo. Postojnsko sodišče je sto let 
za kačami, digitalizacija jim je španska vas, 
na naroku sploh ne poznajo snemanja. Tako 
sodnik Tomaž Smrtnik zaslišuje in nato po 
spominu narekuje strojepiski, kar on misli, 
da je slišal, da je priča povedala oziroma 
kar bi po njegovo morala priča poveda-
ti. Občutek na postojnskem sodišču je, kot 
da si v filmu “Back to the future” (Vrnitev 
v prihodnost). To je cel smeh! Predsednik 
okrožnega sodišča ima več funkcij, je one 
man band, saj je istočasno predsednik sodi-
šča, pomočnik predsednika, okrožni sodnik, 
vodja kazenskega oddelka in vseh ostalih 
oddelkov na sodišču, kajti v resnici je tudi 
edini sodnik sodišča v Postojni. In ker je 
temu tako, je Smrtnik istočasno tudi edina 
oseba za posredovanje informacij javnega 
značaja ter edini predstavnik za odnose z 
javnostmi. Skratka, turški predsednik Erdo-
gan bi Smrtniku lahko bil le vajenec.

Vsi odvetniki in pravni strokovnjaki 
so me opozarjali, da Smrtnik človek oziro-
ma sodnik, ki enostavno ne pozna opro-
stilne sodbe in ga argumentacije in dokazi 
sploh ne zanimajo, saj je vedno že vnaprej 
odločen, da bo sodil po sistemu “kadija 
tuži, kadija sudi”, popolnoma brez upošte-
vanja prava, kaj šele, da bi sodil pravično 
in iskal materialno resnico, kar je osnova 
pravne države, saj na tem vaškem sodišču 
ga itak nihče ne kontrolira. Sodnik Smrtnik 
je prepričan, da je vrhunski strokovnjak na 
prav vseh področjih. Pri sojenju izvedenskih 
mnenj raznih strokovnjakov sploh ne pot-
rebuje in ne uporablja, saj fant res misli, da 
on vse ve. Kruta resnica je pa žal takšna, da 
je znanje tega ubogega sodnika tudi na po-
dročju, ki bi ga sicer moral obvladati ozi-
roma kjer bi moral biti strokovnjak, in sicer 
na pravnem področju, resnično pomilova-
nja vredno. Drugače si nikakor ne more-
mo razlagati, da je vaški sodnik vehementno 
ignoriral pričanje vrhunske strokovnjakinje, 
doktorice znanosti s področja financ dr. Vil-
me Milunovič. Dr. Vilma Milunovič je med 
drugim predsednica komisije Skupnosti ob-
čin Slovenije za proračun in javne finance, 
članica skupine za fiskalno decentralizacijo 
pri združenju NALAS, vodja urada za finan-

ce MOK že vse od leta 1999, kamor je prišla 
kot vodja urada za finance Občine Piran, 
je predavateljica na Fakulteti za manage-
ment na Univerzi na Primorskem, torej je 
nedvomno eminentna vrhunska finančna 
strokovnjakinja. Dr. Vilma Milunovič je kot 
priča pod prisego zelo argumentirano in 
zelo natančno z zakoni in s predpisi podpr-
to sodišču razložila in dokazala, da je bil ves 
postopek v zadevi MTS popolnoma zakonit. 
Vseveda Smrtnika iz Postojne pa tudi taka 
eminentna strokovnjakinja ni prepričala. To 
je nekako tako, kot da bi taisti vaški sodnik 
Smrtnik učil Dragiča in Dončiča igrati ko-
šarko, Anžeta Kopitarja hokej, Ilko Štuhec 
smučanja, Petra Prevca skokov na smučeh, 
Filipa Flisarja smučarskega krosa,.. Ta sod-
nik je res primer brce v temo slovenskega 
sodstva. Sramota!

Do sedaj sem menil, da je samo 
sodišče v Kopru prispodoba za znani jugo-

slovanski film ‘Ko to tamo 
peva’, a zdaj, ko sem v živo 
videl, kako deluje sodišče 
v Postojni navznoter, sem 
ugotovil, da je v Sloveniji 
na sodnem področju si-
tuacija še mnogo hujša in 
zaskrbljujoča kot sem si do 
sedaj predstavljal. In žal je 
podobnih vaških sodišč kot 
je postojnsko, v Sloveniji še 
kar nekaj. Dela tistemu, ki 
bo končno v Slovenijo pri-
nesel pozitivne spremem-
be, zlepa ne bo zmanjkalo. 
Upam, da se bo to zgodilo 
čimprej. Upanje umre zad-
nje! Smrt fašizmu, naciz-
mu in jugokomunizmu, 
svoboda narodu!!!
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Leto 2018 v znamenju investicij 
Občinski svet Mestne občine Koper je na zadnji letošnji seji sprejel proračun za leto 2018, ki je zelo investicijsko 
naravnan, saj se bodo začeli aktivno realizirati projekti, ki so se temeljito pripravljali v predhodnih letih. 

in druge projekte, s katerimi želi revitalizirati 
podeželje. Zelo pomemben je projekt vzpo-
stavitve najbolj urejenega plezišča v Evropi, 
in sicer v Ospu. V Borštu pa se bodo uredile 
dostopne poti in druga javna infrastruktura, z 
željo ovrednotiti stolp v Glemu kot pomem-
ben del koprske zaledne turistične ponudbe. 

Med večjimi naložbami velja iz-
postaviti izgradnjo parkirne hiše pod Mu-
zejskim trgom, za katero je v letu 2018 
predvidenih kar 5,6 milijona proračunskih 
sredstev. 

Med investicijami so med drugim 
predvidene tudi izgradnje krožišč in ureditve 
kolesarskih poti. Tako bodo urejena krožišča 
v Vanganelu in na Krožni cesti na Markovcu, 
med Pobeško in Bonini v KS Bertoki in kroži-
šče na Vardi v Dekanih, ob kanalu Grande, ob 
mandraču in v Olmu pa bodo urejene kole-
sarske poti. 

V Mestni občine Koper kmalu nove 
rekreacijske površine in navezava z 
Markovcem

Pomemben del naložb v letu 2018 
je usmerjenih v izgradnjo objektov in površin 
za rekreacijo, tako v mestu kot zaledju. Naj 
omenimo nova igrala za igrišče v Borštu, ure-
ditev igrišč v Črnem Kalu in Dekanih, ureditev 
mestnih kopališč, obalne ceste med Koprom 
in Izolo ter mestnih in obalnih parkovno – re-
kreacijskih površin, ureditev igrišča z igrali v 
Pučah, Sv. Antonu in Podgorju, ureditev ba-
linišča v Bertokih, obnovo igral v Rakitovcu, 
rekreacijski park ob Semedelski promenadi, 
ureditev vodnega centra v Žusterni in še veli-

ko več. Z ureditvino vertikalne navezave s pa-
noramskim dvigalom si koprska občina priza-
deva razrešiti težave, ki jih predstavlja skoraj 
50 metrov višinske razlike med obalnim de-
lom v Žusterni in Markovcem, kar danes ote-
žuje uporabo trajnostnih oblik mobilnosti.

Kanalizacija, vodovod in meteorne vode
V proračunu za leto 2018 so pred-

videna tudi dela na fekalni in meteorni kana-
lizaciji ter vodovodu. Odtekanje meteornih 
voda in fekalno kanalizacijo bodo uredili v 
Frenkovi ulici v KS Pobegi – Čežarji, medtem 
ko se bo nadaljevala izgradnja kanalizacijske-
ga omrežja na Škofijah, v Barižonih, Pradah 
(kanalizacija pri Daru in v Ulici borcev), v KS 
Hrvatini (Kolomban, Cerej in Božiči). Poleg 
tega bo potekala tudi sanacija kanalizacije v 
Trubarjevi ulici v Kopru. Prav tako bo poskr-
bljeno tudi za vodno oskrbo. Napeljalo se bo 
vodovod v Loko in Movraške dvore ter sani-
ralo vodovod v Škofijah. Naj dodamo, da so 
na koprski občini namenili sredstva tudi za 
obnove vodovodonih napeljav.

Koprska občina tudi v letu 2018 
načrtuje več ureditvenih del na pokopališčih. 
Nadaljevala se bodo širitvena in ureditvena 
dela pokopališča v Škocjanu. Uredila se bodo 
tudi zaledna pokopališča v Rakitovcu, Lovra-
nu in v Dekanih, kjer bo potekala širitev po-
kopališča. Poleg tega bo urejena tudi mrliška 
vežica v Gabrovici.

Občina prijazna vrtcem in šolam 
V letu 2018 se načrtujeta dve večji 

vlaganji v prenovo šol, in sicer v Šmarjah in na 

Gre za pomembne projekte, s kate-
rimi koprska občina kandidira tudi za evrop-
ska sredstva. Iz tega naslova je predvidenih 
kar 20 milijonov evropskih sredstev v nasled-
njih letih, in sicer iz mehanizma celostnih teri-
torialnih naložb za trajnostni urbani razvoj in 
drugih regionalnih spodbud. Z zunanjimi viri 
bodo tako sofinancirani projekti izgradnje 
olimpijskega bazena, parka in rekreacijskih 
površin ob Semedelski promenadi, ureditev 
obalne ceste, številni odseki kolesarskih poti, 
vertikalna povezava med Markovim hribom 
in obalo in drugi. Koprska občina računa tudi 
na sredstva za nadaljevanje izgradnje javnega 
kanalizacijskega sistema v aglomeracijah, kjer 
ta še ni urejena, in sicer za šest projektov. 

Proračun za leto 2018 je težek več 
kot 81 milijonov evrov, dobra polovica oz. 41,5 
milijona evrov, bo namenjena investicijam. 
Kljub temu je proračun finančno vzdržen. 
Mestna občina Koper bo večino investicij fi-
nancirala z lastnimi sredstvi in kljub temu leto 
2018 zaključila s kar 2 milijonov evrov manjšo 
zadolžitvijo v primerjavi z letom 2017. To po-
meni, da je koprska občina, ki redno porav-
nava vse svoje obveznosti, v dobri finančni 
kondiciji.

Krožišča, obnove cest, parkirišča in nove 
kolesarske povezave 

Tudi v letu 2018 bo koprska obči-
na veliko proračunskih sredstev namenila v 
razvoj prometne infrastrukture. Prihodnje 
leto se bodo začela zaključna dela slemenske 
ceste v Hrvatinih, v okviru katerih bo ureje-
na tudi celotna javna infrastruktura, nato pa 
še kolesarska steza. Urejena bo tudi cesta 
Šmarje – Puče in cesta, ki vodi skozi samo vas 
Šmarje.

Na Črnem Kalu bo urejeno parki-
rišče s podpornim zidom v Podpeči, ki mu 
bo sledila sanacija podpornega zidu v Ospu, 
medtem ko bodo že v februarju predvido-
ma zaključili z izgradnjo parkirišča v Pobegih. 
Novi parkirišči si lahko obetajo tudi prebivalci 
Kozlovičeve in Kvedrove ulice, saj sta projek-
ta vključena v proračun leta 2018. 

V letu 2018 bo koprska občina v 
zaledju izvedla tudi številne projekte javne 
razsvetljave, prenove avtobusnih postajališč 

V Dekanih se bodo jeseni razveselili novega vrtca.
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računskih virov za delovanje. Koprska občina 
bo v prihodnjem letu prenovila prostore nek-
danje osnovne šole v Sv. Antonu in jih name-
nila ljubiteljski kulturi. Nove prostore bodo 
tako dobili Pihalni orkester Sv. Anton in Zveza 
kulturnih društev Mestne občine Koper. 

Zanimiva sta tudi dva projekta, ve-
zana na pospeševanje lokalnega kmetijstva. 
Občina je v proračunu za leto 2018 predvi-
dela namestitev sadovnjaka sredozemskih 
sadnih vrst in s projektom že kandidirala za 
namenska sredstva ter rastlinjak ob vrtnariji 
na Škocjanu, s katerim se bo potegovala za 
razpisna sredstva v prihodnjem letu. 

Obnove kulturnih in gasilskih domov
V več krajevnih skupnostih bodo 

obnovili prostore za delovanje in druženje 

krajanov. Tako se bo v KS Zazid uredil dom 
krajevne skupnosti, ki mu bo sledila tudi ob-
nova prostorov vaškega doma, prav tako bo 
obnovljen tudi dom Brezovica v KS Gradin. 
Poleg tega bodo zaključena sanacijska dela v 
zadružnem domu v Borštu, uredili se bodo 
prostori sedeža Krajevne skupnosti Podgor-
je, zagotovo pa bodo tudi v KS Šmarje za-
dovoljni z investicijama v obnovo doma na 
Gažonu in zadružnega doma Šmarje. V De-
kanih je predvidena adaptacija objekta stara 
garaža.

Proračun več sredstev namenja 
tudi obnovi gasilskih domov. Tako bodo v 
prihodnjem letu obnovljeni Gasilski dom v 
Rakitovcu, Babičih in Ospu, medtem ko bo v 
Krajevni skupnosti Hrvatini opravljena dozi-
dava gasilskega doma.

Škofijah ter izgradnja novega vrtca v Dekanih, 
ki se je sicer začela pred kratkim. Dodajamo, 
da se bo prenovila tudi koprska italijanska 
osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio, 
pri čemer investicijo krije država, vendar bo 
koprska občina založila vsa sredstva, ki so 
potrebna za prenovo. Izvedla se bo energet-
ska sanacija osnovne šole na Škofijah, med-
tem ko bosta italijanski vrtec Delfino Blu in 
osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio 
dobila še dodatne prostore na Vergerijeven 
trgu. V načrtu za leto 2018 je tudi ureditev 
sanitarin in telovadnice v osnovni šoli Prade. 

Več za socialo, kulturo in pospeševanje 
kmetijstva

Za socialne programe se v prora-
čunu za leto 2018 namenja več kot 4 milijone 
evrov. Poleg rednih programov se uvaja kar 
nekaj novih programov, s katerimi želi obči-
na zagotoviti socialno varnost občanov ter 
zmanjšati njihovo socialno izključenost. Krepi 
se pomoč za brezdomce in starejše občane. 
Koprska občina bo v prihodnjem letu pove-
čala sredstva za programe javnih del in tako 
vključila čim več brezposelnih oseb v te ob-
like dela, ki so lahko odskočna deska za traj-
no zaposlitev. Koprska občina začenja z zelo 
pomembnim projektom postavitve centra za 
demenco na Plavjah, na območju nekdanje 
karavle. 

Z novim letom Javni zavod Center 
mladih Koper pričenja s samostojnim delo-
vanjem, kar bo omogočilo razvoj dodatnih 
vsebin in olajšalo dostop do zunanjih, nepro-

Ob Semedelski promenadi bo v letu 2018 zrasel nov mestni park z različnimi vsebinami.

Župan Boris Popovič se je pred sprejemom proračuna za leto 2018 sestal s predsedniki krajevnih skupnosti Mestne občine Koper.
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Letošnji proračun po meri krajevnih skupnosti 
Pred sprejemom na seji Občinskega sveta Mestne občine Koper je koprski župan Boris Popovič predlog proračuna 
predstavil tudi predsednikom krajevnih skupnosti koprske občine. 

Predsedniki krajevnih skupnosti 
pohvalili sodelovanje z Mestno občino 
Koper

Predsedniki krajevnih skupnosti 
so se na srečanju seznanili z vsebino pro-
računa za prihajajoče leto, z naložbami v 
posameznih krajevnih skupnostih pa tudi z 
ostalimi naložbami v Mestni občini Koper. 
Na koncu so nam zaupali, da so z letošnjim 
proračunom in nasploh s sodelovanjem z 
Mestno občino Koper zelo zadovoljni.

»Zadovoljni smo, da se investicije, ki 
smo jih planirali v letošnjem letu uspeš-
no zaključujejo, tu moram izpostaviti 
pridobitev centra za starejše občane, 
ki smo ga prav v teh dneh uspeli tudi 
opremiti. Naša glavna naložba pa se šele 
dobro začenja, in sicer vrtec, ki bo po 
vsej verjetnosti dokončan do začetka 
novega šolskega leta. Pomembna nalož-
ba je bila v letošnjem letu tudi obnova 
stare garaže, ki jo nameravamo zaklju-
čiti v naslednjem letu. Zadovoljni smo 
s sodelvanjem z Mestno občino Koper 
in izpostaviti moram, da smo še vsakič, 
ko smo na občino naslovili vprašanje ali 
željo, dobili odgovor oz. rešitev v dog-
lednem času, če ne celo takoj.« Pred-
sednik Krajevne skupnosti Dekani 
Alfred Štefančič.

»KS Bertoki konstruktivno sodeluje z 
MOK na vseh področjih. Pohvaliti mo-
rem predvsem to, da se občina res za-
vzema za naše želje, saj je bilo pred obli-
kovanjem proračuna opravljenih veliko 
sestankov s predsedniki krajevnih skup-
nosti in ogledov terena s strani Mestne 
občine Koper.« Predsednik Krajevne 
skupnosti Bertoki Matjaž Kozlovič.

»Poudariti moram, da je sodelovanje 
z MOK odlično. Smo največja krajevna 
skupnost v občini, a se kljub temu naše te-
žave rešujejo sproti. Z investicijami, ki smo 
jih izvedli v letošnjem letu smo zadovoljni 
in prav tako si dobrega sodelovanja z ob-
čino želimo še naprej.« Predsednik kra-
jevne skupnosti Črni Kal Janko Sever. 

»Za našo občino so zelo po-
membni infrastrukturni projekti, ki jih 
vsako leto izpolnjujemo, dograjujemo in 
nadgrajujemo. Tu bi izpostavil, gradnjo 
vrtca v Dekanih in dograditev tamkaj-
šnje šole, energetsko sanacijo šole na 
Škofijah in dograditev tiste v Šmarjah. 
Novih prostorov se bodo med drugim 
razveselili otroci italijanske šole Pier 
Paolo Vergerio il Vecchio in italijanske-
ga vrtca Delfino Blu,« je bil jasen župan 
Mestne občine Koper Boris Popovič.

Kot je povedal, je Mestna obči-
na Koper natančno proučila potrebe in 
predloge, ki so jih posamezne krajevne 
skupnosti predstavile kot prioritetne in 
v proračunu zanje zagotovila potrebna 
sredstva, ob tem pa poudaril, da se obči-
na skuša prilagajati potrebam krajevnih 
skupnosti in aktivno sodeluje tudi pri 
pridobivanju evropskih sredstev. 

V letu 2018 bo poleg investicij, 
koprska občina pozornost usmerila tudi 
v pospešen razvoj turizma. »Na podro-
čju turizma imamo v Mestni občini Ko-
per zelo velike ambicije in ponosni smo, 
da smo v letošnjem letu postali Evrop-
ska destinacija odličnosti. Zelo velik 
dosežek je bilo zaprtje obalne ceste in 
upamo, da bo kmalu zaživela tudi Seme-
delska promenada, zagotovo pa bo svoj 
kamenček v mozaiku dodal vodni park v 
Žusterni« je povedal koprski župan.

Dotaknil se je tudi izgradnje 
drugega tira in ob tem dejal: »Za našo 
občino, predvsem pa za krajevno skup-
nost Črni Kal zelo pomembno, da se ob-
stoječa proga ukine. Poleg tega bo nova 
železniška proga izboljšala in povečala 
promet, ki se steka v Luko Koper«.

»Z vlado smo dosegli kompro-
mis, in sicer ukinitev obstoječe proge 
ter izgradnjo dvojnega tira. Poleg tega 
bo občina delala na tem, da Luka Koper 
napreduje, saj je nanjo vezanih veliko 
delovnih mest,« je izpostavil Popovič in 
poudaril tudi pomen sodelovanja Luke 
Koper z lokalno skupnostjo, saj njihovo 
delovanje močno vpliva na okolje in kva-
liteto bivanja občanov.

»Lahko trdim, da so nam strokovne službe 
kot tudi župan vedno na voljo in v pomoč. 
Če se obrnem v preteklo leto smo v Po-
begih – Čežarjih zelo zadovoljni predvsem 
s pričetkom gradnje novega parkirišča ob 
zadružnem domu, kjer nam je občina res 
prisluhnila in k reševanju pristopila priori-
tetno, glede na našo krajevno skupnost.« 
Predsednik krajevne skupnosti Pobe-
gi - Čežarji Ivan Marjon.
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»Vsekakor lahko rečem, da sem zelo 
vesela, da so za leto 2018 v naši krajev-
ni skupnosti predvideni veliki projekti, 
marsikaj pa se bo naredilo tudi na željo 
naših krajank in krajanov. Vse kar lah-
ko rečem je hvala. Poleg tega moram 
povedati, da so nam občinske službe 
vedno na razpolago in z njimi odlično 
sodelujemo.« Predsednica krajevne 
skupnosti Hrvatini Irena Muženič.
Balentič.

»Letos smo imeli kar nekaj investicij, 
trenutno je v teku investicija v gara-
žno hišo, s čimer so naši krajani zelo 
zadovoljni. Poleg tega se veliko stvari 
v sodelovanju z občino rešuje sproti, 
za kar smo zelo hvaležni občinskim 
uradom in tudi županu Borisu Popovi-
ču.« Predsednik krajevne skupnosti 
Olmo-Prisoje Franc Mahne.

»Leto, ki je za nami, je bilo z investicij-
skega področja za našo KS uspešeno, 
predvsem bi pa izpostavil obnovo ces-
tišča Grintovec - Karveljak in izrazil za-
dovoljstvo ob tem, da bomo v nasled-
njem letu razširili prostore Osnovne šole 
Šmarje. Poleg tega pričakujemo še nekaj 
večjih investicij, predvsem na področju 
varnosti prometa, cest in infrastrukture, 
tako da smo z letošnjim proračunom za-
dovoljni.« Predsednik krajevne skup-
nosti Šmarje Goran Malenič.

»Z investicijami v letošnjem letu smo zadovoljni, saj so naši krajani, predvsem pa pre-
bivalci Ceste na Markovec izrazili željo po ureditvi prometa, ki se je v letošnjem letu 
tudi realizirala. Poleg tega sem vesel, da se ureja krožišče na Krožni poti, predvsem pa 
smo zadovoljni s pridobitvijo novih parkirnih mest in pretočnostjo prometa, ki je bila 
dolgo naš trn v peti. Zagotovo se veselimo dejstva, da se v prihodnjem letu planira 
opraviti drugo in tretjo fazo pridobivanja parkirnih mest v naši krajevni skupnosti. Če 
pogledam proračun globalno se mi zdi, da je resnično naklonjen krajevnim skupnos-
tim.« Predsednik krajevne skupnosti Za Gradom Zlatko Gombar.

Boris Popovič je ob izvolitvi dejal: 
»Sem zelo vesel, da so mi elektorji poverili 
že tretji mandat za državnega svetnika, saj to 
pomeni, da delam v dobrobit naših prebivalk 
in prebivalcev, seveda v okviru svojih pristoj-
nosti. Sem pa kljub temu izredno kritičen, ker 
ima Državni svet omejene pristojnosti, za kar 
smo deloma krivi tudi sami. Najprej smo uki-
nili možnost, da je državni svet predlagatelj 
referenduma, nato pa si nismo znali priboriti 
enoletne odložilnosti veta. Danes tako lah-

ko državni zbor z 46 glasovi 
povozi odločitev državnega 
sveta, ki je lahko še kako ute-
meljena, kar je za vsakokratno 
koalicijo relativno enostavno 
doseči. Skratka, Državni svet 
ima malo moči, je pa glas dr-
žavnega svetnika slišan ob do-
ločenih težavah in vprašanjih, 
ki so pomembna za regijo iz 
katere ta izhaja.«

Boris Popovič v tretje državni svetnik
Koprski župan Boris Popovič je bil decembra, na volitvah v 18. volilni enoti, ki obsega občine Koper, Izola, Piran in 
Ankaran, že tretjič zapored izvoljen za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov. Od skupno 20 elektorjev, 
jih je glas zanj oddalo 11, druga dva kandidata, Alen Radojkovič in Dušan Ambrož, pa sta dobila 6 in 3 glasove.
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Česa ne gre zamuditi v novem letu?
Bogato prireditveno dogajanje se nam v Mestni občini Koper obeta tudi v novem letu. 

FENS - mednarodni glasbeni festival. Sledila bos-
ta prireditveno bogata julij in avgust, ki tudi letos 
ne bosta minila brez Eurofesta, MIFF-a, Marezi-
Jazza, Folkesta, Etno HISTeRIe, PUF-a, prireditve 
Bela Ištrijana, Fešte Kalamarov, Oživele ulice, Cu-
ban Salsa Festivala in seveda priljubljene Rume-
ne noči ter številnih prireditev na podeželju, kot 
je denimo šagra Guoštovca v Dekanih.

Pristne prireditve, kot so Fešta fig in 
vina Rosé, Oživel Pomjan in Vonj po Istri bodo 
zaznamovale september, ki pa bo vrhunec do-

gajanja dosegel 23. septembra z I feel Slovenia 
Ironman 70.3 Slovenian Istria in z jubilejnim, 10. 
Mednarodnim festivalom sladic in sladkih izdel-
kov – Sladka Istra, ki bo med 28. in 30. septem-
brom.

Oktobra bodo na sporedu tradicionalni 
Dnevi kmetijstva slovenske Istre in Istrski kole-
sarski maraton, november bo rezerviran za mar-
tinovanja, decembra pa bo spet čas za Magični 
december. 

Sicer pa se nam v letu 2018 obeta tudi 
pestro in raznoliko koncertno dogajanje, v Ko-
pru bomo denimo v začetku februarja gostili 
koncert v spomin Danilu Kocjančiču, na kulturni 
praznik vokalni šov v izvedbi Perpetuum Jazzile 
& Uroš Perič, v začetku junija koncert multietnič-
ne gipsy punk skupine Gogol Bordello, v avgustu 
pa še koncert legendarnih Bijelo Dugme. Seveda 
nas bo v novem letu pričakalo še kakšno prijetno 
presenečenje. 

Občine slovenske Istre z njihovimi turi-
stičnimi organizacijami so tudi za leto 2018 izde-
lale koledar večjih prireditev, ki bodo zaznamo-
vale dogajanje v Mestni občini Koper ter občinah 
Izola, Piran in Ankaran. Slednji je dostopen tudi v 
tiskani verziji v koprskem TIC-u. 

Medtem, ko boste 
še januarja lahko drsali na dr-
sališču na Titovem trgu in na 
drsališču tik ob morju, bo fe-
bruar minil v znamenju pusta, 
tako nas 10. februarja v Kopru 
čaka jubilejna, 10. Istrska pust-
na povorka, ki je del Istrskega 
karnevala. Marca bo dogajanje 
v mestu zaznamoval predvsem 
5. Koper Cup - mednarodni ro-
kometni turnir, športni duh se 
bo nadaljeval tudi v aprilu, saj 
bo 7. in 8. aprila slovensko Istro 
zavzel Luka Koper 5. Istrski ma-
raton. April bo tudi kulinarično 
obarvan, saj nas 14. aprila čaka 
priljubljena prireditev, Vinol – 
Vino, olje in kulinarika Istre. Kot 
vsako leto se bo pestro prire-
ditveno dogajanje odvilo skozi 
mesec maj. Tako nas že v za-
četku maja čaka prireditev Po-
deželje v mestu, 12. maja Koper 
na dlani, med 18. in 20. majem 
46. Praznik refoška, 19. maja Pri-
staniški dan, 26. maja Od vinarja 
do oljkarja, medtem ko bo med 
30. majem in 3. junijem v Kopru 
znova Svetovni pokal v gimna-
stiki. V začetku junija bo v mes-
tu Triatlon za pokal Istre, med 
večjimi prireditvami meseca 
pa velja izpostaviti še Caprisov 
koncert, Primorski poletni festi-
val, Poletno muzejsko noč, City 
Games, Beer Fest in 23. Festival 
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Magično decembrsko dogajanje 
V Mestni občini Koper se bo v sklopu Magičnega decembra zvrstilo več kot sto različnih dogodkov in prireditev. 
Koprski drsališči pa veljata za pravi hit.

Zatem ko je drsališče na Titovem trgu zaživelo že prve-
ga decembra in tudi letos naletelo na izjemen odziv, smo minuli 
konec tedna le streljaj od morja – na trgu ob Upravi za pomor-
stvo odprli še eno drsališče. Koprski drsališči namreč veljata za 
pravi hit, zato se ne gre čuditi, da ju poleg številnih domačinov 
obiskujejo tudi drsalci iz drugih koncev Slovenije, pa tudi številni 
prebivalci iz sosednje Hrvaške in Italije. 

Zaradi pričakovanega povečanega obiska 
ljudi med prazniki, bo Mestna občina Koper 
zagotovila tudi uporabo javnih sanitarij v 
Taverni. Sanitarije bodo obratovale do ne-
delje, 14. januarja 2018. 
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Sicer pa je letos ma-
gični Koper, sodeč po odzivu 
ljudi na družbenih omrežjih, 
eno od najlepše okrašenih 
mest daleč naokrog. Novi sve-
tlobni elementi in pravljične fi-
gure so bogatemu praznične-
mu dogajanju v mestu dodali 
le še piko na i.

Na Titovem trgu se tako že ves mesec vrstijo 
brezplačni koncerti, pevski in plesni nastopi, gledališke 
predstave in kreativne delavnice za otroke, ki smo jih v 
občini tudi letos izpeljali s pomočjo številnih društev in v 
sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Mestne občine Ko-
per. Veseli smo, da se je v Magični december kot medijski 
pokrovitelj tudi letos vključil Radio Capris, ki s poročanjem 
iz magične hiške na trgu in petkovimi disco zabavami na 
ledu skrbi, da se o bogatem magičnem dogajanju v Kopru 
sliši daleč naokrog. 



AKTUALNO

15KP-MOK December 2017 www.koper.si

Sočasno z dogajanjem v mestu 
pa se magično dogajanje tudi letos odvi-
ja tudi na zelenem podeželju naše občine. 
Praznično je bilo (in še bo) letos denimo 
v Dekanih, Šmarjah, Loparju, Sv. Antonu, 
Marezigah, Zanigradu, Gračišču in na Ško-
fijah ter v drugih krajih naše občine. 

 V začetku decembra smo v mes-
tu pripravili tudi Miklavžev sejem, najmlaj-
še je seveda obiskal Miklavž, minuli konec 

tedna jih je razveselil Božiček, 30. decem-
bra pa jih bo v sklopu Silvestrovanja za 
otroke na Titovem trgu obiskal še dedek 
Mraz. Vse skupaj bo popestril nastop sku-
pine BQL in Plesnega centra Fiona, naj-
mlajši pa bodo lahko seveda tudi nazdra-
vili z otroško penino. 

Vse zabave željne v teh dneh 
čaka še Prednovoletni mega žur z Mam-
bo Kingsi, ki bo 29. decembra v Taverni, 31. 

decembra pa bo Taverna znova prizorišče 
tradicionalnega silvestrovanja S Koprom v 
novo leto. V leto 2018 nas bodo popeljali 
skupina Gedore in Žavbi band, ob polnoči 
pa bo nebo nad mestom razsvetlil magični 
ognjemet. 

Pestro dogajanje se bo nada-
ljevalo vse do 14. januarja, prav gotovo 
pa nas bo tudi v novem letu pričakalo še 
kakšno prijetno presenečenje. 
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Z novim letom linija 5 in 6 ponovno po 
ulici Dolga Reber v Žusterni
Koprska občina na pobudo krajanov in KS Žusterna z novim letom uvaja spremembo na avtobusnih linijah 5 in 6, 
ki iz Kopra peljeta v Žusterno in na Markovec.

ljavo 1. januarja 2018, bosta liniji 5 in 6 ponovno 
direktni. S tem se bo vožnja med Koprom, Mar-
kovcem in Žusterno bistveno skrajšala, saj upo-
rabnikom ne bo več potrebno čakati oz. presto-
pati na t.i. izravnalni postaji na Markovcu. 

Na Dolgi Reber bo v naslednjih dneh 
vzpostavljeno tudi avtobusno postajališče. Vozni 
red in potek trase bo objavljen na spletni strani 
prevoznika. 

Z novim letom bo 
prišlo do spremembe proge 
na avtobusnih linijah 5 in 6, ki iz 
Kopra peljeta v Žusterno in na 
Markovec, in sicer na način, da 
bosta progi ponovno speljani 
po ulici Dolga Reber. Občina je 
v ta namen v dogovoru s kon-
cesionarjem Arriva Dolenjska 
in Primorska, vozni park dopol-
nila z novim vozilom Mercedes 
Sprinter City z 12 sedišči in 18 
stojišči, ki je prilagojeno za vo-
žnjo po ožjih ulicah. 

Občina spremembo 
avtobusnega režima uvaja na 
pobudo krajevne skupnosti Žu-
sterna in tamkajšnjih krajanov, 
ki izrazili željo, da bi avtobusni 
liniji, ki Žusterno in Markovec 
povezujeta z mestom ponovno 
speljali po ulici Dolga Reber in 
s tem uporabo javnega potni-
škega prometa približali širšem 
krogu uporabnikov. Z uvedbo 
spremembe, ki bo stopila v ve-

V letu 2018 se boste tako skozi fotogra-
fije sprehodili po starem mestnem jedru in skritih 
kotičkih slikovitega zaledja skozi, zaplavali med 
morskimi valovi in se čudili naravi, ki v svojih bar-
vah in motivih navdušuje iz dneva v dan. 

Koledar MOK 
za leto 2018
Izšel je koledar Mestne občine Koper za leto 
2018, v katerem so zbrane čudovite fotografije 
umetnice Anje Čop, ki je v svoj objektiv ujela vse 
kar Koper danes je in predstavlja marsikomu. 

Koledar lahko prevzamete v prostorih 
Mestne občine Koper, Centru dnevnih aktiv-
nosti za starejše občane in v Pretorski palači.
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Valentino Rossi obdaril otroke 
Splošne bolnišnice Izola
Pred prazniki je bilo veselo tudi na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Izola, ki so ga predstavniki Valentino 
Rossi Fan Club-a iz Tavullie obiskali na pobudo koprskega župana Borisa Popoviča. 

predsednik navijaškega kluba in otrokom v ime-
nu legende - Valentina Rossija predal lepe želje 
v za prihjajoče leto 2018.

Dobrodelno dejanje obdaritve otrok 
na zdravljenju ima za Koper in Slovenijo še po-
seben pomen, saj je to jubilejna – že 30. obda-
ritev in prva izven Italije. Predstavniki uradnega 
Fan Club-a Valentina Rossija namreč že vrsto let 
s podobnimi akcijami skušajo pomagati in otro-
kom olepšati čas bivanja v bolnišnici.

“Izjemno me veseli, da se je prva obda-
ritev izven Slovenije in hkrati tudi jubilejna, 30., 
zgodila prav tukaj, v naši bolnišnici. Valentinu 
Rossiju in njegovemu navijaškemu klubu se zah-
valjujem za to dobrodelno dejanje,” je povedal 

koprski župan Boris Popovič in spomnil, da so 
prav “otroci tisti, ki so najbolj hvaležni. Upam, 
da jim bo današnji dogodek vsaj malo pomagal, 
da lažje prebrodijo težke dneve, ki jih preživljajo 
v bolnišnici.” 

»Vesel sem, da je prav obisk predstav-
nikov navijaškega kluba dogodek, ki bo zaključil 
uspešno leto delovanja naše bolnišnice,« je de-
jal direktor izolske bolnišnice, ki je prepričan, da 
nihče od otrok ne bo pozabil današnjega obiska. 
»Zahvaljujem se tudi županu Borisu Popoviču, 
da je dal pobudo pri organizaciji in pomagal, da 
so se navijači odločili obiskati prav našo bolni-
šnico,« je zaključil Nardin.

Predstavniki Valenti-
no Rossi Fan Club-a iz Tavullie 
so se najprej ustavili v gostin-
skem lokalu na koprski plaži, 
kjer so se družili z županom 
Borisom Popovičem, predstav-
niki MK Kondor in ostalimi lju-
bitelji moto športa in legende 
Valentina Rossija, nato pa so se 
odpeljali v Splošno bolnišnico 
Izola. Na pediatričnem oddelku 
so skupaj z direktorjem izolske 
bolnišnice, Radivojem Nardi-
nom ter ostalimi predstavniki 
bolnišnice otrokom pokloni-
li promocijska darila, ki jih je 
poslal sam Valentino Rossi. Ot-
roci ob tej priložnosti niso skri-
vali navdušenja nad izkazano 
pozornostjo, za marsikaterega 
od njih, velikega idola.

»Letos smo obiskali 
in obdarili več kot 3200 otrok v 
bolnišnicah po Italiji in najlepše 
pri vsem tem je zagotovo vide-
ti nasmehe otrok. Počaščeni 
smo, da smo prav danes pri-
čeli z obdarovanjem tudi izven 
naših meja, zagotovo bomo to 
nadaljevali tudi v prihodnje,« je 
zbrane nagovoril Rino Salucci, 
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Velik dan za koprsko Bonifiko
Koprska občina je v začetku meseca simbolično namenu predala nove pridobitve, ki smiselno zaokrožujejo pestro 
ponudbo v Športno rekreacijskem parku Bonifika. 

tnih evropskih sredstev. Mestna občina Koper v 
zadnjih 15 letih, od začetka mojega županovanja, 
ogromno vlaga v razvoj športne infrastrukture,” 
je na slovesni predaji povedal prvi mož Meste 
občina Koper Boris Popovič in ob tem dodal, da 
so vlaganja vidna na prav vsakem koraku, na kar 
moramo biti prav vsi zelo ponosni. 

Uradnemu delu je sledila nogometna 
tekma, z druženjem pa so nadaljevali v šotoru. Za 
koprski šport tako pomembne pridobitve pa so 
na koncu počastili s slastno torto velikanko. 

“Zelo sem vesel in 
zadovoljen, da sem lahko danes 
tukaj z vami. Prepričan sem, da 
je ŠRC Bonifika najlepši del špor-
tne infrastrukture v naši državi. 
Lani smo po 14 letih, mučnega 
in trdega dela prejeli naziv olim-
pijskega športnega centa, kar 
je za nas izjemnega pomena, 
tako z vidika imidža kot tudi za 
potrebe pridobivanja nepovra-
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Lani je koprska občina skle-
nila naložbo v dve novi 
nogometni igrišči – malo 
nogometno igrišče na od-
boj (ograjeno) in pomožno 
nogometno igrišče za tre-
ning mlajših nogometašev, 
letos pa ponudbo na Bonifiki 
dopolnila še z veikim nogo-
metnim igriščem z naravno 
travo in dodatnim malim no-
gometnim igriščem na odboj, 
na katerem lahko trenirajo 
tudi starejši nogometaši.
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Edison in e-Koper, primera dobre 
prakse zelene mobilnosti v Sloveniji

Projekt Edison je inovativna platforma, 
ki v osnovi povezuje več kot 40 strateški partner-
jev, od tega gospodarskih subjektov, izobraže-
valnih in raziskovalnih institucij, občin in Rotary 
klubov, ki si bodo prizadevali zagotoviti dodatno 
gospodarsko rast, odpiranje novih kakovostnih 
delovnih mest, predvsem pa preprečiti beg mož-

ganov in k nam privabiti tuje vlagatelje ter strokov-
njake, ki s svojim inovativnim znanjem in rešitvami 
za vse nas gradijo lepšo in čistejšo prihodnost.

Projekt Edison je zasnovan v obliki 
številnih manjših projektov, ki jih bodo izvajali 
posamezni konzorciji partnerjev. Med njimi so 
avtomobilski grozd ACS, ki je tudi nosilec strate-
ško-razvojno-inovacijskega partnerstva za mo-
bilnost SRIP ACS+, razvojni center slovenske av-
tomobilske industrije SiEVA, številna slovenska 
zagonska podjetja ter tuja podjetja in ustanove. 
Projekt so poleg partnerjev iz EU podprli predse-
dniki devetih držav jugovzhodne Evrope, evropska 
komisarka za transport Violeta Bulc in slovenska 
vlada.

Za Mestno občino Koper, ki si tudi sicer 
prizadeva postati »pametno mesto«, to v prvi 
vrsti pomeni preusmeritev v bolj trajnostne oblike 
mobilnosti, ki poleg uporabe javnega potniškega 
prometa in koles, predvideva tudi vzpostavitev 
carpooling in car-sharing sistema. Ob tem je ključ-
na tudi usmeritev v bolj zelene in okolju prijazne 
energije, z uvedbo električnih avtobusov, električ-
nih avtomobilov in koles, ki bodo namenjena širši 
javnosti.

Tega se zaveda tudi prvi mož Mestne ob-
čine Koper Boris Popovič, ki pravi, da je koprska 
občina na področju elektro-mobilnosti že se-
daj zelo aktivna, ne skriva pa želje, da je treba to 

V Kopru lahko kmalu pričakujemo vzpostavitev t.i. Inovativnega centra zelene mobilnosti. Na to temo so se namreč 
pred kratkim sestali ključni akterji projekta Edison (Eco Driving Innovative Solutions and Networking), s katerim 
Slovenija pospešeno razvija model učinkovitega prenosa dostopnih in uporabniku prijaznih tehnologij zelene 
mobilnosti na trgu.

področje v prihodnosti še bolj 
razvijati. »Naredili bomo vse, da 
bomo na tem področju čim bolj 
napredni in inovativni, ne le z 
električnimi avtomobili in taksiji, 
ampak tudi z električnimi avto-
busi. Zavedamo se pomena čis-
tega okolja in nudenja storitev, ki 
so občanom in okolju prijazne.«

Hidria je v svojem Teh-
nološkem parku v Kopru 
konec novembra uradno 
zagnala novo, pet milijo-
nov evrov vredno robo-
tizirano linijo za proi-
zvodnjo ključnih delov 
volanskih sistemov. Nova 
naložba, ki je del 60 mi-
lijonov evrov vredne po-
godbe s Volkswagen-om, 
za Hidrio pomeni preskok 
v najvišji razred proizva-
jalcev tovrstnih delov in 
izjemno referenco na glo-
balnem trgu.
Slovesnega dogodka se je 
udeležil tudi koprski žu-
pan Boris Popovič.

»Sodobna družba je v intenzivnem prehodu v 
brezogljično, zeleno in trajnostno usmerjeno 
družbo,« je ob predstavitvi projekta povedal 
Iztok Seljak, koordinator projekta, sicer 
direktor podjetja Hidria, ki ocenjuje, da bo 
Edison Slovenijo uvrstil med vodilne države v 
zeleni mobilnosti.
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“Z Lomonosovom se Koper postavlja na 
zemljevid evropskih izobraževalnih središč!”
Konec novembra smo v Kopru gostili slavnostno akademijo, na kateri sta rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan 
Marušič in rektor Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova akademik prof. dr. Viktor Antonovich Sadovnichy podpisala 
Akt o ustanovitvi podružnice moskovske državne univerze M. V. Lomonosova v Kopru. S tem dejanjem je Koper postal prvo 
evropsko izobraževalno središče te elitne moskovske univerze, s tem pa tudi stičišče med Evropo in Rusijo na področju znanstveno-
raziskovalnega in gospodarskega sodelovanja.

Slavnostne akademije v prostorih Po-
krajinskega muzeja Koper se je udele-
žilo več kot sto gostov, med njimi tudi 
minister za zunanje zadeve RS Karl 
Erjavec, veleposlanik Ruske federaci-
je v RS Nj. Ekscelenca dr. Doku Zav-
gajev, državni sekretar z Ministrstva 
za gospodarstvo RS Aleš Cantarutti, 
predsednik Istrske županije Valter Fle-
go, koprski škof msgr. dr. Jurij Bizjak, 
pravoslavni duhovnik Dejan Mandič 
in številni drugi ugledni gostje.

Ustanovitev skupne podružnice 
je rezultat triletnega tesnega so-
delovanja med Fakulteto za ma-
nagement (članico Univerze na 
Primorskem) in Moskovsko šolo 
ekonomike (članico Državne uni-
verze M. V. Lomonosova v Moskvi). 
Obe fakulteti sta avtorici skupnega 
izobraževanja za boljše gospodar-
sko sodelovanje

Rektor UP prof. dr. Dragan Marušič se je 
za prizadevanja in izraženo podporo pri 
ustanovitvi podružnice Moskovske dr-
žavne univerze M. V. Lomonosova zah-
valil tudi županu Mestne občine Koper 
Borisu Popoviču in mu ob tej priložnosti 
izročil tudi posebno zahvalno plaketo. 

»Rad bi poudaril, da je 
današnji projekt zelo poseben in 
se razlikuje od ostalih, ki smo jih 
že izpeljali. Povezuje nas namreč 
naša slovanska duša, korenine, 
kultura in tradicije,« je ob tej 
priložnosti dejal rektor Univer-
ze M. V. Lomonosova, akademik 
prof. dr. Viktor A. Sadovnichy in 
pojasnil, da v Kopru načrtuje-
jo šest smeri izobraževanja na 
področjih ekonomije in finance, 
matematike, biologije, filologije, 
politologije, ob tem pa še študije 
s področja turizma.

Zbrane je pozdravil 
tudi rektor Univerze na Primor-
skem, prof. dr. Dragan Marušič, 
ki je uvodoma izrazil dobrodošli-
co v Kopru in dodal, da »lahko 
skupaj ustvarimo še več velikih 
zgodb za Koper, Slovenijo in za 
širše okolje, celo za Evropo, ki ji 
bo šlo najbolje, ko bo delovala 
kot celota sicer različnih, a sode-
lujočih delov«.

Odprtje podružnice 
ene najbolj uglednih in priznanih 
univerz na svetu je pozdravil tudi 
župan Mestne občine Koper Bo-
ris Popovič, ki je ob tem dejal, da 
je ustanovitev skupnega izobra-
ževalno-raziskovalnega centra v 

Kopru za Mestno občino Koper zagotovo velikega 
strateškega pomena, saj obeta razvoj skupnega 
raziskovanja in izobraževanja z namenom boljšega 
gospodarskega sodelovanja, Koper pa postavlja na 
zemljevid evropskih izobraževalnih in gospodar-
skih središč. Ob tem je še dodal, da je »prav Uni-
verza na Primorskem tista, zaradi katere se lahko 
koprska občina zagotovo postavlja ob bok vsem 
ostalim univerzitetnim središčem v slovenskem 
prostoru pa tudi onkraj naših meja.«
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Občina rešitev za dvigalo na Markovec 
išče prek javnega natečaja 

Celotno območje Markovega hriba je za-
radi višinske razlike in precejšnjega naklona praktično 
odrezano od obalnega dela in samega mesta Koper, 
kot tako pa žal izredno neprijazno do pešcev, kolesar-
jev, predvsem pa gibalno oviranih oseb. Občina si je 
tako že pred časom zamislila, da bi nekaj več kot 50 
metrov višinske razlike med Markovcem in Žusterno 
premostila z dvigalom. To bi bilo umeščeno v bližini 
sprehajališča med Koprom in Žusterno, v neposredni 
bližini kolesarske povezave.

Tovrstna rešitev bi bistveno pripomogla k 
večji mobilnosti tamkajšnjih prebivalcev, hkrati pa bi 
gibalno oviranim osebam ter staršem z vozički olajša-
la dostop do obale in mesta z Markovega hriba. So-
časno pa si občina že nekaj časa prizadeva najti tudi 
rešitev za premostitev strmega naklona in višinske 
razlike od parkirišča pri Osnovni šoli Antona Ukmarja, 
po ulici Vena Pilona vse do križišča Ceste na Markovec 
s Kvedrovo ulico.

Svoje zamisli, kako izboljšati mobilnost na 
tem območju, hkrati pa samemu mestu ponuditi 
novo turistično atrakcijo, je koprska občina natančne-
je opredelila v natečajni nalogi, ki je razdeljena v dve 
fazi: prva zajema t.i. javni del, v okviru katerega občina 
išče rešitev za premostitev višinske razlike med obal-
nim delom in Markovcem, kot tudi mobilno povezavo 
naprej vse do vrha Markovega hriba, ter navezavo na 
obstoječo cestno in kolesarsko infrastrutkuro. MOK 
se bo s prvo fazo prijavila tudi na razpis za pridobitev 
nepovratnih evropskih sredstev iz naslova mehaniz-

Občina bo strokovno najprimernejšo rešitev za vzpostavitev t.i. vertikalne mobilne povezave med Markovim hribom, 
obalnim območjem in mestnim središčem iskala prek javnega natečaja. Ta je bil na uradni spletni strani občine 
objavljen novembra, rok za oddajo natečajnih nalog pa se izteče 5. januarja 2018.

Prispele elaborate bo v pregled prevzela devetčlanska ocenjevalna komisija, ki ji predseduje Viljem Šantavec, univ.dipl.inž.arh. Ta bo 
neposredno pred samim ocenjevanjem za vsak elaborat izvedla predhodni preizkus, v okviru katerega bo preverila, ali je bil prejet pravo-
časno, ali je bilo upoštevano načelo anonimnosti in ali vsebuje vse zahtevane sestavne dele. Samo tisti elaborati, ki bodo uspešno opravili 
preizkus, bodo šli v nadaljnji postopek ocenjevanja. Zmagovalec natečaja, s katerim bo občina nato sklenila tudi pogodbo za izdelavo pro-
jektne dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, bo prejel denarno nagrado 10 tisoč evrov, drugo nagrajeni 7 tisoč evrov, tretje 
pa 5 tisoč evrov. Poleg tega so v skladu za nagrade še tri priznanja po 2.500 evrov.

ma Celostnih trajnostnih naložb 
(4.4). Druga faza predvideva iska-
nje rešitve za nadvišanje dvigala z 
razglednim stolpom do višine 111 
metrov, ki bo med drugim omo-
gočal razvoj zanimivih turističnih 
vsebin in atrakcij. Za realizacijo dru-
ge faze, ki predvideva izdelavo pro-
jektne dokumentacije in izvedbo 
gradnje, si občina nadeja poiskati 
zasebnega partnerja.

Takole so v natečajni nalogi opredelili dve 
območji, prvo, ki zajema vertikalno mobilno 
povezavo v obliki panoramskega dvigala 
in razglednega stolpa, ter drugo, v okviru 
katerega občina išče rešitve za mobilno 
povezavo od parkirišča pri osnovni šoli do 
Markovega hriba.

Vstopna točka na dvigalo naj bi bila ob cesti med Koprom in Žusterno, v 
navezavi na kolesarsko in pešpot, ki peljeta proti mestnemu središču.

Občina tokrat natečajnikom pušča precej odprte roke, saj išče rešitve, ki bodo 
šele podlaga za spremembo prostorskih aktov, kljub temu, da so nekatere 
usmeritve znane. 
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V 2018 nov mestni park ob 
Semedelski promenadi

gramoznim parkiriščem. Naložba bo v celoti trajno-
stno naravnana, saj bodo pri gradbenih posegih in 
opremljanju z urbanimi elementi in opremo upora-
bljene okolju prijazne tehnologije in materiali.

Prostor za preživljanje prostega časa, druženje 
in zabavo

Parkovna površina bo namenjena pro-
gramski razširitvi Semedelske promenade in bo 
omogočala raznovrstne dejavnosti na prostem, kot 
so organizacija prireditev, koncertov ali gledaliških 
predstav.

Ureditev obsega zelene površine s pove-
zovalnimi potmi, tlakovanja poti ter površine za dru-
žabne in športne igre na prostem, vodne elemente, 
med katerimi bodo prostor dobili brzice, vodomet 
in jezero, otroško igrišče in zelenico za pse. V okvi-
ru projekta bo urejena varčna javna razsvetljava, 
nameščena bodo pršila za obiskovalce in sodobna 
urbana oprema, z ustreznimi mesti za odlaganje od-
padkov. Na novo bo zgrajena meteorna kanalizacija, 
znotraj območja pa je predvidena izvedba dveh vko-
panih servisnih objektov. V novem parku bo pros-
tor tudi za prireditvene površine, v okviru katerih 
bo oblikovano prizorišče s tribunami, ki se bo lahko 
uporabljalo kot mali ali veliki oder.

Park bo prava zelena oaza
Sicer pa je znaten del projekta namenjen 

zelenim površinam in zasaditvam rastlin. Ureditveni 
pas ob Semedelski promenadi je predviden kot zale-
dno travnato in senčno počivališče. Na ostalem delu 
parkovne ureditve se bo širom parka razpostirala 
zasaditev dreves, ki bodo sestavljala pester mozaik 
avtohtonih drevesnih vrst. Med več kot 100 drevesi 
bodo nov park krasile akacije, navadni gaber, atlaška 

Koprska občina želi pridobobiti nove funk-
cionalne zelene površine in oplemenititi ter na novo 
ovrednotiti prostor tik ob morju. Z investicijo bo sa-
niran del degradiranega urbanega območja ob Se-
medelski promenadi, kjer bo urejenih kar 26.239,02 
m² parkovnih površin s spremljajočimi vsebinami.

Vrednost naložbe je ocenjena na 2,9 mili-
jona evrov, pri čemer bo Mestna občina Koper za-
gotovila 2,4 milijona evrov, razliko v višini 500 tisoč 
evrov pa bo črpala iz evropskega mehanizma ce-
lostnih teritorialnih naložb (CTN). Dela bodo sicer 
potekala v dveh fazah, pri prvi se bo izvedla parkov-
na ureditev, v drugi fazi pa nasutje nad obstoječim 

cedra, libanonska cedra, navadni 
koprivovec, kaki, rečni evkalipt, 
figovec, črni oreh, navadni lovor, 
divja oljka, črni gaber, navadna 
jagodičnica, alepski bor, obmo-
rski bor, pinija, mastika, murva, 
črničevje in hrast plutovec. Poleg 
dreves bo zeleno podobo parka 
sestavljalo 3.575 grmovnic, 12.970 
trajnic in okrasnih trav ter kar 
16.545 sadik rastlin, primernih za 
rast na prostem v našem podne-
bju. 

Betonski figuralni elementi za 
različno rabo

Posebnost parka bodo 
betonski parkovni elementi, ki 
so namenjeni raznovrstni rabi. 
Njihova postavitev v parku raz-
mejuje površine z različno rabo, 
premoščajo višinske razlike teh 
površin in so namenjeni poseda-
nju ali igri, medtem ko bodo ne-
kateri napolnjeni z vodo.

Funkcionalna zasnova parka 
prilagojena vsem razmeram

Površine parka so obli-
kovane na način, da so v času 
med prireditvami zanimive in 
uporabne za obiskovalce. Urba-
na oprema se prilagaja različnim 
zahtevam predvidenih prireditev, 
medtem ko so poti za obisko-
valce oblikovane tako, da omo-
gočajo izkoriščanje prostora po 
globini in ne le v ozkem pasu ob 
promenadi, predvsem pa so upo-
rabne tudi v deževnem vremenu 
ali v nočnem času. Površine bodo 
namreč ustrezno osvetljene, 
kar bo poleg uporabnosti po-
membno tudi pri zagotavljanju 
varnosti uporabnikov in zmanj-
ševanju nevarnosti vandalizma. 
Na celotnem območju parkovne 
ureditve je predviden videonad-
zor z varnostnimi kamerami in 
wi-fi signal.

Če gre vse po načrtih, bo Mestna občina 
Koper že v začetku prihodnjega leta začela 
z urejanjem velikega mestnega parka ob 
Semedelski promenadi, med nastajajočim 
peščenim igriščem za odbojko ob kanalu 
Grande in gramoznim parkiriščem za 
koprsko tržnico. Rok za oddajo se je 
zaključil, prispele ponudbe bo pregledala 
strokovna komisija.
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Nov vrtec še pred začetkom šolskega leta

ral gradnjo predvidoma zaključiti do konca julija 
prihodnjega leta, sledi še oprema objekta. Novo-
gradnja je zasnovana kot leseni pritlični objekt, 
v katerem so predvideni prostori vrtca, ki bodo 
sprejemali tri vrtčevske oddelke, večnamenska 
dvorana, delilna kuhinja in jedilnica in pisarne. V 

Ocenjena vrednost naložbe sicer znaša 
nekaj več kot 1,4 milijona evrov brez DDV in zaje-
ma izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalaterskih 
del za izgradnjo vrtca Dekani, ki bo umeščen ob 
tamkajšnji osnovni šoli.

Izbrani izvajalec Godina d.o.o. bo mo-

delu objekta, ki je dvoetažen, 
sta predvideni še dve učilnici, 
namenjeni šolskim otrokom in 
ostali pomožni prostori šole. 
Poleg tega bodo v okviru nalož-
be urejene tudi igralne površine 
za vrtčevske otroke, ki si bodo 
športne in rekreacijske površine 
delili z otroki Osnovne šole De-
kani.

V okviru del bo izvede-
na tudi sprememba prometnega 
režima, kjer je predvidena uredi-
tev cestnega priključka s prilago-
ditvijo na dvosmerni promet in 
prometna zanka, ki bo urejena 
tik pred vrtcem in šolo. Ob pro-
metni zanki se načrtujejo parki-
rišča za bočno parkiranje.

Pred dobrim mesecem dni se je začela tudi gradnja novega vrtca v Dekanih, ki bo najbolj razveselila številne mlade 
družine v tem slikovitem zalednem koprskem naselju. 

Naložba, ki se bo sklenila do začetka nove-
ga šolskega leta, predvideva ureditev dveh igralnic, 
garderobe, pripadajočih sanitarij in zunanjih teras, 
vse za potrebe vrtca, ter ureditev petih učilnic, gar-
derobe, osrednjega prostora, jedilnice, razdelilne 
kuhinje, knjižnice in kabinetov za potrebe osnovne 
šole. V okviru investicije bo urejen tudi dostop za 
osebe z gibalnimi težavami, saj bodo v nove prosto-
re umestili še dvigalo. Predlog ureditve prostorov 
v idejni zasnovi je oblikovan v dogovoru z Ministr-
stvom za izobraževanje, znanost in šport.

Poskrbljeno bo tudi za zelene površine, saj 
se bo obstoječa zelenica pred vhodom ohranila, za 
objektom pa se bo se uredil atrij, ki ga bodo opremili 
z zelenjem. Glede na to, da je del nekdanje kovinar-
ske šole tudi stara gotska stavba, spomeniško zašči-
tena palača Sabini-Grisoni, ki je del bogate kulturne 
dediščine Kopra, se bo podoba stavbe ohranila, kar 
pomeni, da obstoječi profilirani venci, horizontal-
no okrasje gotske fasade, kamniti grbi in erte okoli 

okenskih in vratnih odprtin ostajajo.
Pred samo gradnjo so se na območju 

nekdanje t.i. kovinarske šole izvajale tudi predhodne 
arheološke raziskave, ki so pripreljale do različnih 
najdb – v večji meri novejše dobe, nekaj pa je tudi 
takih, ki segajo v rimsko obdobje. »Koper je mesto 
bogate kulturne dediščine in zato so izkopavanja na 
takih območjih pomembna,« je dejala Manca Oma-
hen iz podjetja Augusta d.o.o., ob tem pa izpostavila 
pomen izkopavanj in dodala, da so prav na območju 
stare kovinarske šole odkrili več zidov, ki naj bi po 
prvih ugotovitvah spadali v obdobje novega veka 
(od 15. stoletja naprej). »Poleg tega pa smo naleteli 
tudi na plast, ki vsebuje rimske najdbe, med kate-
rimi je največ odlomkov lončevine” je še povedala 
Omahnova.

Naložbo bo v večji meri financiralo mini-
strstvo za šolstvo (1,4 milijona evrov), medtem ko 
bo Mestna občina Koper prispevala 108 tisoč evrov, 
kar je vrednost komunalno opremljenega zemljišča.

Novi šolski in vrtčevski prostori tudi  
za italijansko narodno skupnost
Učenci petih razredov Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio ter otroci dveh oddelkov vrtca Delfino Blu bodo jeseni 
dobili nove prostore, in sicer v objektu nekdanje srednje tehniške oz. kovinarske šole. Mestna občina Koper je že podala 
vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja, v kratkem naj bi bil objavljen tudi razpis za izbiro izvajalca.
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Občina je ureditev trenutno degra-
diranega območja ob Semedelski promena-
di, ujetega med tamkajšnji mandrač in izliv 
Badaševice, kolesarsko stezo na Piranski 
cesti in kanal Grande, načrtovala že dlje 
časa. Danes tam ureja dve modularni povr-
šini za odbojko na mivki, vsako s tremi igral-
nimi 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 medna-
rodnih odbojkarskih tekmovanj, manjša štiri 
pa bodo pomožna in od večjih ločena z mre-
žo. Igralne površine bodo razsvetljene, v ne-
posredni bližini pa bodo na voljo tudi pitniki.

Nove rekreacijske površine bodo 
namenjene tudi najmlajšim. V neposredni 
bližini bodo namreč igrišča za otroke, opre-
mljena z modernimi igrali, novo, dobrih 500 
metrov dolgo krožno trim stezo iz tartana 
pa bodo z veseljem uporabljali številni re-
kreativni tekači in sprehajalci.

Naložba vključuje tudi komunalno 
opremo celotnega območja, urejeni bodo 
dostopi, povezovalne poti, urbana oprema 
in javna razsvetljava, površine bodo ozele-
njene, 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.

Kmalu vrhunska igrišča za odbojko na mivki
V kratkem bo Koper bogatejši za nove zelene rekreacijske površine, del katerih bodo tudi vrhunska igrišča za odbojko na 
mivki. Investicija, ki bo Mestno občino Koper stala slabih 1,3 milijona evrov, bo sklenjena prihodnje leto.
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Center vodnih športov v Žusterni
V kratkem se bo začela tudi ureditev centra vodnih športov v Žusterni. Koprska občina namerava do poletja ob ob-
novljenem in dograjenem servisnem objektu postaviti zabojnike in v njih urediti dodatne prostore za potrebe vodnih 
športov, ki se že dalj časa soočajo s pomanjkanjem prostora za skladiščenje in hrambo športnih rekvizitov.

Potem ko je Mestna 
občina Koper minulo leto 
pristopila k temeljiti obnovi 
servisnega objekta v Žuster-
ni, v okviru katere je sanirala 
streho, fasado, notranje pro-
store, uredila hidroizolacijo, 
zamenjala vsa okna, elek-
troinštalacije, prezračeva-
nje in ogrevanje ter povsem 
prenovila tudi garderobe in 
opremo, se je lotila še grad-

nje prizidka k objektu. V njem je občina ure-
dila garderobe in sanitarije za kajak in surf 
klub, ki delujeta v Žusterni, dodatne prosto-
re pa bo namenila tudi ureditvi javnih sani-
tarij. Slednje bodo dokončane predvidoma 
januarja prihodnje leto.

Sedaj sledi še tretja faza, ki predvi-
deva ureditev dodatnih prostorov za potre-
be vodnih športov, ki se že dalj časa soočajo 
s pomanjkanjem prostora za skladiščenje in 
hrambo športnih rekvizitov kot tudi pros-
tora za ureditev pisarne. V okviru naložbe 

je tako predvidena odstranitev obstoječih 
dotrajanih zabojnikov in drugih objektov, 
izvedba temeljne plošče, postavitev kontej-
nerske zložbe skupaj z jekleno konstrukcijo v 
etaži (terasa in konzolni hodniki), postavitev 
stopnišča in nadstreška, ureditev tlakovane 
ploščadi in fasade na strani, ki gleda proti 
cesti, s postavitvijo ozelenjene gabionske 
stene.

Občina je naložbo tudi že predvide-
la v proračunu, zanjo je namenila okrog 840 
tisoč evrov.

V prizidku servisnega objekta občina ureja tudi 
javne sanitarije, ki bodo odprte prihodnje leto.

Neurejene površine in dotrajani zabojniki, ki jih uporabljajo športni klubi in 
društva v Žusterni, bodo kmalu le bled spomin - dela se bodo začela v kratkem.
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Olimpijski bazen nared do konca leta 2018

Potem, ko je zaradi stečaja 
družbe Primorje gradnja olim-
pijskega bazena na Bonifiki v Ko-
pru za več let zastala, je njegovo 
usodo v svoje roke vzela koprska 
občina. Ta je poskušala projekt 
realizirati v okviru javno-zaseb-
nega partnerstva, a neuspešno. 
Sedaj bo naložbo v finacirala iz 
naslova proračunskih sredstev, 
dobršen del (nekaj manj kot 80 
odstotkov vrednosti naložbe) 

katerih bo pridobila iz naslova mehanizma Ce-
lostnih teritorialnih naložb. 

Koper bo v okviru 8,1 milijona evrov vredne 
naložbe tako kmalu bogatejši za olimpijski bazen 
z merami 50x25 metrov, ki izpolnjuje vse pogoje 
za organizacijo mednarodnih plavalnih in vaterpo-
lo turnirjev. Bazen bo služil tako tekmovalnim kot 
rekreativnim plavalcem in vaterpolistom, ki bodo 
odslej imeli tudi bistveno bolj ugodne pogoje za 
treninge. V okviru gradnje bo poskrbljeno tudi za 
vso spremljevalno infrastrutkuro. V kletnih prosto-
rih bodo tako uredili garderobe za športne klube 

in prostore za doping kontrolo, nadstropje višje pa 
še garderobe za obiskovalce bazena, slačilnice in 
sanitarije ter pisarne. Bazenski kompleks, velikosti 
osem tisoč kvadratnih metrov, zajema tudi tribu-
ne, vip ložo, večnamenski prostor in fitness. 

Objekt bo tudi energetsko učinkovit in var-
čen. Kot so povedali na koprski občini, pri gradnji 
bazena uporabljajo najsodobnejšo tehnologijo in 
materiale, ki bodo omogočili tudi velike energet-
ske prihranke, kar se bo odražalo še zlasti pri te-
kočih stroških za vzdrževanje objekta. Ti naj bi bili 
minimalni. 

Če gre vse po načrtih bo bazenski del kompleksa Solis na Bonifiki do februarja pod streho. Trenutno na objektu 
nameščajo okna, v januarju bodo namestili tudi nove nosilce, sledijo gradbeno inštalacijska dela v notranjosti objekta 
in opremljanje le-tega, naložba naj bi bila zaključena konec leta 2018.

V objektu Solis je predvidenih tudi kar nekaj novih parkirnih prostorov – 
od 360 parkirnih mest, jih ima 63 v lasti državna uprava, druga so v lasti 
koprske občine. 
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Jesen stanovalcem prinesla 
dodatna parkirna mesta

Koprska občina je prek kratkim sklenila še eno 
pomembno naložbo, ki je razveselila predvsem 
stanovalcev blokov na Cesti na Markovec od 
številke 51 do 65 – uredila je dodatnih 33 
parkirnih mest, parkirišče za motorna kolesa, 
sanirala dostopno pot, pločnik in poskrbela 
za ekološke otoke. V okviru naložbe je bilo 
potrebno izvesti več podpornih zidov, občina 
pa je obnovila in delno zamenjala tudi javno 
razsvetvljavo vzdolž celotne ulice ter uredila 
in ponekod tudi razširila dovoze do parkirnih 
mest pred posameznimi bloki. 

Dodatna parkirna mesta in novo 
krožišče za krajane Markovca 
Na Markovcu ponovno brnijo gradbeni stroji. Dela se zaključujejo na parkirišču pod bloki na Kozlovičevi ulici, kjer 
občina ureja dodatna parkirna mesta in na križišču Krožne ceste z Izletniško potjo, kjer se ureja krožišče. 

K ureditvi dodatnih parkirnih mest na 
Kozlovičevi ulici je občina pristopila na željo 
in pobudo krajevne skupnosti in krajanov, ki 
so bili prepričani, da bi z odstranitvijo dreves, 
zasajenih med posameznimi parkirnimi mesti 
na dveh parkirnih ploščadih pod tamkajšnjimi 
bloki pridobili dodaten prostor za parkiranje 
svojih avtomobilov. Naložba, vredna nekaj 
manj kot 10 tisoč evrov, tako predvideva od-
stranitev dreves in preureditev parkirišča, na 
račun katerega bodo uredili dodatna parkirna 
mesta. Občina bo poleg tega postavila tudi 
tlakovce in uredila stopnišče, ki povezuje dve 
parkirni ploščadi, s čimer bo bistveno olajšan 
dostop do stanovanjskih blokov. Poskrbela bo 
tudi za ozelenitev, in sicer ob robu parkirišča, 
kjer bo zasajenih dvanajst dreves vrste Nava-
dni koprivovec.

Kmalu tudi novo krožišče
Gradbena dela so se medtem začela 

tudi križišču Krožne ceste z Izletniško potjo na 
Markovcu, pod Obalnim domom upokojencev, 

kjer Mestna občina Koper ure-
ja krožišče. Vrednost naložbe 
znaša 68 tisoč evrov, izvajalec 
del pa je podjetje GP Krk d.d. 
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Na Ukmarjevem trgu po 15. uri brezplačno

Z novembrom se je spremenil plačilni režim na parkirišču na 
Ukmarjevem trgu v Kopru, na je katerem parkiranje po 15. uri 
brezplačno. Nespremenjen ostaja režim za parkiranje med 6. in 15. 
uro, ko je treba za prvo uro odšteti 0,50 evra, za vsako nadaljnjo 
pa 1 evro. Spremenjen plačilni režim bo veljal vse do 1. maja, ko 
bo za parkiranje na Ukmarjevem trgu treba plačati vse do 19. ure

Nova parkirna mesta v Klaričevi 
in Kovačičevi ulici ter v Pobegih 
Dodatnih parkirnih mest so se pred kratkim razveselili tudi stanovalci Klaričeve in Kovačičeve ulice. Mestna občina 
Koper hkrati rešuje tudi parkirno problematiko v Pobegih – ob kulturnem domu ureja parkirišče s 37 dodatnimi 
parkirnimi mesti. 

Z novimi parkirnimi 
mesti in ureditvijo pločnika za 
pešce v Klaričevi ulici se je bi-
stveno izboljšala prometna var-
nost, h kateri so prispevale tudi 
dodatna talna in vertikalna pro-
metna signalizacija in ureditev 
hitrostne ovire. V okviru nalož-

be, katere vrednost je znašala 
33.500 evrov, je občina uredila 
še dodatne lokacije zbiranja ko-
munalnih odpadkov.

Dela so se zaključila 
tudi v Klaričevi ulici, kjer je ob-
čina na novo uredila obstoječe 
parkirišče, s tem pa pridobila 

dodatnih devet parkirnih mest. 
Naložba je predvidevala tudi 
preplastitev pločnika in uredi-
tev podpornih zidov. 

Februarja naslednje 
leto bodo Pobegi bogatejši za 
37 parkirnih mest, od katerih 
bosta dve namenjeni invalidnim 

osebam. Koprska občina parki-
rišče ureja na območju nekda-
nje makadamske površine ob 
kulturnem domu v Pobegih, in 
sicer v dveh nivojih - na spodnji 
ploščadi je tako predvidenih 17, 
na zgornji ploščadi pa 20 par-
kirnih mest.
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Preurejena parkirišča pri banki in 
za koprsko tržnico 
Mestna občina Koper je v sodelovanju z Marjetico Koper obnovila talno signalizacijo na določenih parkiriščih, 
predvsem tam, kjer je bilo parkiranje manj udobno zaradi preozkih parkirnih boksov. 

V okviru letošnje faze prenove je bila 
preurejena talna signalizacija na vseh parkiriščih 
za koprsko tržnico in parkirišču za Banko Koper. 
Najpomembnejša novost za uporabnike je pove-
čana širina parkirnih mest na 2,40 do 2,50 metra, 
kar bistveno izboljšuje dostopnost za voznike. 
Parkirišča se dejansko prilagajajo novim dimenzi-
jam avtomobilov, ki so danes večji kot v preteklo-
sti, ko so se načrtovala javna parkirišča. Z razširit-
vijo parkirnih boksov se je sicer zmanjšalo število 
parkirnih mest, in sicer za skupno 50 na vseh par-
kiriščih na območju mestne tržnice in 30 na par-
kirišču za Banko Koper. Mestna občina Koper je 
pri prenovi dala prednost uporabnosti parkirnih 
mest, še zlasti v luči dobro urejene mreže javnega 
parkiranja. 

Prijetna novost v Kopru so tudi prva štiri 
„družinska parkirišča“ na javnih parkiriščih, ki so 
umeščena na parkirišču za koprsko tržnico in so 

namenjena družinam z majhni-
mi otroci. Ta parkirišča so po 
dimenzijah še za 20 % večja od 
preostalih in omogočajo lažji 
vstop in izstop iz avtomobila 
tudi majhnim otrokom in pri-
pomočkom kot so sprehajalni 
vozički. 

Občani in drugi uporab-
niki parkirišč naj bodo 
pri tem vedno pozorni na 
vertikalno signalizacijo 
(table), ki označuje režim 
na območju parkiranja, 
saj bodo v prehodnem ob-
dobju različna parkirišča 
obarvana tako v modri 
kot beli barvi.

Novost, ki je za uporabnike javnih par-
kirišč pomembna je spremenjena bar-
va talne signalizacije. Pravilnik o pro-
metni signalizaciji in prometni opremi 
na cestah (Uradni list RS, št. 99/15 in 
46/17) namreč spreminja barvo pla-
čljivih modrih parkirnih prostorov v 
bele. Trajne označbe na prometnih po-
vršinah so bele barve, medtem ko bodo 
z modro barvo po novem označena le 
parkirna mesta in območja parkirišč, 
namenjena kratkotrajnemu parkira-
nju. Prometno signalizacijo je treba 
uskladiti najpozneje do 6. julija 2026, se 
je pa Mestna občina Koper odločila iz-
vesti obnovo talne signalizacije sproti, 
po rednem letnem programu vzdrževa-
nja, ki ga izvaja Marjetica Koper. 



NALOŽBE

33KP-MOK December 2017 www.koper.si

Zaključena letošnja faza širitve 
pokopališča Škocjan
Gradbena dela za razšitiev osrednjega koprskega pokopališča Škocjan, ki so se začela letos poleti, prehajajo h koncu. 

Prva faza sanacije 
garažne hiše Prisoje 
je sklenjena
Mestna občina Koper je zaključila prvo fazo sanacije garažne hiše Prisoje, 
ki je zajemala popravilo in asfaltno preplastitev zgornje, odprte parkirne 
etaže, z vrisom novih talnih oznak ter čiščenje, sanacijo in prebarvanje 
vseh zunanjih zidov. Sredstva v višini 54.900 evrov (brez DDV) je koprska 
občina zagotovila v okviru proračunskih sredstev. 

Garažno hišo Prisoje je Mestna občina Koper 
prevzela v letu 2014 iz stečajne mase Primorja. Že po 
prevzemu garažne hiše je občina garažno hišo oči-
stila in izvedla osnovna sanacijska dela, z namenom 
povečati uporabnost in varnost objekta, ki je bil pred 
tem le delno zaseden z avtomobili. Garažna hiša je 
odtlej polno zasedena.

Koprska občina bo notra-
nja sanacijska dela garažne hiše 
nadaljevala v prihodnosti, ven-
dar šele po uskladitvi s krajevno 
skupnostjo in krajani, s katerimi 
bo dogovorila tudi način upora-
be garažne hiše. 

Gre za pomembna dela, s katerimi 
Mestna občina Koper zagotavlja pokopne ka-
pacitete za prihodnost. V letošnji fazi razši-
ritve je tako predvidena izgradnja 167 žarnih 
in 44 talnih žarnih grobov. 

V okviru del, za katera je koprska ob-
čina zagotovila 123 tisoč evrov proračunskih 
sredstev, se je izvedel izkop zemljine, uredili 
so se nasipi in podporni zidovi, opravila so 
se končna ureditvena dela površin grobnih 
polj in povezovalnih poti. Urejen je sistem 
odvodnjavanja, drenaže in meteorne kanali-
zacije, izvedena so bila tudi vodovodna dela 
in podzemna instalacijska dela. Območje bo 
po zaključku gradbenih del ozelenjeno.

Mestna občina Koper sicer širitev 
pokopališča Škocjan izvaja etapno in vsako 
leto v proračunu predvidi potrebna finanč-
na za nadaljevanje del. V letu 2016 je širitev 
zajemala izgradnjo 64 klasičnih in 60 talnih 
žarnih grobov, v letu 2018 pa še izgradnja 63 
klasičnih in 66 talnih žarnih grobov. 
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Gradnja 
komunalne 
infrastrukture 
na Škofijah je 
v polnem teku
Septembra so gradbeni stroji ponovno 
zabrneli tudi na Škofijah, kjer koprska 
občina nadaljuje z gradnjo druge faze 
sekundarnega kanalizacijskega omrežja 
na območju II. Škofij. Ob tem naj spomnimo, da je občina v letu 2011, v okviru prve etape 

komunalne ureditve tega območja, kanalizacijsko omrežje vzposta-
vila v pretežnem delu Spodnjih Škofij in v zaselku Fortezza v skupni 
dolžini 2.175 m, kjer je deloma že bil zgrajen ločen sistem omrežja 
fekalne kanalizacije. Zgradila je tudi 58 novih hišnih priključkov 
za 104 gospodinjstva s 317 prebivalci, 1.977 metrov meteorne ka-
nalizacije in obnovila 518 metrov javnega vodovodnega omrežja. V 
letu 2015 je sledilo nadaljevanje te naložbe in gradnja 1.218 metrov 
fekalnih kanalov s pripadajočo infrastrukturo, ki so bili priključeni 
na obstoječi zbirni fekalni kanal Škofije – Iplas – Centralna čistilna 
naprava, kot tudi gradnja 425 metrov meteorne kanalizacije. Poleg 
tega je občina zgradila še 87 hišnih priključkov v dolžini 1.968 me-
trov, za približno 410 prebivalcev, in rekonstruirala 1.150 metrov 
obstoječega vodovodnega omrežja na tem območju.

Dela, ki predstavljajo nadaljevanje 
že izpeljanih naložb v komunalno infrastruk-
turo na območju Škofij, bodo predvidoma 
trajala do julija 2018, ocenjena vrednost ce-
lotne naložbe pa znaša dobrih 1,4 milijona 
evrov. Občina bo v tej fazi zgradila 840,67 
metrov fekalne kanalizacije na območju II. 
Škofij, s pripadajočo infrastrukturo, ki bodo 
priključeni na obstoječi zbirni fekalni kanal, 
in 802,06 metrov meteorne kanalizacije ter 
52 hišnih priključkov. V okviru naložbe pa bo 
rekonstruirala tudi 1.083 metrov obstoječega 
vodovodnega omrežja.
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Na ekoloških otokih je 
strogo prepovedano od-
laganje kosovnih, gradbe-
nih ali nevarnih odpad-
kov. Frakcije odpadkov, 
ki se lahko ločijo (steklo, 
plastična in kovinska em-
balaža, biorazgradljivi 
odpadki, papir in kar-
ton), se nikakor ne smejo 
odlagati v črne zabojnike 
za preostanek odpadkov. 
Nenamensko odlaganje se 
lahko kaznuje z globo v vi-
šini 100 evrov. 

Danes obnovljena, 
pred časom pa dotrajana in 
precej poškodovana cesta med 
Bonini in Pradami je klicala po te-
meljiti obnovi. Številne luknje in 
razpoke na cesti so namreč mar-

za katero je namenila 132 tisoč 
evrov, zagotovila večjo varnost v 
cestnem prometu.

V okviru naložbe je ob-
čina sanirala 900 metrov dolg 
odsek ceste od Boninov do od-

sikateremu krajanu povzročale 
preglavice in ogrožale varnost v 
prometu. Koprska občina je zato 
skupaj s krajevno skupnostjo 
Vanganel prisluhnila krajanom 
in z rekonstrukcijo dela ceste, 

cepa za Cerej in Prade, uredila 
pa je tudi odvodnjavanje. S tem 
je bistveno izboljšala prometno 
varnost, kot tudi poskrbela, da 
ob večjih nalivih cesta ne bo več 
poplavljena.

“Odsek med Bonini in Pradami je bil že nekaj časa 
potreben temeljite obnove. Gre za izredno prometno 
območje, ki pa do obnove ni bilo varno, saj je bila 
cesta v zelo slabem stanju. Glede na to, da se število 
krajanov v Boninih iz leta v leto veča, se posledično 
povečuje tudi prometna obremenitev te ceste. Veseli 
me, da je koprska občina pristopila k temeljiti obnovi 
ceste in s tem krajanom zagotovila večjo varnost,” je 
veliko pridobitev za krajane Boninov in okoliških vasi 
pozdravil predsednik KS Vanganel, Boris Mahne. 

Po delu ceste od Boninov proti Pradam bolj varno
Mestna občina Koper je pred kratkim zaključila s sanacijo dela ceste, ki vodi od Boninov proti Pradam. 

Številne naložbe v nove ekološke otoke
Mestna občina Koper vse bolj udejanja načela 
zelene občine, v okviru katerih pomemben 
del zaseda tudi ravnanje z odpadki. Poleg 
tega se zaveda pomena uresničevanja strogih 
okoljskih zahtev po zagotavljanju visokega 
deleža ločeno zbranih odpadkov na izvoru, 
zaradi česar veliko sredstev vlaga v izboljšanje 
infrastrukture za ravnanje z odpadki. Samo 
v zadnjem mesecu je bilo v prenovo ekoloških 
otokov vloženih 48 tisoč evrov. 

V okviru skupne investicije so se določeni 
ekološki otoki prenovili in dopolnili, drugi so se iz-
vedli povsem na novo. Prenovljen je ekološki otok 
med Vojkovim nabrežjem in Ferrarsko ulico, pri vrt-
cu Ribica. V okviru del se je izvedla betonska plošča, 
ekološki otok pa bo ograjen in ozelenjen. Enaka dela 
bodo izvedena tudi na ekološkem otoku na Parti-
zanski ulici v Šalari. Na ekološkem otoku na Kozlovi-
čevi ulici ob parkirišču pod večstanovanjskimi bloki, 
bo postavljena ograja z nadstraškom in ozelenitvijo. 
Bolj urejeno bo odlaganje odpadkov v Paderni, kjer 
bo ekološki otok prav tako ograjen in ozelenjen. Za-
ključena bodo dela na ekološkem otoku na Krožni 
ulici, ki je bil sicer na novo umeščen že lani. Zaključ-
na dela zajemajo dopolnitev ograje in ozelenitev 
celotnega območja ekološkega otoka. Na obstoječ 
ekološki otok na Razgledni ulici bodo dodana ko-

vinska vrata in urejena ozelenitev zgornjega dela. Val 
investicij zajema tudi dokončanje ekološkega otoka 
na ulici Vena Pilona, nasproti kurilnice na Markov-
cu. Zabojniki bodo odslej nameščeni na urejeni in 
ograjeni betonski ploščadi, ki bo ozelenjena s ple-
zalkami. Povsem na novo pa bo postavljen ekološki 
otok v Prisojah, pod garažno hišo. Ekološki otok bo 
po novem združeval zabojnike za odpadke iz bližnjih 
večstanovanjskih blokov, ki se bodo umaknili iz ob-
stoječih lokacij. 

žNaj spomnimo, da so ekološki otok urejen 
prostor, kjer uporabniki odlagajo ločeno zbrane 
frakcije odpadkov. Ločeno odlaganje odpadkov je 
obvezno za vse, ki so vključeni v sistem ravnanja z 
odpadki Marjetice Koper in je nujno, v kolikor želimo 
doseči visoke okoljske standarde kot skupnost. 
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Uspešne naložbe v KS Boršt 
V najmanjši krajevni skupnosti Mestne občine Koper - krajevni skupnosti Boršt, so letos zaključili s kar nekaj nujno 
potrebnimi investicijami. Med drugim so tako obnovili del glavne ceste, ki pelje od Babičev do Boršta, dvorano 
zadružnega doma in uredili hitrostne ovire. 

»Odkar je župan Boris Popovič, v naši 
krajevni skupnosti vsako leto nekaj naredimo, 
letošnje leto pa prav posebno, saj smo uspeli 
realizirati kar nekaj naložb. Prav zaradi teh ma-
lih naložb, ki so za nas velikega pomena, se naša 
vas širi, vsako leto tako tu zrasteta v povprečju 
dve novi hiši,« je povedal predsednik krajevne 
skupnosti Boršt Josip Kodarin in izrazil veselje, 
da so ob pomoči Mestne občine Koper v leto-
šnjem letu uspeli postaviti tudi hitrostne ovire, 
ki so bile nujno potrebne, predvsem za varnost 
tamkajšnjih otrok. 

Poleg na novo postavljenih cestnih 
ovir, je ena večjih naložb, ki so jih letos izpeljali, 
temeljita sanacija ceste od Babičev do Boršta, 
h kateri je koprska občina pristopila fazno. 
Pred leti je tako že sanirala najbolj kritične 
odseke, ostal je še zadnji del. V okviru nalož-
be, katere vrednost je znašala dobrih 49 tisoč 
evrov, je občina odpravila luknje in poškodbe 
cestišča, sanirala in utrdila bankine, cesto pa v 
zoženih delih razširila in preplastila. Tako je za-
gotovila lažjo prevoznost ter izboljšala prome-
tno varnost.Obnove cestišča so bili zelo veseli 
tudi tamkašnji krajani, saj je sedaj njihova pot 
iz mesta domov bistveno lažja in bolj varna. 

Krajani so se letos poleg tega veselili 
prenove zadružnega doma v Borštu, v okvi-
ru katere je koprska občina sanirala omet in 
električno inštalacijo. Poleg tega je ob domu 
postavila tudi novo javno razvetljavo. Dela se 
medtem nadaljujejo v Glemu, na podpornem 
zidu ob zadružnem domu. Naložba bo sklenje-
na začetek prihodnjega leta. 

»Resnično se moram zahvaliti vsem 
pristojnim na Mestni občini Koper, s katerimi 

odlično sodelujemo. V letoš-
njem letu smo res veliko na-
redili in sedaj že kujemo načr-
te za naslednje leto. Eden od 
projektov, ki smo ga že pričeli, 
v prihodnjem letu pa ga bomo 
dokončno realizirali je posta-
vitev optike v Laborju, » je še 
povedal predsednik KS Boršt 
Josip Kodarin.
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Januarja bomo izbirali Županovo vino 
in Županovo oljčno olje 2018
Mestna občina Koper je že enajsto leto zapored objavila natečaja za Županovo vino in oljčno olje. Rok za 
prijavo je 9. januar 2018.

Natečaja, na katera se 
lahko prijavijo lokalni vinarji 
oziroma oljkarji, sta objavlje-
na na uradni občinski spletni 
strani www.koper.si, rok za 
prijavo pa je 9. januar 2018. 
Strokovna komisija bo najbolj-
še vino in oljčno olje, ki bosta 
prejela laskavi naziv Županovo 
vino in Županovo oljčno olje 
za leto 2018, razglasila 26. ja-
nuarja 2018 na zaključni pri-
reditvi v dvorani Sv. Frančiška 
Asiškega. 

Sicer pa bo Mestna ob-
čina Koper vsem sodelujočim 
na natečaju za Županovo oljč-
no olje 2018, katerih vzorci 
oljčnega olja so bili vključeni 
v svetovno priznani vodnik 
Flos Olei 2018 in bodo svoje 
vzorce oljčnega olja prijavili 

na mednarodno tekmovanje tudi v letu 2018 
(za vodnik Flos Olei 2019), krila strošek prijave 
za en vzorec oljčnega olja. 

Vino in oljčno olje kot odlično 
protokolarno darilo 

Zmagovalna vina in oljčna olja, ki se pona-
šajo z nazivom Županovo vino oziroma Župano-
vo oljčno olje, Mestni občini Koper zadnja leta 
odlično služijo v protokolarne in promocijske na-
mene. Tako bo občina tudi v novem letu od zma-
govalca naziva Županovo oljčno olje 2018 odku-
pila predvidoma najmanj 250 steklenic oljčnega 
olja, 150 steklenic oljčnega olja 1. spremljevalca 
in 100 steklenic oljčnega olja 2. spremljevalca ter 
najmanj 500 steklenic zmagovalca naziva Župa-
novo vino 2018. Prav tako sta lično zapakirani 
steklenici Županovega vina oziroma oljčnega olja 
lahko pristno darilo za vaše najbližje ali poslovne 
partnerje. Steklenico Županovega vina in oljčne-
ga olja lahko nakupite tudi v Turistično-informa-
cijskem centru Koper v Pretorski palači.

Flos Olei – tudi letos šest oljkarjev iz 
naše občine 
Tudi letos so oljkarji Mestne občine Koper 
s svojimi vzorci oljčnega olja sodelovali na 
mednarodnem tekmovanju, ki prinaša uvr-
stitev v svetovno priznani vodnik oljčnih olj 
Flos Olei. Med oljkarji iz 51 držav na 5 kon-
tinentih se je v vodič Flos Olei 2018 uvrsti-
lo kar sedem oljkarjev, od tega jih je šest iz 
Mestne občine Koper: Miran Adamič - Ron-
kaldo, Ekološka Kmetija Bem - Boris Sabadin, 
Ekološka Kmetija Bočaj, Vanja Dujc, Oljčno 
Olje Jenko in Olje Morgan.

Aktualni nosilec naslova Županovo vino 2017 je Refošk 2015 iz vinske kleti Vina-
les, nosilec naslova Županovo oljčno olje 2017 pa je Cuvée 2016 Oljarne Lisjak. 

Vsi zainteresirani za sodelovanje na natečajih ali za nakup večjih količin vin in oljčnih olj se za dodatne informacije lahko 
obrnejo na Turistično organizacijo Koper.
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IRONMAN 70.3 prihaja v slovensko Istro 

Koper bo osrednje 
prizorišče tega svetovno pre-
poznavnega dogodka, čeprav 
bodo športni navdušenci zav-
zeli domala celo slovensko 
Istro, saj se bo spremljevalni 
program prireditve odvijal tudi 
v Ankaranu, Izoli, Portorožu 
in Piranu. Tako se bo plavalni 
del tekmovanja odvijal v Ko-
pru, z začetkom in koncem na 
Ukmarjevem trgu. Sledil bo 
kolesarski del. 90,1 km dolga 
kolesarska proga, ki bo tek-
movalce peljala kar skozi dve 
državi – Slovenijo in Italijo – bo 

23. septembra 2018 
se bodo triatlonci zbrali v slo-
venski Istri, kjer se bodo soo-
čili z izzivom I FEEL SLOVENIA 
IRONMAN 70.3 Slovenian Is-
tria. Tekmovalci tega polovič-
nega IRONMANa bodo najprej 
preplavali 1,9 km, takoj zatem 
prekolesarili 90 km in nazad-
nje pretekli še polovični ma-
raton – 21,1 km. In vse to brez 
prekinitev. 

vodila najprej skozi koprsko staro mestno jedro 
in nato proti Ankaranu. Kmalu zatem bodo tek-
movalci prečkali državno mejo med Slovenijo 
in Italijo in nekaj časa vozili ob italijanski obali. 
Ob vrnitvi nazaj v Slovenijo se bodo povzpeli na 
Osp, sledila bosta še dva vzpona, in sicer do Sv. 
Antona in Šmarij. Proga se bo končala z dolgim 
spustom, kjer bodo tekmovalci uživali v razgle-
du na znane slovenske turistične destinacije – 
Koper, Izolo in Piran.

V zadnjem delu preizkusa, teku, pa se 
bodo tekmovalci podali po obalni cesti iz Ko-
pra do Izole in nazaj, ter nato ta 10,5 kilometrski 
krog še enkrat ponovili. Končni cilj slovenske 
edicije tega svetovno znanega tekmovanja bo 
na koprski promenadi. 

Konec septembra 2018 bodo mesta v slovenski Istri preplavili IRONMAN navdušenci.

Začetek tekmovanja IRONMAN sega v leto 1978, ko se je med mornariškim 
oficirjem Johnom Collinsom in njegovimi prijatelji športniki razvila vro-
ča debata o tem, kateri športniki imajo največ kondicije: plavalci, kolesar-
ji ali tekači. Collins je pozneje skupaj z ženo organiziral prvo tekmovanje 
IRONMAN, v katerem sta združila tri najtežja vztrajnostna tekmovanja na 
otoku. Leta 1980 je tekmovanje prvič prenašala televizijska mreža ABC in 
s tem dogodku prinesla svetovno prepoznavnost. Danes na tisoče triatlon-
cev iz vsega sveta preizkuša svoje meje in dokazuje prijateljem, družini ali le 
sebi, da še kako drži rek “Vse je mogoče.”

Direktorica STO mag. Maja Pak je povedala: »Veseli me, da Slovenska turistična organizaci-
ja partnersko sodeluje pri prvi izvedbi prestižnega dogodka I FEEL SLOVENIA IRONMAN 
70.3 Slovenian Istria, ki bo v prihodnje tudi del tripartitnega tekmovanja v Sloveniji, Dubaju in 
Bahrainu. Skupaj s štirimi obmorskimi destinacijami, Koprom, Izolo, Ankaranom in Piranom, 
bomo predstavili Slovenijo kot zeleno, aktivno in zdravo destinacijo za petzvezdična doživetja 
udeležencem triatlona in vsem, ki bodo dogodek spremljali. Mednarodna razsežnost daje do-
godku dodatno težo s pozicioniranjem Slovenije na naših ciljnih trgih v segmentu zahtevnejših 
ciljnih skupin, še posebej pa v zalivskih državah. Hkrati bodo ob robu tega športnega dogodka v 
treh državah tekmovanja potekali tudi poslovni dogodki.«

Prihod IRONMANA v Slovenijo je poz-
dravil tudi eden najboljših triatloncev v 
Sloveniji Jaroslav Kovačič. Dodal je, da 
mu je proga všeč in da bo kolesarska eta-
pa precej zahtevna, kar pa njemu osebno 
dokaj ustreza. 

I FEEL SLOVENIA IRONMAN® 70.3® Slovenian Istria se bo ponašal z edinstveno kolesarsko 
progo, ki pelje skozi dve državi – Slovenijo in Italijo.
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IRONMAN bo povezal slovensko Istro 
Javnosti so prihod Ironmana v Slo-

venijo premierno razkrili v začetku decembra 
v koprski Pretorski palači, kjer so predstavniki 
vseh štirih občin, na območju katerih poteka 
trasa IRONMAN in direktor I FEEL SLOVENIA 
IRONMAN 70.3 Slovenian Istria Milan Eržen 
podpisali tudi pismo o nameri o sodelovanju v 
letu 2018. Poleg organizatorja in predstavnikov 
občin se je novinarske konference udeležil tudi 
regionalni direktor IRONMANA za Južno Evro-
po in Srednji Vzhod Nico Aeschimann.

“Z ekipo smo se trudili več let, da pripe-
ljemo to svetovno znano tekmovanje tudi 
v našo regijo. Za nas je to veliko več kot 
le športno tekmovanje. Je tudi promocija 
življenjskega stila, ki ga tako dobro od-
raža znamka I FEEL SLOVENIA skozi 
spodbujanje zelene, aktivne in zdrave 
Slovenije,” je na novinarski konferenci 
povedal Milan Eržen, direktor I FEEL 
SLOVENIA IRONMAN® 70.3® Sloveni-
an Istria. 

V Slovenski turistični organizaciji (STO) prepoznavajo trajnostni razvoj 
kot ključno razvojno usmeritev turizma v Sloveniji, zato so vzpostavili 
nacionalni in certifikacijski program - Zeleno shemo slovenskega turizma. 

Mestna občina Koper v pričakovanju 
znaka Slovenia Green Destination 
Mestna občina Koper bo v novem letu prejela znak Slovenia Green Destination, kar bo še korak dalje pri promociji 
naše občine kot zelene in trajnostno naravnane destinacije.

tudi Mestna občina Koper, ki se je skozi vse leto 
s svojimi zelenimi prizadevanji, ukrepi in rešit-
vami potegovala za pridobitev znamke Slovenia 
Green Destination. Občina je sprejela tudi t.i. ze-
leno politiko, ki je temeljna zaveza destinacije, da 
deluje po trajnostnih načelih in si nenehno pri-
zadeva za izboljšave. Konec novembra je občina 
oddala vso potrebno gradivo, zdaj pa čaka le še 
na končni pregled, ki je obenem tudi pogoj za 
izdajo mednarodne priznane ocene trajnosti po 
standardu Slovenia Green. 

Hiškam slovenske Istre znak Slovenia Green 
Accomodation
Sicer pa so v letošnjem letu kot prvi nastanit-
veni obrat v Mestni občini Koper znak Slovenia 
Green Accomodation pridobile Hiške slovenske 
Istre v Truškah. Te se namreč že vse od leta 2007 
usmerjajo k trajnostnemu turizmu in povezo-
vanju lokalnih turističnih ponudnikov. Ponudbo 
sob in apartmajev od leta 2011 nadgrajuje razvoj 
inovativnih turističnih produktov – hišk. Te kot 
imitacija starih istrskih hiš, s pergolo, ognjiščem 
in sadovnjakom omogočajo pristno doživetje 
dediščine slovenske Istre. Hiške slovenske Istre 
so bile kot inovativni pristop v turizmu prepoz-
nane tako na lokalni kot državni ravni (nagrada 
na natečaju Razvoj MOK idej 2011 in Snovalec 
2012).

V začetku letošnjega leta je Slo-
venska turistična organizacija 
(STO) v sodelovanju z medna-
rodno organizacijo Green De-
stinations in Zavodom tovarna 
trajnostnega turizma Goodpla-
ce pozvala slovenske destinaci-
je in ponudnike, naj se vključijo 
v Zeleno shemo slovenskega 
turizma. Na poziv se je med 12 
novimi destinacijami prijavila 
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Turistična strategija Kopra brez glasu proti
Občinski svet Mestne občine 
Koper je na novembrski seji 
sprejel Strategijo razvoja 
in trženja turizma v Mestni 
občini Koper do leta 2025.

Sicer pa strategija opre-
deljuje pet prioritetnih razvoj-
nih področij, in sicer Produkti 
in doživetja, Trajnostni razvoj, 
Infrastruktura, Trženje in Pove-
zovanje. Med ključne turistične 
produkte destinacije strategija 
postavlja aktivni mediteranski 
oddih, odkrivanje kulture in na-

rave, gastronomijo in prireditve, med nosilne ni-
šne destinacijske produkte pa pomorski potniški 
turizem, športni turizem in plezanje. Skozi turizem 
želi občina v sodelovanju s turističnimi ponudniki 
še naprej aktivneje oživljati zgodovinsko mestno 
jedro in zeleno podeželje, na inovativne in drzne 
načine povezati 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, dobra zgodba za vse – prijazna za 
ljudi, ki tukaj živimo, uspešna za tiste, ki tu delajo in 
prijetna za ljudi, ki Koper obiščejo. Predvsem pa pri-
hodnji razvoj turizma snujemo na štirih vrednotah 
– trajnosti, avtentičnosti, drznosti in partnerstvu.

Strategija obsega približno 160 strani in ve-
lja za razvojno-trženjski strateški načrt turizma, ki 
je nastal kot eden od rezultatov projekta PUT-UP 
ISTRE, sofinanciranega v okviru Operativnega pro-
grama Slovenija-Hrvaška 2007-2013 iz sredstev 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacional-
nih sredstev. 

Mestna občina Koper se bo v naslednjem ko-
raku lotila še priprave strategije kulture in kulturne-
ga turizma oziroma t.i. Lokalnega programa kulture. 

Strategija turizma je nastajala v tesnem sodelovanju projektne skupine, 
sestavljene iz predstavnikov Mestne občine Koper, predstavnikov turistič-
nega gospodarstva in drugimi lokalnimi turističnimi deležniki ter zuna-
njima izvajalcema strategije. Končno vsebinsko obliko je dobila z upošte-
vanjem smernic nove razvojne strategije turističnega razvoja Slovenije, ki 
je bila prav tako sprejeta v letošnjem letu. 

Kopru tudi uradno v roke nagrada EDEN
Sredi novembra so na gradu Jable v Mengšu podelili nagrade EDEN. 

Zatem, ko so konec avgusta 
destinacijo Koper okronali z la-
skavim naslovom Evropska desti-
nacija odličnosti (EDEN), je sredi 
novembra na gradu Jable v Men-
gšu sledila tudi uradna podelitev 
priznanja, katerega letošnja rdeča 
nit je kulturni turizem. Kot je ob 
tej priložnosti povedal podžupan 
koprske občine Peter Bolčič, ki 
je v imenu koprske občine prev-
zel priznanje, je nagrada rezultat 
»drzne odločitve župana Borisa 

Popoviča izpred kakih 15 let, da zaspano, sivo, prista-
niško mesto Koper spremeni v turistično destinacijo. 
Podlago smo imeli v izjemni kulturni dediščini, vsee-
no pa so bila potrebna številna investicijska vlaganja 
in predvsem spodbuda vsem deležnikom, da nam 
sledijo«. Poleg zmagovalnega Kopra so bile finalistke 
letošnjega izbora še destinacije Radol'ca, Ptuj, Kras in 
Slovenske Konjice.

Sicer pa je nagrada EDEN za Koper izjemnega 
pomena z vidika promocije in večanja prepoznav-
nosti, pomembna pa je tudi zato, ker je prav kultura 
nosilna tema promocije slovenskega turizma v letih 
2018 in 2019. 
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Koper bo gostil evropski prvenstvi 
v odbojki na mivki in vaterpolu 
Univerzitetna športna zveza Primorske (UŠZP) je pri Evropski univerzitetni športni zvezi (EUSA) uspešno 
kandidirala za izvedbo dveh tekmovanj - Koper bo tako v letu 2019 gostil evropsko univerzitetno prvenstvo v odbojki 
na mivki in prvenstvo v vaterpolu.

Univerzitetna športna zveza Primorske 
(UŠZP) se je skupaj s Slovensko univerzitetno 
športno zvezo (SUSA) se za kandidaturo od-
ločila po uspešni izvedbi letošnjega evropske-
ga univerzitetnega pokala v vaterpolu, ki ga je 
med 10. in 16. julijem gostil prav Koper. Zato jo 
je Evropska univerzitetna športna zveza (EUSA) 
določila tudi za organizatorico prvenstva, ki bo 
julija leta 2019. 

Vaterpolo sodi med nova tekmova-
nja, saj ga je EUSA premierno izvedla na lanskih 
evropskih univerzitetnih igrah v Zagrebu in na 
Reki, na katerih je sodelovalo 15 ekip, letos pa 

je sledila še prva izvedba evropskega univerzite-
tnega pokala v Kopru, na katerem je sodelovalo 
šest ekip.

Poleg tekmovanja v vaterpolu je na kole-
darju EUSA za leto 2019 še Evropsko univerzitetno 
prvenstvo v odbojki na mivki, ki ga bo prav tako go-
stil Koper. “Vesel sem, da smo pridobili organizacijo 
evropskega univerzitetnega prvenstva v odbojki na 
mivki in vaterpolu. Koper bo tako bogatejši za do-
daten mednarodni dogodek, UŠZP in študenti, ki se 
tam udejstvujemo, pa bomo lahko pridobili drago-
cene in pomembne izkušnje s področja organizira-
nja mednarodnih športnih projektov. Veseli bomo 

vseh mladih udeležencev, ki bodo 
na prvenstvih zastopali svoje uni-
verze. Zahvala gre tudi Mestni 
občini Koper in županu Borisu 
Popoviču, ki podpira naše ideje, 
ter seveda vodstvu Univerze na 
Primorskem, ki nam nesebično 
stoji ob strani pri naših športnih 
podvigih,” je o tej tematiki pojas-
nil Seit Demiri, podpredsednik 
SUSA in predstavnik Študentske 
organizacije Univerze na Primor-
skem.

Na prvenstvu je sodelovalo 
15 evropskih držav s preko 300 
tekmovalci.Reprezentanca TKF 
Slovenije je štela deset tekmoval-
cev ter tri spremljevalce. Ekipo 
so spremljali predstavnik zveze 
Dušan Zorko, sekretar zveze Fredi 
Ravnik, uradni fotograf Izet Karalič 
in strokovni vodja Stojan Šestan.

Zlato za judoista 
Luko Perkoviča 

Na Evropskem kadetskem pokalu, na 
katerem je nastopilo 263 tekmovalcev in tek-
movalk iz 17 držav je zmagal prav domačin Luka 
Perkovič, sicer član Judo kluba 15. maj Marezige, 
poleg njega pa so se odličnih uvrstitev veselili še 
nekateri drugi slovenski judoisti. 

Judo klub 15. maj Marezige je v oktobru 
skupaj z judo športnimi šolami priredil 
Evropski kadetski pokal Koper 2017, na 
katerem je slavil domač judoist. 

Mladi karateisti s prvenstva bronasti 

Člana koprskega kluba, ki sta v Romuniji v mes-
tu Cluj – Napoca pokazala odlično borbo sta Kaja 
Dujmovič in Jure Pleša. Medalji sta osvojila v disci-
plini Enbu mixed v kategoriji kadetov/mladincev.

V kategoriji kadetinje ekipno je slovenska eki-
pa v sestavi Jasna Karalič, Kaja Dujmovič in Mag-
dalena Cvijetič pristala na nehvaležnem 4. mestu. 
Zanje je bila usodna ekipa iz Ukrajine, slavile so 
Poljakinje.

Tradicionalna Karate Federacija Slovenije je na Evropskem prvenstvu 
World traditional karate federation v novembru dosegla zavidljive 
uvrstitve svojih članov. TKS Samurai Koper se tako lahko pohvali s kar 
dvema bronastima medaljama. 
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Koper gostil tudi državno 
prvenstvo v morskem kajaku
Konec novembra se je med portoroškim Bernardinom in koprsko Žusterno odvilo 4. državno prvenstvo v morskem 
kajaku, ki se ga je udeležilo 58 tekmovalcev in tekmovalk iz 10 slovenskih klubov 

Med skupno 65 tekmovalci, ki so se v kajakih 
enosedih, kajakih dvosedih, kajakih kanujih in SUPih 
(deskah) pomerili na 16-km razdalji, sta bila abso-
lutno najhitrejša Jošt Zakrajšek (KKK Tacen) in Lea 
Prodan (KKK Žusterna) v kajakih enosedih, ki sta 
poleg zlatih odličij v svojih kategorijah prejela tudi 
Pokal Kopra, po katerem se tekmovanje imenuje. 
Zakrajšek je v cilj prispel prvi, za to pa je potreboval 
natanko 1 uro in 4 minute, Prodanova pa 1 uro in 
30 minut.

V kategoriji »člani« K1 sta se za Zakrajškom 
uvrstila še Simon Oven in Anže Urankar (oba iz KKK 
Ljubljana), v kategoriji »mladinci« K1 pa so slavili 
Urban Novak (KK Simon), David Franca in Peter 

Karas (oba KKK Žusterna). Med »veterani« se je 
najbolje odrezal Pavel Kuralt (KK Nivo Celje), sledila 
sta mu Matjaž Avšič (KKK Čatež) in Jože Hafner(ŠD 
Kondor Godešič). Moški so se pomerili tudi v kajaku 
dvosedu K2, najboljši dvojec sta bila Peter Kalan in 
Jure Kalan, drugo mesto sta dosegla Niko Svoljšak 
in Lapanja (oba dvojca KKK Bohinj), tretje mesto pa 
sta zasedla Martin Gale in Nejc Gale (KK Simon).

Med ženskami so se v kategoriji »članice« 
v K1 najbolje odrezale Lea Prodan, za njo pa še Zala 
Zanoškar (KK Nivo Celje), ki sta bili tudi prva in dru-
ga med mladinkami, ter Bernarda Podbevšek (KKK 
Žusterna), med mladinkami pa se je na tretje mesto 
uvrstila Živa Jančar (KK Simon). V kategoriji »vete-

ranke« je nastopila le Eva Ferjan.
Najhitrejši SUPar, Peter 

Baričevič (Klub KEKA) je v cilj 
priveslal v 1 uri in 55 minut, dru-
gi pa je bil Edi Campagnaro (KKK 
Orka).

Tokratne tekme se je ude-
ležil tudi Andrej Jelenc, nekdanji 
svetovni prvak v kajaku na divjih 
vodah in sedanji direktor Kajaka-
ške zveze Slovenije, ki je dogodek 
soorganizirala z domačim klu-
bom KKK Žusterna in ankaran-
skim KKK Orka.

Na 4. državnem prvenstvu 
v morskem kajaku je sode-
lovalo 10 slovenskih klubov, 
med njimi KKK Žuster-
na, KKK Orka, KKK Lju-
bljana, KKK Bohinj, KKK 
Čatež, KKK Tacen, KK Si-
mon in KK Nivo Celje, ŠD 
Kondor Godešič, KK Skok 
Šport) in 7 iz madžarskega 
KK Tolna. 

Koprčani odlični tudi v cheerleadingu 
Danimir Azirović in Ela Sabadin, člana Športnega kluba FlipCapris iz 
Kopra, sta na 9. svetovnem prvenstvu v cheerleadingu, ki ga je v novembru 
gostilo mesto Takasaki na Japonskem, v kategoriji partnerskih dvigov 
zasedla vrhunsko 4. mesto. Aktualna evropska prvaka sta s tem ponovno 
dokazala, da sodita v sam svetovni vrh te športne panoge.

Mlada koprska upa v cheerleadingu sta 
zavidljive uspehe dosegla v močni konkuren-
ci - tekmovanja se je namreč udeležilo več 
kot 100 skupin iz 28. držav. Poleg odličnega 
4. mesta, ki sta ga Danimir Azirović in Ela Sa-
badin osvojila v konkurenci 17 parov, sta se 
skupno uvrstila na odlično drugo mesto. 

Članici slovenske reprezentance sta bili 
tudi odlična Urša Balent in Kristina Etling iz 

ŠKD Frklje, ki sta v kategoriji 
cheer plesnih parov med 15 
pari zasedli 6. mesto. Nas-
lednje svetovno prvenstvo v 
cheerleadingu bo leta 2019, 
za organizacijo pa se poleg 
Ekvadorja in Kazahstana po-
teguje tudi Slovenija.
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Boris Popovič, župan z najdaljšim 
mandatom v zgodovini Kopra
Od sredine decembra je v atriju Palače Belgramoni Tacco na ogled razstava »Od podestata do župana«, ki skozi 
časovnico pripoveduje o glavnih podestatih od leta 1186 do konca Beneške Republike, o županih in predsednikih 
skupščin občin vse tja do aktualnega župana Borisa Popoviča. 

»Razstava pripoveduje o več kot sto-
tih voditeljih Kopra in nam prvič predstavlja 
sosledje mestnih vodij in njihove glavne do-
sežke skozi lahko berljiv časovni trak. Bogatijo 
jo tudi kipi in portreti nekaterih zgodovinskih 
osebnosti, ki so danes del stalnih muzejskih 
zbirk v palači Belgramoni Tacco,« je ob tem 
povedal Jure Vuga. 

»Razstava nam razkriva, kako so se 
menjavali vodje našega mesta in hkrati ustvar-
jali naše mesto, med drugim pa nas opominja 
tudi na čas, ki ga živimo danes in na razvoj, ki 
smo ga doživeli v zadnjih 15 letih. Živimo na 
najlepšem koščku tega sveta in na to moramo 
biti ponosni,« je ob otvoritvi razstave dejal 
prvi mož koprske občine Boris Popovič. 

Razstava, ki je plod 
raziskovalnega dela umetno-
stnega zgodovinarja dr. Jureta 
Vuge smiselno povezuje pretek-
lost in sedanjost ter predstavlja 
zgodbo o mestu skozi ljudi, ki so 
bili odgovorni zanj. Na razstavi 
so predstavili tudi visokoreso-
lucijsko reprodukcijo slike Vi-
ttoreja Carpaccia o podestatu 
Sebastianu Contariniju, ki letos 
praznuje 500 letnico, prvič pa je 
bil predstavljen tudi portret ak-
tualnega župana Borisa Popovi-
ča, ki ga je naslikal mlad in na-
darjen akademski slikar Rihard 
Lowenbein. 
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Silvestrski sijaj za slovo, Zadnje lune 
pa uvertura v gledališko leto 2018
Pogovarjali smo se z direktorico Gledališča Koper, ki je zaokrožila pestro gledališko dogajanje v letu, ki se izteka, ob 
tem pa napovedala tudi nekaj prihajajočih dogodkov, s katerimi koprski hram kulture vstopa v leto 2018. 

Letošnje leto je bilo programsko pestro, žal pa 
ga je zaznamovala tudi velika izguba za sloven-
sko gledališče, saj se je od nas poslovil Gašper 
Tič. 

Tudi letos je bogat program koprskega 
gledališča predvideval pet premier, med njimi 
velja izpostaviti muzikal Trač, ki smo ga zasno-
vali skupaj z Mestnim gledališčem Ljubljanskim. 
Gre za predstavo v režiji našega Jake Ivanca, v 
igralski zasedbi Roka Matka, ki jo je občinstvo 
pospremilo s stoječimi ovacijami, nad njo pa so 
bili navdušeni tudi srednješolci. Pod avtorstvo 
teksta se je seveda podpisal nepozabni in žal 
prehitro preminuli Gašper Tič, otrok koprskega 
gledališča, ki je z mestom zrasel in je prve igral-
ske korake naredil prav na našem odru. Koper 
ga je zaznamoval in oblikoval, v Ljubljano je od 
tod s seboj ponesel neverjetnem občutek za ko-
medijo, za ritem, za verz in to je z leti še naprej 
razvijal. Bil je človek, ki je, da bi lahko služil svo-
jemu poklicu, razumel različne skrajnosti člo-

veškega življenja. Za nas je njegov odhod velika 
izguba, izguba za teater in komedijo. 

Na katere dosežke pa ste najbolj ponosni?
Ponosna sem na vsebine in program, 

ki ga namenjamo najmlajšim. To nam vzame ve-
liko časa in energije, vendar je vredno truda. Iz-
postavila bi Festival Svetilnik, ki je v sedmih letih 
zrasel v enega osrednjih, celo napomembnejših 
gledaliških festivalov – letos ga je tako v štiri-
najstih dneh obiskalo 7200 otrok, imeli smo 53 
dogodkov. Festival je med drugim priča, da smo 
povezani in dobro sodelujemo tudi z osnovnimi 
šolami, ki so naši partnerji v tem projektu, saj 
se tudi sami vse bolj zavedajo, da je gledališče 
potrebno za normalen razvoj otrok, njihovega 
čustvovanja, mišljenja. In vesela sem, da se naša 
misel, da mora otrok vsaj enkrat letno v gledali-
šče, skozi ta projekt resnično udejanja. Svetilnik 
pa je tudi ime časopisa, ki je, upam si trditi, pro-
jekt brez primere, v katerem sodeluje več javnih 
zavodov ne samo ene občine. Na ta projekt smo 
strašno ponosni, v februarju pa bo obeležil tudi 
svoje prvo desetletje. 

Smo pa ponosni tudi na naš dijaški 
abonma oziroma kar dva - mislim, da smo eno 
redkih gledališč, v katerega se dijaki sami vpisu-
jejo, individualno in po svoji volji. Za njih tako 

že drugo leto zapored priprav-
ljamo poseben program, ki je 
malce bolj atraktiven. In dvora-
na je polna, ne morem prodati 
niti enega dodatnega sedeža, 
kar me resnično navdaja z upa-
njem. 

Napoved za prihodnje leto?
Za silvestrovo prip-

ravljamo pester program, 
predstavo Silvestrski sijaj, ki 
bo navdušil z osmimi čelisti. Ti 
pripravljajo pester repertoar, 
ki ga bodo obogatili baletniki v 
koreografiji baletne plesalke in 
koreografinje Valentine Turcu. 
Zadnje lune pa so naša prva 
premiera, ki jo bomo uprizorili 
že v januarju. Glavno ime pred-
stave je Boris Cavazza, ki je z 
nami ustanavljal to gledališče in 
ga pripeljal na neko raven, zara-
di njega so ljudje prihajali sem 
in zato sem ponosna, da se je 
odločil, da bo zaokrožil svojih 
50 let igranja ravno v Kopru in 
to s predstavo Zadnje lune. 

Program / Programma: 
G. P. Telemann,  
J. S. Bach,  
H. Villa-Lobos,  
J. McHugh – D. Fields,  
G. Gershwin,  
V. Youmann,  
A. Piazzolla,  
P. McCartney – J. Lennon,  
C. Velázquez, J. Ben

Glasbeno-plesni večer / Una  serata di musica e danza

CelloArt in solisti Baleta SNG Maribor / CelloArt e i solisti 

del Balleto del TNS di Maribor
Koreografinja / Coreografa: Valentina Turcu

Lo scintillio  
di San Silvestro

info@gledalisce-koper.si
www.gledalisce-koper.si

✆ 05 663 43 80
  GledalisceKoper

 TeatroCapodistria

Nedelja / Domenica, 31. 12., 20.30
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Informacije in prodaja vstopnic: + 386 (0)5 663 43 80, info@gledalisce-koper.si, www.gledalisce-koper.si

ZADNJE  
LUNE

Furio Bordon

(Le ultime lune)

Prevajalec 
Vanja Pegan
Režiser 
Dušan Mlakar
Scenograf 
Voranc Kumar
Kostumograf 
Alan Hranitelj
Glasbena opremljevalka 
Darja Hlavka Godina
Oblikovalec svetlobe 
Jaka Varmuž

Igralci 
Boris Cavazza
Anja Drnovšek 
Rok Matek

Predpremieri:  10. in 11. januar 2018 ob 20. uri v Gledališču Koper 
Premiera:   12. januar 2018 ob 20. uri v Gledališču Koper 
Ponovitvi:   13. januar 2018 ob 20. uri v Gledališču Koper,  

19. januar 2018 ob 20. uri v Kulturnem domu Izola

Sezona 2017/2018, uprizoritev 5

Foto Jaka Varmuž, oblikovanje DAV
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Ustvarjamo preveč odpadkov
Prebivalec Slovenije je v letu 2016 v povprečju proizvedel 476 kilogramov odpadkov, to je 1,3 kilograma odpadkov na dan. V 
Sloveniji je tako v letu 2016 nastalo skoraj kar 982.000 ton komunalnih odpadkov. Od tega jih je bilo 67 % zbranih ločeno 
(skoraj 660.000 ton). Ne ravno spodbuden podatek, saj se je delež ločeno zbranih odpadkov znižal v primerjavi z letom 2015, 
ko je dosegal 69 %, medtem ko je bilo v letu 2016 ustvarjenih celo 6 % več komunalnih odpadkov v primerjavi z letom 2015. 

V letu 2016 je največ ko-
munalnih odpadkov nastalo v 
obalno-kraški statistični regiji 
(577 kg na prebivalca), najmanj 
pa v zasavski statistični regiji 
(329 kg na prebivalca). Večji 
delež odpadkov je značilen za 
turistične regije zaradi vpliva, 
ki ga ima turizem na nastanek 
odpadkov. 

V mestni občini Koper 
in občini Ankaran je v letu 
2016 nastalo 22.405 ton ko-
munalnih odpadkov, kar je za 
7% več kot leta 2015. Delež 
ločeno zbranih komunalnih 
odpadkov se je v primerjavi z 
letom 2015 zvišal iz 38,06 % 
na 39,2 %. V letu 2016 je bilo 
zbranih kar kar 13.622.430 me-
šanih komunalnih odpadkov, 
5 % več kot v prejšnjem letu. 
Naj izpostavimo, da večji del 
mešanih komunalnih odpad-
kov predstavljajo nepravilno 
ločeni odpadki na izvoru, ki 
bi se lahko enostavno ločili in 
odložili v namenske zabojnike 
za frakcije. Poleg negativnega 
okoljskega vpliva, imajo sla-
bo ločeni odpadki negativen 

finančni učinek, saj predstavljajo pomemben 
delež v stroških ravnanja z odpadki. Zato je lo-
čevanje odpadkov na izvoru, v gospodinjstvih, 
nujno, saj s tem zagotavljamo kakovostne suro-
vine za reciklažo, prihranimo pomembne ener-
getske vire in prihranimo pri stroških ravnanja 
z odpadki. 

 
UČINKOVITA RABA VIROV IN KONCEPT 
KROŽNEGA GOSPODARSTVA

Ključnega pomena pri prizadevanju za 
povečanje učinkovitosti rabe virov je pojem 
»krožnega gospodarstva«. S preprečeva-
njem nastajanja ter pripravo za ponovno upo-
rabo in recikliranje odpadkov pridobivamo 
snovi oziroma materiale iz obstoječih, že pro-
izvedenih virov. Pri tem se zmanjšujejo potrebe 
po naravnih virih, porabimo manj energije in 
zmanjšamo negativne vplive na okolje. Za pre-
hod na krožno strategijo ravnanja z odpadki so 
potrebne korenite spremembe, ki vključujejo 
celoten življenjski krog izdelkov, ki se začne z 
zasnovo samega izdelka in izbiro materiala, nje-
gove izdelave in prenehanje uporabe. Za spre-
membe pa so potrebne tudi sodobne poslovne 
prakse in modeli, ki dajejo prednost uporabi in 
ne lastništvu. 

PREPREČEVANJE ODPADKOV
Ocenjuje se, da bomo v svetovnem merilu 

v manj kot 20 letih potrebovali 50% več hra-

ne in 45% več energije. V perspektivi poveča-
ne potrošnje razpoložljivi viri ostajajo ome-
jeni. Rezultat tega je preobremenitev planeta 
ter posledično pomanjkanje surovin in živil. 
Vsako leto v EU porabimo skoraj 15 ton suro-
vin na osebo, medtem ko vsak državljan EU v 
povprečju ustvari več kot 4,5 tone odpadkov 
na leto. S prehodom na krožno gospodarstvo 
se preusmerjamo na ponovno uporabo, popra-
vila, obnovo, recikliranje obstoječih surovin in 
proizvodov. Kar je nekoč veljalo za »odpadek«, 
lahko postane vir. Za krožno gospodarstvo je 
značilno, da so že od vsega začetka vsi materiali 
in izdelki zasnovani tako, da čim dlje v svojem 
življenjskem ciklu ohranjajo vrednost in so v 
uporabi ter čim pozneje ali nikoli ne postanejo 
odpadek. 

Letos je bil 2. avgust dan, ko je človeštvo 
prekoračilo celotno predvideno letno količino 
porabe naravnih virov. Dan prekoračitve Zemlji-
nih zmožnosti predstavlja dan, ko povpraševa-
nje 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 sep-
tembra. Pomik datuma kaže na to, da človeštvo 
izrablja naravo kar 1,7-krat njene sposobnosti 
obnavljanja ekosistemov. Torej bi za zadovolji-
tev naših trenutnih letnih potreb po naravnih 
virih potrebovali kar 1,7 planeta Zemlje.
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Kako lahko preprečimo nastanek odpadkov 
v vsakdanjem življenju:
• Načrtujmo nakupe
• Izbiramo izdelke s čim manj embalaže ali 

brez embalaže (uporabimo svojo embala-
žo)

• Uporabljamo vrečke za večkratno uporabo
• Izbiramo izdelke z embalažo, ki jo lahko več 

krat uporabimo
• Obojestranska uporaba papirja
• Odpovemo dostavo reklamnih letakov
• Izogibamo se priboru za enkratno upora-

bo (plastični ali papirnati krožniki ozroma 
jedilni pribor, papirnate brisače …

• Nakup hrane, pijače, čistil v embalaži, ki se 
lahko ponovno napolni ali vrne

• Rabljena oblačila, obutev in druge nežele-
ne predmete oddamo drugim osebam, ki 
jih potrebujejo

• Izbiramo trajne proizvode

PRIPRAVA ZA PONOVNO UPORABO
Cilj ponovne uporabe je podaljšanje dobe 

uporabe rabljenih izdelkov, kar vpliva na prihra-
nek pri surovinah in energiji ter na zmanjšanje 
količine odpadkov. Tisto, česar ne potrebu-
jemo več, ni odpadek, pač pa priložnost, 
da predmet v enaki obliki uporabi nekdo 
drug ali pa z manjšimi posegi dobi drugo 
življenje. Ponovna uporaba posredno prispe-
va k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, 
podaljša življenjsko dobo izdelkov, zmanjša 
količino odloženih odpadkov na odlagališčih, 
vpliva na varčevanje s surovinami ter naravnimi 
viri.

Razmišljanje o ponovni uporabi nas vabi, 
da si na primer že pred nakupom zastavimo tri 
ključna vprašanja. Ali to zares potrebujem? Ali 
moram to nujno kupiti (imeti) in ali lahko ku-
pim rabljeno, predelano ali popravljeno?

RECIKLIRANJE
V Sloveniji je v 2016: stopnja recikliranja 

nastalih komunalnih odpadkov znašala skoraj 
58 %. To je 35 odstotnih točk več kot v 2010; 

ZAKAJ LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV?
Ločeno zbrani odpadki se reciklirajo in iz 

njih nastanejo novi proizvodi, s tem pa prih-
ranimo naravne vire in energijo, zmanjšamo 
emisije toplogrednih plinov in delež odpadkov, 
ki končajo na deponiji. Hkrati omogočimo po-
novno uporabo. kakovostnih surovin in iz njih 
naredimo nove izdelke.

PREDELAVA PLASTIČNE EMBALAŽE
Pri predelavi plastične embalaže gre odpa-

dek skozi več faz: ločevanje, mletje, čiščenje, 
segrevanje, pretopitev, granulat, nov izdelek. 

Odpadke pravilno ločimo že na ekološkem 
otoku (zabojnik za embalažo) ali na zbirnem 
centru. Po odvozu je potrebno ročno sorti-
ranje, plastično embalažo odložijo v prekate. 
Sledi mletje, kjer plastični lončki, plastenke, 
vrečke in ostalo zmeljejo na majhne koščke. S 
pomočjo vode očistijo umazanijo. Pod visoko 
temperaturo obdelajo odpadek, tekočino vlije-
jo v nove kalupe. Na ta način nastane recikli-
rana plastenka- reciklat, ki je pripravljena na 
ponovno uporabo.

PREDELAVA STEKLA
Predelava stekla ima tri glavne faze: droblje-

nje, raztalitev, ulivanje.

Steklenice živil, pijač, zdravil, kozmetike in 
kozarce vloženih živil odložimo v zabojnik za 
steklo. Ti so postavljeni na ekoloških otokih. 
Steklo lahko oddamo tudi na zbirnem centru. 
Odvozu sledi čiščenje, kjer s pomočjo vode 
izperejo umazanijo in ostanke hrane oz. pijač. 
Sledi drobljenje na majhne koščke. Odpadke 
pod visoko temperaturo obdelajo in ulijejo v 
nove kalupe. Tako nastane reciklirana stekleni-
ca, ki je pripravljena na novo polnjenje.

PREDELAVA KOVINE
Predelava odpadne ko-

vinske embalaže poteka v več 
fazah: ločevanje, sortiranje, 
segrevanje, pretopitev, nov 
izdelek.

Kovinsko embalažo pra-
vilno ločimo že na ekološkem 
otoku (zabojnik za embala-
žo) ali na zbirnem centru. V 
zabojniku za embalažo se ne 
zbirajo ločeno samo konzerve 
in druga kovinska embalaža, 
temveč tudi plastična emba-
laža in sestavljena embalaža za 
tekoča živila (tetrapak). Zato 
je pred predelavo potrebno ta 
zabojnik presortirati. Posame-
zne vrste odpadkov nato zba-
lirajo in jih transportirajo do 
tovarn za predelavo. V tovarni 
konzerve najprej stisnejo in 
zmeljejo. S pomočjo magneta 
izločijo železne delce, jih z va-
ljem zravnajo in segrevajo pod 
visoko temperaturo. Tekočino 
zlijejo v kalup. Na ta način nas-
tane reciklirana kovina- reci-
klat, ki se ga uporabi za nove 
izdelke iz kovine.
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PREDELAVA PAPIRJA
Industrijska pridelava pa-

pirja ima velik vpliv na oko-
lje. Vpliva na porabo naravne 
surovine (les) in na volumen 
deponij. Danes je 90% pa-
pirne mase iz lesa. Papirna 
proizvodnja 35% svojih suro-
vin pridobi iz sveže podrtih 
dreves in predstavlja 1,2% ce-
lotne svetovne gospodarske 
proizvodnje. Recikliranje 1 
tone starega časopisnega pa-
pirja prihrani okoli tono lesa, 
medtem ko recikliranje 1 tone 
starega papirja iz naših tiskal-
nikov prihrani nekoliko več 
kot 2 toni. Kar 16% surovine 
pridobimo iz namenskih dre-
vesnih nasadov, le 9% lesa je iz 
naravnih gozdov, ki so druge, 
tretje ali še stareješe genera-
cije. Z recikliranjem polovice 
svetovnega odpadnega papirja 
bi se izognili sečnji na približno 
20 milijonov hektarjev lesa le-
tno. Recikliranje omogoča tudi 
bistven energestki prihranek. 
Glede višine znižanja pa stroka 
ni enotna, ocena je med 40% 
in 64% . Nekateri izračuni ka-
žejo, da z recikliranjem ene 
tone časopisnega papirja prih-
ranimo približno 4000kWh 
(14 GJ ) električne energije. To 
je dovolj električne energije za 
družino v 3-sobnem stanova-
nju za celo leto.

Postopek recikliranja papirja 
Recikliranje papirja je postopek, ki se deli na 6 

različnih segmentov.
1. Sortiranje

Papir primeren za recikliranje mora biti brez 
primesi, kot so plastika, kovina, ali katerekoli druge 
nesnage, ki otežuje proces recikliranja. Odpadni 
papir, ki ga ni mogoče reciklirati se kompostira, za-
žiga ali odlaga na deponijah nenevarnih odpadkov. 
Recikliranje se prične v sortirnici. Karton in ostali 
papir se reciklira ločeno.
2. Kuhanje

Odpadni papir gre najprej v neke vrste raz-
puščevalnik. V njem je voda, kemikalije in napra-
va, ki trga papir na majhne kosce. Z ogrevanjem 
te mase se papir počasi razpusti v drobna vlakna 
celuloze,(organski rastlinski material). Rezultat je 
mehka celulozna gošča.
3. Čiščenje

1.faza: celulozno goščo precedimo skozi vibra-
cijska sita različnih gostot. S tem se očisti raznih 
primesi, kot so plastika, steklo etc. 2.faza: celu-
lozno goščo centrifugiramo z namenom izločitve 
trdih delcev. Masa se vrti okoli stožčastih valjev. 
Primesi, ki so težje od celulozne kaše npr. sponke, 
pristanejo zaradi centrifugalne sile na zunanji stra-
ni valja in zdrsnejo ven skozi dno posode.
4. Odstranjevanje tiskarske barve in lepljivih 
primesi

1.faza: manjše delce črnila se spira z vodo. 
2.faza: večji delce tiskarskega črnila in nalepk se 
odstranjuje s postopkom »flotacije«. V dno poso-
de celulozne gošče se vpihuje zrak in kemikalije, ki 
imajo učinek milnice. Na mehurčke, ki se dvigujejo 
na površje, se veže tiskarska barva. Po končanem 
postopku se na površju pojavi pena s tiskarskim 
črnilom in ostanki lepil, na dnu posode pa ostane 
prečiščena celulozna gošča.

5. Rafiniranje, beljenje
V tej fazi se papirnato kašo “pretepe”, da 

reciklirana vlakna nabreknejo, snopi celuloznih 
vlaken pa se ločijo na posamezna vlakna. Pri 
predelavi obarvanega papirja se dodaja kemika-
lije za odstranitev barvil. V kolikor želimo kot 
končen produkt bel papir, je potrebno izvesti 
beljenje, za kar se uporablja vodikov peroksid, 
klorov dioksid, ali kisik. (klorovega dioksida se 
večina papirnic pri reciklaži izogiba, zaradi one-
snaženja vode) Za rjav recikliran papir, kot so 
npr. industrijske papirnate brisače, beljenje ni 
potrebno.
6. Izdelava papirja

Sedaj je celulozna kaša pripravljena za 
končno izdelavo papirja. Če potrebujemo viš-
jo kvaliteto recikliranega papirja dodamo ce-
lulozni kaši neobdelana celulozna vlakna (les). 
Kaši se doda voda in kemikalije. Delež vode je 
99.5%. Tekoča brozga se nanese na valje, kjer 
jo oblikujejo in iztisnejo odvečno vodo. Nanosi 
celulozne mase potujejo skozi sušilce. Na koncu 
sušenja dobimo recikliran papir, ki ga navijejo 
v bale. Tik predno pošljejo papir v tiskarne ali 
nadaljnjo obdelavo (kuverte etc), ga narežejo 
na želene dimenzije.
Ali lahko recikliramo ves odpadni papir?

Kar 80% odpadnega papirja se lahko upo-
rabi v procesu recikliranja. Odpadni papir lahko 
vsebujejo vlakna, ki so že bila reciklirana! Les-
na vlakna je mogoče reciklirati 5-7 krat, potem 
postanejo prekratka za ponovno predelavo.
Kaj se zgodi s črnilom, ko odstranijo iz papirja?

V fazi flotacije je črnilo ujeto v peni. Peno 
se zbira in voda odstrani. Del tega materiala se 
ponovno porabi pri reciklaži. Ostalih 30% do 
50% vode, ki pa vsebuje zelo drobna celulozna 
vlakna, lahko po izločitvi vode uporabimo kot 
energent, kompostiramo ali odložimo na depo-
nijo nenevarnih odpadkov. Lahko pa se uporabi 
za izdelavo betona in gramoza za ceste. Način 
uporabe je odvisen od vsebine materiala.

Ali ste vedeli?
…da lahko kovinsko embalažo recikliramo 

vedno znova, ne da bi izgubila na kakovosti,
…da recikliranje ene aluminijaste pločevinke 

prihrani do 90 odstotkov energije za izdelavo 
nove,

…da reciklaža ene same pločevinke iz alumi-
nija prihrani toliko energije, da lahko gledamo 
televizijo 3 ure,

…da odlaganje odpadkov v naravi lahko 
povzroči onesnaženje prsti, vode in zraka,

…da večina izdelkov, ki jih kupimo, med izde-
lavo in dobavo povzroča emisije toplogrednih 
plinov.
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ABA je prijazna in nežna tigrica s prelepimi 
zelenimi očmi. V Obalnem zavetišču je že 
leto in pol, vendar še ni imela sreče, da bi 
jo kdo opazil in ji ponudil pravi dom. Je zelo 
cartljiva in hitro vzljubi ljudi. Aba komaj čaka 
na vaš obisk, še bolj pa na nov - dokončni 
dom. 

Živali v Obalnem zavetišču iščejo dom

Obalno zavetišče za živali
Dvori 25
6276 Pobegi

URNIK ZA OBISKOVALCE IN 
SPREHAJALCE PSOV
Vsak dan od 8.00 do 17.00 ure

URADNE URE 
(za posvojitve, po dogovoru) 
Od ponedeljka do petka 
od 11.00 do 15.00

DEŽURSTVO NA BREZPLAČNI 
ŠTEVILKI: 
080 88 49

INTERVENCIJSKA ŠTEVILKA:
 +386 31 771 551

SPLETNO MESTO: 
www.obalnozavetisce.si
FB: ZavetisceObala

JORI je zelo nežen, črno-bel samček. Naj-
den je bil zavržen v škatli, na dvorišču hiše v 
Šmarjah. Je zelo prijeten mucek, ki v Obal-
nem zavetišču že več kot leto dni čaka, da 
ga bo kdo vzljubil in mu ponudil pravi dom. 
Jori si neizmerno želi najti družino, ki se mu 
bo lahko posvetila in ga razvajala s crklja-
njem. 

OM je odrasel kužek, samec, ki smo ga v zavetišču poimenovali kar »prijazen velikan«. Skrb-
nik ga je oddal v Obalno zavetišče, ker zaradi starosti ni več zmogel skrbeti zanj na primeren 
način. Om čaka v zavetišču na novo družino že dve leti, vendar kljub številnim prijateljem, ki 
jih je v tem času spoznal, ni še našel nikogar, ki bi mu ponudil topel in prijazen dom. Obiščite 
Oma v Obalnem zavetišču in morda se odločite, da mu ponudite nov dom. 

TARA je bila najdena v Tribanu, zavržena, v zelo slabem stanju, shirana, prestrašena in 
polna klopov. Pripeljana je bila v Obalno zavetišče, kjer je bila rehabilitirana in je danes 
v odlični formi. Tara je izredno prijazna in socializirana, mirna, prijetna za sprehode na 
povodcu. Hitro pridobi zaupanje do ljudi in je rada v družbi. Njeno starost ocenjujemo 
na 8 let. Tara si najbolj želi, da bi ji življenje ponudilo novo priložnost in bi našla čisto 
svoj dom. Taro lahko obiščete vsak dan v Obalnem zavetišču

Za informacije glede posvojitev 
oskrbovanih živali smo vam vedno 
na voljo na brezplačni številki 
080 88 49, ali na intervencijski 
številki 031 771 551. 
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Sladka Istra v Koper vsako leto privabi številne sladkosnede – 
letošnjo že deveto zapovrstjo je tako obiskalo okrog 30 tisoč 
obiskovalcev. Med njimi tudi prvi mož koprske občine Boris 
Popovič, na sliki v družbi z vodjo Turistične organizacije Koper 
Tamaro Kozlovič in etnologa prof. dr. Janeza Bogataja. 

Na koprskem potniškem terminalu se je decembra privezala 
stometrska luksuzna jahta Carinthia VII, ki slovi kot ena najlepših 
in najbolj luksuznih plovil na svetu. Jahta, vredna sto milijonov 
evrov, je v lasti Heidi Horten, vdove nemškega trgovca, ustano-
vitelja istoimenskih veleblagovnic.

Leto 2017 v slikah

Koprska Arena Bonifika je poleti gostila vrhunski borilni spektakel 
W5: »Legends Collide«, na katerem so se pomerile tudi slovenske 
legende borilnih veščin. Mednarodni kickboks spektakel je bil pred-
vajan v približno 70 državah po celem svetu, na njem je sodelovalo 
več kot deset držav.

Koprska občina je na obalni cesti postavila pametno klop, na 
kateri lahko sprehajalci in rekreativci polnijo svoje mobilne te-
lefone, tablice, prenosne računalnike ter se med drugim pove-
žejo tudi na brezplačni internet.

Februarja so v okviru že 9. Istrskega karnevala koprske ulice zavzeli 
pustni vozovi, navihane pustne skupine in zabavne maske. Strokov-
no komisijo sta letos najbolj prepričali črnokalska skupina Isteriks 
in Koperiks proti cesarju in črnotiški pustni voz Zlati bron. Komisija, 
sestavljena iz članov pustnih skupin in vozov, pa je za najboljša iz-
brala skupino 50 odtenkov terana in Salto opice.

Park vodnih športov in z morjem povezanih aktivnosti Acti-
ve Koper je tudi letos na kopališču Žusterna na enem mestu 
združeval jadranje, potapljanje, windsurf, supanje, vožnjo s 
pedalini in vodnimi kolesi ter druge z morjem povezane ak-
tivnosti.
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Med šestimi mladimi oblikovalci, ki so se s svojimi modni-
mi kreacijami predstavili na letošnji modni reviji Sweet Fa-
shion, je tričlansko komisijo v sestavi: Lorella Flego, Petra 
Windschnurer in Branka Poljak, je s svojim inovativnim 
pristopom najbolj prepričala Petra Jerič.

V Kopru smo bili to jesen ponovno priče najbolj modnemu 
dogodku »Sweet fashion«, na katerem so se z lastnimi krea-
cijami predstavljali mladi, še neuveljavljeni modni oblikovalci. 
Njihove kreacije so nosile manekenke agencije Models Gro-
up, ki smo jih v objektiv ujeli skupaj z županom Mestne obči-
ne Koper Borisom Popovičem. 

Dnevi kmetijstva slovenske Istre na katerih se vsako leto pred-
stavljajo ponudniki domačih dobrot in izdelkov, so tudi letos 
navdušili. Na 142 stojnicah se je namreč predstavilo 117 razstav-
ljavcev, ki so s svojo ponudbo prepričali tudi koprskega župana 
Borisa Popoviča. 

Koper je pometel s konkurenco in si med 14 destinaci-
jami prislužil naziv Evropska destinacija odličnosti kul-
turnega turizma 2017. Po mnenju strokovne komisije, je 
edinstven primer sobivanja zgodovine, kulture, narave 
in sodobnosti.

Pred odhodom na finale teniške sezone v Singapurju oktobra 
letos je eno najbolj uspešnih teniških igralk v Sloveniji Andrejo 
Klepač in njenega trenerja, Primoža Starčiča sprejel prvi mož 
koprske občine. 

Boris Popovič obkrožen z ekipo zaposlenih v podjetju 
Hidria, ki je v novembru uradno zagnalo novo, pet mi-
lijonov evrov vredno robotizirano linijo za proizvodnjo 
ključnih delov volanskih sistemov.
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Koprska Arena Bonifika je novembra gostila snemanje ene najbolje 
gledanih oddaj hrvaške televizije “Lijepom našom” – Mostovi kul-
tur,  na kateri se je zvrstilo okoli 30 različnih slovenskih in hrvaških 
glasbenih izvajalcev, med njimi denimo Neda Ukraden, Hanka Pal-
dum, Kićo Slabinac, Avseniki, Alfi Nipič in številni drugi.

Pestro dogajanje v maju je tudi letos zaznamovala tradicio-
nalna prireditev Koper na dlani, na kateri so krajevne skup-
nosti, turistična društva in drugi ponudniki koprske občine 
predstavili raznolike dobrote, ki jih skrivajo naši kraji, pred-
vsem pa bogato zaledje naše občine.

Ob izteku leta je koprska občina podelila tudi pomembna občinska 
priznanja, in sicer priznanje z veliko plaketo Angeli Lampe, za dolgole-
tno, požrtvovalno in nesebično delo pri skrbi in zagotavljanju pogojev 
za izboljšanje kvalitete bivanja in življenja otrok s posebnimi potrebami 
ter Dušanu Milenkoviču, ki je priznanje 15. maj prejel za dolgoletno od-
govorno in predano delo na področju športa, zlasti nogometa ter za 
izjemen prispevek pri razvijanju in vključevanju obrti v razvoj občine. 

»Močne prijateljske vezi in pristni odnosi so uspeli premagati 
tudi največje in najtežje ovire, politične razlike, državne meje in 
množico birokratskih ovir. Mej pa v Istri nismo nikoli poznali,“ je 
ob 30. obletnici pobratenja Mestne občine Koper in Občine Bu-
zet povedal župan Boris Popovič in dodal, da sicer prijateljstvo 
ter sodelovanje med občinama trajata še bistveno dlje. Na sliki s 
kolegom županom Sinišo Žulićem.

Marca letos sta koprska in izolska občina za dokončno za promet 
zaprli večji del obalne ceste med Koprom in Izolo ter jo nameni-
li ljudem. Na njej tako namesto avtomobilov kraljujejo kolesarji, 
rolkarji in tekači ter številni sprehajalci, ki so na ta zgodovinski 
dogodek čakali več deset let.

Osrednji mestni trg je bil letos kar dvakrat prizorišče koncer-
ta skupine Perpetuum Jazzile, namenjenega gostom potni-
ške ladje Azamara Quest, ladjarja Azamara Club Cruises, ki 
Koper uvršča med svetovne turistične destinacije. 
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Koprska je po izboru tujih turistov ena najprijaznejših občin v Sloveniji 
in občina z najlepšim razgledom. Urejenost, čistoča, visoka kakovost 
bivanja, varnost in gostoljubnost so glavne značilnosti Kopra, ki se je 
v zadnjem desetletju popolnoma preporodil in postal sodobno in tu-
ristično usmerjena občina, ki je prijazna do občanov in obiskovalcev. 

Skupinska fotografija koprskih rokometašev, novega tre-
nerja Veselina Vujoviča in predsednik kluba Aljoše Bertoka 
z županom koprske občine Borisom Popovičem je nastala 
ob uradni predstavitvi ekipe rokometnega društva Koper 
2013 poleti.

Mestna občina Koper je letos prejela tudi naziv energetsko 
najbolj učinkovita občina, saj ima med drugim sistematičen 
in dosleden pristop k energetski učinkovitosti in uvajanju 
obnovljivih virov energije, velik poudarek pa na tem po-
dročju daje tudi povezovanju z drugimi občinami v širšem 
mednarodnem prostoru.

V Kopru se je aprila mudil slavni nogometaš, živa legenda, 
Predrag Mijatović, ki je branil barve podgoriške Budućnosti, 
beograjskega Partizana, Valencie, madridskega Reala in Le-
vanteja. Ob tej priložnosti mu je koprski župan Boris Popovič 
razkazal športno-rekreacijski center Bonifika, ki ga je s svojo 
urejenostjo in odlično infrastrukturo izjemno navdušil.

Decembra so v Areni Bonifika slovesno odprli prostore Medite-
ranskega centra zdravja, ki je nastal pod okriljem Inštituta za ki-
neziološke raziskave Znanstveno-raziskovalnega središča Koper. 
Ta bo pomembno prispeval k razvoju športa v lokalnem okolju 
in širše, v prvi vrsti pa bo ob sodelovanju strokovnjakov Splošne 
bolnišnice Izola namenjen rehabilitaciji po športnih poškodbah.

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je marca obiskala 
koprske brezdomce in se na lastne oči prepričala, da je zanje 
v koprski občini dobro poskrbljeno, saj jim je namenjeno tako 
zavetišče kot tudi številni podporni programi resocializacije, za-
radi česar je Koper označila za primer dobre prakse reševanja 
problematike brezdomstva.



ZABAVA

KP-MOK December 2017www.koper.si54

Leto se začenja nemirno, ob nenehnih posku-
sih, da bi nekaj dokazali. Narobe, saj si tako le 
zapravljate še nekaj dragocene energije, ki bi 
jo morali usmeriti drugam. Tako v ljubezni, kot 
doma se naučite zavrniti tisto, kar vam očitno 
ni pisano na kožo in sicer brez slabe vesti! 
Drugi del meseca bodo zaznamovala druže-
nja, po katerih se boste počutili kot prerojeni, 
saj vam lahko odprejo čisto nova obzorja! 

Marsikaj vam gre dokaj dobro in zato se lahko 
popogumite za še kak korak več. Zmožni ste še 
večjega napredovanja, sicer pod pogojem, da 
preizkuste tudi kaj novega, kar bo na začetku 
vsekakor težko, toda potem se bo izkazalo za 
pravo potezo. V ljubezni se vam obrestuje več 
skrivnostnosti; naj sedaj malo drugi ugibajo, kaj 
se dogaja pri vas. Do sedaj je bilo večkrat obra-
tno, zato boste tokrat presenečali! Konec mese-
ca prinaša selitev.

V novi okolici bo vse naporno, toda obenem 
se lahko lotite marsičesa, kar se vam je zde-
lo skoraj, da nemogoče. Ugotovili boste, da 
ste še močnejši, kot ste si sploh predstavljali. 
Domače novosti vas ne puščajo ravnodušne, 
čeprav boste najprej usmerjeni nase, ter na 
tisto, kar lahko obogati vaš vsakdan. Tudi v lju-
bezni lahko zahtevate več, saj končno veste, 
kaj bi radi dosegli in dobili.

Ničesar ne primerjajte s tistim, kar se vam je 
že pripetilo, tako v karieri, kot v ljubezni. Le 
tako se lahko končno premaknete naprej ter 
se soočite z novimi obrazi in situacijami, ko 
boste srečnejši. Nasploh ste se pripravljeni 
učiti, tokrat ne le na poslovnem področju. Po-
tujte, raziskujte. Ne ustavljajte se, saj bo vaša 
pripravljenost za pridobivanje novih znanj le 
znak večje zrelosti. 

V prvem novoletnem tednu boste izredno 
nemirni, kot, da bi vam gorelo pod nogami, a 
še sami ne veste, zakaj. Ni vam všeč občutek, 
da ste kakorkoli odvisni od drugih. To se bo 
prav kmalu spremenilo, zato se nikar ne raz-
burjajte po nepotrebnem. Določenih stvari 
ne morete natančno načrtovati, lahko pa si 
pripravite več različic. V ljubezni odkrito zah-
tevajte svoje, posebno, če bo prišlo tudi do 
vmešavanja drugih. 

Motivacija bo ključ do zmage, kar pa sicer ne 
pomeni, da bi morali nenehno prehitevati in 
potem le zapravljati čas ob popravljanju napak. 
Včasih je bolje nadaljevati v drugačnem tempu, 
kot ste vajeni: izredno počasi in ob tehtnem 
premisleku glede nadaljnjih korakov. Velja še 
zlasti za čas tik za praznovanjem, ko boste naj-
bolj zagnani in nemirni. Večkrat prisluhnite, ter 
si predvsem pazljivo izberite družbo. 

Obožujete svoje navade in stežka se jim odpo-
vedujete, toda tokrat bo potrebno nastopiti 
drugače. Posebno, če ste že nedvoumno ugo-
tovili, da se določeni prejemi niso obrestovali. 
Le izberite si čas od drugega januarskega tedna, 
ter ob samem izteku meseca, ko boste vsekakor 
najmočnejši. Mnogi bodo na vaši strani, ugoto-
viti pa morate, kako lahko komunicirate in kaj 
lahko spremenite. Obeta se vam vsaj ena nepo-
zabna izkušnja in sicer na krajši poti.

Januarja se začne vaše astrološko obdobje, 
čeprav bo treba še malo počakati. Po zanimi-
vem vhodu v novo leto se vam niti čakanje 
ne bo zdelo kot nekaj težkega, saj je celotna 
situacija več kot obetavna. V službi se z dolo-
čenimi spremembami najprej ne strinjate, po-
tem ugotavljate, da so vam pravzaprav pisane 
na kožo. Iz vsega se lahko izcimi nekaj, kar vam 
bo več kot zanimivo, tudi na srčnem področju.

Še sami najbolje veste, da ste najuspešnejši tak-
rat, ko ste lahko mirn in zbrani. Vsakrčno prehi-
tevanje vas lahko le spravi v nezaviden položaj 
in zato si raje omislite počasnejši tempo. Ne 
dovolite, da bi vas potisnili v kot, zlasti v službi. 
Borite se zase, pokažite, da ne boste poopustili! 
Le tako vas bodo dejansko upoštevali in lahko 
napredujete. V ljubezni bo medlo, občasno na-
peto. Ne odzivajte se z jezo, temveč poskusite 
pravilno oceniti celotno situacijo.

Tokrat zapravljate še preden ste sploh kaj 
zaslužili. Že imate načrt, kolikor in kam boste 
naložili, namesto, da bi se brzdali. Posebno, če 
se vam obetajo večje spremembe v domači 
okolici, ki zahtevajo preudarno varčevanje. 
Ob priložnostih, ko ne boste vedeli kako dalje, 
nikar ne oklevajte in povprašajte za pomoč in 
nasvet. Tako boste le pokazali, da nikoli niste 
površni, temveč inteligentni in odgovorni. V 
ljubezni še vedno osvajat brez težav!

Tokrat ste med tistimi, ki so novosti najbolj vese-
li, saj ste komaj čakali, da se nekako premakne z 
mrtve točke. Zagona bo veliko, moči pa občasno 
nekoliko manj, zato si vse pravilno razporedite 
– čeprav dobra organizacija ponavadi ni vaš naj-
močnejši adut. Komunikacija bo izrazito dobra in 
lahko se dokaj hitro znajdete v okolici, ki vam bo 
izredno všeč in poigravali se boste z mislijo, da bi 
tam tudi ostali.

lotite se nečesa, 
kar ste odlašali

zapravljanje 
energije

samostojna 
dejavnost

stiki, ki vam ne 
prinašajo nič novega

novi 
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pretirana
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novi 
stiki

zdravje 
peša

novosti na
ljubezenskem obzorju

obremenjevanje 
s preteklostjo

da razkrijete, kako se 
počutite in kaj zahtevate

negotovost tudi 
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selitev 
in premiki

živčnost,
ki ne pomaga
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zadrževanje na 
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ki obeta

denarne  
preglavice

gibanje v
novih krogih

manj 
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OVEN

LEV

STRELEC

BIK

DEVICA

KOZOROG

DVOJČKA

TEHTNICA

VODNAR

RAK

ŠKORPIJON

RIBI

Zatekanje v preteklost je še enkrat le ogromno 
breme, ki vas vleče nazaj ravno takrat, ko ste 
se odločili drugače. Le od vas bo odvisno, kako 
se boste odzvali. V ljubezni bi morali odkrito 
povedati in pokazati, kako dalje. Branje med 
vrsticami ne gre ne vam, ne partnerju. Ugaja 
vam priložnost za ukvarjanje z nečim novim, 
po možnosti tudi ustvarjalnim. Tako boste na 
pravi način sprostili višek energije.
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Januarski horoskop - pripravlja Ivana Scotto di Minico
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Pravilno izpolnjeno geslo križanke nam na dopisnici pošljite do  
20. januarja 2018 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 prihodnji številki časopisa.

Geslo iz prejšnje številke: EDEN - Evropska destinacija odličnosti

Nagrajenci minule številke: 
1. Bojana Mohorčič, Puče 1E, 6274 Šmarje pri Kopru, prejme županovo vino in 

oljčno olje ter CD Mešanega pevskega zbora obala Koper;
2. Danica Fajič, Cesta na Markovec 17, 6000 Koper, prejme monografijo Anje 

Čop – Najlepša obala in CD Mešanega pevskega zbora obala Koper;
3. Dorica Trgo, Kozlovičeva 25, 6000 Koper, prejme brisačo z logotipom Mestne 

občine Koper in CD Mešanega pevskega zbora obala Koper;
4. Marij Cah, Rižana 16, 6271 Dekani, prejme CD Mešanega pevskega zbora Obala. 
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#VednoAktivna
ILKA ŠTUHEC

Go Further

Uradna poraba goriva: 4,4-7,4 l/100 km. Uradne emisije CO2: 115-172 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Uradne emisije NOx: 0,0405-0,0725 g/
km. Specifične emisije trdih delcev: 0,0003-0,000416 g/km. Število delcev: 0,0405-0,0725 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih 
oksidov. Navedena cena velja za vozilo Kuga Trend 1.5 TDCi 88 kW (120 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, na dan 1. 9. 2017.
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