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UVODNIK

Lepo je živeti v Kopru
Spoštovane bralke in 

bralci. V novi številki časopisa 
Mestne občine Koper boste lahko 
prebrali vrsto prispevkov o pro-
jektih, ki se obetajo v kraju. Tako 
kot vsako leto doslej v zadnjem 
desetletju in pol preporoda Ko-
pra, bo tudi letos kar nekaj novo-
sti, ki bodo pomembno prispeva-
le h kvaliteti bivanja. Zagotovo bo 
največji vtis naredila nova podo-
ba semedelske promenade, kjer 
bo poleg vrhunskega centra za 
odbojko na mivki tudi moderen 
mestni park, ki bo v prihodnjih le-
tih postal novo srce mesta. Tako 
bo tudi Koper dobil novo zeleno 
stičišče, kot ga za svoje krajane 
in obiskovalce nudijo moderna 
evropska mesta.

Že dosežki zadnjih pet-
najstih let so prenovljenemu 
Kopru prinesli vrsto prestižnih 
nagrad in nazivov. Tudi medna-
rodna strokovna skupnost je 
opazila projekte, ki zagotavljajo 
uživanje v standardu urejenosti 
in življenja v modernem in ambi-
cioznem mestu. Pa vendar je ved-
no pomemben pogled naprej in 
ohranjanje tempa sprememb, ki 
so Koper v nekaj letih prelevila iz 
zaspanega sivega mesta v najbolj 
svetlo točko daleč naokrog. Ne le 
urejenost in moderna infrastruk-
tura, za užitek življenja v Kopru 
so pomembne tudi institucije in 
programi, ki polnijo naš vsakdan z 
dogodki, športom in kulturo.

Za kakovostno bivanje 
je seveda na prvem mestu ureje-
nost in infrastruktura. Letos bo 
poleg ureditve osrednjega parka 
ob promenadi tudi veliko pose-
gov, ki bodo v olajšali življenje v 
blokovskih predelih kraja. Nova 
parkirna mesta in otroška igrišča, 
nove poti in drugi ukrepi, vse to 
prispeva k standardu modernega 
mesta. Poleg tega bodo številni 

projekti namenjeni tudi razvoju infrastrukture v 
zaledju, kjer bo prav vsaka krajevna skupnost delež-
na novosti. Nadaljevalo pa se bo tudi načrtovanje 
ureditve in vsebin na novo pridobljeni obali med 
Koprom in Izolo.

A kot sem napisal, so za uživanje življenja 
v modernem mestu pomembne tudi vsebine in 
Koper jih ima precej. Na podlagi dolgih let vlaganja 
v športno infrastrukturo in klube se je Koper utr-
dil kot eden najbolj uspešnih centrov na področju 
športa. Tako so postavljeni trdni temelji za prihod-
nje korake, ko bomo morali požeti koristi razvoja 
na tem področju s športnim turizmom. Olimpijski 
bazen, center vodnih športov in igrišče za odbojko 
na mivki so le nadaljevanje zaokroževanja športne 
infrastrukture, kot je nimajo mesta daleč naokrog.

Poleg ladijskih potnikov so za koprski turi-
zem seveda ključni odmevni dogodki, ki v naš kraj 
pripeljejo številke obiskovalce. Tudi v letošnjem 
letu jih bo dovolj, da se Koper utrdi na zemljevidu 
izletniškega turizma. Že vstop v leto in tradicionalno 
pustno dogajanje je pokazalo, da nas čaka še eno 
pestro leto tudi na tem področju. Prav to pa omo-
goča preživetje številnim manjšim podjetnikom, 
gostincem in trgovcem v mestnem jedru in drugih 
krajih občine.

Seveda pa je med temeljnimi nalogami ob-
čine skrb za najmlajše. Koper se sicer že uvršča med 
slovenske občine, ki imajo najbolj moderno infra-
strukturo za vrtce in šole, a je tudi tu še veliko am-
bicij in konkretnih projektov. Predvsem se bo na-
daljevala prenova objektov v zaledju, kjer se iz leta 
v leto rešujejo prostorske težave in otrokom zago-
tavlja varno in spodbujajoče razvojno okolje. Korak 
naprej je seveda tudi skrb za kulturo, zdravje, zaba-
vo… in vse druge vidike modernega življenja. Prav 
na vsakem področju boste lahko opazili napredek.

Koper gre naprej. To lahko opazimo na vsa-
kem koraku in lokalna skupnost učinkovito opravi 
svoj del nalog. Še vedno pa ugotavljamo premajhno 
podporo državne ravni, brez katere kraj ne more 
doživeti nove gospodarske eksplozije. Zadnje za-
konske spremembe so odprle nove priložnosti za 
privabljanje investicij v kraj. Upam, da bosta tudi dr-
žava in gospodarstvo sledila tempu razvoja Mestne 
občine Koper ter tako zaokrožila doseženo. Vseka-
kor uživajte še naprej v branju časopisu in seveda v 
življenju v Kopru.

Sebastjan Jeretič, 
odgovorni urednik
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Junak, ki mu ni enakega!
V luči nedavnih objav v medijih, ki sku-
šajo razrešitev v.d. direktorja Marjetice 
Koper Gašparja Mišiča povsem neute-
meljeno povezati z odhodom mladega 
nogometaša Martina Pečarja v ljubljan-
sko Olimpijo, se je včeraj odzvalo tudi 
vodstvo koprskega kluba FC Koper. Kot 
so zapisali na svoji spletni strani vse očit-
ke najostreje zavračajo. Kakšni so torej 
pravi razlogi za Mišičevo razrešitev ozi-
roma zakaj ste se odločili tako nenadoma 
prekiniti sodelovanje z njim?

Zelo vesel bi bil, če bi bil razlog 
razrešitve Gašparja Mišiča tako banalen 
kot je prestop enega kadeta nogometne-
ga kluba Koper. Razlog oziroma kar raz-
logi, ki jih je kar nekaj, so žal neprimerno 
bolj resni! Za njegovo razrešitvijo stojijo 
zelo tehtni razlogi, nikakor pa seveda ne 
odhod mladega nogometaša v Olimpijo. Z 
delom Mišiča sem bil že dalj časa nezado-
voljen. 

Pa gremo lepo po vrsti. Pogoj, da 
lahko znižamo položnice za storitev od-
voza komunalnih odpadkov, je prav po-
večanje deleža ločevanja odpadkov, ki pa 
je v Kopru zagotovo prenizek, in sicer 42 
odstotni, na primer v občinah Vrhnika in 
Domžale pa dosega ločevanje celo več kot 
80 odstotkov. V Mestni občini Koper sicer 
na vseh področjih, še zlasti na področju 
skrbi za okolje dosegamo najvišje standar-
de, zato ta podatek še toliko bolj bode v 
oči. O tej zadevi sem se večkrat pogovar-
jal z Mišičem, ga opozoril in pričakoval, da 
bo ukrepal, saj taki rezultati enostavno ne 
da niso zadovoljivi, ampak so naravnost 
porazni. Prav to področje je na koprski 
Marjetici takrat vodila Mojca Pečar, sicer 
mama mladega nogometaša, ki je iz Kopra 
prestopil v ljubljansko Olimpijo in o kate-
rem so se v zadnjem času na veliko raz-
pisali mediji, po provokaciji pristranskega 
novinarja Borisa Šuligoja. Moja opozorila 
na problem prenizkega deleža ločenih 
odpadkov so pri Mišiču naletela na gluha 
ušesa. Šefico Snage je kljub temu, da so 
številke zelo jasne in da pri svojem delu 

še zdaleč ni dosegala pričakovanih rezul-
tatov, le premestil na delovno mesto po-
močnice vodje tega istega sektorja, kar je 
skregano z zdravo pametjo.

Da v javnem podjetju Marjetica 
stvari že dalj časa niso več take, kot bi mo-
rale biti, priča tudi dejstvo, da se je le-to 
ob koncu leta 2017 znašlo tudi pod lupo 
Računskega sodišča, ki je doslej ugotovi-
lo že kar nekaj nedopustnih napak, zato 
je bilo več kot nujno zamenjati vodstvo z 
novim, ki bo nemudoma in sprotno ure-
dilo poslovanje v skladu z ugotovitvami 
nepravilnosti le tega.

Dogodki v oktobru 
2016, ko so v obsežni po-
licijski akciji aretirali tudi 
več zaposlenih na koprski 
Marjetici, ki jih je tja pripe-
ljal prav Gašpar Mišič, so 
me osebno zelo pretresli 
in prizadeli. Prepovedane 
substance naj bi novo za-
posleni v Marjetici proda-
jali celo v delovnem času 
in to kar v hiški Marjetice 
na koprski tržnici. In da 
je celotna zgodba še bolj 

Šuligoj, Gašpar, Mojca, Olimpija, to je brodet, kjer še škarpena obmolkne.
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absurdna, namesto, da bi tovrstno počet-
je najostreje obsojali, pa Boris Šuligoj in 
nekateri drugi novinarji očitno ocenjuje-
jo, da je normalno, da se zaposleni v jav-
nem podjetju celo med delovnim časom 
in to kar v prostorih le tega, ukvarjajo s 
preprodajo prepovedanih drog. Hkrati 
povzdigujejo človeka, ki je le-te zaposlil, v 
junaka, saj naj bi ta sedaj nesebično bra-
nil mamo 15-letnega otroka, ki naj bi mu 
»lumpi in grdi župan« škodil pri njegovi 
športni karieri in je za ta velik in plemenit 
cilj pripravljen žrtvovati svoje direktorsko 
mesto, svojo visoko plačo, službeni avto, 
raznorazne privilegije in bonitete, privez 
za svojo dirkalno jadrnico, mesto in pla-
čilo za svetovalca župana, tajnico s služ-
benim avtomobilom, … Ravno tako se je 
zaradi tega plemenitega dejanja odpove-
dal nadaljnjemu nemotenemu sponzorira-
nju športnih klubov in društev v piranski 
občini, s koprskim denarjem in še in še. 
Skratka junak, ki mu ni enakega. V isti sapi 
pa pozabijo povedati, da so njegovi ljudje, 
ki jih je taisti junak zaposlil v javnem pod-
jetju, uničili oz. uničevali življenja, in ne 

samo športne kariere, mnogih nedolžnih 
otrok. Žal, so zaradi takega odnosa novi-
narjev, kakršnega ima Boris Šuligoj, ti ot-
roci (žrtve) ostali anonimni in s tem ne-
pomembni, saj tovrstne novice očitno ne 
dosegajo pričakovanih rejtingov, z njimi se 
ne da služiti in tudi ne bildati svojega novi-

narskega »kobajagi« dob-
rega imena. Anonimneži, 
v tem primeru otroci, za 
take novinarje, nimajo no-
bene vrednosti. Vrednost 
in s tem splošni interes 
pridobijo šele, ko jih ta-
isti novinarji zaradi svojih 
lastnih ciljev in interesov 
poimenujejo z imenom in 
priimkom ter da je zgodba 
še bolj pompozna, dodajo 
še s čim naj bi se ti ljudje 
ukvarjali in kako zelo naj bi 
bili pri tem uspešni, hkrati 
pa najdejo nekega »grde-
ga lumpa«, ki naj bi jih pri 
tem oviral in afera je zago-
tovljena. Modus operandi 
Borisa Šuligoja in nekate-
rih njegovih stanovskih ko-
legov nam je že dolgo znan, 
ampak jim žal očitno v tej 
državi nihče nič ne more. 
Imajo preveliko moč, ki jo 
črpajo v pretirani cehovski 
nedotakljivosti in zato si 
bodo očitno lahko Šuligoj 
in njemu podobni nekaz-
novano še kar nekaj časa 
nemoteno peli »Ne može 
nam niko ništa, jači smo 
od sudbine!«. Množica ne-
dolžnih anonimnih otrok 
pa bo mirno in v popolni 
tišini še naprej oropana ne 
samo karier, ampak tudi 

Navedbe, da naj bi Boris Popovič od Gašparja Mišiča zahteval, da mora prekiniti delovno 
pogodbo mami perspektivnega koprskega nogometaša, ki je prestopil k Olimpiji, po besedah 
župana ne držijo. »To seveda nikakor ne drži in je plod zlonamernega in nizkotnega 
obračunavanja pristranskega in užaljenega novinarja Borisa Šuligoja, ki je v tem primeru 
spretno zlorabil ravno tako užaljeni ego domišljavega GGM-ja.« 
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brezskrbnega otroštva, 
svetle prihodnosti, zdravja 
in vseh radosti, ki nam jih 
življenje prinaša. Hvala Bo-
ris Šuligoj, res hvala!!! 

In prav taisti Bo-
ris Šuligoj je v Delu zapi-
sal srce parajočo zgodbo, 
ker trdi, da naj bi jaz od 
Gašparja Mišiča zahteval, 
da mora prekiniti delovno 
pogodbo nekdanji vodji 
sektorja Snaga v javnem 
podjetju Marjetica. To pa 
zato, ker je njen mlado-
letni sin kot perspektivni 
nogometaš pri petnajstih 
letih iz FC Kopra prestopil 
k ljubljanski Olimpiji. To 
seveda nikakor ne drži in 
je plod zlonamernega in 
nizkotnega obračunavanja 
pristranskega in užaljenega 
novinarja Borisa Šuligoja, 
ki je v tem primeru spretno 
zlorabil ravno tako užaljeni 
ego domišljavega GGM-ja. 

Povedali so mi, 
da se Mladen Rudonja in 
Mojca Pečar vsakodnevno 
zadržujeta na hodniku in v 
priročni kuhinji na Marje-
tici, kjer ure in ure govori-
ta izključno o nogometu, 
pri čemer je bil edini cilj 
Rudonje prepričati jo na 
vsak način, kako je prestop 
njenega sina v Olimpijo 
najboljša poteza za njego-
vo nadaljnjo kariero no-
gometaša. Pri tovrstnem 
vsakodnevnem početju je 
seveda v prvi vrsti trpelo 
delo, saj sta najmanj dva 
zaposlena, namesto da bi 
delala svoje delo, za kar sta 
bila pošteno plačana, mo-
tila delovni proces. Ob pri-
liki sem v prostorih kluba 
Mojci Pečar dobronamer-
no povedal, kaj si mislim 
o Milanu Mandariću, neu-
mornemu prepričevalcu 
Rudonji in o razmerah za 
treninge v Ljubljani, ki so 
na zelo nizkem nivoju, saj 

»Dogodki v oktobru 2016, ko so v obsežni policijski akciji aretirali tudi več zaposlenih na 
koprski Marjetici, ki jih je tja pripeljal prav Gašpar Mišič, so me osebno zelo pretresli in 
prizadeli,« pravi koprski župan Boris Popovič.

»Zelo vesel bi bil, če bi bil razlog razrešitve Gašparja Mišiča tako banalen kot je prestop enega 
kadeta nogometnega kluba Koper,« je bil jasen Popovič, ki pravi, da za razrešitvijo Mišiča stojijo 
zelo tehtni razlogi, nikakor pa seveda ne odhod mladega nogometaša v Olimpijo.
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imajo slačilnice še danes v kontejnerjih. Da 
o igralnih površinah, reflektorjih, fitnesu in 
ostali »kamenodobni« infrastrukturi niti 
ne govorimo. Ta pogovor je bil zelo kra-
tek in površinski ter razen tega ni vseboval 
nobene druge tematike, ne o njenem delu 
oziroma nedelu, kakor tudi ne o tem, da bi 
bil prestop njenega sina kakorkoli sporen. 
O tem nikoli ni bilo niti govora, kaj šele, 
da bi bilo res, ne samo z moje strani, ki s 
tem nimam prav nobene veze, ampak niti 
s strani vodstva FC Koper, ki je vse te zlo-
namerne govorice tudi najostreje zanika-
lo. Dokaz za to, da FC Koper ni imel nikoli 
zadržkov do prestopa ravno tega igralca 
v drugi, boljši in bogatejši klub, je njegova 
preizkušnja konec leta 2015 v Liverpoolu, 
kjer pa mu žal ni uspelo zadovoljiti njihovih 
zahtev, zato se je vrnil nazaj v FC Koper. 
Ravno tako je Martin Pečar spomladi 2016 
odšel na preizkušnjo v zagrebški Dinamo, 
kjer mu žal ponovno ni uspelo in spet se 
je vrnil nazaj v FC Koper. Vsakokrat smo ga 
seveda brez težav sprejeli nazaj. Kje je Bo-
ris Šuligoj po vsem tem našel logiko, ki bi 
potrjevala, da je možno, da pa v letu 2017 
FC Koper kar naenkrat temu istemu igral-
cu ne bi dovolil prestopa v drugi klub?! Se-
veda taka nebulozna trditev ne pije vode, 
ker enostavno ni resnična. Je iz trte izvita z 
namenom celjenja ran dveh užaljenih egov 
oziroma kar treh, Borisa Šuligoja, Gašparja 
in bivše vodje sektorja Snage, ki je v mo-
krih sanjah, kako bo bogato živela na račun 
sina, pozabila na svoje delo, za katerega je 
bila bogato plačana, saj je imela individu-
alno pogodbo in celo službeno vozilo in 
neomajno podporo bivšega v.d. direktorja. 

Bojim se, da je tudi za Šuligoja 
tokratni brodet, ki ga je skuhal s pomoč-
jo Gašparja, Mojce in Olimpije, neužiten. 
Za vse tiste, ki še vedno niste prepričani o 
pristranskosti in zlonamernosti Borisa Šu-
ligoja in njegovega članka o »ubogi materi 
perspektivnega nogometaša«, pa si prebe-
rite sms sporočilo, ki mi ga je Boris Šuligoj 
poslal 2. februarja 2018. V njem si je dovolil 
poleg vseh treh mojih mladoletnih otrok, 
omeniti tudi mojo bolno mamo, staro 79 
let, ki je v tem času bila urgentno hospi-
talizirana in tudi operirana, ter mojega že 
18 let pokojnega očeta. Mnenje o primer-
nosti takega obnašanja novinarja časopisa 
Dela pa si ustvarite sami.

SMS sporočilo, ki ga je novinar Boris Šuligoj poslal koprskemu županu 2. 
februarja 2018 »V njem si je dovolil poleg vseh treh mojih mladoletnih otrok, 
omeniti tudi mojo bolno mamo, staro 79 let, ki je v tem času bila urgentno 
hospitalizirana in tudi operirana, ter mojega že 18 let pokojnega očeta.«
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Najboljši športniki MOK so Vlatko 
Čančar, Špela Ponomarenko Janjić 
in rokometaši RD Koper 2013
Najboljši športnik koprske občine je košarkar Vlatko Čančar, ki je s slovensko košarkarsko reprezentanco osvojil 
evropsko prvenstvo 2017, najboljša med športnicami tudi letos ostaja Špela Ponomarenko, prav tako je najboljša 
ekipa že drugo leto zapored članska ekipa Rokometnega društva Koper 2013. 

Priznanja najboljšim in najuspešnejšim 
v letu 2017 je koprska občina, skupaj s Športno 
zvezo Koper in Javnim zavodom za šport Mestne 
občine Koper podelila v začetku marca na prire-
ditvi Športnik leta v koprski Areni Bonifika. 

Letos je bilo dobitnikov priznanj še več 
kot minula leta, in sicer kar 322, kar nedvomno 
dokazuje, da je je Koper mesto, v katerem je 
šport tako rekoč doma. Koper se namreč že leta 
ponaša s številnimi vrhunskimi športniki, ki tako 
doma kot tudi v tujini dosegajo odlične rezultate. 
Med njimi je zadnja leta vse več mladih, ki v različ-
nih športnih panogah beležijo uspehe in osvajajo 
odličja ter so na nek način ambasadorji občine 
širom Slovenije in seveda v tujini. 

Dokaz za to je letošnje število pisnih pri-
znanj za športne dosežke mlajših kategorij in pri-
znanj za dosežke na športnih tekmovanjih, ki jih 
je prejelo kar 192 športnikov oz. športnih ekip, 45 
je bilo prejemnikov plaket za vrhunske dosežke 
na mednarodnih tekmovanjih in 51 za vrhunske 
dosežke na državnih tekmovanjih. 9 športnikov 
je prejelo posebne plakete za izredne mednaro-
dne dosežke, 14 jubilejne plakete in 5 športnikov 
posebna priznanja. Občina je skupaj s športno 
zvezo in javnim zavodom za šport častno listino 
podelila Gašperju Vinčecu. 

Častno listino je za vrhunske dosežke v jadranju in velik pri-
spevek k promociji Kopra v letu 2017 prejel Gašper Vinčec, 
dolgoletni in najuspešnejši koprski jadralec, ki je bil kar 8 krat 
proglašen za najboljšega koprskega športnika. Dvarkatni 
udeleženec na olimpijskih igrah (v Atenah 2004 in Pekingu 
2008), kjer je dosegel tudi odlično 7. mesto. Več kot 20 let je 
bil na samem vrhu najboljših jadralcev v olimpijski disciplini 
enosedu Finn, na svetovnem prvenstvu na Portugalskem je 
bil leta 2007 bronast, leta 2005 pa je na evropskem prvenstvu 
na Švedskem osvojil srebro. Prejel je številna priznanja, med 
drugimi tudi najvišje priznanje Mestne občine Koper 15. maj 
in prestižno priznanje za fair play potezo leta, ki mu jo je 
podelilo Društva novinarjev Slovenije na svečani prireditvi 
Športnik Slovenije. 
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Špela Ponomarenko Ja-
nić je v letu 2017 osvojila 
3. mesto na svetovnem 
prvenstvu, skupni sve-
tovni pokal v K1, 2. mesto 
na evropskem prvenstvu 
in 3. mesto v dvojcu v 
disciplini kajak kanu na 
mirnih vodah na 500 m. 
V letu 2017 je bila progla-
šena tudi za naj primor-
sko športnico in naj ka-
jakašico Kajakaške zveze 
Slovenije.

Vlatko Čančar je v letu 
2017 s slovensko košar-
karsko reprezentanco 
osvojil 1. mesto na evrop-
skem prvenstvu, prav 
tako pa je bil lani s strani 
ekipe Denver Nuggets iz-
bran kot enajsti Slovenec 
v NBA. 

Članska ekipa Ro-
kometnega društva 
Koper 2013 je v sezo-
ni 2016/2017 v držav-
nem prvenstvu osvo-
jila 4. mesto , v sezoni 
2017/2018 pa je trenu-
tno na drugem mestu. 
Ekipa je tekmovala tudi 
v EHF in se uvrstila v 
skupinski del tekmova-
nja, kar je zgodovinski 
uspeh. 

Člani ekipe: Blaž Von-
čina in Jure Vran (oba 
vratarja), Martin 
Kocjančič, Dean Do-
lenc, Nino Grzentič, 
Aleks Vlah, Grega Kre-
čič, Marko Matijaše-
vič, Jaka Moljk, Dani 
Zugan, Uroš Rapotec, 
Žiga Smolnik, Tilen So-
količ, Janez Guček, Rok 
Marić, Nejc Planinc in 
Adam Bratkovič. 
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Posebna priznanja za izredne med-
narodne dosežke so prejeli: 

1. ALENKA ARTNIK (Športno potap-
ljaško, jamarsko in ribiško društvo 
»REX MARIS KOPER«) za svetovni 
rekord 100 metrov z mono plavutjo, 
s čimer je postala še svetovna prva-
kinja in četrta ženska na svetu v zgo-
dovini, ki ji je uspel tako veličasten 
potop. K temu uspehu je v Turčiji do-
dala dva evropska naslova, in sicer 
potop na 95 metrov z mono in na 85 
metrov globine z dvojno plavutjo. V 
obeh disciplinah je popravila svetov-
ni rekord.

2. TONI VODIŠEK (Kite klub Koper) 
osvojitev svetovnega prvaka do 18. 
let v kajtanju ter 2. mesto na prvem 
evropskem mladinskem prvenstvu v 
kategoriji slalom. 

3. ANA UMER (Lokostrelski klub An-
karan) osvojitev evropske prvakinje 
v posamezni konkurenci v discipli-
ni Field ukrivljeni lok in 2 .mesto v 
ekipnem tekmovanju ter 6. mesto na 
svetovnih igrah. 

4. LIAM OREL (Jadralno društvo Ja-
dro Koper) za osvojitev 3. mesta na 
mladinskem svetovnem prvenstvu v 
jadranju razreda Finn.

5. DANIMIR AZIROVIČ IN ELA SA-
BADIN (Športni klub FlipCapris) 
za 1.mesto v članski konkurenci na 
evropskem prvenstvu mešani pari 
gimnastika-partnerski dvigi in 4. 
mesto na svetovnem prvenstvu. 

6. VERONIKA MACAROL za 3. mesto 
na svetovnem prvenstvu v jadranju 
v razredu 470

7. DEJAN TONEJC za 2. mesto na sve-
tovnem prvenstvu v balinanju za dr-
žavno reprezentanco Slovenije. 

 
8. ANJA OSTERMAN (Kajak kanu 

Adria) za 3. mesto na svetovnem pr-
venstvu v kajak kanu na mirnih vo-
dah v disciplini 500 m dvojice s Špelo 
Ponomarenko-Janić. 

9. ANDREJA KLEPAČ uvrstitev na fi-
nalni turnir dvojic v Singapurju, 
zmaga turnirja v Tokiu



KP-MOK Marec 2018www.koper.si

AKTUALNO

10

Dobili smo županovo vino in olje
Konec januarja so v protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška razglasili zmagovalce natečajev za Županovo 
vino in oljčno olje 2018. Med 31 vzorci vina je strokovno komisijo letos najbolj prepričal refošk Aleša Hrvatina iz 
vinske kleti Vinales, med 26 vzorci olja pa je slavila belica Franca Morgana.

»Županovo oljčno olje je prvo takšno 
tekmovanje, na katerem predstavimo pretek-
lo letino, kar pomeni, da lahko že dokaj hitro 
dobimo občutek, kako uspešni smo bili. Prejeti 
naziv je vsekakor potrditev, da še vedno osta-
jamo nekje pri vrhu glede kakovosti naših olj«, 
nam je zaupal letošnji zmagovalec Franc Mor-
gan, ki si je naziv Županovo oljčno olje prislužil 
s svojo belico 2017. 

Naslov prvega spremljevalca je osvo-
jila Oljarna Lisjak z oljčnim oljem Cuvee 2017, 
drugi spremljevalec pa je postal Darko Jako-
min z BIO ekstra deviškim oljčnim oljem slo-
venske Istre ZOP – Karlonga 2017. Skupno so 
letošnjim sodelujočim podelili 24 zlatih, eno 
srebrno priznanje in eno zahvalo za sodelova-
nje.

Zmagovalec natečaja je poleg naziva 
prejel tudi posebno desko iz lesa oljke, Mestna 
občina Koper pa bo od njega odkupila najmanj 
250 steklenic zmagovalnega olja za protokolar-
ne in promocijske namene.

Pestro je bilo tudi med žlahtnimi ka-
pljicami, kjer je laskavi naslov že drugo leto za-
pored prejel Aleš Hrvatin iz vinske kleti Vinales 
– tokrat za refošk letnik 2016. Komisija je sicer 
skupno podelila 8 zlatih, 19 srebrnih ter 4 bro-
nasta priznanja.

Zmagovalec natečaja za Županovo 
vino 2017 je poleg naziva prejel tudi posebno 
nagrado, in sicer dekanter Steklarne Rogaška, 

Mestna občina Koper pa bo od njega odkupila 
najmanj 500 steklenic zmagovalnega vina.

»Na županovo vino sem se prijavljal 
tudi v preteklih letih, od tega sem bil že trikrat 
nagrajen. Letos sem prvič prijavil dva vzorca, 
malvazijo in refošk. Nagrada je potrditev, da 
delamo dobro in dobra popotnica za naprej. 
Naziv Županovo vino pa ogromno pripomore 
tudi k sami promociji našega refoška,« je po-
vedal Aleš Hrvatin iz vinske kleti Vinales.

Poleg oljkarjev, vinarjev, vinske kra-
ljice slovenske Istre Julije Jogan ter drugih 

gostov se je dogodka udeležil 
tudi podžupan Mestne obči-
ne Koper Peter Bolčič, ki je 
pohvalil vse sodelujoče, saj se 
že vrsto let trudijo za razvoj 
vinarstva in oljkarstva v obči-
ni, kar potrjujejo tudi njihovi 
uspehi tako na državnih kot 
tudi mednarodnih tekmova-
njih. Zato jih je poimenoval za 
ambasadorje in odlične pro-
motorje naših krajev.
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Na letošnjem nateča-
ju za izbor Županove-
ga oljčnega olja je so-
delovalo 23 oljkarjev 
s 26 vzorci oljčnih olj. 
Številne so bile letos 
tudi prijave na raz-
pis za Županovo vino, 
nanj se je namreč pri-
javilo 17 vinarjev s 
kar 31 vzorci vin, od 
katerih je bilo 12 mal-
vazij in 19 refoškov. 
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Pustno rajanje v Koper privabilo   več kot 17 tisoč obiskovalcev
Jubilejno, 10. Istrsko pustno povorko si je po ocenah organizatorjev ogledalo več kot 17 tisoč ljudi. Med zmagovalce so 
se letos vpisale Žbjele siz Dekanov, Zlati cajti, Pajki in Gračiška vala.

ravili 10. Istrsko pustno povorko. Sodeč po 
razigranem vzdušju v mestu, h kateremu so 
prispevali tudi člani Tria Teci, teci, in po šte-
vilu obiskovalcev, katerih je bilo po ocenah 
organizatorjev več kot 17 tisoč, se je tudi 10. 
Istrska pustna povorka vpisala med vse šte-
vilnejše več kot uspešno izpeljane prireditve 
Mestne občine Koper. 

10. Istrski karneval, 
ki sodi med največje pustne 
prireditve v državi, se je letos 
začel z 8. otroškim pustnim 
rajanjem v Izoli, na pustno 
soboto pa je bilo osrednje 
prizorišče karnevalskega do-
gajanja v Kopru, kjer so prip-
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Zlati cajti, Žbjele, Gračiška vala in pajki na zma-
govalnem odru

Obe komisiji tako nikakor nista imeli lahkega 
dela. Strokovno komisijo so letos najbolj prepričali čla-
ni Turističnega kulturnega in športnega društva »Kra-
ški rob« Črni Kal s skupinsko masko ZLATI CAJTI in 
člani Turističnega društva Dekani, ki so z Žbjelami siz 
Dekanov zmagali v kategoriji pustnih vozov. Komisija, 
sestavljena iz predstavnikov pustnih skupin in vozov, 
pa je letos v kategoriji pustni vozovi za zmagovalce 
okronala TŠKD sv. Miklavž Gračišče z vozom GRAČI-
ŠKA VALA, v kategoriji skupinskih mask pa so za zma-
govalce razglasili člane Turističnega društva Hrvatini s 
skupinsko masko Pajki

Letošnje povorke se je udeležilo kar 14 pustnih skupin z vozovi, 8 skupinskih 
mask in 3 etnografske pustne skupine s skupaj 800 udeleženci, ki jim niti letos 
ni zmanjkalo kreativnosti. Tako smo med udeleženci povorke letos lahko videli 
pajke, čebele in »žbjele«, Simpsonove, smeškote, mešančke in številne druge 
zanimive pustne šeme, pa tudi maske, ki jih je navdihnilo aktualno družbe-
no-politično dogajanje v državi, kot sta denimo problematika drugega tira in 
arbitražnega sporazuma. Med etnografskimi maskami smo lahko občudovali 
kurente in istarske rožare. 

Pustno rajanje v Koper privabilo   več kot 17 tisoč obiskovalcev
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Vodja Turistične 
organizacije Koper Tamara 
Kozlovič je v imenu Mestne 
občine Koper Turističnemu 
društvu Dekani, Pihalnemu 
orkestru Marezige in Pri-
jateljem pusta iz Čežarjev 
podelila posebne zahvale za 
desetletno zvesto sodelova-
nje na Istrski pustni povorki 
in pršute, s katerimi bodo 
lahko proslavili ta pomem-
ben jubilej. 
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Z električnimi avtobusi tudi med Trstom in Koprom
Mesti Trst in Koper se bosta v bližnji prihodnosti čezmejno povezali tudi z redno avtobusno linijo z vozili na električni pogon.

Na to temo so se v Trstu 
sestali župan Občine Trst Ro-
berto Dipiazza, župan Mestne 
občine Koper Boris Popovič in 
predsednik uprave Petrola To-
maž Berločnik, v kratkem naj 
bi sledil tudi podpis pisma o 
nameri. 

»Gre za projekt zgodovinskih razsežnosti, 
prvič v zgodovini bomo namreč povezali dve 
mesti na trajnosti način - z električnimi avtobusi. 
Na Petrolu bomo poskrbeli za infrastrukturo, v 
tem primeru za električne super hitre polnilni-
ce,« je po današnjem srečanju povedal predse-
dnik uprave Petrola Tomaž Berločnik, nov pro-
jekt pa je pozdravil tudi prvi mož koprske občine 

Boris Popovič: »Z županom Trsta sva sklenila 
nov projekt, z električnimi avtobusi bova pove-
zala naši mesti. Zelo sem vesel, da lahko sodelu-
jemo pri tako pomembni pridobitvi.«

Da gre za pomemben projekt je prepričan 
tudi župan Občine Trst Roberto Dipiazza, ki ver-
jame, da bo »še bolj povezal Trst in Koper, pred-
vsem pa se z njim odpirajo tudi nove možnosti 
trajnostne povezave z letališčem Ronki«. 

Poleg tržaške in koprske občine bi pri vzpo-
stavitvi nove mednarodne avtobusne povezave 
sodelovali še družbi Arriva in Petrol, ki bi poskrbel 
za vso potrebno infrastrukturo, in sicer postavi-
tev polnilnic za polnjenje električnih avtobusov 
na glavnih avtobusnih postajah v Kopru in Trstu 
ter vzpostavitev infrastrukture za polnjenje elek-
tričnih vozil v mestu, ki bi bila namenjena javne-
mu polnjenju in kasnejši morebitni vzpostavitvi 
alternativnih oblik prevoza v smilsu e-taksijev in 
e-shuttle prevozov. 

Avtobusna povezava z električnimi avto-
busi med Trstom in Koprom, ki predstavlja prvo 
tovrstno mednarodno povezavo v Evropi, naj bi 
bila vzpostavljena v okviru obsežnega projekta 
Multi-E, s katerem namerava konzorcij partnerjev 
kandidirati za pridobitev nepovratnih evropskih 
sredstev. 

Kmalu bolj pravična delitev luške koncesnine? 
Ministrstvo za infrastrukturo je v medresorsko usklajevanje posredovalo osnutek spremenjene uredbe o upravljanju koprskega 
tovornega pristanišča, s katero želi naposled doseči pravičnejši način delitve koncesijske dajatve za lokalne skupnosti. 

Dajatev bi se po no-
vem delila na podlagi treh 
enakovrednih meril, in sicer 
kopenskega dela pristanišča, 
ki se nahaja na območju po-
samezne občine, površine 
območja in števila prebival-
cev posamezne občine. Prav 
slednje merilo je ključ do bolj 
pravične delitve, saj bi na na-
čin Mestna občina Koper z 
51.361 prebivalci prejela večji 
delež, in sicer 82 odstotkov 
vrednosti koncesnine, Obči-
na Ankaran z 3229 prebivalci 
pa 18 odstotkov. 

Dosedanja delitev je namreč za koprsko ob-
čino nedopustna, celo diskriminatorna, saj na pre-
bivalca prinese bistveno manjši delež denarja kot 
ga prinese Občini Ankaran. Sedanja delitev kon-
cesijske namreč temelji samo na delitvi glede na 
površino kopenskega dela koprskega tovornega 
pristanišča, zato določa, da 55 odstotkov konce-
sije prejema koprska, 45 odstotkov pa ankaranska. 

S spremembo pomorskega zakonika, ki 
je postavil dodatne kriterije za delitev konce-
sij, je določena tudi namenskost porabe kon-
cesijske dajatve: občini ju morata nameniti za 
vzpostavitev javne občinske infrastrukture in 
občinskih javnih služb, da se zaradi negativnih 
vplivov pristanišča izboljša kakovost življenja 
prebivalcev občine.
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Športno v leto 2018
V naslednjih mesecih nas v slovenski Istri čaka kar nekaj odmevnih športnih prireditev. Prva med njimi je Luka 
Koper 5. Istrski maraton, ki bo 7. in 8. aprila vnovič športno povezal našo slikovito slovensko Istro. 

je bo čas za 26. Eurofest, 23. septembra pa v 
slovensko Istro prihaja I feel Slovenia Ironman 
70.3 Slovenian Istria, ki bo tekačem, kolesarjem 
in plavalcem ponudil izzivov polno progo skozi 
stara mestna jedra, slikovite vasice in čudovito 
naravo slovenske Istre. 

Tudi letos bo vse ljubitelje vodnih 
športov med junijem in septembrom razvedril 
park vodnih športov in z morjem povezanih 
aktivnosti Active Koper. Med večjimi športnimi 
prireditvami tega leta pa velja izpostaviti še re-
gato Capovision Cup 2018 v septembru in Istr-
ski kolesarski maraton, ki bo 6. in 7. oktobra.

Koper bo konec marca znova gostil 
tudi mednarodni rokometni turnir Koper Cup, s 
katerim bo k nam prišlo več tisoč mladih in na-
dobudnih rokometašev, 25. aprila bo v koprski 
Taverni Žogarija, sredi maja pa bodo na svoj 
račun prišli vsi ljubitelji odbojke na mivki, saj 
bodo namenu predali nova igrišča. Konec maja 
in v začetku junija bo naše mesto spet prizori-
šče svetovnega pokala v gimnastiki, 2. junija nas 
čaka še tradicionalni Triatlon za pokal Istre, ko-
nec junija pa bodo v Žusterni znova City Games. 
V juniju nas čaka tudi 2. Mednarodni veteranski 
rokometni turnir Koper 2018, mesec kasne-

I feel Slovenia Ironman 
70.3 Slovenian Istria je 
zelo odmevna in težka 
pričakovana športna pri-
reditev, ki bo povezala 
kraje slovenske Istre in na 
naš konec privabila špor-
tne navdušence od bli-
zu in daleč. Na Ironman 
se lahko prijavite prek 
www.ironman.com/slove-
nia70.3. 

Čeprav je osrednje prizorišče Luka Koper 5. Istrskega maratona letos v Izoli, 
bodo tekači tekli tudi po ulicah starega mestnega jedra Kopra. Start paradne 
discipline - maratona bo letos v Ankaranu, od koder bodo tekači pretekli 
celotno območje koprskega pristanišča, kar bo zagotovo izjemno doživetje. 
Nato jih bo pot vodila do Izole, Pirana, Portoroža in nazaj proti Izoli, kjer 
bodo cilji vseh treh tekov. Tekači na 21 kilometrov bodo obkrožili Izolo, nato 
po »sprehajalni« obalni cesti tekli do Kopra, ga obkrožili in se vrnili v Izolo. 
Rekreativci pa bodo 8,5 kilometrsko preizkušnjo pretekli kar po Izoli. 

Luka Koper 5. Istrski maraton si niti letos ni 
moč predstavljati brez pomoči več kot 500 
prostovoljcev, ki bodo skrbeli za varnost te-
kačev in jih pravilno usmerjali ob progah 
- vsi zainteresirani za sodelovanje vabljeni, 
da se prijavijo prek elektronske pošte pro-
stovoljci@istrski-maraton.si. Prav tako so 
k soorganizaciji spremljevalnega programa 
maratona vabljena kulturna in turistična 
društva. Slednja se bodo na prireditvi lahko 
predstavila na stojnicah Istrskega sejma in 
tako bodo z lokalnimi jedmi, glasbo, oblačili, 
igrami in drugimi običaji še dodatno pope-
strili dogajanje, prav tako pa lahko aktivno 
sodelujejo kot navijaške skupine ob tekaških 
trasah. (Prijave in dodatne informacije so 
na voljo na zorana.medaric@zrs-kp.si in 
antonela.lukic@istrski-maraton.si.)

Tudi letos bodo pri izvedbi Istrskega 
maratona potrebovali pomoč prostovoljcev. 
K soustvarjanju spremljevalnega programa so 
vabljena kulturna in turistična društva.

V letošnjem letu nas v slovenski Istri čaka kar nekaj zanimivih in odmevnih 
športnih dogodkov. 
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Pred nami je prireditveno bogata pomlad 
V naslednjih dneh in tednih nas v Mestni občini Koper čaka razgibano prireditveno dogajanje. 

Tako bo koprsko občinstvo na noge 
že v kratkem dvignil Magnifico, ki bo v šotoru ob 
koprskem stadionu nastopil 10. marca. 31. marca 
nas v Taverni čaka priljubljena prireditev Vino in 
čokolada, 6. aprila bo dvorana OŠ Koper prizorišče 
Velikonočnega koncerta Koper, na katerem bodo 
nastopili Klapa Rišpet, Klapa Šufit in Goran Karan, 
14. aprila pa bo v Taverni Vinol – vino, olje in kulinari-
ka Istre, medtem ko se 21. aprila v mesto vrača kuli-
narična tržnica Odprta kuhna. Konec aprila bosta v 
Taverni tudi Festival bosanske kulinarike in Žogarija. 

Mesec maj tudi letos prinaša kopico pri-
reditev v mestu in na podeželju občine. Tako nas 
5. maja čaka Podeželje v mestu, 12. maja Koper na 
dlani, med 18. in 20. majem 46. Praznik refoška, 
19. maja Pristaniški dan in prireditev Koper zdravo 
mesto, 26. maja pa prireditev Od oljkarja do vinarja. 

Med 25. in 27. majem bo koprska Arena 
Bonifika že tradicionalno gostila Primorski sejem. 

Dan vina in čokolade
Taprave razvade

Vse ljubitelje vina in 
čokolade v soboto, 31. marca 
2018, med 16. in 23. uro v Taverni 
čaka nepozaben dan. Odvil se bo 
že peti Dan vina in čokolade, na 
katerem bo možna degustacija 
mladih vinogradnikov ter različ-
nih vrst čokolad in čokoladnih 
sladic, ki ji pridelujejo in proizva-
jajo v slovenski Istri.

Namen dogodka, ki ga 
organizira Študentska organiza-

cija Univerze na Primorskem, je 
mladim in ostalim obiskovalcem 
približati različne vrste vin in nji-
hovo pridelavo, vključiti obisko-
valce v kakovostno izkušnjo po-
skušanja različnih okusov in vonj 
vina ter ga prikazati kot odlično 
kombinacijo s sladicami.

Dogodek je moč spre-
mljati na spletni strani www.
soup.si in Facebook strani Vino 
in čokolada.

Tudi Koper z energetsko svetovalno pisarno
Mreža energetskih svetovalnih pisarn se vse bolj širi. Prve dni marca bo svojo, že 53. po vrsti, dobil tudi Koper, in sicer v 
prostorih krajevne skupnosti Semedela.

Pisarno bo vodil Davor 
Kravanja, ki sicer že vodi podob-
no pisarno v sosednji Izoli. Nanjo 
se, kot pravi, letno obrne od 200 
do 300 ljudi, zanimanje pa se še 
povečuje. Razloge za to pripisuje 

dejstvu, da se ljudje vse bolj zavedajo, da lahko z 
določenimi ukrepi sami veliko spremenijo in na ta 
način posredno zmanjšanjo tudi stroške. 

Sicer pa je namen energetske pisarne lju-
dem pomagati z nasveti o učinkoviti rabi energije 
in njenih obnovljivih virov. Dobrodošli so tudi nas-

veti v povezavi z nepovratnimi sredstvi in ugodni-
mi krediti eko sklada, v okviru katerega energet-
ske svetovalne pisarne tudi delujejo. 

Vrata koprske pisarne bodo odprta ob po-
nedeljkih in četrtkih, med 17 in 20. uro. Potrebna 
bo predhodna najava.
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Več denarja za občine iz naslova turizma 

Novela Zakona, ki jo je državni zbor s 40 
glasovi za in sedmimi glasovi proti sprejel minuli 
teden, med drugim uvaja t.i. promocijsko takso, 
ki bo znašala 25 odstotkov zneska turistične takse 
in bo neposreden prihodek Slovenske turistične 
organizacije (STO). 

Spreminja se tudi nabor oprostitev pla-
čila turistične takse, ki sedaj plačilo uvaja tudi za 
goste, ki prenočujejo v kampih. Bodo pa občine 
lahko z lastnimi predpisi glede na svoje cilje do-
ločile dodatne oprostitve plačila turistične takse 
za posamezne skupine. Po sprejetem dopolni-
lu bodo turistično takso v polovični višini poleg 
otrok in mladine med 7. in 18. letom starosti (ne 
glede na tip nastanitve) plačevale tudi osebe med 

Občine lahko po novem zvišajo turistično takso in tako v proračun dobijo dodatna sredstva. To je zgolj ena od novosti 
zakona o spodbujanju razvoja turizma, ki določa aktivnosti za izvajanje strategije razvoja turizma na državni ravni 
in na ravni turističnega območja, opredeljuje vlogo države, občin, ponudnikov turističnih storitev in civilne družbe 
ter določa za to potrebne vire financiranja. 

18. in 30. letom starosti, ki bodo 
prenočevale v nastanitvenih ob-
ratih, vključenih v mednarodno 
mrežo mladinskih prenočišč.

Zakon poleg tega ureja 
tudi poklic turističnega vodnika, 
na novo pa določa tudi pogoje 
za opravljanje dejavnosti orga-
niziranja in prodaje turističnih 
paketov in povezanih potovalnih 
aranžmajev. 

Ob najvišjem znesku turi-
stične takse, 2,50 evra, bi 
promocijska taksa znašala 
0,625 evra, s čimer bi, kot 
pravijo na ministrstvu, STO 
pridobil dodatnih 4,7 milijo-
na evrov, občine pa dodatnih 
6,9 milijona evrov letno. 

Koprska občina je iz naslova plačila turistične takse, ki znaša 1,27 evra, lani prejela 
nekaj več kot 260 tisoč evrov, z zvišanjem takse pa bi lahko v proračun dobili vsaj še 
enkrat toliko denarja. 

Glasbeni spektakel v spomin Danilu Kocjančiču
V poklon legendi slovenske glasbene scene Danilu Kocjančiču, so se ob peti obletnici slovesa v Areni Bonifika v 
organizaciji Snack Bar events in Mestne občine Koper zbrali številni glasbeniki in instrumentalisti. 

Člani zasedbe Danilo 
Kocjančič & Friends – kitarista 
Matjaž Sterže in Zdenko Cotič, 
pevec Ladi Mljač, basist Jadran 
Ogrin in bobnar Mitja Stropnik 
ter spremljevalni pevki Tinkara 

Kovač in Barbara Šinigoj so na 
odru Arene Bonifika gostili ve-
liko glasbenih prijateljev. Med 
njimi Draga Misleja – Mefa, 
Rudija Bučarja, Matjaža Jelena, 
Tinkaro Kovač, Marina Legovi-

ča in Marka Stropnika, Tomaža 
Domicelja, Tulia Furlaniča, Nei-
sho, Klapo Solinar, Janeza Bon-
čino Benča in Slavka Ivančiča, 
na odru pa sta se jim pridružila 
tudi trobentač Domen Gracej 

in klarinetist Sandi Vinšek ter 
posebni gost večera – Danilov 
sin Tine Kocjančič, svetovno 
znani DJ Valentino Kanzyani, ki 
je za to priložnost pripravil re-
mix pesmi Daj, daj, daj. 
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sanitarnega zabojnika, tušev, pitnikov in urbane 
opreme. 

»V letošnjem letu imamo v proračunu 
predvidena finančna sredstva za ureditev javne 
razsvetljave od Žusterne do odcepa za Krožno 
cesto, poskušali pa bomo urediti tudi varnejše 
dostope do morja. In prav podpis tega dogo-
vora med občinama o skupnem urejanju tega 
prostora je ključni korak za začetek priprav re-
gionalnega prostorskega načrta, ki bo tako stra-
teški kot izvedbeni dokument,« je ob podpisu 
dogovora dejala direktorica koprske občinske 
uprave Sabina Mozetič.

Kot je spomnil koprski podžupan Peter 
Bolčič je bilo »zaprtje obalne ceste za promet 
v lanskem letu izjemnega pomena ne le za dvig 
kakovosti bivanja občanov, ampak tudi za razvoj 
turizma. S podpisom tega dogovora pa smo 
stopili še korak naprej k ureditvi tega izjemnega 
prostorskega potenciala, ki ga predstavlja prio-
balni pas med Koprom in Izolo.« 

Ključnega pomena je 
ureditev obalne promenade, 
ki bo vsebinsko in prostorsko 
povezala obalni mesti in tako 
predstavljala hrbtenico, na 
katero se bodo smiselno po-
vezovale ostale ureditve. Pro-
gramsko to pomeni obogatitev 
obalnih mest in kakovostno 
nadgradnjo obstoječih ambi-
entov ter dodano vrednost 
turistični ponudbi in promociji 
Obale nasploh. Urejena obalna 
promenada bo postala ključni 
element identitete regije s po-
zitivnimi učinki na razvoj turiz-
ma, kvaliteto bivanja in trajno-
stni vzorec organizacije bivanja 
v (sub)regiji. 

V okviru načrtova-
nih aktivnosti sledijo ureditev 
komunalne infrastrukture, ko-
lesarskih in pešpoti, grajene 
obale in kopališč, plavajočih 
pomolov in spremljajoči ser-
visni objekti za kopalne dejav-
nosti ter kontaktni zaledni pas 
kot komplementarne dejavno-
sti obalnim ureditvam.

Mestna občina Koper 
je sicer z ureditvijo obalnega 
pasu začela že v lanskem letu, z 
ureditvijo rekreacijskih površin 
za kolesarje, pešce in kopalce, 
postavitvijo javne razsvetljave, 

Nov korak k ureditvi zelene oaze 
med Koprom in Izolo
Potem, ko je bila lani obalna cesta spet vrnjena ljudem, sta Mestna občina Koper in Občina Izola stopili še korak 
naprej k ureditvi izjemnega prostorskega potenciala, ki ga predstavlja priobalni pas med Koprom in Izolo – podpisali 
sta dogovor o pripravi regionalnega prostorskega načrta za to območje.

 Celoten postopek sprejemanja regionalnega načrta, ki je tudi eden od pogojev za kan-
didaturo za pridobitev evropskih sredstev, bo trajal predvidoma dve leti – v tem času 
bo izvedena tudi javna razgrnitev, na kateri bodo imeli občani možnost podati svoje 
pripombe in pobude. 

Podpis dogovora je primer dobre pra-
kse, kako je mogoče v razvojnem smis-
lu obalo vrniti ljudem ob prepoznava-
nju kvalitet dobrega ekološkega stanja 
in najvišje biološke pestrosti.

Ureditev obalnega pasu pomeni pridobi-
tev novih površin za športno rekreacijske 
dejavnosti in z njimi združljive progra-
me, vezane na morje za potrebe lokal-
nega prebivalstva in turistične ponudbe 
širšega zaledja (kopališče, sprehajališče, 
vodni športi,…).

Na sliki z leve proti desni: Peter Bolčič, 
podžupan Mestne občine Koper, Mag. Igor 
Kolenc, župan Občine Izola, Dr. Mitja Bricelj, 
sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor.
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Občina v letu 2018 z več 
naložbami v vrtce in šole 

720 tisoč evrov, bo za dobrih 
165 tisoč evrov financirala dr-
žava, in sicer iz naslova kohe-
zijskega sklada. 

V okviru energetske sana-
cije vrtca v Prisojah bo občina 
toplotno izolirala fasado in 
podstrešje, zamenjala stavbno 
pohištvo, uredila varčno pre-
zračevanje kuhinje in varčno 
delovanje pralnice ter postavi-
la sončne elektrarne za ogre-
vanje sanitarne vode. Naložba 
predvideva tudi obnovo celot-
nega prezračevalnega sistema 
z rekuperacijo toplote, zmanj-
šanje energetskih izgub, name-
stitev termostatskih ventilov, 
zamenjavo obstoječih toplo-
tnih črpalk split izvedbe in za-
menjavo svetlobnih teles, kot 
tudi namestitev monitoringa. 

V okviru sanacije objekta 
v Bertokih, v katerem domu-
jeta vrtec Delfino Blu in OŠ 
Pier Paolo Vergerio il Vecchio, 
bo občina toplotno izolirala 
streho in zamenjala strešno 
kritino, izolirala fasado, delno 
zamenjala stavbno pohištvo in 
nabavila senčila za okna. Poleg 
tega bo v okviru naložbe ob-
novljen sistem prezračevanja 
z rekuperacijo toplote, zame-
njan dosedanji energent (kuril-
no olje), ki ga bo nadomestila 
toplotna črpalka, predvidena 
pa je tudi namestitev termo-
statskih ventilov na radiatorje 
in vzpostavitev monitoringa 
ter konsolidacija temeljnih tal.

Izvajalec del, podjetje VG 
5 d.o.o., bo dela zaključil do 
začetka prihodnjega šolskega 
leta.

Tudi v tem letu se največ naložb obeta prav na področju vzgoje in izobraževanja, v nove oziroma obnovljene prostore 
bodo tako jeseni stopili otroci iz Dekanov, Prisoj, Škofij in Šmarij ter otroci, ki obiskujejo osnovno šolo in vrtec z 
italijanskim učnim programom v Kopru ter podružnicah v Semedeli in Bertokih. 

Gradnja novega vrtca v 
Dekanih, obnova in ureditev 
prostorov nekdanje kovinar-
ske šole za potrebe vrtca in 
šole z italijanskim učnikm jezi-
kom, dograditev šole v Šmar-
jah, energetska sanacija v Ber-
tokih, Prisojah, na Markovcu 
in Škofijah. 

Če gre vse po načrtih bo 
občina konec šolskega leta 
začela z energetsko sanacijo 
Osnovne šole Pier Paolo Ver-
gerio il Vecchio in Vrtca Delfi-
no Blu enota Semedela. Razpis 
za izbiro izvajalca je objavila 
pred dnevi, rok za oddajo po-
nudb se je iztekel 1. marca. 

Izbrani izvajalec bo moral 
v okviru del zamenjati streš-
no kritino in poskrbeti za to-
plotno izolacijo podstrešja, 
izvedbo spuščenih stropov in 
vgradnjo nove razsvetljave. 
Naložba poleg tega predvide-
va tudi zamenjavo žlebov in 
strelovodov, sanacijo fasade, 
menjavo dotrajanega stavb-
nega pohištva in postavitev 
senčil ter temeljito prenovo 
sanitarij. Dela bodo sklenjena 
pred začetkom novega šolske-
ga leta. 

Vrtec Semedela Prisoje in 
Bertoki

Koprska občina bo še pred 
poletjem začela tudi z ener-
getskima sanacijama objekta 
Osnovne šole Pier Paolo Ver-
gerio il Vecchio in Vrtca Delfi-
no Blu v Bertokih ter objekta 
Vrtca Semedela enota Prisoje. 
Obe naložbi, katerih skupna 
vrednost znaša nekaj več kot 

Konec šolskega leta se bo začela sanacija podružnice OŠ Pier 
Paolo Vergerio il Vecchio in vrtca Delfino Blu v Semedeli. 

V okviru energetske sanacije vrtca v Prisojah bo občina med 
drugim toplotno izolirala fasado in zamenjala stavbno pohištvo.

Izvajalec del, podjetje VG 5 d.o.o., bo energetsko sanacijo šole in 
vrtca v Bertokih zaključil do začetka prihodnjega šolskega leta.
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Dozidava OŠ Šmarje
V novem šolskem letu bo 

več prostora tudi v Osnovni šoli 
Šmarje, občina bo namreč ob 
šolskem objektu zgradila priz-
idek s štirimi dodatnimi učilni-
cami s kabineti, garderobami in 
sanitarijami ter dvigalom, ki bo 
dostop v prostore omogočal 
tudi gibalno oviranim osebam. 
Nove prostore bo dobil tudi vr-
tec, in sicer igralnico za starej-
šo skupino otrok z dostopom 
na pokrito teraso, garderobo, 
sanitarije in umivalnico. Občina 
je z gradnjo pričela januarja, 1,4 
milijona evrov vredna naložba 
pa naj bi se zaključila še pred 
začetkom novega šolskega leta. 

Kot je povedal ravnatelj 
OŠ Šmarje Edi Glavina, bodo 
že z naslednjim šolskim letom 
v vrtec vpisali 22 otrok, štiri na 
novo zgrajene učilnice pa bodo 
gostile kar 96 otrok. Poleg tega 
izgradnja prizidka in s tem po-

bo moral gradnjo predvidoma 
zaključiti do konca julija pri-
hodnjega leta, sledi še oprema 
objekta. 

Energetska sanacija OŠ Škofije 
Letos se bo občina lotila 

tudi energetske sanacije šole, 
ki predvideva toplotno izolaci-
jo pročelja in strehe, zamenja-
vo stavbnega pohištva in streš-
ne kritine, namestitev osmih 
solarnih kolektorjev za segre-
vanje sanitarne vode, name-
stitev termostatskih ventilov 
in zamenjavo svetlobnih teles. 
Občina bo tudi za to naložbo 
pridobila nepovratna sredstva, 
in sicer iz naslova evropskega 
kohezijskega sklada.

Novi prostori za italijanski 
vrtec in osnovno šolo

Učenci od prvega do pete-
ga razreda Osnovne šole Pier 
Paolo Vergerio il Vecchio ter 

večanje števila otrok, ki obi-
skujejo šolo v Šmarjah, prinaša 
tudi štiri nove zaposlitve (dve 
vzgojiteljici in dve učiteljici). 

Dekani z novim vrtcem
Na polno se dela tudi v 

Dekanih, ki se bodo v novem 
šolskem letu ponašali z novim 
vrtcem. Novogradnja je zasno-
vana kot leseni pritlični objekt, 
v katerem so predvideni pro-
stori vrtca za tri vrtčevske od-
delke, večnamenska dvorana, 
delilna kuhinja in jedilnica in 
pisarne. V delu objekta, ki je 
dvoetažen, sta predvideni še 
dve učilnici, namenjeni šolskim 
otrokom in ostali pomožni 
prostori šole. Poleg tega bodo 
v okviru naložbe urejene tudi 
igralne površine za vrtčevske 
otroke, ki si bodo športne in 
rekreacijske površine delili z 
otroki Osnovne šole Dekani. 
Izbrani izvajalec Godina d.o.o. 

otroci vrtca Delfino Blu (kar 2 
oddelka) bodo že septembra 
dobili nove prostore, in sicer v 
opuščenem objektu nekdanje 
srednje tehniške oz. kovinarske 
šole. Naložba predvideva ure-
ditev dveh igralnic, garderobe, 
pripadajočih sanitarij in zunanjih 
teras, vse za potrebe vrtca, ter 
ureditev petih učilnic, gardero-
be, osrednjega prostora, jedilni-
ce, razdelilne kuhinje, knjižnice 
in kabinetov za potrebe osnov-
ne šole. V okviru investicije bo 
urejen tudi dostop za osebe z 
gibalnimi težavami, saj bodo v 
nove prostore umestili še dviga-
lo. Predlog ureditve prostorov 
v idejni zasnovi je oblikovan v 
dogovoru z Ministrstvom za iz-
obraževanje, znanost in šport. 
Poskrbljeno bo tudi za zelene 
površine, saj se bo obstoječa ze-
lenica pred vhodom ohranila, za 
objektom pa se bo se uredil atrij, 
ki ga bodo opremili z zelenjem.

Občina bo tudi za energetsko sanacijo OŠ Škofije pridobila 
nepovratna sredstva iz naslova evropskega kohezijskega sklada.

Trenutno so na objektu nekdanje kovinarske šole v teku 
rušitvena dela in čiščenje objekta, sledi priprava na obnovo.

V novem šolskem letu bo več prostora tudi v Osnovni šoli 
Šmarje, ob katerem bo občina zgradila prizidek.

Novogradnja v Dekanih je zasnovana kot leseni pritlični objekt, 
v katerem so predvideni prostori vrtca za tri vrtčevske oddelke. 
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Namesto stare stavbe v marini nov 
objekt za Upravo za pomorstvo 
Porušeno stavbo v koprski marini bo nadomestila nova, za Upravo za pomorstvo Republike Slovenije, v okviru 
naložbe pa se obeta tudi prenova marine.

Pomorska uprava si 
je več let prizadevala za seli-
tev na novo lokacijo, ki bi bila 
v bližini pristanišča, v igri je 
bilo več lokacij, a je na koncu 
prevagala tista v koprski ma-
rini. Nekdanji objekt so pred 
dobrim mesecem porušili, 
gradnja novega, v katerega 
se bo predvidoma jeseni pre-
selila Uprava za pomorstvo, 
pa se bo začela v kratkem. 
Poleg uslužbencev pomor-
ske uprave, se bodo na novo 
lokacijo preselili tudi usluž-
benci službe za varovanje 
obalnega morja (SVOM). 

Selitev uprave za 
pomorstvo s sedanjega mes-
ta, bi lahko zagotovila tudi 
selitev carinskega pomola 
(za mednarodni promet), 
Kopru pa bi tako omogočila 
pomol, ki bi ga namenili tu-
rističnemu prometu, kar bi 
nedvomno pomenilo nove 
izboljšave v pristaniški infra-
strukturi mesta.

Vzporedno z grad-
njo pa bodo obnovili tudi 
koprsko Marino, kjer bodo 
uredili privezna mesta, me-
njali lesene pilote, preplastili 
pomole, postavili sodobno 
razsvetljavo ter namestili 
nove omarice za vodo in ele-
ktriko. Podjetje Grafist bo za 
naložbo namenil nekaj manj 
kot deset milijon evrov, od 
katerih bodo tretjino denar-
ja za gradnjo in ureditev pro-
storov uprave za pomorstvo 
dobili od države.

Novi poslovni prostori Pomorske uprave Koper bodo odslej domovali v marini Koper.

Pomorska uprava Koper se seli v Marino.
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Ogromno naložb v prometno 
infrastrukturo predvsem v zaledju
Mestna občina Koper tudi v tem letu nadaljuje s sanacijo cest, kižišč, pločnikov, parkirišč, podpornih zidov in javne 
razsvetljave v zalednih krajih koprske občine.

Krožna cesta na Markovcu: Zaključna faza ureditve krožišča.
Občina je konec leta na Kozlovičevi ulici na Markovcu razširi-
la tamkajšnje parkirišče in na ta račun uredila nekaj dodatnih 
parkirnih mest. V okviru naložbe je uredila tudi stopnišče in 
tako olajšala prehanje s parkirišča do stanovanjskih blokov. 

Urejanje krožišča na Krožni cesti na Markovcu je v sklepni fazi. 
Občina si z naložbo prizadeva umiriti promet in predvsem vo-
znikom, ki se pripeljejo z Bernetičeve ulice, olajšati vključeva-
nje na glavno prometnico. 

Predvidena je tudi sanacija štirih večjih posedov cestišča na 
lokalni cesti Vanganel – Babiči, kjer je zaradi plazenja terena 
že močno ogrožena varnost v cestnem prometu.

V Pradah nad igriščem se nadaljuje ureditev ulice Prade ces-
ta VIII. in križišča z lokalno cesto. Projekt predvideva ureditev 
deniveliranega križišča, razširitev vozišča ulice z ustrezno od-
vodnjo meteornih vod in zagotovitev javne razsvetljave. 

S sanacijo ceste na Triban bo občina zagotovila bistveno 
boljši oprijem in s tem povečala prometno varnost. 

Zaradi problematike zdrsov vozil kot posledica dotrajanosti 
vozišča na cesti na Triban bo Mestna občina Koper prepla-
stila celoten klanec z eruptivnim asfaltom. 
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Občina bo v kratkem pristopila tudi k sanaciji ceste skozi Črni 
Kal (zgornji), ki je v zelo slabem stanju. S tem bo bistveno izbolj-
šala prometno varnost v sami vasi. 

Ob javni cesti v Kampelu bodo v kratkem dobili tudi pločnik, 
občina pa bo uredila še javno razsvetljavo šolarjem omogoči-
la varnejšo pot do avtobusne postaje ob lokalni cesti.

Razpoke in poškobe na cestišču, ki vodi skozi vas Črni Kal bodo 
kmalu preteklost – naložba je pomembna predvsem v luči pro-
metne varnosti. 

V okviru naložbe bo na Črnem Kalu sanirala tudi podporni 
zid, ki je dotrajan in razpokan ter nujno potreben obnove. 

Občina je konec leta pristopila tudi k sanaciji kraka ob javni cesti 
Bošamarin – Grinjan, kjer so se dolga leta soočali s problemati-
ko stekanja velikih količin meteornih voda na cestišče. V okviru 
naložbe je občina vgradila kanalete, ki zagotavljajo usmerjen 
pretok, povečala propuste, sčistila kanal do glavnega hudour-
nika, sledi še asfaltiranje ceste in namestitev varnostne ograje. 

Na lokalni cesti Kastelec – Socerb se je zaradi plazenja te-
rena posedlo cestiščo in tako ogrozilo varnost vseh udele-
žencev v prometu. Mestna občina Koper bo k sanaciji pris-
topila v kratkem in cesto obnovili še pred poletjem. kar bo 
Mestna občina Koper sanirala še pred poletjem.
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Občina je v začetku leta začela tudi s sanacijo podpornega zidu 
v Kolombanu, ki je ogrožal varnost na javni dostopni poti. Dela 
bodo zaključena predvidoma aprila

S problematiko velikih količin meteornih voda, ki so se ste-
kale na cestišče, so se srečevali tudi v Škocjanu. Občina je 
tudi tam pristopila na pomoč in v okviru naložbe uredila 
odvodnjavanje, vgradila kanalete in utrdila dostopno pot. 

V Pobegih za zadružnim domom se te dni zaključuje ureditev 
parkirišča, ki je nedvomno velika pridobitev za celotno krajevno 
skupnost. 

Mestna občina Koper je v dogovoru s KS Marezige zago-
tovila dodatno parkirno površino ob lokalni cesti v Babi-
čih in tako krajanom zagotovila parkiranje izven strnje-
nega naselja. 

Meteorne vode so ob koncu lanskega leta v Čenturju sprožile 
zdrs obcestnega nasipa, ki je uničil del javne ceste. Občina je v 
začetku leta 2018 sanirala cestišče in zgradila podporni zid ter 
tako cesto zavarovala pred nadaljnimi premiki zemljine. 

Mestna občina Koper je prisluhnila tudi težavam krajanov 
vasi Podpeč ter v januarju sanirala nevaren in dotrajan pod-
porni zid ob javni cesti. 
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Sanacije v Krnici, Podpeči in Bezovici 
sklenjene v kratkem 
Sanacije plazu v Krnici ter brežin v Podpeči in Bezovici, ki so se začele sredi leta 2017, se naposled bližajo koncu. 
Prebivalci Krnice si bodo tako lahko oddahnili že aprila letos, v Podpeči, kjer so dela že zaključena in v Bezovici, kjer so 
dela v sklepni fazi, pa namerava občina izvesti še dodatne potrebne ukrepe. 

Sanacijo zemeljskega plazu v Krnici sofinancirata koprska občina in 
Ministrstvo RS za okolje in prostor, medtem ko sancijo brežin v Podpeči 
in Bezovici občina izvaja ob pomoči Direkcije RS za infrastrukturo.

»Sanacijska dela v Kr-
nic, ki bi morala biti zaključena že 
konec lanskega leta, so se zaradi 
daljših deževnih obdobij zavlekla 
in bodo tako zaključena meseca 
aprila letos. Meritve so namreč 
pokazale, da je bil tudi v času po-
teka sanacijskih del zemeljski plaz 
aktiven,« je povedal Igor Rakar 
vodja službe za zaščito in reše-
vanje na MOK in dodal, da se bo 
po zaključku sanacije ocenilo ali 
so bili izvedeni ukrepi zadostni za 
zaustavitev plazenja.

So pa skoraj v celoti so 
zaključena dela na območju skal-
nega podora v Bezovici, kjer se je 
zaradi obilnega deževja minulo 
jesen in zimo pod steno pojavil 
nov zemeljski plaz. Mestna obči-
na Koper ga bo poskušala sani-
rati v čim krajšem možnem času, 
projektna dokumentacija je že v 
pripravi. 

Podobno je tudi v Pod-
peči, kjer se je sanacija brežin že 
zaključila, vendar se je v okviru 
del izkazalo, da bi bilo potreb-

no na steni izvesti še dodatne 
ukrepe, in sicer postaviti težko 
sidrano mrežo, ki bo preprečila 
kotaljenje skal po brežini proti 
stanovanjskim hišam. V pripravi 
je tudi že aneks za izvedbo naj-
nujnejših del. 

V letošnjem letu na bi 
koprska občina poleg tega pris-
topila tudi k sanacijskim ukre-
pom za odpravo posledic de-
cembrskega neurja. »Na podlagi 
sklepa županove komisije za ugo-
tavljanje in odpravljanje posledic 

naravnih in drugih nesreč pristoj-
ne službe Mestne občine Koper 
pripravljajo seznam prioritet in 
program za odpravo posledic na-
ravnih nesreč ter predlog odloka 
o uporabi sredstev proračunske 
rezerve,« je pojasnil Rakar in ob 
tem dodal, da je občina v letoš-
njem proračunu predvidela tudi 
sanacijo podpornega zidu v Gu-
cih. Trenutno je v fazi pridobiva-
nja pravic za gradnjo, decembra 
je podala tudi vlogo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.
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Gasilci staro kombinirano vozilo 
zamenjali z novim 
Gasilska brigada Koper se že od decembra ponaša z novim kombiniranim vozilom. V voznem parku je tako zamenjalo 
dosedanje, 20 let staro vozilo, ki je koprskim gasilcem samo lani služilo pri 1118 intervencijah. Slednjega so koprski 
gasilci podarili Prostovoljnemu gasilskemu društvu Nova Vas nad Dragonjo, kjer bo svojo funkcijo opravljal še naprej. 

mljeno z vodno črpalko, vsemi potrebnimi ven-
tilatorji, armaturami, lestvami, dihalnimi aparati 
kot tudi elektroagregati. »Vozilo je primerno 
opremljeno tudi za tehnično reševanje, kar po-
meni, da ima na voljo hidravlična orodja, naprave 
za vleko, ročna in električna orodja, opremo za 
prvo pomoč in še veliko drugega,« je še dodal. 

Novo vozilo je tudi večje – v njem je namreč 
prostora za 7 gasilcev in vso potrebno opremo, 
saj ima za razliko od starega vozila dodaten pros-
tor, kar bo nedvomno v veliko pomoč pri vsako-
dnevnem delu in intervencijah. 

Občina letos gasilcem še bolj prijazna
Mestna občina Koper je za financiranje 

redne dejavnosti gasilske javne službe letos 
namenila več denarja, in sicer 144 tisoč evrov, 
poleg tega je povečala tudi sredstva za nabavo 
opreme, ki jo potrebujejo prostovoljna gasilska 
društva. Letos je tako v proračunu predvidela 30 
tisoč evrov, za sofinanciranje novih gasilskih vozil 
še dodatnih 180 tisoč evrov, nekaj manj kot 90 
tisoč evrov pa je sredstev, s katerimi bo občina 
sofinancirala izgradnjo gasilskih domov. 

»Novo vozilo je za Ga-
silsko brigado Koper res do-
brodošla pridobitev, saj ga 
uporabimo v skoraj vseh inter-
vencijah, kar pomeni, da je tudi 
najbolj obremenjeno gasilsko 
vozilo,« je novo pridobitev poz-
dravil vodja operative Gasilske 
brigade Koper Sandi Jugovac. 

Vozilo, kot je povedal, 
uporabljajo tako za gašenje kot 
tudi za reševanje, saj je opre-

Še naprej pa bo v funkciji tudi kombinirano vozilo, ki so ga koprski gasilci 
uporabljali 20 let, vse do danes. Gasilska brigada Koper je namreč vozilo 
podarila Prostovoljnemu gasilskemu društvu Nova Vas nad Dragonjo, kjer 
bo še naprej služilo svojemu namenu. 

Novo gasilsko vozilo Mercedes – Benz, 
AXOR 1833, tipa GVC 16/25 ima kar dva 
rezervoarja, ki sprejmeta 2.500 litrov 
vode in 200 litrov penila ter 270 različnih 
pripomočkov. Vozilo, ki je stalo nekaj več 
kot 600 tisoč evrov so sofinancirale vse 
Obalne občine.

V tem letu so gasilci obravnavali 76 
intervencij, pri katerih jim je bilo v 
veliko pomoč prav novo vozilo.
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Letošnji državni pokal v roke 
našim koprskim »tigrom«
Košarkarji Sixt Primorske iz Kopra so novi pokalni prvaki Slovenije. V finalu zaključnega turnirja pokala Spar v 
Ljubljani so namreč z rezultatom 83:63 premagali Šenčur Gorenjsko gradbeno družbo. 

Sixt Primorska je tako postal šesti slo-
venski klub, ki mu je uspelo osvojiti naslov pokal-
nega zmagovalca - Olimpija jih ima 20, Krka tri, 
po enega pa Helios, Laško in Polzela. Za koprski 
klub, ki je bil ustanovljen šele pred dvema letoma, 
je to največji uspeh v zgodovini in hkrati prva lo-
vorika v njegovih vitrinah. 

Na svoji poti do naslova prvaka 17. Po-
kala Spar so koprski »tigri« izločili kar dve ekipi, 
ki sta v preteklosti na parket že stopili kot pokal-
ni zmagovalki. V četrtfinalu Hopse s Polzele, na 
polfinalni tekmi pa so bili boljši tudi od moštva 
Petrola Olimpije, ki je veljalo za glavnega favorita, 
saj so v sezoni 2016/2017 v Domžalah osvojili na-
slov prvaka Pokala Spar.

Sixt Primorska je tudi na parketu Hale 
Tivoli dominirala od začetka do konca obračuna. 
Le enkrat sta se ekipi izmenjali v vodstvu, dvakrat 
pa je bila tekma izenačena. Semafor je 20 točk 
razlike pokazal v tretji četrtini (62:42), na koncu 
pa so se Primorci veselili zaslužene in zanesljive 
zmage.

Najboljši strelec finalne tekme je z 28 
točkami postal Matic Rebec, ki je bil na koncu iz-
bran tudi za najkoristnejšega igralca zaključnega 
turnirja Pokala Spar. »Vedeli smo, da bo težko 
srečanje, da ne bo enostavno. Finale je ena tek-
ma, mi smo se nanjo dobro pripravili. V prvem 
polčasu smo morda odigrali malce nervozno, a 
smo ritem igre tempirali tako v tretji kot zadnji 
četrtini in si priigrali 20 točk naskoka ter pred-
nost tudi zadržali. Mislim, da smo zasluženo zma-
gali,« je po zgodovinski tekmi povedal Rebec. 
Veselja ni skrival niti trener košarkarjev Sixt Pri-
morska Jurica Golemac: »Čestitke igralcem, ki so 
odigrali vrhunsko, tako kot igrajo že celo sezono. 
Kapa dol igralcem, mojim pomočnikom in vsem v 
klubu. Moram se spomniti tudi na Walterja Jekli-
na, ki je močno pomagal ekipi na začetku sezone, 
zdaj pa moštvu odlično pomaga Matej Avanzo. 
Zahvaljujem se tudi Sixtu, ker nam je omogočil 
odlične pogoje za delo in nam na ta način omo-
gočil da pridemo do takšnega rezultata.«

Pred ekipo je reprezentančni odmor, 
med katerim bo najbolj aktiven prav Matic Re-
bec, ki je bil izbran med 14 košarkarjev, ki bodo 
v drugem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 
leta 2019, nosili dres slovenske članske reprezen-
tance.

Jurica Golemac

Matic Rebec
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Ori Tahiti osvobaja - in osvaja Koper 
Pogovarjali smo se z Najo Furlan, dekletom, ki je ustanovilo društvo Mana Tahiti Slovenija in tako v k nam 
pripeljalo plesne korake in gibe tradicionalnega Ori Tahiti otoškega plesa. 

Gre za korake, ki jih lahko 
osvojijo vse generacije, saj bazi-
rajo na prizemljenosti, sprošče-
nosti in zabavi, je ples, ki bogati 
duha, pomaga vzpostaviti stik s 
samim seboj in najti notranji mir. 

Društvo Mana Tahiti 
Slovenija s sedežem v Kopru, 
je pravzaprav »mlajša sestra« 
šole Mana Tahiti v Milanu. Vodi 
ga Koprčanka Naja Furlan, ki 
se je za zanimivo poimenova-
nje društva odločila tudi zaradi 
pomena besede mana. Mana 
namreč v mnogih polinezijskih 
jezikih pomeni nadnaravno moč, 
božansko moč.

Ples, pri katerem lahko 
najdemo marsikatero podob-
nost z nekaterimi orientalskimi 
plesi, se je na Polinezijskem oto-
ku pravzaprav razvijal popolno-
ma neodvisno, saj otočani živijo 
praktično izolirani od ostalega 
sveta. Njegova glavna poseb-
nost so medenični gibi, sponta-
nost in lahki koraki ter dejstvo, 
da ga plesalci plešejo bosi, saj se, 
kot pojasnjuje Naja Furlan, na ta 
način še bolj tesno povežejo z 

Zemljo. Ravno zaradi določenih gibov, ki utegnejo 
spominjati na orientalske plese, Ori Tahiti pogosto 
zamenjujejo z njimi – a to je le mit, ki ga Naja Fur-
lan že dve leti uspešno razblinja.

»Takoj ko sem se srečala z Ori Tahitijem 
sem se vanj zaljubila. Svojo prvo delavnico plesa 
sem odplesala v Milanu pod menstrstvom Aman-
de Mendoza, ki je še danes moja učiteljica. V letih 
spoznavanja tega plesa sem se naučila, da je lahko 
v osnovi prav vsak od nas plesalec. Ori Tahiti zato 
resnično priporočam vsakomur, saj pomaga gradi-
ti samopodobo in samozavest. To vidim predvsem 
pri tečajnicah, ki čez čas presežejo predsodke in 
na svoje telo gledajo bistveno drugače. Ori Tahiti 
je zagotovo ples, ki nas osvobodi,« je prepričana 
Naja Furlan, ki je ponosna na to, da se njene tečaj-
nice vedno znova vračajo. 

Poleg tega Naja na svojih delavnicah po-
skrbi za to, da njene tečajnice spoznavajo tudi 
samo kulturo iz katere ples izhaja. Tako se na vajah 
učijo tahitijskega jezika in spoznavajo njihove glas-
bene inštrumente, kot so ukulele, toere (tolkalo), 
pahu nui in pahu iti (velik in mali boben) in nosno 
piščalko vivo.

In čeprav Ori Tahiti v osnovi ni tekmovalen 
ples, v Parizu vsako leto organizirajo Heivo (zaba-
va) – simbolično tekmovanje, na katerem se zbe-
rejo plesalci z vsega sveta. Lani se je tekmovanja 
udeležila tudi Naja s skupino plesalk, ki so se celo 
uvrstile v finale.
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KOPRSKA MORSKA DEKLICA: 
Morske globine so njena svoboda
Moč, svoboda, pogum, ženstvenost, pozitivizem, notranji mir …, vse to pooseblja Alenka Artnik, koprska morska 
deklica, ki ji temačnost morskih globin predstavlja skrajno točko popolne sprostitve telesa in duha. 

Alenka Artnik, ki se je sprva 
osredotočala na bazenske 
discipline plavanja oziroma 
potapljanje na vdih, šele pred 
dvema letoma pa se je odločila 
za globine, je lani vpisala sanjsko 
sezono: na svetovnem prvenstvu v 
Hondurasu pod okriljem AIDA je v 
disciplini z monoplavutjo osvojila 
naslov svetovne prvakinje, ko se 
je spustila 100 metrov globoko, 
na evropskem prvenstvu pod 
okriljem CMAS je za šalo podirala 
rekorde in vknjižila dve prvi mesti 
– v disciplini z dvojno plavutjo 
je svetovni rekord postavila na 
85 metrih pod morsko gladino, z 
monoplavutjo pri 95.

Za koprsko potapljačico 
je resnično sanjska sezona. V 
Hondurasu je s potopom na sto 
metrov globine ubranila naslov 
svetovne prvakinje v disciplini 
z mono plavutjo in postala šele 
četrta ženska v zgodovini, ki ji 
je uspel tako veličasten potop. 
K temu je v Turčiji dodala dva 
evropska naslova, in sicer z 
mono (95 metrov) in dvojno 
plavutjo (85 metrov). V obeh 
disciplinah je popravila tudi sve-
tovna rekorda.

36-letna ”freediverka” se je 
s svojim nevsakdanjim športom, 
ki zahteva brezhibno telesno 
pripravljenost in močno psiho, 
prvič srečala pred slabimi pet-
najstimi leti. Z leti trdega dela in 
premikanjem mejnikov sloven-
skega potapljanja si je utirala pot 
med najboljše potapljačice na 
vdih na svetu. Danes Koprčanko 
uvrščamo med samo elito žen-
skega potapljanja v tej disciplini. 

Ste najbolj uspešna slo-
venska potapljačica na vdih, 
nekateri vas imenujejo celo 
morska deklica. Kako se je vse 
skupaj začelo? 

Glede na to, da prihajam 
s Kopra je bilo morje vedno del 
mojega življenja. Voda je tudi 
moj element, zato so me že kot 
otroka zelo težko spravili iz nje. V 
mladosti sem se ukvarjala s kaja-
kaštvom in že takrat sem uvide-
la, da s športom lahko kljubujem 
hudim življenjskim preizkuš-
njam, ki jih na žalost ni bilo malo. 
S potapljanjem sem se prvič sre-
čala, ko me je prijatelj povabil na 
trening. Že takoj sem začutila, da 
bi to lahko preraslo v nekaj več-
jega, nekaj bolj izjemnega. Sprva 
sem se osredotočala na bazen-
ske discipline, a kmalu sem ugo-
tovila, da se želim pognati v glo-
bine in tam ponovno najti sebe. 
Pri potapljanju na vdih moraš 
poleg fizične moči imeti pred-
vsem močan um. Tega je treba 
z različnimi tehnikami vzdrževati 
skozi celotno sezono, kar pome-
ni, da moraš vse strese, ki se ti 
v tem času dogajajo, enostavno 
premagati in iti preko sebe.

Potop na 100 metrov 
globine. Navadni smrtnik si 
takšnega podviga ne more niti 
predstavljati. Kaj se dejansko 

dogaja s telesom in umom, ko 
dosežeš tako globino? 

Kar zadeva fiziološke de-
javnike: pri potopu na 100 me-
trov globine se telo »stisne« za 
11 barov, za primerjavo naj po-
vem, da ima navadna pnevmati-
ka 2,5 bara. Samo predstavljate 
si lahko, kaj vse naše telo zmo-
re in prenese. Ravno zato je pri 
vsem skupaj tako pomemben 
trening. Telo moraš dejansko 
toliko časa trenirati, dokler ga 
ne privadiš, da se ne glede na 

ta okoliški pritisk ne poškodu-
je. Globino je potrebno osvajati 
postopoma, da se telo prilagodi 
tem razmeram. Predvsem je to 
pomembno za pljuča, ki mora-
jo biti izredno fleksibilna. Telo 
je treba natrenirati, da postane 
tolerantno za nizko raven kisika 
- ta se namreč med potopom 
občutno zniža. Ravno zato si ni-
kakor ne smem privoščiti, da bi 
bila med samim potopom pod 
stresom, saj vse to zmanjšuje 
vrednosti kisika v krvi. 
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Največji del uspešnega 
potopa je v glavi, zato je mental-
na pripravljenost zelo pomemb-
na. Med potopom se zaprem v 
svoj »mehurček« in ne razmiš-
ljam o ničemer. Na roki narav-
nam alarm, ki me opozarja na 
kolikšni globini sem in kaj mo-
ram početi. Do globine 40 me-
trov sem še prisotna, malo se še 
premikam, v tem delu se moram 
toliko zavedati svojega telesa, da 
sprostim vse mišice. Če si v krču, 
lahko začutiš močan pritisk na 
pljučni koš. Občutek je tak, kot 
da bi se nate usedel slon. Zato je 
nujna sprostitev, bolečine kljub 
nenormalno velikemu pritisku 
ne smeš čutiti. 

Od 40 metrov naprej zač-
ne telo prosto padati. Pritisk 
stisne telo, ki postane negativno 
plovno in začne toniti kot ka-
men. V tej fazi preide v ospredje 
psihična pripravljenost. V tem 
trenutku enostavno odklopim 
vse. Občutek je, kot da bi lebdel 
v vesolju. Poleg tega mi vsa čuti-
la odpovejo - ne zaznavam več 
stvari tako kot jih na kopnem, 
skratka, občutek je fenome-
nalen. Kot da dejansko padam 
sama vase. To je moj občutek 
svobode. 

Kot opisujete svoje stanje 
duha med potopom, bi lahko 
potegnili vzporednice s sta-
njem, ki ga doživimo v medita-
ciji?

Stanje, ki ga doživim med 
potopom je sicer podobno 
meditativnemu stanju, ampak 
sama lahko vanj preidem zgolj 
s potopom. Z raznimi tehnikami 

sproščanja treniram svoj fokus, 
koncentracijo, vendar takih ob-
čutkov oziroma to stanje uma 
lahko doživim zgolj v vodi, kjer 
je ključen faktor zadrževanje 
daha. To je stanje, ko se moraš 
popolnoma predati z vsem tele-
som, česar po mojem ne moreš 
doseči z meditacijo, ki jo izvajaš 
npr. v sobi, saj so pogoji popol-
noma drugačni. 

Ste kdaj med potopom 
doživeli tudi posebno srečanje 
z morskimi bitji?

Kakšnega posebnega sre-
čanja v globinah doslej še nisem 
doživela. Med potopom zagoto-
vo mimo mene priplavajo ribe in 
druge živali, ampak glede na to, da 
imam ves čas potopa zaprte oči 
in sem osredotočena, tega niti ne 
opazim. Ker pa so vsi naši potopi 
snemani, sem ob pregledu enega 
od posnetkov opazila, da so med 
mojim potopom mimo mene 
priplavale kar štiri tune. 

Kako pa je med potopom 
na splošno poskrbljeno za vašo 
varnost? 

Kot sem že omenila, je ves 
potop nadzorovan s podvodni-
mi video kamerami, poleg tega 
me ob tem ves čas spremljajo 
varovalni potapljači. Tukaj je še 
varnostna vrv, ki mi nudi zašči-
to v primeru, če bi spodaj šlo 
karkoli narobe. Varnost je res 
na visoki ravni in prav je tako. 
Pri tem športu so zelo pogoste 
omedlevice, nekateri potapljači 
zavest izgubijo med samim po-
topom, največ pa jih omedli na 
cilju, torej ko dejansko že pripla-
vajo na površje. Sama sicer tega 
na srečo še nisem doživela.

Pred kratkim vas je na 
MOK sprejel župan Boris Po-
povič, ki ni skrival navdušenja 
nad vašimi izjemnimi dosežki. 
Glede na to, da potapljanje na 
vdih ni med najbolj prepoznav-
nimi športi, menite, da vam 

takšna podpora lahko pomaga 
pri uresničevanju vaših ciljev 
oz. dosežkov?

Podpora iz lokalnega oko-
lja mi ogromno pomeni, saj je 
to najboljša popotnica in spod-
buda pri mojih nadaljnjih do-
sežkih. V Kopru sem sicer malo, 
ampak sem kljub temu zelo ču-
stveno vezana nanj. Srečanje z 
županom Borisom Popovičem 
je potekalo v nadvse prijetnem 
vzdušju. Predstavila sem mu 
športno disciplino in svoje do-
sežke. Pogovor je stekel tudi o 
možnostih nadaljnjega sode-
lovanja na različnih projektih. 
Strinjala sva se, da je potrebno 
še veliko narediti v smeri pro-
mocije te športne discipline, za 
katero je sicer v zadnjih dveh le-
tih, kakor opažam sama, zanima-
nje kar naraslo. V prihodnosti si 
želim, da bi se ta šport razvil tudi 
v Kopru, saj ima kot obmorsko 
mesto vse pogoje za to.
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Najboljši jadralki v 2017 sta 
Veronika Macarol in Tina Mrak
Da sta si Veronika Macarol in Tina Mrak v lanskem letu prijadrali več kot uspešno sezono, priča tudi naslov »jadralki 
leta«, ki jima ga je za izjemne dosežke v razredu 470 podelila Jadralna zveza Slovenije - na svetovnem prvenstvu v 
Solunu v razredu 470 sta osvojili bron, priznanje za odličen uspeh pa je dobil tudi njun trener Tomaž Čopi. 

Tina Mrak in Veronika 
Macarol jadrata v olimpijskem 
dvosedu 470 in nas že vrsto let 
razveseljujeta z zmagovalnimi 
stopničkami in vrhunskimi do-
sežki. Sloveniji sta prijadrali že 
3 medalje na evropskih prven-
stvih, med njimi tudi eno zlato, 
medalje z evropskih in svetov-
nih pokalov, ob tem pa nanizali 
nekaj vrhunskih uvrstitev, med 
katerimi smo si gotovo najbolj 
zapomnili njuno jadranje na 
zadnjih poletnih olimpijskih 
igrah v Riu 2016, ko se jima je 
celo obetala olimpijska kolaj-
na. Na koncu sta si prijadrali 
skupno šesto mesto, po spek-
takularni zmagi v zadnji regati. 
Uspehe sta nizali tudi v letu 
2017, ko sta si na svetovnem 
prvenstvu v Solunu prijadrali 
bron ter si tako prislužili laska-
vi naziv jadralki leta. Mrakova 
in Macarolova tudi letošnjega 
leta nista mogli bolje začeti, 
kot sta ga, saj sta zmagali na 
svetovnem pokalu v Miamiju. 

Veliko jadro v roke Davidu Antončiču
Uspehov na športnem področju pa še ni 

videti konca. Veliko jadro Jadralne zveze Slove-
nije je tako letos prejel Koprčan David Antončič, 
ki je po končani jadralni karieri prevzel trenersko 
palico v Jadralnem klubu Jadro in se izkazal tudi 
kot trener državnih reprezentanc. Že takoj se je 
vključil še v funkcionarsko delo v športu. Leta 
1965 je bil imenovan za generalnega sekretarja 
Brodarske zveze Slovenije, ki se je kasneje pre-
oblikovala v Jadralno zvezo Slovenije. Od leta 
1980 do 1988 je bil predsednik strokovnega sveta 
in mladinski selektor Jadralne zveze Jugoslavije, 
po osamosvojitvi pa je med drugim opravljal na-
loge sekretarja, predsednika strokovnega sveta 
in več mandatov tudi člana izvršnih odborov JZS. 
Za svoje delo je prejel več visokih državnih, leta 
2010 tudi Bloudkovo plaketo za življenjsko delo 
v športu.

Jadralna zveza Slovenije pa je priznanja 
podelila tudi mladim jadralcem. Prvi jadralec 
med mladinci je tako Koprčan Liam Orel, ki je na 
svetovnem prvenstvu do 19. leta v razredu finn 
osvojil bronasto medaljo. Priznanje za najbolj-
šega v neolimpijskih razredih je prav tako prejel 
Koprčan, Toni Vodišek, ki je že drugo leto zapo-
red svetovni prvak v razredu formula kite do 18 
let, v Omanu pa je zasedel hkrati četrto mesto do 
21 let in šesto skupno. 

Njun glavni cilj sezone je nastop na svetovnem 
prvenstvu v Aarhusu, kjer se bodo delile prve 
norme za olimpijske igre 2020.

»Leto 2017 je bilo za naju zelo uspešno. 
Kljub moji poškodbi, zaradi katere sva morali iz-
pustiti tri regate, sva osvojili bronasto medaljo 
na svetovnem prvenstvu v Grčiji. Letošnja sezo-
na pa se za naju ni mogla začeti boljše z zmago 
na svetovnem pokalu v Miamiju,« je uspešno 
sezono komentirala Koprčanka Veronika Maca-
rol in dodala: »Veseli sva naslova jadralki leta in 
vsekakor se bova potrudili, da ga obdrživa tudi 
v prihodnje.«
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Prijavite se na razpis za sofinanciranje 
prireditev in promocijskih aktivnosti 
Letošnji Javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti Mestne občine Koper v 2018 
prinaša tudi nekaj novosti.

skih aktivnosti (sklop E), ki jih v 
letu 2018 izvajajo oz. organizi-
rajo upravičeni prijavitelji, ki so 
registrirani v Mestni občini Ko-
per in se odvijajo zunaj Mestne 
občine Koper ter prispevajo k 
promociji občine. 

Poseben vsebinski 
sklop, ki je letošnja novost, 
predstavlja sofinanciranje prire-
ditev z dodano vrednostjo, ki se 
odvijajo na zelenem podeželju 
Mestne občine Koper (sklop B). 

Med te prireditve sodijo prire-
ditve, ki se izvajajo na podeže-
lju občine in katerih vsebina je 
kulturne, turistične, etnološke 
ali tradicionalne narave. Gre za 
nadgradnjo aktivnosti, ki jih je 
Mestna občina Koper pričela iz-
vajati že v lanskem letu, z orga-
nizacijo cikla več izobraževanj 
in svetovanj za organizatorje 
prireditev na podeželju, s kate-
rimi želi Mestna občina Koper 
dodatno podpirati tiste prire-

ditve, ki posebej pripomorejo 
k promociji občine in njenega 
podeželja. 

Poleg omenjenih vse-
binskih sklopov sta v javnem 
razpisu zajeta še dva, in sicer 
izbora organizatorja in sofinan-
ciranje prireditve Rumena noč 
(sklop C) ter prireditve S Kop-
rom v novo leto 2019 (sklop D).

Več informacij lahko 
zainteresirani dobijo na spletni 
strani www.koper.si. 

Letošnji javni razpis 
je razdeljen na pet vsebinskih 
sklopov od tega dva, ki ju prija-
vitelji že dobro poznajo iz pre-
teklih javnih razpisov, in sicer 
sofinanciranje prireditev (sklop 
A), ki se izvajajo na območju 
Mestne občine Koper (med-
nje sodijo prireditve kulturne, 
športne, turistične, zabavne ali 
socialne narave oz. prireditve, 
namenjene otrokom in mladi-
ni), in sofinanciranje promocij-
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Za čim tesnejše sodelovanje na 
področju turizma
Da je sodelovanje med lokalnimi turističnimi organizacijami in lokalnimi turističnimi agencijami za uspeh in 
napredek na področju turizma neizbežno, se zavedajo tudi v Turistični organizaciji Mestne občine Koper.

Zato so se predstavniki Turistične organizacije Ko-
per pred kratkim sestali s predstavniki agencije Autenti-
ca, IstraTerra in Istranka, ki imajo sedež v Mestni občini 
Koper, in jim predstavili poudarke Strategije razvoja in 
trženja turizma Kopra do 2025, načrt aktivnosti v priha-
jajočem obdobju, med katerimi je bilo največ poudar-
ka na načrtovanih promocijskih aktivnostih, vključujoč 
predstavitve na sejmih doma in v tujini, kjer bi s še tesnej-
šim sodelovanjem lahko pripomogli k še boljši promociji 
in trženju destinacije Koper doma in v tujini.

Glede na to, da nova slovenska strategija turizma 
poudarja razvoj, promocijo in trženje petzvezdničnih 
doživetij, je to tudi odlična priložnost za lokalne agencije, 
da pripravijo tovrstna doživetja. Prav tako bo zanje izziv 
priprava in trženje izletov oziroma doživetij na temo kul-
ture in kulturnega turizma, ki bodo odslej še toliko bolj 
v ospredju, saj je Koper aktualna Evropska destinacija 
odličnosti. 

Na srečanju so sklenili, da bodo tudi v prihodnje 
ponudbo destinacije Koper in slovenske Istre vzajemno 
promovirali in še bolj aktivno sodelovali pri razvoju turiz-
ma. V slogi je moč pravijo, zato si bodo prizadevali, da bi 
tovrstna srečanja postala stalnica. 

Love Istria za skupno 
promocijo slovenske Istre 
Sodelovanje pri promociji slovenske Istre še intenzivneje prek 
družbenih omrežij. 

Turistične organizacije 
in turistična združenja ob-
čin v slovenski Istri so pred 
kratkim zagnale še en skupni 
projekt, in sicer odprtje Face-
book strani Love Istria in isto-
imenskega Instagram profila, 
ki sta namenjena promociji 
slovenske Istre med domačim 
in tujim občinstvom na druž-
benih omrežjih. Če bi radi bili 
obveščeni o aktualnem doga-

janju v slovenski Istri in očarani nad lepotami 
in ponudbo naših krajev, vabljeni k všečkanju 
oziroma sledenju omenjenih profilov. Več na 
FB @LoveIstria in IG #LoveIstria

Sicer pa Turistična organizacija Koper 
upravlja tudi Facebook stran in Instagram 
profil Visit Koper, na katerih prav tako lahko 
spremljate zanimivo prireditveno dogajanje in 
aktualne teme s področja turizma ter občudu-
jete fotografije in videe, ki pričajo o pestrosti 
in bogastvu območja, na katerem živimo. Va-
bljeni k všečkanju Visit Koper!
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Koprska stolnica kmalu z največjimi 
cerkvenimi orglami v Sloveniji 
Veličastne orgle iz Tonhalle v Zürihu prihajajo v Koper. Zanje se je potegovalo šest interesentov iz Poljske, Italije, 
Francije in Slovenije, vendar je predstavnike Fundacije Tonhalle najbolj prepričala prav koprska stolnica, ki se 
ponaša z edinstveno arhitekturo in odlično akustiko

Orgle, ki sta jih leta 1988 izdelala orglarja 
Kleuker in Steinmeyer, v skladu z načrti znanega 
francoskega skladatelja, organista, pianista in pe-
dagoga Jeana Guilloja, so velikostnega in kako-
vostnega razreda orgel Gallusove dvorane Can-
karjevega doma in bodo največje cerkvene orgle 
v Sloveniji. Njihova postavitev v koprsko stolnico 
bo zahtevna in dolgotrajna naložba, saj med dru-
gim predvideva gradnjo novega pevskega kora Po 
prvih ocenah bi tako lahko v Kopru orgle zadonele 
konec leta 2020. 

»Orgle iz Tonhalle v Zurihu so koncer-
tne, kar pomeni, da bodo lahko glasbeniki na njih 
izvajali vse svetovne orgelske literature. To bo 
zagotovo velika obogatitev za naš prostor,« je o 
novi pridobitvi ne samo za koprsko škofijo temveč 
tudi za samo mesto Koper in nenazadnje državo 
povedal koprski župnik dr. Primož Krečič in dodal, 
da bodo orgle sicer uporabljali za spremljavo litur-

gičnega dogajanja. »Poleg tega pa upamo, da bo 
prav na račun veličastnih orgel še več koncertne 
dejavnosti«. Dosedanje orgle koprske stolnice, ki 
so bile izdelane leta 1790, zaradi česar predstavlja-
jo pomembno zgodovinsko in kulturno dediščino, 
bodo restavrirali in jih namestili v cerkev sv. Bassa 
na Prešernovem trgu v Kopru, kjer bodo še naprej 
služile svojemu namenu.

Prvi korak, ki sledi, je načrtovanje in 
gradnja novega kora, kjer bo dovolj prostora tudi 
za petdeset pevcev in manjši orkester, je še pove-
dal Krečič in dodal, da bo »marca Koper obiskal 
načrtovalec orgel Jean Guillo in ob pomoči po-
sebne komisije pomagal pri vzpostavitvi dodatnih 
orgelskih registrov, ki bodo omogočili lažje izvaja-
nje zborovske glasbe«. 

Ključna elementa pri 
odločanju sta bila tudi široka 
podpora s strani številnih inšti-
tucij in posameznikov, ki delujejo 
na področjih glasbenega izobra-
ževanja, poustvarjanja in organi-
zacije glasbenih dogodkov kot 
tudi aktivna vključitev in podpo-
ra projektu s strani Mestne ob-
čine Koper.
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Kaj pridobite z nakupom 
Koper Card?
• vstopnici za obisk zvoni-

ka in vodeni ogled Pre-
torske palače;

• 4 kupone, ki veljajo kot 
vstopnice v mestne zna-
menitosti ali jih koristite 
za doživetja;

• dodatne ugodnosti in 
popuste pri nakupih v 
mestnem jedru;

• magnetni spominek. 

Koper na račun odličnosti gradi 
na prepoznavnosti
Koper odlično unovčuje lani osvojeni naslov Evropske destinacije odličnosti. 

Škocjanski zatok je konec januarja 
na pobudo Slovenske turistične organizacije 
(STO) in v sodelovanju z Mestno občino Ko-
per gostil srečanje za člane mreže EDEN Slo-
venija, katerega so se poleg Kopra in Evropskih 
destinacij odličnosti minulih let udeležile tudi 
letošnje tri finalistke – Slovenske Konjice, Kras 
in Ptuj ter ambasador EDEN Slovenija prof. dr. 
Janez Bogataj. 

Koper in ostale finalistke izbora bodo 
tako vključene v krovno promocijo STO, kot 
članice mreže se bodo udeležile nekaterih 
turističnih borz, gostile bodo tuje novinarje, 
fotografe in blogerje, zanje bodo pripravili 
posebna izobraževanja, promocijske materiale 
itd. Za destinacijo Koper bo odlična priložnost 
za mednarodno promocijo že konec marca, ko 
bo predstavnik Mestne občine Koper v ime-
nu aktualne Evropske destinacije odličnosti v 
Bruslju na povabilo Evropske komisije prevzel 
nagrado Evropske destinacije odličnosti 2018.

Turistična destinacija Koper je lani prejela laskavi naziv Evropske destinacije 
odličnosti (EDEN) in prvi rezultati s tega naslova se že odražajo pri vse večji 
promociji in posledično vse večji prepoznavnosti te destinacije. 

Kartica doživetij Koper Card na 
voljo tudi v 2018/19
Kartica doživetij Koper Card na enem mestu združuje ponudbo znamenitosti, doživetij in ugodnosti, ki omogočajo 
celovito spoznavanje bogate ponudbe mesta Koper na enostaven način. 

v mestnem jedru, ki omogočajo dodatne po-
puste ali darila, kartica s priloženo magnetno 
nalepko pa se kaj hitro spremeni v magnetni 
spominek. 

Še nimaš svoje? Kartica je na prodaj v 
TIC-u v Pretorski palači, v turistični agenciji 
Istranka ter na drugih prodajnih mestih. Cena 
kartice za odrasle znaša 12 evrov, za dijake, štu-
dente in upokojence 10 evrov, otroci in sku-
pine pa bodo morali zanjo odšteti le 9 evrov. 
Veljavnost kartice je do 31. 12. 2019. Dodatne 
informacije so na voljo na www.koper-card.si.

Ne samo odkrivanje znamenitosti in bo-
gate kulturne dediščine mesta Koper (ogled 
zvonika, Pretorske palače, Hiše Carpaccio ali 
Pokrajinskega muzeja Koper) oziroma kori-
ščenje doživetij, ki vas popeljejo na obisk po 
koprskem pristanišču, s Koper Card je pravo 
doživetje že degustacija v kavarni Caffe Loggia, 
slaščičarni Dehar, turistični agenciji Istranka, 
vinski kleti Vinakoper ali pa obisk istrskega 
podeželja z Arriva prevozi. Imetniki kartice 
Koper card in Koper card plus lahko koristijo 
tudi številne ugodnosti pri izbranih ponudnikih 
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Svetilnik, luč, ki že 10 let kaže 
pot v varen pristan 
Kulturni občasnik za mlade zanesenjake – Svetilnik je v februarju dopolnil 10 let, ob tej priložnosti so se v 
Gledališču Koper zbrali njegovi snovalci in že razmišljali o nadaljnjih korakih. 

»Zamisel o Svetilniku 
je zrasla zaradi želje po širit-
vi kulture in kulturnih vsebin 
med otroci. Želje jim pokazati, 
kaj se dogaja za vrati kultur-
nih ustanov, ki delujejo v tem 
prostoru, jih izobraziti na njim 
razumljiv in zanimiv način,« 
so bile besede, s katerimi je 
Samanta Kobal, odgovorna 
urednica Svetilnika in avtorica 
gledaliških strani, pospremila 
10. obletnico izhajanja Svetil-
nika – Kulturnega občasnika 
za mlade zanesenjake. Ob tej 
priložnosti so se sredi febru-
arja v prostorih Gledališča 
Koper zbrali vsi akterji, ki na 
takšen in drugačen način bo-
gatijo to publikacijo, name-
njeno prvenstveno učencem 
prve triade osnovnih šol, pa 
tudi predšolskim otrokom.

Začetki Svetilnika segajo 
v leto 2008 – prva številka ča-

sopisa je izšla prav na 1. februar, 10 let od tega. 
V naslednjih desetih letih je Svetilnik na svojih 
straneh mladim bralcem ponujal zanimivo, ne-
koliko drugačno in svežo pedagoško vsebino, 
jih izobraževal o dejavnosti kulturnih ustanov, 
ki delujejo na Obali, jim pripovedoval zgodbe, 
tiste očem skrite in nedostopne, polne dožive-
tij, pričevanj, udejstvovanj. Ali kot je o njem v 
uvodni besedi zadnje številke zapisala urednica 
Samanta Kobal: »Vse to je Svetilnik, in še veliko 
več. Je naš navdih in naše sredstvo. Predvsem 
pa je luč, ki kaže pot v varni pristan. Je trden 
temelj, na katerega se lahko zanesemo, da nam 
bo neutrudno kazal pot in odpiral obzorja«.

Na Svetilnik je ponosna tudi Katja Pe-
gan, direktorica Gledališča Koper, ki publika-
cijo izdaja skupaj s Pokrajinskim muzejem in 
Pokrajinskimi arhivom Koper, Osrednjo knji-
žnico Srečka Vilharja Koper, Italijansko naro-
dno skupnostjo Giuseppe Tartini iz Pirana, 
Pomorskim muzejem »Sergeja Mašera« Piran, 
Obalnimi galerijami Piran in knjigarno Libris 
d.o.o. »Svetilnik je, upam si trditi, projekt brez 
primere, v njem namreč sodeluje več javnih 
zavodov, združuje pa tudi vse štiri obalne ob-

čine«. Kot dodaja, vsaka ustanova na svojih 
časopisnih straneh na interaktiven, letom pri-
meren in zabaven način otrokom približa in 
odkriva kulturne vsebine, ki predstavljajo stal-
no dejavnost posameznega kulturnega zavoda.

Čeprav Svetilnik predstavlja zgleden pri-
mer združevanja obalnih institucij, racionali-
zacije dela in sredstev, je bolj kot njegova po-
vezovalna vloga pomembna izobraževalna, je 
namreč tudi didaktični pripomoček pri pouku 
v šolah in pri opravljanju pedagoške dejavnosti 
v posameznih ustanovah.

Svetilnik, vsebinsko in oblikovno zasno-
van tako, da se prilagaja potrebam vseh 
institucij, je brezplačen, 3000 izvodov pa 
je otrokom na voljo v vseh obalnih (in za-
mejskih slovenskih) osnovnih šolah ter 
na otroških oddelkih izpostav centralne 
koprske knjižnice. Publikacija, ki ji stro-
kovna javnost iz leta v leto izreka vse več 
priznanj in pohval, je še posebej opaže-
na na vsakoletnem Kulturnem bazarju v 
Cankarjevem domu v Ljubljani.
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Boris A. Novak v Kopru
Pretorska palača v Kopru je februarja gostila pesnika, prevajalca, verzologa in Prešernovega nagrajenca Borisa A. 
Novaka, ki se je občinstvu predstavil z monumentalnim epom »Vrata nepovrata«. 

Pesniški klasik je v svojem eposu 
upesnil tisoče zgodb, ki jih je zbral v urejenih 
ritmih in rimah tako, da so po dihu in vsebi-
ni povsem sodobne. Gre za za pravo popo-
tovanje skozi čas, najprej z ladjo življenja, na 

kateri se v podpalubju nahajajo prazne duše, 
nato pa na vlak, na pretresljivo in čustveno 
pot, ki je prežeta s trpljenjem taboriščnikov 
iz časa druge svetovne vojne in življenjem 
današnjih beguncev. Njegova pot se zaključi 

z nadpalubjem, kjer se nahaja 
raj ateista, ki je očistil svojo 
dušo. Tu opisuje sebe, kako 
posluša svoje prednike, ki mu 
pravijo, naj ne obžaluje prete-
klosti, njihove smrti, ampak 
naj jih ima preprosto rad še 
naprej in njihovo zgodbo po-
nese med ljudi. Epos se torej 
zaključi na samem začetku. 
Novak je v svojem delu stairi-
čen, komičen, kritičen, realen 
in domišljijski. Bralcu razkrije 
dušo, trpljenje, smeh in vso 
lepoto življenja.

»Zgodovina je zame 
pekel,« so je svoj epos z be-
sedami pospremil Boris A. 
Novak, ki pa je ne glede na 
vse vztrajal in zapisal zgodbe 
svojih prednikov, zgodbe svo-
jega življenja. »Kljub temu, da 
pišem o resničnem življenju 
in dogodkih, pa sem pri neka-
terih pesmih pustil domišljiji 
krila in epos obogatil tudi s 
tem,« je še dodal.
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Koprski malčki po poteh kulturne 
dediščine vodnega gospodarstva
Malčki štirih enot Vrtca Koper so v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine, ki so bili v letu 2017 posvečeni dediščini vodnega 
gospodarstva, raziskovali dinamični odnos med vodo in dediščino ter se posvetili različnim vsebinam ljudskega izročila.

V enoti Pobegi – Zajček so se 
posvetili temi vodni viri v našem 
kraju in tako spoznavali izvire pitne 
vode, njeno uporabo in pomen. Iz-
vajali so preproste eksperimente z 
vodo, spoznavali reko Rižano, iskali 
vodnjake in mostove v bližini vrtca, 
spoznavali pesmi in pripovedke o 
vodi, izdelovali makete mostu, mli-
na in vodjaka in še veliko drugega. 

Malčki enote Pikapolonica iz 
Vanganela so spoznavali dediščino 
naših krajev, običaje in navade lju-
di, ki so tukaj živeli. Obiskali so tudi 
perišče v Čenturju in manjše opu-
ščeno perišče v bližini vrca in se 
učili, kako se je perilo pralo nekoč. 
S članicami kulturnega društva Gu-
lidarce iz Čenturja so ob prepeva-
nju ljudskih pesmi oprali umazane 
»štrace« in se nadvse zabavali.

V enoti Ribica so skozi raz-
lične dejavnosti, srečanja, obiske, 

raziskovanja in pripovedovanja od-
krivali, da je nekoč, na mestu, kjer 
danes stoji njihova enota vrtca, 
bilo morje, na igrišču pa svetilnik. 
Ob tem so prisluhnili zanimivi pri-
povedi starejše občanke, ki se je 
na tem mestu pred leti še kopala, 
spoznavali poklic ribiča in potaplja-
ča ter obiskali koprsko pristanišče. 

Otroci enote Kekec so se lani 
prelevili v prave male raziskovalce 
in v svoji nalogi »Oskrba z vodo v 
Kopru nekoč in danes« odkrivali 
značilnosti in pomen vodnjakov v 
starem mestnem jedru Kopra. Po-
sebno pozornost so namenili Da 
Ponetejevemu vodnjaku in njegovi 
ključni vlogi pri oskrbi mest s pitno 
vodo. Vodnjake so gradili tudi sami: 
iz kamnov, lesa, kock, kartona in 
odpadne embalaže.

Pri spoznavanju kulturne de-
diščine so malčkom pomagali star-

ši, babice in dedki, krajani in kultur-
no Društvo Gulidarce iz Čenturja. 
Otroci so z vzgojiteljicami obiskali 
Pokrajinski muzej Koper in Etno-
loško zbirko Pokrajinskega muze-
ja, Luko Koper, Osrednjo knjižnico 
Srečka Vilharja Koper, Knjigarno 
Libris ter Ribiško družino Koper.

Vrhunec projekta je bila raz-
stava, ki smo jo postavili v Pretor-

ski palači v Kopru. V letošnjem letu 
nadaljujemo z raziskovanjem de-
diščine, saj se z izbiro teme »Naša 
dediščina: kjer preteklost sreča pri-
hodnost«, Zavod za varstvo kultur-
ne dediščine Slovenije pridružuje 
skupni evropski temi in Evropske-
mu letu kulturne dediščine 2018 pri 
kateremu bomo sodelovali tudi v 
Vrtcu Koper.

Otroci enote Pobegi - Zajček ob reki Rižani. Gulidarce na obisku v vrtcu Vanganel.

Dramatizacija na igrišču – nekdanjem pomolu v enoti Ribica.

Raziskovanje in ustvarjanje enote Kekec: vodnjak Da Ponte. Utrinka z razstave v Pretorski palači.
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Občina bo vzporedno ure-
jala tudi kolesarsko in 
pešpot čez Kanal Grande, 
hkrati pa bo uredila tudi 
del dotrajane kolesarske 
povezave ob Piranski ces-
ti, vse do koprske tržnice. 
Trenutno je v pripravi in-
vesticijski program, ki ga 
bo na naslednji seji obrav-
naval občinski svet Mestne 
občine Koper. Če gre vse po 
načrtih se bodo dela začela 
poleti, sklenila naj bi se no-
vembra. 

Občina začela z urejanjem mestnega 
parka ob Semedelski promenadi
Koprska občina je minuli teden začela z urejanjem velikega mestnega parka ob Semedelski promenadi, med 
nastajajočimi obalnimi parkovnimi rekreacijskimi površinami ob kanalu Grande in gramoznim parkiriščem za 
koprsko tržnico – poleti sledi še gradnja kolesarske in pešpoti čez Kanal Grande, v okviru katerega bo občina obnovila 
še del kolesarske poti ob Piranski cesti. 

Razpis za izbiro izvajalca je 
bil zaključen sredi februarja, kot 
najugodnejši ponudnik je bil iz-
bran Grafist v skupnem nastopu 
z družbo Adriaing, ki namerava 
naložbo izpeljati za 3 milijone 
evrov. Večji del sredstev bo za-
gotovoila Mestna občina Koper, 
razliko v višini 500 tisoč evrov 
pa bo črpala iz evropskega me-
hanizma celostnih teritorialnih 
naložb (CTN). Naložba bo v 
celoti trajnostno naravnana, saj 
bodo pri gradbenih posegih in 
opremljanju z urbanimi elemen-
ti in opremo uporabljene okolju 
prijazne tehnologije in materiali.

Namen naložbe je pridobiti 
nove funkcionalne zelene povr-
šine in opleenititi ter na novo 
ovrednotiti danes še ne izkori-
ščen prostor tik ob morju. Z in-
vesticijo bo med drugim saniran 
del degradiranega urbanega ob-
močja ob Semedelski promena-
di, kjer bo urejenih kar 26.239,02 
m² parkovnih površin s sprem-
ljajočimi vsebinami. Dela bodo 
sklenjena konec novembra.

Izvajalec del – Grafist v sodelovanju z družbo Adriaing je tako že začel s pripravljalnimi deli, 
zaradi česar na manjšem delu gramoznega parkirišča za tržnico ni več mogoče parkirati.
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Jeseni se obnova slemenske ceste v 
Hrvatinih nadaljuje

Obnova dobrih 500 metrov 
ceste, ki od krožišča pri pokopa-
lišču sv. Bride vodi do odcepa za 
Ankaran v Kolombanu, predvi-
deva razširitev cestišča, ureditev 
pločnika, kolesarske poti in javne 
razsvetljave, vzdolž celotne trase 
pa bo občina obnovila tudi kana-
lizacijo, vodovod in uredila od-

vodnjavanje. Vsa projektna doku-
mentacija je že pripravljena in se 
usklajuje z lastniki tamkajšnjih ze-
mljišč, prav tako so v sklepni fazi 
postopki odkupa zemljišč, ki so 
bila nujna za uspešno realizacijo 
projekta. Občina bo s projektom 
kandidirala tudi za pridobitev 
evropskih sredstev. 

Če gre vse po načrtih bodo jeseni gradbeni stroji zabrneli 
tudi na Miljskih hribih, kjer bo občina nadaljevala 
z obnovo t.i. slemenske ceste, in sicer na odseku med 
pokopališčem sv. Bride do križišča v Kolombanu. Dela 
naj bi bila sklenjena spomladi 2019. 

V kratkem bo Koper bo-
gatejši za nove zelene rekre-
acijske površine z igrišči za 
odbojko na mivki, otroškim 
igriščem ter tekaško in spre-
hajalno stezo, ki bodo svoj 
prostor zasedle ob Seme-
delski promenadi. Dela, ki so 
se zaradi neugodnih vremen-
skih razmer nekoliko zamak-
nila v začetek letošnjega leta, 
so tako sedaj v sklepni fazi. 

V teh dneh sledi asfaltiranje 
površine in polaganje tartana 
na sprehajalni in tekaški ste-
zi, postavitev otroških igral 
in ureditev okolice, zaključna 
dela potekajo tudi na servi-
snem objektu, na katerem je 
potrebno dokončno urediti še 
pročelje, nadstrešek in teraso. 
Nove površine bodo tako na-
red v prvih dneh aprila.

Koper aprila z novimi rekreacijskimi površinami

Novo parkirišče bo ume-
ščeno na pobočju nad cesto, 
ki vodi na Markov hrib, v ne-
posredni bližini blokov na Kve-
drovi ulici. V okviru naložbe, ki 
predvideva ureditev dodatnih 

Na Kvedrovi dodatnih 
80 parkirnih mest 
Jeseni bo občina začela tudi z ureditvijo parkirišča 
nad Kvedrovo ulico na Markovcu – naložba je fazi 
projektiranja, v kratkem sledi vloga za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. 

80 parkirnih mest, od tega treh 
mest za električna vozila, bodi 
zgrajeni tudi podporni zido-
vi in stopnišče, urejena javna 
razsvetljava in namakalni sis-
tem za predvideno zasaditev. 
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Nove ureditve je obči-
na predvidela v občinskem 
podrobnem prostorskem 
načrtu, ki ga je občina javno-
sti predstavila minuli mesec. 
Sprejem prostorskega akta je 
predviden v jesenskih mesecih. 

Kot so zapisali, bo pro-
storska ureditev primarno v 
funkciji valobrana: kot sklop 

gradbeno- tehničnih in kon-
strukcijskih elementov za 
zaščito in zavarovanje pred 
škodljivim delovanjem morja. 
Na zunanji strani valobrana je 
predviden skalomet, na notra-
nji (južni) strani pa ta preide 
v grajeno obalo oz. obalni zid. 
Osrednji del ureditve predsta-
vlja nova kopna površina, ki 

bo večnamensko tlakovana in 
delno ozeljenjena, s sprehajal-
nimi potmi, ploščadjo in novim 
mestnim svetilnikom. 

Za načrtovanje prostor-
ske ureditve sta država in Me-
stna občina Koper sklenili do-
govor o pripravi, sprejemu in 
financiranju prostorskega akta 
in strokovnih podlag. Ta opre-

deljuje, da gre pri načrtovani 
prostorski ureditvi za prostor-
sko ureditev državnega pome-
na v smislu zaščite in varovanja 
notranjosti zaliva in obal pred 
škodljivim delovanjem voda, 
ki pa se smiselno povezuje in 
vključuje tudi v prostorski, 
vsebinski in razvojni kontekst 
mesta in lokalne skupnosti.

S podaljšanjem ribiškega pomola bi 
dobili valobran in nove kopne površine 
V načrtih, ki jih namerava občina izpeljati je tudi podaljšanje ribiškega pomola z valobranom. Z novo kopno površino 
želi občina obalni del Koprskega zaliva zaščititi in zavarovati pred škodljivim delovanjem morja, na nasutju pa 
urediti sprehajalne poti, ploščad in mestni svetilnik ter tako prostoru vdahniti nove vsebine. 

 Trenutno je v teku izde-
lava projektne dokumentaci-
je, ki jo je koprska občina po-
verila družbi Projekt iz Nove 
Gorice, prav tako kot tudi 
pridobitev gradbenega dovo-
ljenja. V okviru naložbe, kate-
re investitor je Dars, bosta na 
dolžini 1,6 kilometra zgrajena 
še dva vozna pasova, dodatno 
krožišče na območju uvoza 
s hitre ceste v smeri Kopra, 
medtem ko bodo montažno 
krožišče pri vstopu v obrtno 
cono Sermin predelali v traj-
no. Naložba predvideva tudi 
gradnjo nekaterih novih nad-

vozov in priključkov ter ure-
ditev manjkajočih pločnikov 
in kolesarske steze ob ber-
toški vpadnici, kot tudi manj-
kajočega dela kolesarske poti 
Parenzana pod nadvozom ob 
železnici. V okviru naložbe 
bosta v celoti sanirana in ob-
novljena tudi obstoječa voz-
na pasova, ki sta danes zaradi 
velikih obremenitev poško-
dovana in dotrajana. 

Ko bo dokumentacija 
izdelana sledi objava razpisa 
za izbiro izvajalca, dela pa bi 
se po napovedih Darsa lahko 
zaključila še v letu 2019. 

Bertoška vpadnica že prihodnje leto štiripasovnica 
Če gre vse po načrtih bi lahko gradbeni stroji na Bertoški vpadnici zabrneli že prihodnje leto. Gre za danes eno 
najbolj obremenjenih cestnih povezav v Kopru, ki je nujno potrebna sanacije in razširitve
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Krožna cesta na Markovcu: Zaključna faza ureditve krožišča.
Uprava RS za pomorstvo je januarja dobila novo plovilo za iska-
nje in reševanje na morju, ki so ga skupaj splovili krstna botra, 
evropska komisarka ga. Violeta Bulc, minister za infrastrukturo 
Peter Gašperšič, direktor Uprave RS za pomorstv Jadran Klinec 
in predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel.

»Gospod Predsednik, imaš nov mandat, izkoristi ga v dobro 
vseh državljank in državljanov. Bodi glasen! Hvala za prijetno 
kosilo. Se veselim naslednjega v Kopru, na naši prelepi obali,« 
so bile besede zahvale, ki jih je koprski župan Boris Popovič 
namenil po obisku pri predsedniku države RS Borutu Pahorju.

»Vzpostaviti mornarico, ki bi obvarovala našo državo na odprtem, 
morskem delu, ni bilo enostavno. Terjalo je precej truda in prizade-
vanj, zlasti pa močno željo in voljo posameznikov, ki so verjeli in do-
segli, da je danes 430. mornariški divizion prepoznaven tako v domo-
vini kot tudi v mednarodnem prostoru,« so bile besede, s katerimi je 
zbrane ob 25. obletnici enote mornarice Slovenske vojske nagovoril 
župan Mestne občine Koper Boris Popovič.

Feburarja so predstavniki Kongresa lokalnih in regionalnih ob-
lasti Evrope monitoring spoštovanja Evropske listine lokalne 
samouoprave danes opravili tudi na Mestni občini Koper. Za-
nimalo jih je predvsem s kakšnimi izzivi se kot lokalna oblast pri 
svojem delovanju in razvoju srečujejo, kakšno je sodelovanje 
med lokalno skupnostjo in državo ter ali so lokalne skupnosti 
finančno avtonomne.

Koprski župan se je januarja odzval vabilu župana Občine Bovec 
in se skupaj z znanimi slovenskimi športniki, glasbeniki, gospo-
darstveniki in politiki udeležil dobrodelno glasbeno nogometne-
ga dogodka Živimo življenje z nasmeškom in zbrana sredstva na-
menili podružnični šoli za izobraževanje in usposabljanje otrok s 
posebnimi potrebami OŠ Tolmin.

Na vljudnostnem obisku je veleposlanika Republike Makedo-
nije v Sloveniji nj. eksc. gospoda Tomija Dimitrovskega, spre-
jel župan Mestne občine Koper Boris Popovič. 

Dogajanje v slikah
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Saluti dalla Scuola elementare Pier Paolo 
Vergerio il Vecchio

Una settimana di emozioni 
al Delfino blu di Capodistria

… ecco alcuni eventi che vogliamo ricordare…

I bambini del Delfino blu di Capodistria hanno passato una settimana 
della cultura davvero emozionante. 

Anche in quest’anno sco-
lastico la Scuola elementare Pier 
Paolo Vergerio il Vecchio di Ca-
podistria ha aderito all’iniziativa 
Giornate europee del patrimonio 
(Dnevi evropske kulturne dedišči-
ne), promossa dall’Istituto per la 
conservazione dei beni culturali 
della RS. Dato che il tema di qu-
est’anno era “L’acqua – dal mito 
all’architettura”, abbiamo deciso 
di dedicare quest’evento alla fon-
tana Da Ponte di Piazza Prešeren 
(Muda). La mostra, allestita pres-
so Palazzo Gravisi-Buttorai nel 
mese di settembre, era compos-
ta da fotografie attuali e d’epoca, 
didascalie esplicative e disegni 
che raffiguravano la fontana o 
altri particolari della piazza lega-
ti all’acqua, realizzati dai ragazzi. 
Tale iniziativa ci permette, di anno 
in anno, di far comprendere agli 
alunni l’importanza del patrimo-
nio culturale che ci circonda e per 
far notare loro la ricchezza artisti-
ca, culturale e architettonica della 
città di Capodistria e del nostro 
territorio. 

L’esperienza è iniziata con 
una giornata, dove la nuvola Olga 
ha fatto da protagonista assieme 
alla sua autrice Nicoletta Costa. 
Un laboratorio per i nostri piccoli 
fatto di disegni, racconti, tanta al-
legria e divertimento. 

Grazie alla collaborazione 
con il direttore sig. Luca Juri, l’av-
ventura è continuata visitando il 
Museo regionale di Capodistria. I 
bambini hanno scoperto con gran-
de interesse tutte le collezioni del 

Durante la settimana che ha anticipato le vacan-
ze autunnali, si è tenuta una giornata tecnica dedicata 
alla Croce Rossa e al volontariato, destinata ai bambini 
del primo triennio. Alla giornata hanno partecipato 
anche Marija Jereb e Tjaša Pečarič della Croce Rossa 
di Capodistria che hanno presentato le attività svolte 
dall’organizzazione, nonché sottolineato l’importan-
za del volontariato e dell’assistenza al prossimo. In 
questo ambito nel mese di ottobre gli alunni hanno 
preso parte ad una raccolta benefica di articoli per 
l’igiene personale che la Croce Rossa ha destinato ai 
più bisognosi. Con tali iniziative cerchiamo di incutere 
nei più piccoli valori umani importanti, quali la solida-
rietà e la generosità.

Nel giorno della tradizionale cerimonia annuale 
in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani 
il difensore civico Vlasta Nussdorfer ci ha invitato quali 
ospiti presso il centro protocollare di Brdo. ll coro dei 
grandi si è esibito presentando i brani Viva la musica e 
Calypso, diretti dal maestro Mariano Bulligan, alla pre-
senza del Presidente della RS Borut Pahor, del Premeir 
Miro Cerar, affiancato da alcuni ministri, giudici della 
Corte costituzionale, ufficiali dell’esercito, funzionari 
dei corpi consolari e ovviamente, della signora Vlasta 
Nussdorfer, che ha sottolineato l’importanza e l’attivi-
tà delle minoranze che vivono in Slovenia, all’evento 
erano infatti presenti anche una delegazione rom e 
magiara, che sono parte integrante della società civile.

museo. Un esperienza in compagnia delle opere d’arte 
e degli eccezionali oggetti esposti, avendo la possibi-
lità di esaminare un’infinità di autentici pezzi museali.

La settimana si è conclusa con la visita al Teatro 
di Capodistria, dove i bambini sotta la guida del sig. 
Dragan Klarica hanno scoperto l’affascinante strut-
tura e i suoi retroscena. Visitando il teatro i bambini 
hanno potuto scoprire anche i ruoli delle diverse fi-
gure professionali artistiche. 

La settimana della cultura ha ampliato gli oriz-
zonti culturali dei bambini, stimolandone la sensibilità 
artistica e culturale a 360 gradi. Un percorso che ha 
dato il via a tanti bei progetti e collaborazioni future.
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ASTRID
Astrid je tigrasto bela samička, stara 
približno eno leto in pol. V Obalno za-
vetišče je bila sprejeta skupaj s sestrico 
in dvema bratcema. Sestrica in bratci so 
odtačkali v nov dom, Astrid pa še vedno 
čaka, da jo bo kdo vzljubil in jih ponudil 
domek. Astrid je na začetku rahlo plaš-
na, ko pa se na osebo navadi, se prav 
rada pusti božati. 

Živali v Obalnem zavetišču iščejo dom
V Obalnem zavetišču za živali je 
veliko psov in muck, ki iščejo topel in 
ljubeč dom. Morda lahko kakšno od 
njih osrečite in jo udomite.

NIK
Nik je mešanček, večje rasti, star 9 let. Ce-
lotno življenje je preživel z eno družino, ki 
ga je bila zaradi prostorske stiske ob selitvi 
primorana oddati v Obalno zavetišče. Nik je 
družaben in crkljiv s črnim kožuhom, zelo 
podoben labradorcu, je mirnejše narave, 
lepo socializiran in ima zelo rad dolge spre-
hode. Nik čaka v zavetišču na novo družino 
že več kot eno leto, vendar še ni našel niko-
gar, ki bi mu ponudil v nov dom. 

PIKA
Pika je odrasla črno-bela muca. Živela 
je s starejšo gospo, ki pa ni več mogla 
skrbeti zanjo, zato jo je oddala v Obalno 
zavetišče. Pika si močno želi najti novo 
družino, ki ji bo ponudila nov dom in jo 
bo razvajala s crkljanjem. 

LORD
Lord je zlati prinašalec, rojen 15. 3. 2008. Bil je 
lastniški pes, ki je bil oddan v Obalno zavetišče 
zaradi resnih zdravstvenih težav skrbnika, ki ni 
mogel več skrbeti zanj. Tako je Lord primoran 
pri 10 letih iskati nov dom. Je zelo miren, pri-
jazen in cartljiv kuža, zelo prijeten za sprehaja-
nje. Lord si močno želi, da bi mu kdo ponudil 
topel in prijazen dom. 

Živali Obalnega zavetišča Koper lahko spoznate vse dni v tednu, na naslovu 
Dvori 25, 6276 Pobegi. Dodatne informacije so na voljo na spletnem mestu 
www.obalnozavetisce.si, ali na brezplačni številki 080 88 49. Spremljate 
nas lahko tudi na FB profilu: facebook.com/ZavetisceObala/. 

Skrb za živali v mrzlih 
zimskih dneh

• V hladnih zimskih dneh je potrebno 
posvetiti posebno pozornost zaščiti 
naših štirinožnih ljubljenčkov pred 
vplivi mraza. V nadaljevanju nekaj 
nasvetov, kako poskrbeti, da bo na-
šim štirinožnim prijateljem tudi po-
zimi udobno.

• Za pasje mladiče, kratkodlake pse, 
male pse in hrte, je zunanja name-
stitev v ekstremnih zimskih tempe-
raturah povsem neprimerna.Psom, 
ki preživljajo zimo na prostem, je 
potrebno zagotoviti ustrezno za-
vetje. Uta mora biti dobro izolirana 
(tla, streha in stene z vsaj 5 cm izo-
lacijskega materiala), ne sme biti 
izpostavljena vetru, zavarovan vhod 
pa naj varuje prostor pred vdorom 
mraza, vlage in vode. 

• Za sprehode v ekstremnih tempe-
raturah moramo uporabiti ustrezna 
zaščitna oblačila za psa. Takšna ob-
lačila namreč pokrivajo in ščitijo iz-
postavljene dele, na katerih se pes 
hitro ohlaja. Pomembna je tudi zaš-
čita tačk proti zmrzali in soljenim uli-
cam ter cestam z mazili ali z nepre-
močljivimi nogavicami. 

• Psom, ki živijo v stanovanjih ali hišah, 
moramo tudi pozimi zagotoviti do-
volj gibanja. Na sprehod jih peljemo 
večkrat na dan, sprehodi pa naj bodo 
krajši, da se kužek ne podhladi.

• Prostoživeče zunanje mačke potre-
bujejo v zimskem času uravnoteženo 
in zdravo, predvsem pa energetsko 
bogatejšo hrano. Postavimo jim tudi 
toplejše zavetje s suhim in dobro izo-
liranim ležiščem.
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Še vedno se preveč zatekate v preteklost, 
čeprav se vam to ne poda. Vsaj ob prehodu 
v pomlad sprejmite novo energijo in stvari, ki 
bodo pomenile preobrat v vašem vsakdanu. 
Ne ozirajte se, saj za vami ni ničesar, kar bi mo-
rali nenehno obujati. Raje uživajte v majhnih 
in dragocenih radostih ter trenutkih, tudi ob 
nekomu, ki se pojavlja nepričakovano in raz-
mišlja enako.

Sledite svojim instinktom. Ste dejansko kot 
mogočni kentaver, žival, ki se odziva ognjevito 
in strastno. Če nimate prave motivacije, potem 
ni nikakršnega razloga, da bi se nekje zadrže-
vali več, kot je treba. Tudi v delovni okolici bo 
potrebno večkrat dvigniti glas in se boriti za 
svoje pravice. Poskusite se nekako odmakniti 
od drugih, v smislu nevmešavanja v njihove za-
deve. V ljubezni igrate na vse ali nič!

Prisluhnite notranjemu glasu in občutku, 
čeprav se velikokrat raje zanašate le na 
konkretna dejstva. Le vaše srce dejansko ve, 
kako se počutite, zato preprosto prenehajte 
z enimi in istimi obrazci, ki se niso obnesli. 
Mnogi med vami lahko odpotujejo, se preseli-
jo, spremenijo okolico. Ob tem se postavljate 
na prvo mesto - tisti, ki vam želi slediti, bo to 
naredil, ostalih ne boste pogrešali!

Niso vas pozabili. Morda sami niste storili do-
volj, da bi se spet znašli v središču pozornosti. 
V ljubezni se vam ni potrebno preveč prilaga-
jati. Raje takoj pokažite, kako razmišljate, saj je 
vse drugo le nepotrebna izguba časa, ko boste 
morali znova dokazovati, kako ste se pravzaprav 
počutili. Fizično boste šibkejši okoli polovice 
meseca, zato si takrat privoščite tudi kak dan 
počitka in popolne relaksacije, brez kakšnega 
koli občutka slabe vesti. 

Zgledujte se po tistih, ki se vsega lotevajo 
vedno drugače, saj se tudi okoliščine ne-
nehno nekako spreminjajo. Ni se vam treba 
strogo držati določenega zaporedja, saj tako 
preprosto ni napredka. Ne primerjajte se z 
nikomer, saj bi se morali ostedotočiti na tis-
to, kar vas dejansko osrečuje. Storite več, da 
bi prebudili vaše precej zaspano družabno 
življenje.

V mislih se vam plete eno in isto vprašanje, 
zato si čim prej, brez kakršnega koli čakanja, 
poiščite tiste, ki vam zadeve lahko razsvetlijo 
in vam pomagajo. Minili so časi, v katerih ste 
bili prepričani, da se vsega morate lotevati po-
polnoma sami. Sedaj uporabite vaš prirojeni 
čut za komunikacijo. V ljubezni sicer občasno 
škriplje, toda vi še predobro veste zakaj in kaj 
bi morali spremeniti.

Marsikaj vas ne navdušuje preveč, toda resnici 
na ljubo, priznati si morate, da je to nasploh 
letni čas, v katerem vaša energija ni na višku. 
Vaš astrološki bioritem je tako naravnan, da ste 
trenutno občasno preveč odvisni od drugih, 
kar vas moti, namesto da bi se prepustili. Vse-
kakor se več razvajajte in počnite tisto, kar vam 
je najljubše. Tokrat vas spremljajo tisti, ki so po 
temperamentu drugačni, veliko bolj glasni in 
podjetni, kar vam bo precej všeč.

Določenim zadevam, zgodbam in ljudem se 
preprosto ne morete upreti, toda vsekakor 
najprej premislite, kaj je za vas dejansko 
najbolj ustrezno. Vse ostalo naj gre, saj ne 
potrebujete situacije, v kateri ne boste ve-
deli kako dalje, ne glede na to, kako mikavna 
je. V službi zahtevajte le konkretne dogovo-
re, v ljubezni pa se zabavajte, toda obenem 
postavite meje. 

Očitno še ni napočil pravi trenutek, da bi si iskali 
nove rešitve glede spremembe naslova ali dru-
gačnega dogovora z vašim partnerjem. V novih 
zgodbah pa nikar ne prehitevajte, čeprav boste 
večkrat naleteli na nepričakovano srečne oko-
liščine. Vse dobro pretehtajte in počakajte do 
trenutka, ko boste povsem prepričani. Fizično 
boste močnejši, lahko si omislite novo obliko 
razvedrila.

Previdno, ko se boste soočili z nečim, kar 
počnete prvič ali preprosto še nimate dovolj 
pravih in konkretnih izkušenj. Zakaj se ne 
bi raje prepustili tistim, ki so vam dejansko 
naklonjeni in dobro vedo, kaj vas zabava in 
sprošča. Ni vam potrebno prevzeti glavne 
vloge, zagotovo ne za vsako ceno. Včasih je 
bolje nekoliko čakati, medtirati, ter zbirati 
pozitivno energijo.

Sijajni planetarni vplivi obetajo več kot zanimiv 
vhod v pomlad in uživanje v blagodejnih pogo-
jih, posebno za nove začetke. Le redkokdaj ste 
tako pogumni in prepričani v svoje. Le osredo-
točite se na tisto, kar je dejansko najpomemb-
nejše. Nekaj novih poznanstev vam še vedno 
lahko odpre povsem nove vidike. Pripravljeni 
ste na vstop v novo delovno okolico in na to, da 
končno popestrite zasebno življenje.

da dejansko obrnete novi list, 
čeprav postopoma

melanholija, 
ki vas ustavlja

ukvarjanje z domačimi zadevami in 
potrebami drage osebe

zadeve, ki jih še ne poznate dovolj 
dobro, da bi se lahko izpostavljali

za uresničitev ambicij, brez 
oklevanja

ukvarjanje z zadevami, ki nimajo 
pravega pomena

prizadevajte si glede 
spremembe v karieri

ene in iste srčne zgodbe, 
ki se ne obnesejo

storite vse, da se dvignete 
in izpostavite

ene in iste zgodbe, 
ki ne vodijo nikamor

prilagodljivost in ustvarjalnost 
sta ključ do uspeha

nepotrpežljivost okoli stvari, ki 
jih ne morete spremeniti

izkazovanje v 
poslovni okolici.

poiščite si pomoč glede domačih 
zadev, ki se še ne premaknejo 

da se naučite in sprejmete 
marsikaj novega

skrb ob stvareh, kjer je 
potrebno le še malo počakati

za to, da spoznate, kdo je 
resnično na vaši strani

pretirano prehitevanje, ob 
katerem niste uspešni

za nove 
ljubezenske utrinke

iskanje drugačne rešitve glede 
doma in selitve

za sprostitev, ljubezen 
in razvajanje

ko se boste lotevali nečesa, 
česar dejansko ne poznate

da se izkažete na 
najboljši način

občasno 
zapravljanje energije

OVEN

LEV

STRELEC

BIK

DEVICA

KOZOROG

DVOJČKA

TEHTNICA

VODNAR

RAK

ŠKORPIJON

RIBI

Tokrat se lahko večkrat razdajate, saj dobro 
veste, kdo si to zasluži. Ne čakajte na to, da 
vas spomnijo na vaše obljube. Izkažite se v 
najlepši luči, pomagajte takrat, ko ste glede 
določenega vprašanja suvereni, podpirajte 
tiste, ki bodo že jutri podprli vas! Začeli ste 
pogrešati tako okolico, v kateri se boste 
počutili popolnoma sprejeti. V ljubezni prav 
tako velja nasvet: več zabave in dinamike, 
manj težkih misli.
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Marčevski horoskop - pripravlja Ivana Scotto di Minico
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Pravilno izpolnjeno geslo križanke nam na dopisnici pošljite do  
20. marca 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: MAGIČNI DECEMBER

Nagrajenci minule številke: 
1. Marija Peštaj, Zg. Škofije 67, 6281 Škofije, prejme županovo vino in oljčno olje;
2. Lidija Cerovac, Kvedrova 9, 6000 Koper, prejme monografijo Anje Čop – 

Najlepša obala;
3. Mihael Svanjak, Zadružna ul. 3, 6000 Koper, prejme dežnik z logotipom 

Mestne občine Koper.

Dobitnike nagrad naprošamo, naj se zglasijo na sedežu Mestne občine Koper, 
Verdijeva ulica 10, v Kopru, kjer bodo lahko prejeli svoje nagrade.
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Pokrajinski muzej Koper / Museo regionale di
Capodistria / Koper Regional Museum
Hiša Carpaccio / Casa Carpaccio / Carpaccio House
Caffe Loggia
Slaščičarna / Pasticceria / Pastry shop Dehar
Luka Koper / Porto di Capodistria / Port of Koper
Istranka
Arriva prevoz / Servizio bus / Bus service Arriva
Vinakoper

Zvonik / Campanile / Bell Tower
Pretorska palača / Palazzo Pretorio / 
Praetorian palace 
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kartico doživetij, ki omogoča koriščenje številnih ugodnosti ob vsakokratnem 
nakupu pri izbranih ponudnikih v mestnem jedru vse do 31. 12. 2019, na 
preprost način, da svojo kartico le pokažete ponudniku;
magnetno nalepko, ki kartico hitro spremeni v magnetni spominek – priloženo 
magnetno nalepko nalepite na označeno mesto na hrbtni strani kartice;
4 kupone, ki veljajo kot vstopnice v mestne znamenitosti ali pa si z njimi 
privoščite doživetja, kjer lahko izbirate med številnimi možnostmi s seznama 
– kupon predate osebju;
2 posebna kupona, ki veljata kot enkratni vstopnici v mestni zvonik in v 
Pretorsko palačo.

2018/19Imetniki  kartice                                        in
znamenitosti in doživetja ter ugodnosti koristijo do 31. 12. 2019.
Pogoji uporabe, seznam vseh ponudnikov in seznam prodajnih mest so na voljo 
na www.koper-card.si. 

L’offerta dei monumenti, delle esperienze e dei sconti è valida per i possessori 
della [KOPER CARD 201          e della                                  fino al 31/12/2019.
Le condizioni d’uso, la lista di tutti gli offerenti e la lista dei punti vendita sono 
disponibili sul sito www.koper-card.si. 

2018/19

C A R T A  T U R I S T I C A
MONUMENTI  –  ESPERIENZE –  SCONTI

2018/19

la carta turistica che contiene numerosi sconti presso vari offerenti nel centro 
storico che si applicano su ogni singolo acquisto fino al 31/12/2019, 
semplicemente mostrando la carta all’offerente scelto;
l’adesivo magnetico che trasforma velocemente la carta in souvenir – attaccate 
l’adesivo sul punto indicato sulla carta;
4 coupon che valgono come biglietti d’ingresso nei monumenti oppure per le 
esperienze, dove potete scegliere tra varie opzioni dalla lista – consegnate il 
coupon al personale;
2 coupon speciali che valgono come biglietti d’ingresso nel campanile e nel 
Palazzo Pretorio.

Sono inclusi nella carta turistica 

The offer of monuments, experiences and discounts is valid for 
                                       and                                 holders until 31/12/2019.
The terms of use, the list of all offerers and the list of selling points are available 
at www.koper-card.si.

T O U R I S T  C I T Y  C A R D
MONUMENTS – EXPERIENCES – DISCOUNTS

the tourist city card with numerous discounts at the offerers in the city centre, 
valid on every single purchase until 31/12/2019, simply by showing the card to 
the chosen offerer;
a magnetic label that easily transforms the card into a souvenir – just attach the 
magnetic label to the indicated space on the card;
4 coupons valid as entrance tickets to the monuments or for experiences, 
where you can choose from a variety of options from the list – hand the coupon 
to the offerer’s personnel;
2 special coupons valid as one-time entrance tickets to the bell tower and the 
Praetorian Palace.

2018/19

The tourist city card                                            includes:2018/19

2018/19

2018/19

Zvonik / Campanile / Bell tower

Pokrajinski muzej Koper / Museo regionale 
di Capodistria / Koper Regional Museum

Caffe Loggia

Luka Koper / Porto di Capodistria / Port of Koper

Slaščičarna / Pasticceria / Pastry shop Dehar

Istranka

Pretorska palača / Palazzo Pretorio /
Praetorian Palace

Hiša Carpaccio / Casa Carpaccio /
Carpaccio House

Vrednostna ali terminska kartica brez dobroimetja / Carta prepagata o mensile 
senza credito / Value or time card without credit

2018/19

S kuponom se povzpnite po 204 stopnicah na 
vrh najlepše razgledne točke v mestu – na 
mestni obrambni stolp iz 12. stoletja. / Con il 
coupon puoi salire i 204 scalini in cima al 
punto panoramico più bello della città – la 
torre di difesa del XII secolo. / With the coupon 
you can climb the 204 steps to the top of the 
most beautiful panoramic point of the city – 
the defence tower from the 12th century.

S kuponom obiščite glavni regijski muzej in 
spoznajte koprsko bogato zgodovino in 
umetnost. / Visita il museo principale della 
regione con il coupon e scopri la ricca storia 
e l’arte di Capodistria. / Visit the main 
regional museum with the coupon and learn 
abouth the rich local history and arts.

Privoščite si degustacijo vina (refošk in 
malvazija) s prigrizkom.  / Goditi la 
degustazione dei vini tipici dell’Istria, 
Refosco e Malvasia, con uno spuntino.  / 
Enjoy the wine tasting of local varieties of 
wine (Refosco & Malvasia) with snacks.

10 VinakoperArriva bus

S kuponom izkoristite avtobusni prevoz po 
Kopru ali do Pirana ali po drugih Arrivinih 
linijah v slovenski Istri. / Con il coupon prendi 
l’autobus intorno la città oppure verso Pirano 
o su altre linee gestite da Arriva nella 
regione. / With the coupon take a bus around 
Koper to Piran or on other Arriva bus lines in 
the region.

S kuponom si privoščite degustacijo dveh 
vzorcev vina v vinski kleti Vinakoper, največji 
vinski kleti v slovenski Istri, kjer hranijo tudi 
največji leseni sod v Sloveniji. / Godetevi la 
degustazione di due campioni di vino nella 
cantina Vinakoper, la più grande cantina di vini 
dell'Istria slovena, dove si trova anche la più 
grande botte di legno in Slovenia. / Enjoy the 
tasting of two wine samples in the wine cellar 
Vinakoper, the largest wine cellar in Slovenian 
Istria, where it is located the largest wooden 
barrel in Slovenia.

S kuponom izkoristite vodeni ogled osrednje 
mestne palače, simbola beneške moči v regiji. 
/ Con il coupon riceverete una visita gratuita 
del palazzo principale della città, un simbolo di 
potenza veneziana nella regione. / With the 
coupon you can enjoy a guided tour of the 
main palace in the city, the symbol of Venetian 
power in the region. 

S kuponom vstopi v Hišo Carpaccio in spoznaj 
renesančna dela slikarja Vittoreja Carpaccia. / 
Visita la Casa Carpaccio con il coupon e scopri 
l'arte del pittore rinascimentale Vittore 
Carpaccio. / Visit the Carpaccio House and 
discover the renaissance paintings by Vittore 
Carpaccio.

S kuponom prejmete sladico dneva v 
slaščičarni s 60 letno tradicijo. / Con il coupon 
assaggia il dolce del giorno nella pasticceria 
con 60 anni di tradizione. / Taste the dessert of 
the day with the coupon in the pastry shop 
with 60 years of tradition.

S kuponom izkoristite možnost vodenega 
ogleda po edinem slovenskem pristanišču. 
Ogledi so možni le ob sobotah, ob predhodni 
najavi najmanj 5 oseb. / Con il coupon riceverete 
una visita guidata dell’unico porto sloveno. Le 
visite si eseguono il sabato, con la prenotazione 
di almeno 5 persone. / With the coupon, you 
recieve a guided tour of the only Slovenian port. 
Tours are available on Saturdays, with prior 
reservation of at least 5 people.

Uživajte v degustaciji 3 sort vina: refošk, 
malvazija in sladki muškat. / Goditi la 
degustazione di 3 tipi di vino: Refosco, 
Malvasia e Moscato dolce. / Enjoy the wine 
tasting of 3 varieties of wine: Refosco, 
Malvazija & sweet Moscato.
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MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTA’  DI CAPODISTRIA

Mercator
Zlatarna / Gioielleria / Jewellery Nela
Pizzeria Atrij
Yala
Boutique Extremee
Zlatarstvo / Gioielleria /Jewellery Stefanovski

01
02
03
04
05
06

20
21
22
23
24
25
26

OVS
Manufaktura
Cafe Calypso
Miramar
Galerija / Galleria / Gallery Lepa Vida
Lanč
Etnološka Zbirka

Zlatarna / Gioielleria / Jewellery Kačinari
Piranske soline
Atelje / Studio Terracotta
Hostel Histria
Knjigarna / Libreria / Bookshop Libris
Cvetličarna / Fioreria / Flower shop Cvetje
ARS

14
13

15
16
17
18
19

07
08
09
10
11
12

Frizerski salon / Parrucchieria / Hairdresser Žana
Zlatarna / Gioielleria / Jewellery Tomovski
Foto Belvedere
Urarstvo / Orologeria / Watchmaker Štimec
Boutique Tigga
L’Occitane

UGODNOSTI / 
SCONTI / 

DISCOUNTS

CENTER / CENTRO / CENTER

BERTOKI / BERTOCCHI



#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.

NOVA d. o. o. Koper
05 66 35 668  |  www.avtonova.si
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21.990 €
Trend z dizelskim 
motorjem že od
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