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BESEDA UREDNIKA

KAKO STE ZADOVOLJNI
S KOPROM?

Pa povejte po pravici. Če primerjamo današnji Koper s tistim pred šestnajstimi 
leti, je razlika taka, kot med črno-belo in barvno televizijo. Renesansa, ki ste 
jo doživeli v teh letih, je nekoč sivo pristaniško mesto preporodila v moderen 

kraj, v katerem je užitek živeti.

Z družino sem se pred leti prese-
lil iz Pirana v Koper, ker smo 
hoteli otrokom omogočiti 
osebni razvoj v kraju, ki ima 
odlično infrastrukturo, preno-

vljene šole, vrhunske pogoje za športno in 
kulturno življenje … in predvsem ambicije. 
Najbolj pomembno za Koper danes je prav 
dejstvo, da se ritem razvoja po prvi revolu-
ciji ni ustavil, temveč se nadaljuje s hitrim 
tempom in številnimi investicijami, ki tudi 
letos nadaljujejo oblikovanje modernega 
mesta, kot ga ni daleč naokrog.
Če naštejem le ključne novosti, je na prvem 
mestu zagotovo nadaljevanje razvoja Boni-
fike z olimpijskim bazenom ter predvsem z 
izjemnim mestnim parkom ob Semedelski 
promenadi, ki bo poleg novih igrišč za od-
bojko na mivki zapolnil to območje za vaše 
sproščanje po težkem delovnem dnevu. Ze-
lena pljuča mesta vam bodo v prihodnjih 
letih ponujala prekrasen kotiček za druže-
nje in počitek s sproščujočim pogledom na 
morje. 
V tej izdaji časopisa (ki ima prav tako pre-
novljen in moderen videz) lahko preberete 
še o številnih drugih aktualnih in nedavno 
zaključenih investicijah, ki bodo prispevale 
k nadaljnji rasti vašega standarda življenja 
v Kopru. V intervjuju z županom Borisom 
Popovičem pa se ta dotakne tudi ukrepov, 
ki bodo rešili prometne zagate, ki jih kra-
jani trpijo zaradi neurejene infrastrukture 
Luke Koper za kamionski promet. Prav 
prizadevanje župana v dialogu z državnim 
vrhom in novim vodstvom tega ključnega 
podjetja bo zagotovilo, da se po dolgih letih 
odpravi tudi ta težava, ki danes najbolj moti 
ljudi v mestu.
V kratkem boste ponovno pred pomembno 
odločitvijo. Komu zaupati vodenje in ra-
zvoj vašega kraja? Pri tej odločitvi ni po-
membno samo, da okrog sebe pogledate, 

kaj vse je v teh letih dosegel župan Boris 
Popovič. Ne, pretekli dosežki niso dovolj za 
nov mandat, pa naj bodo še tako blesteči. 
Poleg tega je pomembno tudi, kakšni so na-
črti za naprej, saj boste odločali prav o tem, 
kaj se bo v kraju dogajalo v prihodnosti. 
In tudi za prihodnja štiri leta je pripravljena 
vrsta projektov za nadaljevanje pospešene-
ga razvoja. Težav in izzivov je še veliko in 
zato je še toliko bolj pomembna vaša izbira, 
saj bo odločila, ali se bo barvna televizija 
razvijala v nove dimenzije sodobnega sveta 
ali pa bo kraj tvegal vrnitev v nekdanjo za-
spanost odgovornih, ki niso imeli ne vizije 
ne volje, da svoje življenje posvetijo razvoju 
mesta. 
Župan Boris Popovič v intervjuju navede 
tudi nekaj ključnih projektov, ki bodo v 
prihodnjih štirih letih prispevali k temu, 
da bo življenje v Kopru še lepše. Med osre-
dnjimi cilji bo nadaljevanje razvoja turizma 
in svečana razglasitev Kopra za turistično 
mesto, kar pa terja še eno pomembno nalo-
go, ureditev plaž. To je mogoče ena redkih 
pomanjkljivosti mesta, ki jih omenijo obi-
skovalci in po dolgih letih usklajevanja in 
pridobivanja dovoljenj od državnih orga-
nov bo tudi ta pomanjkljivost odpravljena.
Dobili smo tudi novo vlado in za razvoj 
mesta so zelo pomembne izkušnje sodelo-
vanja z državnimi organi, saj imajo pogosto 
bistveno besedo pri reševanju vaših vsa-
kodnevnih težav. Prav izkušnje teh štirih 
mandatov za nami bodo ključne pri temu, 
da se pridobi podpora nove vlade za pospe-
šeno izvajanje vseh ključnih projektov pred 
nami. Če kdo ve, kako težko in naporno se 
je boriti za interese svojega kraja po različ-
nih pisarnah v Ljubljani, je to prav župan 
Boris Popovič. Tudi to je zelo pomemben 
element vaše odločitve na letošnjih voli-
tvah.
Uživajte v prebiranju vsebine našega časo-

pisa in uživajte v modernem mestu, ki ima 
še veliko volje in energije za prihodnje ko-
rake. Tudi jeseni vas v celotni občini čaka 
kar nekaj zabavnih prireditev, ki bodo na-
daljevale ritem dogodkov, ki ste jih lahko 
spremljali skozi poletje. Možnosti za zaba-
vo bo na pretek. Če poenostavim: Koper je 
zakon.

 Sebastjan Jeretič
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Novinar STA Mitja Volčanšek je pred dnevi opravil intervju z županom Mestne občine Koper Borisom Popovičem, v 
katerem je slednji ocenil delo minulih 16 let, osvetlil aktualna dogajanja v občini in širše ter spregovoril o načrtih 

za prihodnost. Zanimiv pogovor je bil tudi izhodišče za nastanek intervjuja v našem časopisu. 

Župan Boris Popovič, kako 
ocenjujete sedanji, izteka-
joči se, že četrti mandat, 

in kateri so glavni projekti za na-
slednja štiri leta?

»Tako kot to velja za vse minule 
mandate, ocenjujem tudi tega kot 
zelo uspešnega, če ne celo naju-
spešnejšega, saj smo naredili res 
ogromno in celo neprimerno več, 
kot smo si pred štirimi leti sploh 
upali verjeti. Poleg številnih tako 
imenovanih vsakdanjih, sicer izje-
mno pomembnih za kakovostnej-
še življenje in delo naših prebivalk 
in prebivalcev v sleherni krajevni 
skupnosti, smo končali oziroma 
končujemo tudi kar nekaj večjih 
projektov, ki so pomembni za ce-
lotno občino in tudi širše. Eden 
izmed njih je nedvomno nov cen-
ter vodnih športov v Žusterni, 
ki se je iz grde račke spremenil v 
laboda, sicer res črnega, ampak 
zato nič manj lepega. Ha, ha. Tudi 
območje med obalno hitro cesto 
ob ustju Badaševice in kanalom 
Grande smo zgledno uredili z 
igrišči za odbojko in nogomet na 
mivki, 400-metrsko tekaško ste-
zo, otroškimi igrali, trampolini, 

tuši, klopcami, diagonalno pove-
zavo med promenado in bodočim 
parkom, prostorom za sončenje 
ob na povsem na novo preurejeni 
obali, tribunami, reflektorji, z na 
novo zasajenim borovim gozdič-
kom, prelepim kamnitim zidom, 
travo z namakalnim sistemom, 
javnimi sanitarijami, novimi gar-
derobami,… Preurejamo oziroma 
urejamo popolnoma nov obmo-
rski mestni park med Semedelo in 
Koprom, tik ob naši famozni pro-
menadi in seveda kristalno čistim 
morjem. Ravno ta, novi, šele na-
stajajoči park, je nedavno na med-
narodni konferenci arhitektov v 
Benetkah prejel prestižno nagrado 
arhitekturne revije The Plan. Ta 
park ni samo navaden park, am-
pak je, lahko rečemo, tudi ume-
tniška stvaritev z raznoraznimi za-
nimivimi elementi, tudi vodnimi, 
poleg seveda bogate hortikulturne 
vsebine, z novimi prelepimi in že 
kar velikimi drevesi. Kot največji 
projekt v tem mandatu, in mirno 
lahko rečem tudi eden največji 
projektov vseh mandatov, je seve-
da prekrasen olimpijski bazen, ki 
ni samo olimpijski, ampak je tudi 
hiter olimpijski bazen, kar pome-

ni, da so vanj vgrajeni vsi najno-
vejši materiali in tehnični dosežki 
na področju plavalnega športa. O 
vsem tem se boste lahko prepričali 
ob otvoritvi le-tega, kar se bo zgo-
dilo še pred volitvami. Ta bazen je 
resnično tehnološko čudo, sploh 
za naše območje, saj mu, ne samo 
enakega, ampak tudi podobnega, 
v Sloveniji ni para, pa tudi širše 
ne, saj je tehnološko neprimerno 
naprednejši in bolje opremljen, 
tako od tržaškega kot od tistega 

V LJUBLJANO REDNO POŠILJAMO 
NAJVEČJE »LEKAKUL...«!
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na Reki. Poleg vsega ostalega bo 
ta naš nov bazen opremljen tudi z 
najmodernejšo zvočno oblogo in 
vzdušje v samem bazenu bo, tudi v 
času tekmovanj, tako na plavalnih 
kot vaterpolo tekmah, enkratno. 
Kot običajno v vsakem mandatu, 
smo tudi v tem mandatu zgradili 
in obnovili še vse preostale šole 
in vrtce, ki jih do sedaj še nismo 
uspeli, razen seveda, žal, škofijske 
osnovne šole, kjer nam je popolno 
sanacijo preprečila peščica tam-
kajšnjih lokalnih politikantov, ka-
terim so otroci zadnja skrb. Kljub 
temu smo popolnoma preuredili 
notranjost same šole, jo opremili 
z novim pohištvom, stoli, miza-
mi, radiatorji, lučmi, sanitarija-
mi, z novimi tlaki, ter popolnoma 
prenovili telovadnico. Za otroke 
s Škofij smo poskrbeli, kljub ve-
likem in gorečem nasprotovanju 
njihovih neodgovornih in popol-
noma nezrelih sokrajanov, ki bi 
jih moralo biti globoko, ampak res 
globoko sram. 

Vsi ti strašni pametnjakoviči pa 
niti pomislili niso, da bomo mi 
po prekinitvi pogodbe o popolni 
obnovi šole vseeno takoj izvedli 
javni razpis za opremo šole, telo-
vadnice, tlakov, oblog, radiatorjev, 
luči,…

žal malo zavlekla, ne bo pa zato 
prav nič slabša. Prepričan sem, da 
bo ponos celotne krajevne skup-
nosti in upam, da jo bomo uspeli 
dokončati še pred volitvami. Tu-
kaj, torej v Šmarjah, nas čaka prep-
lastitev ceste skozi celotno vas, ki 
se bo zgodila v naslednjih dneh. 
Uredili in prenovili smo cel kup 
otroških igrišč po vseh krajevnih 
skupnostih, šolah, vrtcih, skratka 

povsod. Otroci se 
v naši občini 

res ne morejo 
več pritože-
vati, da se 
nimajo kje 
igrati, ali pa 
da nimajo 
n a j n o v e j -

š i h , 

»Sedaj je šola v notranjosti 
kot nova, naši otroci se imajo 
super fajn, mi pa, ko gledamo 
te dolge obraze škofijskih ŠPET-
irskih nevoščljivcev, pa tudi.«

»Pri celoviti obnovi šole so 
nam bili pripravljeni dnevno 

metati polena pod noge in nas 
med gradnjo vsakodnevno 

znova in znova diskreditirati s 
pomočjo meni nenaklonjenih 
medijev in novinarjev. Beri 
Primorskih novic, RTV na 

čelu z Eugenijo Carl in njenim 
potrčkom Edijem Mavsarjem 
ter podobnimi biseri oziroma 

talenti.« 

Celovito obnovo šole na Škofijah 
s popolnoma novo dograditvijo 
in popolnoma novim izgledom, 
verjemite mi, naravnost krasnim, 
bomo predstavili v kratkem, v 
naslednjem letu pa investicijo tudi 
izpeljali in škofijske otroke 
razveselili na isti način 
kot smo tudi vse osta-
le v celotni Mestni 
občini Koper. 
Kmalu bomo 
otvorili tudi 
nov vrtec in 
d o z i d a v o 
šole v De-
kanih, ki 
se ju splača 
priti pogle-
dat. V Šmar-
jah se nam je 
nova dozidava 
tamkajšnje osnovne 
šole zaradi neres-
nih izvajalcev, ki 
so bili izbrani 
na javnem 
r a z p i s u , 
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tako imenovanih varnih igral. 
Pred 16 leti Mestna občina Koper 
v celoti ni premogla niti enega sa-
mega, samcatega tovrstnega igra-
la, kaj šele igrišč. Ta izjava zgleda 
smešna in pretirana in lahko reče-
mo tudi bahaška, v stilu, ja, dokler 
ni bilo tebe, smo v občini živeli v 
jami. Ampak žal, je temu res bilo 
tako. Zato ne razumem mojih 
predhodnikov in njihove stranke, 
zakaj sploh še vztrajajo na lokal-
nih volitvah. Saj ne rečem, da smo 
najbolj pametni na svetu, ampak 
najbolj neumni in slepi pa tudi ne.
Tudi v tem mandatu smo nare-
dili in uredili kar nekaj novih 
krožišč, po katerih je Koper tudi 
splošno in širše znan, in ki nam 
zagotavljajo neprimerno večjo 

prometno varnost. Ravno zara-
di teh investicij v krožišča, v le-
žeče policaje, nove preplastitve z 
eruptivnim asfaltom, razsvetljavo, 
videonadzorom in podobno, smo 
drastično zmanjšali število hudih 
nesreč s smrtnimi izidi, pa tudi s 
hudimi telesnimi poškodbami, kar 
nam priznavajo v vseh strokovnih 
krogih, na čelu s policijo, s katero 
usklajujemo vse naše aktivnosti in 
se jim ob tej priliki za vse te po-
membne uspehe tudi zahvaljujem. 
Še imamo nekatere točke, ki jih 
ocenjujemo kot nevarne in vse po 
vrsti, iz leta v leto, iz mandata v 
mandat, odpravljamo. Tako bomo 
še pred volitvami uredili novo kro-
žišče na Škofijah, na odcepu proti 
šoli oziroma Tinjanu, v Pradah in 

upam tudi v Dekanih. Pripravljeno 
imamo tudi vse za ureditev kroži-
šča v Pobegih, novo štiripasovno 
bertoško vpadnico s kar dvema 
novima krožiščema, popolno ob-
novo oziroma prenovo odcepa 
ceste od izhoda obalne hitre ceste 
pri Slavčku z novim voznim pa-
som iz smeri Izole proti Tomosu 
in naprej, z razširitvijo mostu s t.i. 
skakalnico prek sedanjega križišča 
in bodočega ogromnega krožišča 
Inde proti Tomosu za tranzitni 
promet, medtem ko bo to veliko 
krožišče Inde ostalo le za lokalni 
promet. Novo krožišče bo tudi pri 
Mercatorju, in sicer s podvozom s 
strani Šalare proti Olmu za lokalni 
promet, kar bo ta del, ki je sedaj 
redno zabasan s pločevino, po-
polnoma sprostilo. Od Mercatorja 
naprej je predvidena dograditev 
tripasovnice s pešpotjo, kolesar-
sko stezo in razsvetljavo do nove-
ga krožišča pri Ford Novi, kar bo 
poleg večje varnosti tudi sprostilo 
promet z obeh strani, tako na stra-
ni Ford Nove in industrijske cone, 
kakor tudi na drugi strani, kjer je 
kar nekaj hiš, ki so sedaj nepove-
zane s kolesarsko in peš potjo in 
imajo velike težave pri vključeva-
nju v promet v smeri Kopra. Nazaj 
grede, s smeri Hrvaške oziroma 
novega krožišča pri Mercatorju, 
proti Kopru, se bo en pas cestišča 
dvignil pred bodočim krožiščem 
Inde in v stilu skakalnice tudi z 
druge strani »skočil« čez krožišče 
Inde, mimo obstoječega mostu 
proti Kopru z njegove desne stra-
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ni in se direktno v blagem desnem 
loku priključil na avtocesto. Ob-
stoječi priključek pri Vinakoper 
bo ukinjen in lokalni promet bo 
tudi na tem območju normalno 
stekel, ljudje bodo zadihali in var-
nosti bo zadoščeno. Skratka, kot 
vidite, projektov je zares ogromno 
in vse, kar vam govorim, je že, ali 
narejeno ali pa tik pred realizaci-
jo, podprto z vsemi pogodbami in 
finančnimi konstrukcijami. Za vse 
te investicije in še mnoge manjše, 
ki so sedaj v teku, in tudi tiste, ki 
se bodo pričele izvajati v kratkem, 
nekatere pa tudi v naslednjem 
mandatu, je bilo potrebno ogrom-
no dela in truda, tako mene kot 
župana kot tudi vseh mojih sode-
lavcev, zato jim za ves trud, popol-
dansko delo, pa za dela med mno-
gimi vikendi in prazniki, pa tudi 
za vsakodnevno iskanje, kako se 
kaj da in ne, kako se nečesa ne da 
in ne more, iskreno zahvaljujem. 
Žal je naš plačni sistem javnih 
uslužbencev popolnoma zgrešen 
in neživljenjski, kot marsikaj na 
nivoju države, in tistim najbolj-
šim in najbolj pridnim ter najbolj 
prizadevnim ne morem zvišati 
plače niti za cent, kakor tudi tis-
tim najmanj pridnim ter najmanj 
prizadevnim ne morem znižati 
plače niti za cent, kaj šele, da bi jih 
poskusil odpustiti in namesto njih 
zaposliti kakšnega ali pa kakšno, 
ki bi rada delala in ustvarjala, saj 
bi me Eugenija Carl in njen potr-
ček, Primorske novice in podobni 
zaviralci razvoja z veseljem obesili 
na prvo drevo. Ha, ha. 

Omenili ste logistiko na področju 
prometa in varnosti. Kako je z 
gradnjo novega luškega vhoda, ki 
naj bi odpravil občasne zastoje pri 
zdajšnjem vhodu v Luko Koper?

»Kot sem že omenil, bomo kma-
lu začeli z gradnjo nove bertoške 
štiripasovnice z dvema novima 
krožiščema, kar bo ta sedaj zelo 
nevaren odsek naredilo, prvič, 
varnejšega in drugič, promet 
bo neprimerno bolj tekoč in bo 
omogočal tudi nov, tretji vhod 
v Luko Koper, ki je predviden v 
prihodnjem letu. Kot vam je zna-
no, je Luka Koper že začela gra-
diti drugi, to je serminski vhod, 
ki naj bi bil predan v uporabo že 
februarja prihodnje leto. Hkra-
ti z novim serminskim vhodom 
Luka Koper načrtuje ureditev 
novega kamionskega terminala 
in bo območje, kjer je zdaj kami-
onski terminal, neposredno ob 
mestnem jedru, končno vrnila 
mestu in bo spremenjen v par-
kovno povezavo med mestom 
in naravnim parkom Škocjanski 
zatok. S to potezo in novim vho-
dom bomo mesto in njegovi pre-
bivalci ogromno pridobili, saj se 
bomo iz neposrednega mestnega 
območja končno rešili približno 
90 odstotkov težkih in okolju 
izredno škodljivih tovornjakov. 
Obstoječi in sedaj še vedno edi-
ni vhod v Luko Koper bo služil 
le za določene manjše aktivnosti 
in kot rezerva v slučaju kakršnih 
koli morebitnih nezgod na novih 
vhodih.« 

Kakšni so odnosi z Luko Koper 
oziroma njenim vodstvom?

»Ti odnosi seveda razumljivo ni-
koli niso bili enostavni. Niti slu-
čajno! Niso enostavni in preprosti 
za nas in verjamem, da niso eno-
stavni in preprosti niti za Luko 
Koper. Župan Mestne občine Ko-
per sem že 16 let in v Luki Koper 
se je vodstvo v tem času žal menja-
valo kot po tekočem traku. Enkrat 
so bilo odnosi malo boljši, enkrat 
malo slabši, daleč najslabši pa so 
bili pod vodstvom … zdaj vem, kaj 
si mislite, kar povejte!«

Pod Koreličem.

»Odgovor je, kot sem tudi priča-
koval, napačen. Daleč najslabši, 
lahko rečem tudi naravnost pod 
vsemi nivoji poslovnih odnosov 
ali pa kar sramotni in nevredni 
človeka na taki poziciji, kakršna 
je predsednik uprave nekega pod-
jetja, odnosi med mestom in luko 
so bili pod vodstvom Dragomirja 
Matića. Ta človek in še bolj pa tis-
ti, ki ga je na to mesto postavil ozi-
roma postavila, nista čista. Danes 
je končno vzpostavljen normalen 
partnerski dialog med Luko Koper 
in Mestno občino Koper in rezul-
tati tega sožitja so že v kratkem 
času videni na vseh področjih, 
kjer je sodelovanje med Luko Ko-
per in lokalno skupnostjo nujno. 
Že pred časom smo z Luko Koper 
podpisali sporazum oziroma pis-
mo o nameri, ki se ga obe strani 
striktno držita in vsa poglavja, ki 
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so bila tako ali drugače odprta, se 
na osnovi tega dogovora dnevno, 
zelo ažurno rešujejo. V tem mom-
entu ne vidim nikakršnih težav v 
odnosih med Mestno občino Ko-
per in Luko Koper in res upam, da 
bo v obojestransko zadovoljstvo 
tako ostalo tudi naprej. Luka Ko-
per je za našo občino in za našo 
regijo zelo pomembna oziroma 
lahko rečem, da je Luka ta mom-
ent najpomembnejši gospodarski 
subjekt. Tega se vsi še kako zave-
damo, nujno pa je sožitje z lokal-

no skupnostjo, ker brez tega svetla 
prihodnost podjetja, ki ima vpliv 
na ekologijo, zdravje in počutje lju-
di, enostavno ni možna nikjer na 
svetu, še posebej pa ne v EU. 

Uradna Ljubljana je uvedla progo 
med Ljubljano in Trstom, o potni-
ški povezavi med Koprom in Lju-
bljano pa niti ne razmišljajo. Kaj 
menite o tem? 

Ali je to retorično vprašanje? Ali 
ste od tistih, ki bi v prvi vrsti mo-

rali skrbeti za naše državljane, po 
vseh teh letih sploh pričakovali 
kaj drugega? Slovenija je že preveč 
časa samo in zgolj Ljubljana. To je 
akutni problem majhnosti naših 
politikov, ki se pomembnosti svoje 
lastne države in vseh njenih prebi-
valcev sploh ne zavedajo in jim je 
vsestranski razvoj naše države kot 
celote španska vas. Da nas označu-
jejo kot hlapce, smo krivi sami, saj 
v uradno Ljubljano na vsakih voli-
tvah redno pošiljamo največje, kot 
bi rekli mi v Istri, »lekakul...«.

»Daleč največji uspeh v tem mandatu je 
dejstvo, da bo II. tir dvotiren, za kar sem 

si prizadeval vse od leta 2003 naprej, 
ko so me na državi zaradi sodelovanja s 

tedanjim tržaškim županom in kasnejšim 
predsednikom dežele Furlanije Julijske 

Krajine Riccardom Illyijem in pogovorov o 
tej temi, ter o železnici Koper Trst, za katero 

so bila že obljubljena evropska sredstva, 
označili celo za izdajalca nacionalnih 

interesov. Pred dnevi so slovesno odprli 
redno železniško povezavo Ljubljana-Trst, 

od Kopra proti Ljubljani pa potniškega 
vlaka sploh ni. To je noro, kdo je tu v drugi 

državi?! A je Trst spet naš?«
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državi?! A je Trst spet naš?«
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SOŽITJE PRISTANIŠČA 
IN MESTA

Potem, ko so koprski občinski svetniki soglasno potrdil pogoje za podaljšanje prvega pomola, ki jih od Luke 
Koper zahteva koprska občina, sta 2. julija 2018 koprski župan Boris Popovič in predsednik uprave Luke Koper 

Dimitrij Zadel podpisala pismo o nameri med Mestno občino Koper in Luko Koper za sklenitev dogovora o 
izvajanju omilitvenih ukrepov za zmanjševanje vplivov pristaniške dejavnosti na okolje. 

Dogovor odpira novo 
etapo sožitja med pri-
staniščem in mestom 
in kot pravi župan 
Boris Popovič »prina-

ša ukrepe, ki so pomembni predvsem 
za najbližje prebivalce, ki tudi najbolj 
trpijo negativne učinke obratovanja 
pristanišča. Luka Koper je za vse nas 
izredno pomembna, tako za našo dr-
žavo, kot tudi za mesto Koper in ce-
lotno koprsko občino, zavedati pa se 
moramo, da ima njeno delovanje tudi 
določene negativne okoljske vplive, ki 
jih je potrebno, kar se da, omejiti.« Ob 
tem je še pojasnil, da namen lokalne 
skupnosti še zdaleč ni zaviranje ra-
zvoja koprskega pristanišča, a vendar 
od pristojnih pričakuje izpolnitev do-
ločenih pogojev. 

Ti pogoji pa so strnjeni v štiri glavne 
točke …

Prvi in glavni pogoj je umik dejavno-
sti pristanišča iz t. i. nultega pomola 
na novo pridobljene površine, ki bodo 
zgrajene s podaljšanjem prvega pomola. 
Nulti pomol je namreč ključnega po-
mena za nadaljnji razvoj potniškega la-
dijskega turizma, ki posledično pomeni 
tudi razvoj samega mesta Koper. Nadalje 
pričakuje oblikovanje okoljskega sklada, 
v katerem bo Luka Koper vsako leto 
predvidela določena finančna sredstva, 
namenjena izvedbi omilitvenih ukrepov 
(nova okna, zvočna izolacija objektov, 
itd.) za zmanjšanje negativnih okoljskih 
vplivov (hrup, prah, prekomerna osve-

tlitev, itd.) na območju mesta Koper. 
Pogoj je tudi, da Luka Koper izvzame 
objekt nekdanjega skladišča državnih 
blagovnih rezerv iz carinskega obmo-
čja pristanišča in ga nameni za različ-
ne programe s področja izobraževanja, 
znanosti in kulture, pri katerih naj bi so-
delovale tako Luka Koper, koprska ob-
čina, kot tudi Univerza na Primorskem. 
Zadnja zahteva koprske občine pa je, da 
se v primeru morebitnega onesnaženja 
morja in obale z odpadno plastiko, kot 
smo mu bili priče v začetku maja letos, v 
čistilno akcijo s svojo tehnično opremo 
in kadri vključi tudi Luka Koper. Pri-
stojne službe na nivoju občine, države in 
Luke Koper bi morale v ta namen prip-
raviti poseben protokol, ki bo sistema-
tično uredil vključevanje vseh akterjev, 
tudi Luke Koper v postopke takojšnjega 
ukrepanja.

»Pismo o nameri daje zeleno luč 
Luki Koper, da podaljša prvi pomol 
in da doseže številke, ki si jih je v 
svojem planu zadala. Zagotovo ji 
bomo stali ob strani in pomagali, 
da bo še bolj uspešna pri svojem 
delovanju, ampak pri tem nikakor ne 
smejo pozabiti na lokalno skupnost, 
prebivalce in okoljski vidik. Če bo 
Luka Koper pretovarjala okolju 
neprimerno manj škodljive vrste 
tovora, bo vedno imela podporo 
lokalne skupnosti,« je še pojasnil 
Boris Popovič in dodal, da gre pri 
podpisu pisma o nameri za »prelomni 
dogodek v luči sodelovanja Luke 
Koper in lokalne skupnosti. V kolikor 
bo naše pristanišče sodelovalo s 
ključnimi deležniki, ki vplivajo na 
razvoj gospodarstva tudi na državni 
ravni, ga čaka svetla prihodnost.«
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Podpis dogovora pa prinaša pozitivne učinke predvsem 
za lokalno skupnost.

»Veseli me in izredno sem zadovoljen, da smo uspeli 
uskladiti vse štiri ključne točke in se dogovoriti,« je po 
podpisu pisma o nameri komentiral prvi mož koprske 
občine Boris Popovič in ponovno poudaril, da »Mestna 
občina Koper ni nikoli zavirala razvoja Luke Koper, 
ravno nasprotno, vedno smo se trudili delovati z roko v 
roki, v dobrobit občank in občanov.« 

4 KLJUČNE TOČKE PISMA 
O NAMERI:

1. 
Umik dejavnosti pristanišča iz t. i. nultega pomola 
na novo pridobljene površine, ki bodo zgrajene s 

podaljšanjem prvega pomola.

2.
Oblikovanje okoljskega sklada, v katerem bo Luka 

Koper vsako leto predvidela določena finančna 
sredstva, namenjena izvedbi omilitvenih ukrepov 

za zmanjšanje negativnih okoljskih vplivov.

3.
Luka Koper naj izvzame objekt nekdanjega 

skladišča državnih blagovnih rezerv iz carinskega 
območja pristanišča in ga nameni za različne 

programe s področja izobraževanja, znanosti in 
kulture.

4. 
V primeru morebitnega onesnaženja morja in 

obale z odpadno plastiko se v čistilno akcijo s svojo 
tehnično opremo in kadri vključi tudi Luka Koper.
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POLICISTI 
OBELEŽILI SVOJ 

DAN 
Policijska uprava Koper je tudi letos obeležila Dan policije na 

Moretinih pri Škofijah

Vsem aktivnim in upokoje-
nim policistkam in policis-
tom je ob svojem dnevu če-

stital tudi prvi mož koprske občine 
Boris Popovič. V okviru praznova-
nja dneva policije so nekateri delavci 
policije ter zasluženi posamezniki in 
institucije prejeli tudi priznanja za 
njihov trud in prispevek h krepitvi 
in razvijanju varnosti. 

OBČINA »OČIŠČENA« 
ZAPUŠČENIH VOZIL

Koprski občinski redarji so uspešno zaključili prav posebno akcijo, 
poimenovano »Počistimo občino zapuščenih vozil«. Akcija je bila med 

občankami in občani zelo dobro sprejeta, saj so se na ta način s svojih 
zasebnih površin, na enostaven način in obenem tudi popolnoma 

brezplačno, znebili odsluženih vozil.

Redarstvo Mestne občine Koper je 
z akcijo želela občane spodbudi-
ti, da neuporabno in nepotreb-

no pločevino počistijo tudi z zasebnih 
zemljišč, na katerih občinsko redarstvo 
ne more in ne sme ukrepati brez pred-
hodnega soglasja lastnikov. Koprskemu 
redarstvu je tako v okviru čistilne akcije 
uspelo odpeljati kar 64 zapuščenih vo-
zil. »Odvoz in uničenje motornih vozil 
bi bilo po ceniku namreč treba odšteti 
101,66 evrov, vendar so bili v času akcije 
koristniki te storitve plačila opravičeni,« 

je pojasnil operativni vodja redar-
stva na Mestni občini Koper, Valter 
Andrejašič. 
Redarji so poleg 
tega v okviru 
akcije prečesa-
li tudi vsa javna 
parkirišča kot 
tudi javne povr-
šine, na katerih bi 
se lahko nahajala 
zapuščena vozila.
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DARS ODGOVARJA
PREMOSTITVENI OBJEKTI V KOPRSKI OBČINI SO V 

DOBREM STANJU

Po tragični nesreči v avgustu, ko se je pod težo obremenitev iznenada zrušil viadukt Morandi v Genovi in pod 
seboj pokopal 42 oseb, se je kot prvi na Dars obrnil koprski župan Boris Popovič, saj ga je zanimalo stanje 

premostitvenih objektov v koprski občini. Kot pojasnjujejo na Darsu, so mostovi, nadvozi in viadukti v dobrem 
stanju, pregledujejo jih redno, na vsake tri leta.

Glede na to, da je za 
koprsko občino in 
njenega župana pro-
metna varnost na 
prvem mestu, ga je 

zanimalo predvsem, v kakšnem sta-
nju so nadvozi Slavček, Semedela, in 
Bertoška vpadnica, ki so že po sami 
časovni komponenti precej starejši 
od denimo črnokalskega viadukta, 
za katerega je znano, da je zgrajen 
po vseh ustreznih normativih.
»Skladno s Pravilnikom o rednem 
vzdrževanju cest Dars skrbi za izvaja-
nje obdobnih pregledov premostitve-
nih objektov. V ta namen je z Zavo-
dom za gradbeništvo sklenil pogodbo 
za izvajanje obdobnih glavni pregle-
dov, z Gradbenim inštitutom ZRMK 
pa za opravljanje obdobnih rednih 
pregledov. Ti se opravljajo vsake tri 
leta izmenično,« so pojasnili na Darsu.
Če je ob pregledu ugotovljena večja 
stopnja poškodovanosti nosilnih ele-
mentov objekta, preglednik predpiše 
tudi izvedbo analize varnosti premo-
stitvenega objekta. Na ta način se na-
mreč nosilnost objekta preveri tako 
na podlagi dejanskega stanja, kot tudi 
na podlagi meritev odziva premostit-
venega objekta na obtežbo. Glede na 
to, da so vsi trije nadvozi v dobrem 
stanju analiza varnosti ni bila potreb-
na, še navajajo na Darsu. »Na osnovi 
slednjega ugotavljamo, da je nosilnost 
nadvozov na območju Mestna občine 
Koper ustrezna,« dodajajo.

Kot so pojasnili v dopisu, je tudi boja-
zen, da je nadvoz Bertoki, ki ga dnev-
no prevozi več kot 2800 tovornjakov, 
preobremenjen, povsem odveč: »Po-
večanje števila prometa preko premo-
stitvenega objekta vpliva predvsem 
na utrujanje materiala, ki se odraža 
v povečanju števila poškodb, ki pa 
jih spremljamo v sklopu obdobnih 
pregledov premostitvenih objektov. 

Na osnovi ugotovitev planiramo in iz-
vajamo ustrezne obnovitvene ukrepe.«
Dodatno navajajo še, da je bila pri 
projektiranju nadvoza Bertoki nosil-
nost preverjena na prometno obtežbo 
SLW600kN (60-tonsko vozilo), kar je 
več, kot je skladno z veljavnim pravil-
nikom, ki predpisuje, da je največja 
dovoljena skupna masa vozila v ce-
stnem prometu 44 ton.
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KAKO JE ŽIVETI V MESTU,
KJER SO ULICE »PREVEČ« ČISTE?

Sicer bi ta prispevek bolj spadal v rubriko »Saj ni res, pa je!«, pa 
vendar … V začetku junija so Primorske novice poročale, da naj 
bi imeli nekateri prebivalci Kopra »hude težave« zaradi »preveč« 

čistih ulic, konkretno Čevljarske ulice. 

Tudi sami smo se odpravili na 
koprske ulice in smo mimoi-
doče povprašali, kaj menijo o 

»preveč« čistem Kopru.
»Prvič slišim kaj takega. Ponavadi se 
ljudje pritožujejo, če je preveč uma-
zano, ne pa preveč čisto,« je bila nad 
»problematiko« čistih ulic Kopra vidno 

presenečena Vanessa iz Stuttgarta.
Pa ni bila edina. Lenny iz Bremna, ki je 
Koper obiskal kot turist, je sprva mislil, 
da gre za neslano šalo. »Mislim, da uli-
ca ne more biti preveč čista. Ne morem 
verjeti, da se ljudje pritožujejo. Mislil 
sem, da je šala,« nam je priznal.

KMALU V GRADNJO 160 NOVIH 
NEPROFITNIH STANOVANJ 

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper načrtuje 
gradnjo 160 stanovanjski enot na Dolinski cesti, nasproti 

nakupovalnega središča Mercator.

»Če gre vse po načrtih, bi 
lahko z deli začeli že jese-
ni,« napoveduje direktor 

koprskega sklada Goran Malenić, ki 
se nadeja, da bi bila lahko stanovanja 
vseljiva že konec leta 2019. 
Naložbo ocenjuje na 20 milijonov 
evrov, k čemur je potrebno prišteti še 
komunalno opremljeno zemljišče, ki 
ga je na sklad neodplačano že prenes-
la Mestna občina Koper. »Zahvaliti se 
moram predvsem Mestni občini Ko-
per in županu Borisu Popoviču, ki že 
vsa ta leta izkazujeta veliko razume-
vanje za potrebe občanov pri iskanju 
rešitev stanovanjske problematike. 
Občina je namreč tudi pri tej nalož-
bi zagotovila brezplačno komunalno 

opremljeno zemljišče, kar nam 
bistveno olajša, predvsem pa 
omogoča, da sploh lahko sledimo 
svojemu poslanstvu,« je dejal Ma-
lenič. Ob tem pa je pojasnil, da iz 
naslova neprofitnih najemnin, ki 
so že od leta 2003 nespremenjene 
in znašajo v povprečju 2,7 evra na 
kvadratni meter, ne bi dobili dovolj 
sredstev za nadaljevanje zastavlje-
nih ciljev. 

Na koprskem stanovanjskem skladu so konec junija na podlagi javnega razpisa za 
dodelitev neprofitnih stanovanj v najem objavil prednostno listo upravičencev. Od 
705-ih obravnavanih vlog se je na prednostno listo uvrstilo 587 prosilcev. Po roku za 
pritožbe in rešitvi le-teh, bi lahko bila končna lista objavljena v mesecu septembru. 
Takrat bodo tudi dodelili prva razpoložljiva stanovanja, medtem, ko se bodo ostali 
upravičenci v novozgrajena stanovanja selili predvidoma konec prihodnjega leta. 
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Zbora sta bila odlična priložnost, da 
zbrani krajani javno povejo svoja sta-
lišča in se izrečejo, ali si želijo, da se 
obstoječa KS Črni Kal razdeli na dve 
manjši krajevni skupnosti, in sicer KS 
Črni Kal in KS Hrastovlje.

»Vesel sem, da je prišlo do ta-
kega rezultata. Nesoglasja so 
tako majhna, da je razdvajanje 
nepotrebno. Mislim, da bo župa-
nova komisija, ki jo nameravam 
ustanoviti zato, da bo bdela nad 
gradnjo dvotirne železniške po-
vezave in ukinitvijo obstoječe-
ga tira najbolj pomagala, da se 
bodo ta malenkostna nesoglas-
ja umirila. Smo na pravi poti. Po 
tem, kar smo videli na zboru v 
Dolu pri Hrastovljah pa je jasno, 
da Ljubljana ne bo žonglirala z 
nami kar tako in da nam bo mo-
rala dati tisto, kar nam pripada,« 
je ob robu obeh zborov povedal 
koprski župan Boris Popovič.

RAZDELITEV KS ČRNI KAL
V OSPU SO BILI VEČINSKO ZA, V DOLU PRI 

HRASTOVLJAH PA ODLOČNO PROTI 

O pobudi za razdelitev krajevne skupnosti Črni Kal so se krajani izrekali na dveh zborih občanov – na zboru v 
Ospu in v Dolu pri Hrastovljah. 

Prebivalci Socerba, Kas-
telca, Črnotič, Črnega 
Kala, Gabrovice pri Čr-
nem Kalu, Ospa, Stepa-
nov, Rožarja, Cepkov, 

Rižane, Krnice in Kortin so na 
zboru v Ospu s 46 glasovi za in 25 
proti podprli pobudo za razdelitev 
KS Črni Kal na dve krajevni skup-
nosti – KS Črni Kal in KS Hrasto-
vlje, medtem ko so krajani Bezo-
vice, Brežca pri Podgorju, Dola, 
Hrastovelj, Loke, Predloke, Podpe-
či, Praproč in Zanigrada soglasno, 
s 83 glasovi proti, dali jasno vedeti, 
da si želijo še naprej živeti v enotni 
in veliki KS Črni Kal.
V Dolu pri Hrastovljah je bilo že iz 
debate razbrati, da si večina kraja-

nov delitve sedanje 
KS Črni Kal ne želi. 
Prepričani so, da 
trenutna nesoglasja 
ne morejo biti do-
volj velik razlog za 
razdelitev in da bi 
lahko to rešili na 
drugačen način. 
»Ne vidim razlogov, 
zakaj bi se morali 
razdvajati. Želim 
si dogovora med 
nami, tudi veselico 
lahko naredimo, ne pa, da se deli-
mo,« je povedal eden od krajanov, 
ki prihaja iz naselja Brežec pri Pod-
gorju, zbrani pa so ga pospremili z 
bučnim aplavzom.
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BERTOŠKA VPADNICA
MANEVER ŽUPANA OBRODIL SADOVE

Bertoška vpadnica je v začetku poletja dobila novo podobo – poškodbe na cestišču in udarne jame so bile 
sanirane, cesto so preplastili, urejena je bila tudi talna signalizacija, s katero so bila najnujnejša obnovitvena 

dela naposled sklenjena. 

Zasluge za to gre ned-
vomno pripisati prve-
mu možu koprske ob-
čine Borisu Popoviču, 
ki je sredi maja, potem 

ko do dogovora z državo oziroma 
Darsom glede sanacije najhujših 
poškodb na cestišču kljub številnim 
usklajevanjem in dogovarjanju vseh 
pristojnih služb ni prišlo, zadeve 
vzel v svoje roke.
Na cesti je tako rekoč čez noč uvedel 
nov prometni režim, ki je vožnjo po tej 
cesti prepovedal za vsa tovorna vozila, 
težja od 7,5 ton. Kot so takrat zapisa-
li, se je občina za ta interventni ukrep 
odločila, saj ni mogla več prevzemati 
odgovornosti za morebitne nesreče, ki 
so na tej cesti ob tako gostem tovor-
nem prometu tako rekoč neizogibne. 
Tovorna vozila se namreč izogibajo 
poškodbam in luknjam na cestišču, s 
tem pa močno ogrožajo osebna vozila 
in druge udeležence v prometu.

Ob tem naj spom-
nimo, da je koprska 
občina bertoško 
vpadnico na pro-
šnjo države pred 
leti prevzela v za-
časno upravljanje, 
in sicer vse do iz-
gradnje serminske 
vpadnice, po kateri 
naj bi po prvotnih 
načrtih stekel ves 
tovorni promet pro-
ti Luki Koper. To naj 
bi se sicer zgodilo 
kmalu po odprtju te 
vpadnice, a je tudi 
ta projekt države očitno padel v vodo. 
Po bertoški vpadnici, ki nikoli ni bila 
predvidena za tovorni promet, zato kot 
taka ni bila niti sprojektirana, niti rea-
lizirana, še manj pa mišljena, se tako 
danes v povprečju dnevno pelje tudi 
do 16.500 vozil (od tega 2,800 težkih 

vozil na dan oz. 17 odstotkov), v letu 
2030 naj bi bila ta številka že 27.000 
vozil na dan (od tega kar 5.200 težkih 
vozil na dan oz. 19 odstotkov), zaradi 
česar je bila cesta močno poškodovana 
in v izredno slabem stanju.

PREJ POTEM
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KOPRSKE ULICE IN TRGI 
Z NEKDANJIMI IMENI

Strokovna komisija za področje toponomastike Mestne občine Koper je v starem 
mestnem jedru Kopra začela postavljati dodatne obvestilne table z zgodovinskimi 

in ledinskimi imeni trgov. Te bodo v treh jezikih, slovenskem, italijanskem in 
angleškem jeziku, opremljene pa bodo tudi z grbom Mestne občine Koper, 

tako da je tokrat nedvoumno, da gre za dodatne, informativne table in ne za 
preimenovanje uradnih imen trgov in ulic.

Kot je povedal predsednik ob-
činske komisije za področje 
toponomastike Damian Fi-

scher, so table plod večletnega dela 
komisije. Pri izbiri imen so se opirali 
na dokument iz leta 1884, ki velja za 
prvi dokumentiran zapis z uradnimi 
poimenovanji koprski ulic in trgov. 
Raziskovalnemu delu je sledil dolgo-
trajen birokratski postopek, v okviru 
katerega so med drugim pridobivali 
kulturno varstvene pogoje in vsa pot-
rebna soglasja tako Zavoda za varstvo 

kulturne dediščine kot tudi soglasja 
lastnikov objektov, na katerih bodo ta-
ble nameščene. 
Tabel, ki jih bodo v prvi fazi postavili 
bo sicer 27, vendar bo tista na Tito-
vem trgu nared šele v naslednjih dneh, 
medtem ko bo tabla na Ukmarjevem 
trgu (ob mestnem kopališču), kjer ni 
objektov, postavljena na poseben drog. 
V naslednji fazi se bodo obvestilnim 
tablam na trgih pridružilo še osem 
tabel, ki bodo postavljene na prečnih 
ulicah ob Čevljarski ulici.

 Z obvestilnimi tablami bodo v naslednjih 
fazah opremili še druge ulice mestnega 
jedra, kot tudi nekatere zaledne kraje, 
se pa komisija dogovarja tudi s Sloven-
sko turistično organizacijo (STO), da bi 
table dopolnili z informacijami turistič-
nega in zgodovinskega značaja.

CESTA POD NADVOZOM SLAVČEK 
S POVSEM NOVO PODOBO

Cesta pod nadvozom Slavček, ki vodi mimo Marjetice Koper, je z avgustom dobila povsem novo podobo. Nekoč 
dotrajana in poškodovana, danes pa v celoti obnovljena se sedaj ponaša tudi s pločnikom, s katerim je občina 

povezala celotno območje od podhoda Slavček do semaforja pri Indeju. 

Občina je izvajalca za sanacijo 
cestišča pod nadvozom Slav-
ček iskala v okviru javnega 

razpisa, ki se je zaključil aprila, grad-
bena dela pa so se začela sredi junija. 
V okviru del je občina odpravila po-
škodbe na cestišču 
in cesto v celoti 
r e k o n s t r u i r a l a , 
uredila pa je tudi 
pločnik. Naložba, 
vredna dobrih 67 
tisoč evrov, se je 
sklenila v mesecu 
avgustu.

PREJ
POTEM
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PRVI ŠOLSKI DAN 
V NOVE PROSTORE

S simboličnim prerezom traku so na prvi šolski dan predali povsem prenovljene prostore vrtca Delfino Blu in 
osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio na Vergerijevem trgu v Kopru. Novo pridobitev je pozdravil tudi prvi 

mož koprske občine Boris Popovič, ki je ob tej priložnosti otrokom zaželel uspešno šolsko leto, učiteljem in 
pedagogom pa prijetno delo.

»Današnji dan je za 
vse nas dan pra-
znovanja, za otro-
ke vrtca Delfino 

Blu in učence Osnovne šole Pier Paolo 
Vergerio il Vecchio pa posebno doži-
vetje, ki ga bodo pomnili še dolgo,« je 
uvodoma zbrane nagovoril župan Boris 
Popovič.
Ob tem je spomnil, da je koprska občina 
vsa ta leta poseben poudarek namenjala 
prav področju predšolske vzgoje in iz-
obraževanja: »Prav vzgoja in znanje sta 
tisti vrednoti, ki omogočata napredek 
in osebnostno rast ter odpirata vrata v 
boljši in lepši jutri. In prav to si želimo 
za naše otroke, kar smo s preštevilni-
mi naložbami v nove šole in vrtce kot 
tudi z obnovo obstoječih nedvomno že 
večkrat dokazali«. Od leta 2003 pa vse 
do danes je tako Mestna občina Koper 
za investicijska vlaganja s tega področja, 
vključno z nakupom opreme namenila 
več kot 60 milijonov evrov, dodatnih 
146 milijonov evrov pa je namenila še 
za nadstandardne predšolske in šolske 
izobraževalne programe oz. dejavnosti.
Slovesnosti so se udeležili tudi nekda-
nja ministrica za izobraževanje, zna-
nost in šport Maja Makovec Brenčič, 
predsednik Italijanske Unije Maurizio 
Tremul, poslanec italijanske narodno-
sti v slovenskem parlamentu Felice 
Žiža, občinstvo pa na kratko nagovo-
rila tudi ravnateljica vrtca Delfino Blu 
Monica Bertok in ravnatelj osnovne 
šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio 
Guido Križman.
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Poleg tega so v prenovljene, pred-
vsem pa energetsko sanirane pro-
store z novim šolskim letom vstopili 
tudi otroci podružnične šole in vrt-
ca z italijanskim učnim jezikom v 
Semedeli oz. Markovcu, kjer je ob-
čina skupaj z Italijansko Unijo za-
menjala strešno kritino in poskrbela 
za toplotno izolacijo podstrešja, sa-
nirala fasado, zamenjala dotrajano 
stavbno pohištvo in postavila senči-

V novih prostorih na Vergerijevem trgu je poleg dveh igralnic s sanitari-
jami, garderob in urejenih zunanjih teras za potrebe vrtca, svoj prostor 
našlo še pet učilnic, garderobe, osrednji prostor, razdelilna kuhinja in 
jedilnica, knjižnica ter kabineti za učitelje, v okviru naložbe pa so v pro-
store umestili tudi dvigalo ter poskrbeli za zunanjo ureditev ter zelene 
površine v notranjem atriju.

la ter temeljito prenovila sanitarije. 
V tem poletju je občina zaključila 
tudi energetsko sanacijo objekta v 
Bertokih, v katerem domujeta po-
družnična vrtec Delfino Blu in OŠ 
Pier Paolo Vergerio il Vecchio. Oba 
projekta sta skupaj znašala nekaj 
več kot 720 tisoč evrov, od katerih 
bo dobrih 165 tisoč evrov financira-
lo ministrstvo za infrastrukturo, in 
sicer iz naslova kohezijskega sklada.
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NA MIZI JE KONČNI OSNUTEK
KOPRSKE »STOLPNICE MIRU« 

Vertikalna mobilna povezava med Markovim hribom, obalnim 
območjem in mestnim središčem, je vedno bližje realizaciji.

Nedavno so namreč 
koprskega župana Bo-
risa Popoviča obiskali 
predstavniki svetovno 

priznanega arhitekturnega biroja 
Fuksas, ki so bili izbrani za projek-
tiranje novega koprskega simbola 
– »Stolpnice miru« in mu prestavili 
končni osnutek projekta za gradbe-
no delo, ki je osnova za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.
»Danes smo predstavili integracijo 
projekta, s katerim smo bili izbrani 
na tekmovanju. Projekt smo pelja-
li naprej, ga začeli razvijati. Skušali 
smo ohraniti zmagovalni projekt, to-
rej ta visok, vitek in dinamičen stolp, 
vendar smo ga integrirali s konkret-
nostjo, torej z realističnimi struktu-
rami, z javnimi in zasebnimi preho-
di, tokovi, dvigalom. Predstavljamo 
delo, ki smo ga naredili v tej prvi fazi 
in s katerim bomo nadaljevali,« nam 
je na predstavitvi končnega osnutka 
stolpnice pojasnil arhitekt iz Studia 
Fuksas Simone Iabboni.

Rimski arhitekturni biro Fuksas 
in ljubljanski Studio Pirss sta bila 
izbrana na natečaju za projekti-
ranje vertikalne mobilne poveza-
ve med Markovcem in Žusterno, 
ki bi jo v prvi fazi zgradili do 80 
metrov visoko, v naslednji pa 
nadgradili do višine 111 metrov.

V vertikalno mobilno povezavo, ki so jo simbolno poimenovali tudi 
»Stolpnica miru« – »Peace tower«, bi bila umeščena dva oziroma 
tri moderna in nekoliko nevsakdanja panoramska dvigala, ki bi 
bila nagnjena pod določenim kotom in bi predstavljala ne samo 
odlično rešitev za premostitev višinske razlike med obalnim de-
lom in Markovcem, temveč bi bila atraktivna tudi z vidika turistič-
ne ponudbe. V spodnjem delu vertikale bi svoj prostor našle tudi 
športno-rekreacijske vsebine: spiralni zaprti adrenalinski tobo-
gan in umetna plezalna stena, razmišljajo pa tudi o možnostih 
umestitve jeklenice za adrenalinski spust, t. i. zip line-a.

Koprski župan Boris Popovič v družbi 
arhitekta Massimiliana Fuksasa.
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KAJ PA PRAVIJO OBČANI?
O projektu vertikalne mobilne povezave med Markovim hribom, obalnim 
območjem in mestnim središčem, smo povprašali tudi naše občanke 
in občane. Prav vsi so se strinjali, da gre za izjemno rešitev in dobro 
naložbo koprske občine, saj jim bo olajšala dostop do mestnega središča 
in obalnega območja, s tem pa tudi bistveno izboljšala kakovost življenja. »Pridobitev je super, sploh za 

starejše občane Markovca. 
Spustili se bodo do Žusterne in 
si privoščili sprehod ob morju, 
nato pa šli nazaj z dvigalom na 
Markovec.« 

Adrijana Paluza Bazjak

»Meni se zdi super. Lepo se 
spustiš do centra mesta, še pred-
vsem, če imaš voziček ali pa ot-
roke na rolerjih, poganjalčkih 
…V Kopru spiješ kavico in se 
nato vrneš nazaj. Enostavno in 
zelo priročno.« 

Ines Žalac

»Dejansko je to velika prido-
bitev, saj nam bo olajšana pot 
iz Kopra domov in posledično 
bomo lahko v službo hodili tudi 
s kolesi.« 

Barbara Colja 
in Teja Kralj

»Nam starejšim bi to bistveno 
olajšalo vsakodnevna opravila, 
ki jih imamo v mestu. Podobno 
tudi mladim družinam, ki bi 
se z dvigalom lažje spuščali iz 
Markovca in se nato sprehajali 
po koprski promenadi.« 

Zina Mehić

»Želim si, da projekt zaživi, saj 
bi mi bila na ta način olajšana 
pot v Koper. Poleg tega bom lah-
ko brez težav v mesto odpeljala 
tudi svojega psa.« 

Zdenka Šukalo

»Menim, da je projekt velikega 
pomena za Žusterno in Mar-
kovec, sploh za starejše ljudi, ki 
nimajo avtomobilov.« 

Ilija Čančar
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MESTNI PARK V KOPRU 
OSVOJIL PRVO NAGRADO

Občanke in občani Kopra se bomo kmalu veselili novega velikega mestnega urbanega parka. Da je projekt 
odlična zamisel, so potrdili tudi mednarodni arhitekti.

Mestni urbani park ob Se-
medelski promenadi, ki 
bo predvidoma končan 
novembra letos, je zna-

na italijanska arhitekturna revija The 
Plan razglasila za najboljši projekt v ka-
tegoriji nerealiziranih projektov priho-
dnosti in tako še dodatno potrdila, da 
se Koper razvija v pravo smer.
Bodoči park bo obsegal zelene površi-
ne z avtohtonimi rastlinskimi vrstami, 
povezovalne poti, tlakovana območja 
za družabne in športne igre na pros-

tem, vodne elemente (brzice, vodomet, 
jezero), prireditveno območje s tri-
bunami, otroško igrišče in zelenico 
za pse, namestili pa bodo tudi varčno 
razsvetljavo, pršila in vso sodobno ur-
bano opremo. 
Parkovna površina bo namenjena 
programski razširitvi Semedelske pro-
menade in bo omogočala raznovrstne 
dejavnosti na prostem, kot so organi-
zacija prireditev, koncertov ali gle-
daliških predstav. 

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, 
znaša slabe tri milijone evrov, evropski sklad za regionalni 

razvoj bo k temu prispeval 400 tisoč evrov.
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NOVA OTROŠKA IGRALA 
NA MARKOVCU, V SEMEDELI, ŽUSTERNI IN ŠALARI 

Tudi v tem letu v koprski občini ne pozabljajo na najmlajše – ravno obratno, številne zelenice, otroška igrišča in 
parke na območju Semedele, Markovca, Žusterne in celo Šalare bogatijo z novimi varnimi, ekološkimi, predvsem pa 

domiselnimi zunanjimi igrali. Ta pa niso namenjena le tistim najmanjšim, kar nekaj je namreč takih, na katerih se bodo 
lahko zabavali tudi večji otroci. 

Gugalnice za večje in manj-
še otroke, različne oblike 
stolpov s plezali, mrežami 

in toboganom, vrtiljaki, igrala na 
vzmeti in številna druga igrala bodo 
poslej krasila več lokacij v koprski 
občini. Določena bodo povsem za-
menjala dosedanja igrala, ki so odslu-
žila svojemu namenu, spet druga pa 
bodo dopolnila ponudbo, namenjeno 
najmlajšim občanom. Nova igrala bo 
občina vgradila na Erjavčevi, Jenkovi, 
Kvedrovi, Kozlovičevi ulici, Krožni 
cesti, na nekaterih lokacijah v Žuster-

ni in v Šalari. V naslednji fazi pa bodo 
dodatna otroška igrala postavili še na 
Kraljevi ulici in ulici II. Prekomorske 
brigade ter na Bernetičevi ulici. 
Poleg tega, da so vsa igrala varna, 
narejena iz kakovostnih materialov, 
upoštevajoč najvišje standarde, so 
tudi proizvedena izključno z upora-
bo obnovljivih virov energije. Poleg 
tega spodbujajo uravnotežen razvoj 
motoričnih sposobnosti, ustvarjal-
nost in socializacijo. 

NOVI KOMUNALNI PRIVEZI
V RIBIŠKEM PRISTANIŠČU 

Koprska občina bo na območju ribiškega pristanišča v Kopru v prihodnje uredila dodatne komunalne priveze.

Zeleno luč je projektu prižgala tudi 
Agencija RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja, ki se je strinja-

la, da sprememba obveznosti ribičem in 
ribogojcem še naprej omogoča nemote-
no izkoriščanje sofinancirane opreme, 
naprav, privezov in prostorov. 
Čeprav je Mestna občina Koper v pre-
teklih letih na območju mandrača ure-
dila 168 novih komunalnih privezov, 

ti še vedno ne zadoščajo. Čakalna 
vrsta je namreč dolga, želja po 
pridobitvi priveza pa se z leti še 
povečuje. Občina je rešitev iskala 
že dalj časa, nazadnje jo je našla v 
preureditvi ribiškega pristanišča, 
kjer je od 64 zagotovljenih prive-
zov za ribiče zasedenih zgolj 45, po 
nekaterih podatkih pa še kaj manj. 

Nova rešitev predvideva ukinitev osmih priveznih mest in postavitev 
priveznega-plavajočega pomola vzporedno s carinskim pomolom, ki ne 
posega v že utečene plovne poti. Na ta račun bo občina pridobila vsaj 20 
komunalnih privezov za plovila dolžine do 10 metrov. 
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NAJVEČJI SKEJT PARK 
V SLOVENIJI

KMALU V KOPRU
Koprski župan Boris Popovič je lokalnim skejterjem predstavil idejno rešitev za bodoči 

skejt park, ki bo v Kopru zrasel prihodnje leto.

Kot je zbranim skejter-
jem dejal prvi mož 
koprske občine Boris 
Popovič, si pri snova-
nju in nastajanju tega 

projekta želi aktivnega sodelovanja 
prav z njimi, saj bo le na ta način 
objekt resnično služil svojemu na-
menu. Vse zainteresirane je tako 
pozval, da se s svojimi morebitnimi 
predlogi, zamislimi in željami obr-
nejo na projektanta koprskega ur-
banega parka in skupaj z njim obli-

kujejo najboljšo možno varianto.
»Projekt je zastavljen fenomenal-
no in verjamemo, da bo realiziran 
v najkrajšem možnem času, tako 
da bodo obalni skejterji končno 
dobili objekt, kakršnega si tudi 
zaslužijo. Vse pohvale županu in 
ekipi,« nam je povedal eden izmed 
udeležencev predstavitve, na kate-
ri je prvi mož koprske občine prvič 
razkril načrte za največji in naj-
sodobnejši skejt park v Sloveni-
ji. Slednji naj bi se, kot izhaja iz 

Idejno zasnovo so pripravili arhitekti iz biroja Projekt d.d. Nova Gorica, ki 
so v slovenskem, pa tudi v mednarodnem prostoru dobro uveljavljeni, še 
zlasti na področju projektiranja skejt parkov. Pohvalijo se lahko namreč 
s projektiranjem goriškega skejt parka, trenutno največjega tovrstnega 
parka pri nas, podpisali pa so se tudi pod tistega v hrvaškem Pulju. Prav 
tak oziroma še nekoliko večji bo tudi koprski skejt park, ki bo zgrajen 
po najvišjih mednarodnih standardih in bo primeren za organizacijo 
tekmovanj najvišjega ranga, kar je tudi želja koprske občine, ki na 
svoje investicije gleda tudi z vidika športnega turizma.

idejne zasnove, razprostiral na sko-
raj 1.600 kvadratnih metrih površi-
ne. Sprva je bilo za izvedbo projekta 
predvideno območje ob Semedelski 
promenadi, vendar je nato občina 
našla drugo, bistveno večjo in zato 
tudi bolj primerno lokacijo, ki bo v 
prihodnosti omogočala tudi širitev 
in dopolnitev urbanega parka. Gre 
za občinsko zemljišče v neposredni 
bližini nadvoza Semedela, ki po-
vezuje Športno-rekreacijski center 
Bonifika in Semedelo.
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VODOVOD V LOKI
PREDALI V UPORABO

Zadnja majska sobota je bil za krajane Črnega Kala poseben dan. Ne le, da so praznovali dan krajevne 
skupnosti, ob tej priložnosti so postali bogatejši za vodovod.

Župan Mestne občine Ko-
per Boris Popovič, pred-
sednik krajevne skupnos-
ti Črni Kal Janko Sever in 
direktor Rižanskega vo-

dovoda Zdravko Hočevar so namreč 
krajanom v uporabo predali vodovod.
»Imeti kakovostno pitno vodo tako re-
koč na dosegu roke, kadarkoli jo pot-
rebujemo, je privilegij, na katerega vse 
prepogosto pozabljamo. Da lahko vsak 
dan oz. vsak trenutek pijemo vodo iz 
pipe, in to v varnem zavetju naših do-
mov, še zdaleč ni samoumevno, pa 

čeprav živimo v letu 2018. Kakovostna 
pitna voda je namreč prava redkost in 
dragocenost, zato je prav da do nje go-
jimo posebno spoštovanje,« so bile be-
sede koprskega župana in slavnostnega 
govornika Borisa Popoviča, ki je še na-
daljeval: »Nič več ne bo prekuhavanja 
vode, kot tudi ne skrbi, da bi bila ta spet 
oporečna. Voda bo namreč, tako kot 
v številnih drugih gospodinjstvih, pri-
tekla iz pipe, odžejali pa se boste lahko 
tudi na vaškem trgu, saj smo v okviru 
naložbe na njem uredili javno izlivko.«

V Loki je bilo urejenih 900 metrov cevovodov in 42 priključkov. 
Oskrba celotne Obale s pitno vodo iz javnega vodovoda je izjemno 
visoka – kar 99,7 odstotna, kar pomeni, da je danes posameznikov, 
ki še niso priključeni na vodovodno omrežje manj kot 200, medtem 

ko jih je bilo še v letu 2003 skoraj 1.500.



24 september 2018

V KOPRU SE DELA S POLNO PARO

V DOLU NOVO OTROŠKO 
IN ŠPORTNO IGRIŠČE

Župan Mestne občine Koper Boris Popovič, predsednik sveta krajevne skupnosti Črni Kal Janko Sever in 
predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Dol Željko Franca so minulo soboto namenu predali novo 

otroško igrišče in povsem na novo opremljeno večnamensko ploščad, ki bo poslej služila tudi kot igrišče za 
košarko, nogomet, rokomet in odbojko. 

Ob tej priložnosti so 
obeležili tudi 105. 
obletnico vaškega 
vodovoda, ki so ga s 
prostovoljnim delom 

in lastnimi sredstvi zgradili krajani 
sami, v zadnjih letih pa je finančno 
pomagala tudi koprska občina.
»Dobro leto je okrog in spet smo tu, 
pripravljeni, da namenu predamo še 
eno pomembno pridobitev – novo 
otroško igrišče, ki se ga bodo ned-
vomno najbolj razveselili prav naši 
najmlajši. Ti so namreč dobili nov 
prostor za igro, raziskovanje, preiz-
kušanje svojih sposobnosti in zmož-
nosti ter seveda prostor za druženje s 
svojimi vrstniki in tkanje novih prija-
teljstev, ki ostanejo za vedno,« je de-

jal Boris Popovič, prvi mož koprske 
občine, ki je poleg otroškega igrišča 
nabavila tudi vso opremo za veliko in 
ograjeno igrišče na ploščadi, kot tudi 
poskrbela za razsvetljavo celotnega 
območja.
Nekaj besed je namenil tudi 105. 
obletnici vaškega vodovoda, ki so 
ga s prostovoljnim delom, predvsem 
pa lastnimi sredstvi, zgradili krajani 
sami: »Ta je bil nepogrešljiv še zlasti 
v času, ko tu ni bilo javnega vodovo-
dnega omrežja, svoj pomen in vlogo 
pa uspešno ohranja še danes. Tudi 
po zaslugi koprske občine, ki je vse-
lej pripravljena pomagati in je tudi za 
potrebe vaškega vodovoda namenila 
prepotrebna finančna sredstva.«

Ob tem je spomnil na številne druge naložbe, ki jih je občina sama 
oziroma v sodelovanju s krajevno skupnostjo realizirala v preteklih 
letih, na kratko se je dotaknil tudi prepotrebne gradnje drugega tira, 
ki bo dodobra razbremenil celotno krajevno skupnost Črni Kal, skozi 
katero teče dosedanja železniška proga. 
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IZ KOPRA V SVET

KOPER IN ODESA 
ODSLEJ V PARTNERSKIH ODNOSIH

Mestna občina Koper in Mestna državna občina Odesa sta v septembru podpisali protokol 
o vzpostavitvi partnerstva.

»Partnerstvo lahko prine-
se tudi zelo plodne re-
zultate na področju tu-

rizma, saj sta tako Odesa kot Koper 
turistični mesti. Iz tega sodelovanja si 
lahko obetamo več gospodarskih pri-
ložnosti, saj imamo kar nekaj podjetij 
iz naše regije, ki so zainteresirana za 
sodelovanje z ukrajinskimi podjetni-
ki in obratno,« je povedal prvi mož 
koprske občine Boris Popovič, ki je v 
prisotnosti ukrajinskega veleposlani-
ka v Sloveniji Mykhaila F. Brodovicha 
protokol tudi podpisal le nekaj dni po 
tem, ko je to storil njegov ukrajinski 
kolega, župan Mestne državne občine 
Odesa Maksym Stepanov.
Na ta način je sklenjeno dolgoroč-
no sodelovanje med mestoma, ki 
bo temeljilo na spodbujanju dvo-
stranskih odnosov in sodelovanja 
na različnih področjih od turizma, 
kulture, podjetništva, industrije, do 
znanosti, varstva okolja, kmetijstva 
in sejemske dejavnosti.

Nudimo brezplačne podporne podjetniške storitve potencialnim ter obstoječim podjetjem in podjetnikom 
v Obalno-kraški regiji: informiranje o podjetniških dogodkih, javnih razpisih ipd., osnovno svetovanje v 
vseh fazah razvoja podjetja, izvajanje e-VEM postopkov, organiziranje usposabljanj in delavnic, animiranje 
in povezovanje podjetniškega podpornega okolja, »shoowroom« predstavitve produktov in storitev.

Uradne ure: PO, TO, PE 8 - 14   SRE 8 - 17
v prostorih Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper
osebno (po predhodni najavi), tel: 05 66 25 830 e-pošta: spot.obalnokraske@gmail.com

Slovenska poslovna točka 
“SPOT svetovanje 
Obalno-kraške regije”
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KOPER – TURISTIČNI BISER

Elke in Helga sta nam zaupali, da 
je Koper presegel njuna pričako-
vanja. »Nisem predvidela, da bom 
tu nakupila toliko stvari. Imate 
prekrasne trgovine z izredno le-
pimi suvenirji, prav tako so iz-
jemni tudi prodajalci. Pa tudi na 
splošno, ljudje so zelo prijazni in 
gostoljubni,« je svoje vtise strnila 
Helga. »Moj prvi vtis o Kopru je 
bil, da gre za zelo čisto mesto. To 
sem opazila takoj, ko sem stopila 
z ladje, in nisem se motila. Priha-
jam iz Melbourna in zato takšno 
čistočo znam ceniti,« je začela 
Elke in nato dodala, da jo je oča-
ralo sproščeno ozračje, ki ga je 
moč občutiti v Kopru.

TURISTI S POTNIŠKIH 
LADIJ MNOŽIČNO NAD 

LEPOTE KOPRA
Letošnja sezona pomorskega potniškega turizma v Kopru se je pričela že v začetku februarja, ko je k nam 
priplula potniška ladja Arethusa. Sezona bo trajala vse do konca decembra, v letošnjem letu pa bo Koper 

obiskalo 82 potniških ladij, kar napoveduje rekordno leto. 

Turisti, ki ob prihodu potni-
ške ladje preplavijo koprske 
ulice in trge, so vedno znova 

navdušeni nad kulturno dediščino, 
lokalno ponudbo ter čistočo našega 
obmorskega bisera.

Naše mesto je doslej naj-
več ladij obiskalo leta 
2011, ko je k nam priplulo 

79 ladij in skoraj 110 tisoč 
potnikov ter pripadajočih čla-

nov posadke. V letu 2017 pa 
je k nam priplulo 68 ladij in več 

kot 73 tisoč potnikov ter članov 
posadke.



27september 2018

KOPER – TURISTIČNI BISER

»Resda sva v Kopru šele par ur, 
vendar sva takoj opazila, da je 
zelo urejeno in izredno čisto mes-
to. Navdušena sva nad starim 
mestnim jedrom, ki si ga pravkar 
ogledujeva. Sprehodila se bova še 
malo ob morju in poiskala nekaj 
za pod zob,« sta nam zaupala John 
in Lena iz Minneapolisa, ki sta v 
Koper priplula s Seven Seas Voya-
ger.

»Mesto je čudovito, v okviru ogleda 
sva obiskala Pokrajinski muzej Ko-
per, stolno cerkev, najbolj pa naju je 
navdušila pokušina morske soli v eni 
od vaših trgovinic. Zagotovo je mesto 
zanimivo tudi iz arhitekturnega vidi-
ka. Po ogledu sva se sicer vrnila na 
ladjo, a so naju vaše ulice s pridihom 
romantike tako navdušile, da sva se 
morala vrniti,« sta bila navdušena 
Mervin in Virginia iz Velike Brita-
nije, ki sta Koper obiskala s prestižno 
Celebrity Constellation.

Michael iz Nemčije je Ko-
per obiskal s svojo ženo. 
Pohvalil je ponudbo našega 
mesta, obenem pa je dejal, 
da mu je bila izredno zani-
miva mestna tržnica, ki po-
nuja lokalne pridelke. »Prav 
posebej pa me je fascinirala 
promenada, po kateri smo 
naredili prijeten sprehod ob 
morju,« je izrazil svoje za-
dovoljstvo nad Koprom.

Sascha iz Nemčije je v Koper 
priplul z mogočno Mein Schiff 
2. »Navdušen sem nad srednje-
veškim mestnim jedrom in 
slikovitimi ulicami, ki nosijo 
prav poseben čar. Prvič sem v 
Kopru in prijetno sem prese-
nečen. Gre za mesto, kjer sta 
vidna razvoj in vložek,« je po-
vedal Sascha ki je ob tem do-
dal, da bo v prihodnosti zago-
tovo znova obiskal naše mesto.
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AZAMAZING 
ODEL TITOV TRG V BARVE VOKALNE EKSTAZE

»Enostavno sem fascinirana. Današnji večer je presegel vsa moja pričakovanja!«, »Koncerta v tako čarobnem 
ambientu še nisem doživela … «, so bili le nekateri izmed prvih vtisov, ki so prevevali več kot očarane potnike 

Azamare Quest po dogodku Azamazing na Titovem trgu. 

Več kot 650-glavo 
množico je v svet 
vokalne ekstaze po-
peljala priljubljena 
skupina Perpetuum 

Jazzile, prav tako pa je bilo poskr-
bljeno za izvrstno lokalno kulinarič-
no ponudbo.
Kot je povedala svetovalka koprske-
ga župana Jana Tolja, je gostovanje 
Azamazinga prav v Kopru produkt 
večletnih prizadevanj. V tujini so 
tovrstni dogodki sicer stalnica, v 
Kopru pa se je takšen koncert, s ka-
terim mesto spodbuja potniški turi-
zem in ga približuje lokalnemu pre-
bivalstvu, zgodil že četrtič. Zadnji 
tovrsten dogodek v letošnji sezoni 
pričakujemo 4. oktobra 2018.
»Za izvedbo lanskih dogodkov smo 
prejeli tudi posebno priznanje lad-
jarja Azamara Cruises, in sicer za 
vrhunsko izvedbo dogodkov Aza-
mazing, ki jih ladjar vsako leto pri-
reja za goste njihovih najbolj presti-
žnih potniških ladij širom sveta,« še 
spomni Jana Tolja.

Navdušenja nad izvedbo dogod-
ka pa ni skrival niti koprski župan 
Boris Popovič, ki je ob tej prilož-
nosti izrekel podporo organiza-
torjem, obenem pa spomnil, da 
je bil prav »Koper tisti, ki je med 
60 dogodki Azamazing po svetu 
prejel prvo nagrado za izvedbo«. 
Prepričan je, da bo titulo zmago-
valca obdržal tudi v prihodnje.
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Izvedba tovrstnih dogodkov je za 
Koper izjemnega pomena. »S takšni-
mi dogodki se Koper zagotovo uvr-
šča na svetovni zemljevid turističnih 
destinacij. Poleg tega se naše mesto 
predstavlja z lokalno ponudbo,« do-
daja Jana Tolja in pove, da je celotna 
izvedba dogodka finančno pokrita 
s strani ladjarja, kar pa posledično 
našemu mestu prinaša dodano vred-
nost tudi iz finančnega vidika.

»Enostavno sem fascinira-
na. Današnji večer je prese-
gel vsa moja pričakovanja! 
Vrhunska glasbena zased-
ba in izvrstna kulinarična 
ponudba mi bosta ostali v 
spominu na to prelepo me-
diteransko mesto,« nam je 
po koncertu zaupala Mary 
iz Atlante. Njena prijateljica 
Bonny iz Floride pa je poleg 
odlično organiziranega do-

godka očaral tudi Koper, 
ki ga raziskovala popol-
dan. »Posebej so mi bile 
všeč majhne trgovine v 
starem mestnem jedru, 
ki v svoji domačnosti in 
prijaznosti osebja odra-
žajo karakter mesta,« 
navdušeno pove.

Letos marca je koprski župan 
Boris Popovič na sejmu Sea-
trade Cruise Global 2018 v 
Miamiju prejel posebno pri-
znanje ladjarja Azamara Cru-
ises, in sicer za vrhunsko iz-
vedbo dogodkov Azamazing, 
ki jih ladjar vsako leto prireja 
za goste njihovih najbolj pre-
stižnih potniških ladij širom 
sveta. 

»Koncerta v tako čarobnem 
ambientu še nisem doživela. 
Romantična osvetlitev trga, 
vrhunski glasbeni izvajalci ter 
odličen izbor lokalnih ponudni-
kov, ne bi prav nikogar pustil 
ravnodušnega. Mislim, da je 
organizacija tovrstnega dogod-
ka velik uspeh za vaše mesto,« 
nam je dejala Stella iz Kanade.
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MAREZIGE S PRVO VINSKO 
FONTANO V SLOVENIJI

»Marezige, ki so od nekdaj veljale za prestolnico Dežele refoška, bodo odslej zagotovo postale tudi neke vrste 
slovenska prestolnica vina,« je zbrane v Marezigah na slovesnem odprtju prve vinske fontane v Sloveniji nagovoril 

prvi mož koprske občine Boris Popovič.

Na vinski fontani, ki je med 
drugim tudi edina tovrstna 
fontana za degustacijo vin v 
Evropi, bo mogoče okušati 

tako odprta vina kot tudi vrhunska vina 
iz slovenske Istre, med njimi vina naše 
največje kleti Vinakoper, vina lokalnih 
vinarjev iz Marezig, vsakoletni zmago-
valni refošk Praznika refoška, aktualno 
Županovo vino, katerega naslov trenutno 
nosi Refošk 2016 vinske kleti Vinales in 
aktualni zmagovalni muškat Sladke Istre 
2017, katerega naslov nosi Muškat 2008 
Kmetije Mahnič. Poleg tega bodo napro-
daj tudi lokalni izdelki in pridelki.
»Verjamem, da bo ta pester nabor 
žlahtnih kapljic, kot tudi domačih dobrot 
in izdelkov, zadosten razlog, da bodo Ma-
rezige v naslednjih letih postale ena naj-
bolj prepoznavnih turističnih točk v slo-
venski Istri. Poleg prepoznavnosti, ki je 
bo na račun nove pridobitve deležen vaš 
kraj, pa bo ta nedvomno prispevala tudi 
k dodatni promociji našega vinorodnega 
okoliša ter avtohtonih sort vin, malvazije 
in refoška. Vse to pa je ključnega pomena 
tudi za ohranjanje in širjenje bogate kul-
turne dediščine tega prostora, kar 
odlično sovpada z aktivnostmi, 
ki si jih je koprska občina zadala 
v okviru obeležitve Evropskega 
leta kulturne dediščine. Hkrati je 
nova pridobitev pomembna tudi 
v luči naziva Evropska gastronom-
ska regija, ki ga bo Slovenija nosila 
v letu 2021, saj vnovič potrjuje, da 
res živimo v deželi gastronomskih 
presežkov,« je še povedal župan Bo-
ris Popovič.
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ZELENA OBČINA

S KOLESOM 

AKCIJA ZBIRANJA 
KOSOVNIH ODPADKOV

PO KOPRU

»OD VRAT DO VRAT«

Občina je bila tudi tokrat uspešna pri pridobivanju nepovratnih sredstev 
evropske kohezijske politike – ministrstvo za infrastrukturo je namreč ugodilo 

njeni vlogi in ji za projekt ureditev postaj za vzpostavitev sistema izposoje 
koles dodelilo nepovratna sredstva v višini nekaj manj kot 330 tisoč evrov.

Po poletnem premoru na koprski Marjetici nadaljujejo z akcijo 
zbiranja kosovnih odpadkov »od vrat do vrat«.

Zdaj ni več razlogov, da se pro-
jekt, ki ga Mestna občina Ko-
per načrtuje v letu 2019, ne bi 

uresničil. V naslednjih mesecih bo 
tako občina pripravila razpis za iz-
biro izvajalca, z deli naj bi se začelo 
v prihodnjem letu. Tak je tudi plan 
črpanja evropskih sredstev, ki pred-
videva, da bo večji delež denarja ob-
čina koristila ravno v letu 2019.

Gospodinjstva v Mestni občini Ko-
per, ki prejemajo položnice za od-
voz odpadkov, so upravičena do 

brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov 
od njihovega doma do deponije odpad-
kov.
Poleg položnic so gospodinjstva prejela 
posebno dopisnico, ki jo izpolnjeno poš-

Naložba, katere ocenjena vrednost 
znaša 820 tisoč evrov, predvideva 
ureditev 17 sodobnih kolesarnic-po-
staj za izposojo koles, opremljenih s 
priklopnimi mesti ter sistemom za 
ažurno informacijo o številu razpo-
ložljivih koles na postaji, ureditev 
postaj za popravilo koles, kot tudi 
nabavo 102 koles, med drugim tudi 
tistih na električni pogon.

ljejo po pošti na naslov: Marjetica Koper, 
Ul. 15. maja 4, 6000 Koper ali pa preko 
obrazca na uradni spletni strani Marjetice 
Koper.
Marjetica Koper bo občane, ki so izpolnje-
ne dopisnice oz. obrazce poslali ali dostavi-
li, poklicala ter se z njimi dogovorila o da-
tumu ter uri odvoza kosovnih odpadkov.

Občina bi postaje uredila v spodnji 
Žusterni, pri glavni avtobusni posta-
ji, na potniškem terminalu, Ukmar-
jevem trgu, Trgu Brolo, Vojkovem 
nabrežju, Olmu-Prisoje, na Dolinski 
cesti, v Šalari pri pošti, parkirišču za 
tržnico, pred trgovino Oviesse, na 
parkišču pri stadionu, Tomšičevi uli-
ci, pri vrtcu Olmo in na Rozmanovi 
ter na Krožni cesti na Markovcu in 
nasproti zaporov.

Med kosovne odpadke spadajo 
veliki gospodinjski aparati, mali 
gospodinjski aparati, vzmetnice, 
pohištvo, vrtna oprema iz plasti-
ke ali lesa, elektronska oprema, 
okna ter vsi ostali odpadki, ki jih 
ni možno ločeno zbirati ali jih re-
ciklirati.
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AKCIJA »OČISTIMO SLOVENIJO« 
ZBRALI NEKAJ VEČ KOT 25 KUBIKOV ODPADKOV

Mestna občina Koper in Marjetica Koper sta se tudi letos priključili vseslovenski čistilni akciji, ki poteka pod 
okriljem globalne pobude »Očistimo svet«.

Letošnja čistilna akcija ni zaje-
la le divjih odlagališč, temveč 
tudi sprehajalne poti, povr-

šine ob lokalnih cestah, gozdove in 
morje z obalo. 
»S pomočjo organizirane čistilne 
akcije in seveda prostovoljcev smo 
zbrali nekaj več kot 25 kubikov em-
balaže, kosovnih odpadkov, stekla in 
drugih ter nekaj azbestnih plošč,« 
so sporočili iz koprske Marjeti-
ce in se obenem zahvalili vsem 
otrokom, potapljačem in ostalim 
prostovoljcem za trud in skrb za 
okolje.



33september 2018

ZELENA OBČINA

Z E-BUSOM
SMO SE ZAPELJALI V POLETJE

Poletje v Kopru je zaznamoval tudi prvi električni avtobus, ki je v okviru pilotnega projekta Mestne občine 
Koper vse poletje vozil na relaciji Olmo, Žusterna, Koper, Žusterna, Olmo. Gre za prvi tovrstni projekt v 

Sloveniji, ki je navdušil tako koprskega župana Borisa Popoviča kot tudi številne uporabnike. 

Mestna občina Koper in 
družba Arriva sta se 
v tem projektu pove-
zala z družbo K-Bus, 

ki je omogočila testiranje kar dveh 
avtobusov K BUS E SOLAR CITY. 
Gre za 6,7 metrov dolg inovativen 
e-avtobus, ekološko čisto vozilo 
brez emisij izpušnih plinov, ki ga 
odlikujejo posebne tehnične rešitve. 
Ima 16 sedišč in 10 stojišč ter eno 
mesto za invalide, v njem je prosto-
ra za 27 potnikov. Prav tak avtobus 

že uporabljajo v mestu Göttingen v 
Nemčiji, v javni promet pa so ga 
vključili konec leta 2017. 
Svojega smo tako imeli tudi v 
Kopru, kjer je na poskusni 
trasi – Olmo, Žusterna, 
Koper, Žusterna, Olmo, 
vozil julija in ves avgust. 
Z njim se je v tem času 
prepeljalo več tisoč po-
tnikov, ki so bili nove 
pridobitve resnično ve-
seli. 
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KLUTURA V KOPRU

KOPRSKO GLEDALIŠČE
V NOVO SEZONO

Gledališče Koper bo v novi sezoni uprizorilo pet predstav ter ob tem ponudilo še gostovanja 
slovenskih in tujih gledališč. 

Po besedah direktorice 
gledališča Katje Pegan 
bodo na voljo zelo ra-
znovrstne uprizoritve. 
Prva premiera bo na 

sporedu konec oktobra, to bo kop-
rodukcija Ventilator po motivih 
Carla Goldonija.
Glasbena komedija Ventilator po 
motivih Goldonijeve Pahljače in v 
režiji Jaka Ivanca bo prva uprizo-
ritev v okviru večernih abonma-
jev, nastala pa je v koprodukciji z 
Novosadskim gledališčem. Nato se 
bo v okviru abonmajev zvrstila še 
koprodukcija koprskega in ptujske-
ga gledališča Kraljica mati Manlia 
Santanellija v režiji Damirja Zlatarja 
Freya, ki je sicer ne prištevajo med 
letošnje premiere, saj je krstno iz-
vedbo doživela že konec lanske se-
zone.
Na sporedu sta še dve produkciji 
koprskega gledališča, in sicer ko-
medija Alana Ayckbourna Norčije 
v spalnicah pod režisersko taktirko 
Katje Pegan ter prva slovenska upri-
zoritev komorne predstave Deklice 

ne bi smele igrati nogometa izpod 
peresa Marte Buchaca v režiji Da-
niela Daya Škufce. Na ogled bo tudi 
Teror Ferdinanda von Schiracha v 
režiji Eduarda Millerja in v produk-
ciji Prešernovega gledališča iz Kra-
nja.
Kot je poudarila Katja Pegan, so 
omenjeni teksti »izredno zanimivi in 
raznovrstni«. Z Goldonijem, ki so ga 
v Kopru že vzeli za svojega, nadalju-
jejo tradicijo uprizoritev besedil iz 
sosednje, italijanske dramaturgije. 
Freyeva Kraljica mati je že prejela 
vrsto nagrad, Ayckbournovo delo 
pa predstavlja »pravo komedijo«. 
Predstavo španske avtorice Marte 
Buchaca bodo igrali na Mali sceni, 
kjer komorne predstave »izredno 
lepo živijo«. Posebnost drame Teror 
pa je ta, da gledalci sami povedo, 
kakšen naj bo zaključek predstave, je 
povzela direktorica gledališča.

V okviru večernih abonmajev bodo 
abonenti lahko izbrali še dve od šti-
rih predstav, ki jih bodo uprizorila 
gostujoča slovenska gledališča. To so 
Realisti Jureta Karasa v režiji Tijane 
Zinajić, Onjegin Nebojše Pop-Tasića 
in režiserke Yulie Roschine, Vrh le-
dene gore Antonia Tabaresa v režiji 
Mojce Madon ter avtorski projekt 
Stenica v režiji Jerneja Lorencija.

Poleg večernih abonmajev za od-
rasle Gledališče Koper ponuja tudi 
dijaški abonma, kjer zadnja leta 
beležijo polno zasedene dvorane, 
ter abonma Brezmejni, v okviru 
katerega bodo imeli pet gostovanj 
tujih gledališč, in sicer iz Hrvaške, 
Srbije, BiH in Italije.

Koprčani se lahko pohvalijo še z 
dvema otroškima abonmajema. 
V njihovem okviru bodo upri-
zorili baletno pravljico Peter in 
Volk Sergeja Prokofjeva, kopro-
dukcijo z Opero in Baletom SNG 
Maribor v režiji Katje Pegan, ter 
kulturno-zgodovinski kviz Lepo 
je biti Koprčan, ki ga je prav za 
koprsko gledališče režirala Re-
nata Vidič.
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SEMEDELSKI PODHOD
POŽIVILI MLADI KREATIVCI

Semedelski podhod je v zadnjih junijskih dneh postal slikarsko platno mladih kreativcev, ki so na ta način 
predstavili naše mesto skozi zgodovino.

Mlade umetnike je po 
končanem ustvarja-
nju obiskal tudi prvi 
mož koprske občine 

Boris Popovič, ki je z navdušenjem 
pozdravil tovrstne ideje. »Veseli me, 
da se med mladimi na takšen način 
vzpodbuja kreativni duh, predvsem 
pa sem zadovoljen, da mladi svoj 
prosti čas izkoriščate z udejstvova-
njem na umetniškem področju,« je 
zbrane nagovoril koprski župan in 
ob tem izrazil željo, da se tovrstno 
umetniško izražanje nadaljuje tudi v 
prihodnje.

Med mladimi se na 
takšen način vzpodbuja 

kreativni duh.

BORIS POPOVIČ
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V začetku poletja je namreč 
koprski župan na srečanju 
v Pretorski palači skupaj s 

predstavniki koprskih športnih klubov, 
društev in ekip predstavil vlogo in po-
men športa v Mestni občini Koper. Ob 
tem je ponovno poudaril pomen pod-
pore športnim klubom ter vlaganja v 
sodobno infrastrukturo, kar omogoča 
nadaljnji razvoj športnega turizma.
»Mestna občina Koper pomaga vsem 
klubom in vsem društvom v največji 
možni meri. In prepričan sem, da pre-
cej enakomerno, proporcionalno, torej 
ne samo nogometu, kar nam očitajo, 
ampak vsem športom v občini enako,« 
je še pojasnil in dodal, da je nogomet 
sicer res najbolj množičen in popularen 
šport in je zato potrebno v to področje 
vložiti nekaj več denarja.

POSLUH ZA  
LOKALNI ŠPORT

V MESTNI OBČINI KOPER

Verjamemo, da ni občana, ki ne bi pritrdil, da je prav področje športa v Mestni občini Koper v zadnjih 16 letih, odkar je 
županski stolček prevzel Boris Popovič, eno izmed najrazvitejših področij. Temu pa ne pritrjuje samo gola statistika, kot 

so vlaganja v infrastrukturo, finančna podpora društvom, rezultati, ki jih dosegajo naši športniki, ampak tudi vidnejši 
predstavniki različnih športnih društev, ki delujejo v občini.

Za področje športa je koprska 
občina tako v zadnjih 15 letih 
namenila 65 milijonov evrov in 
spada v sam vrh na področju 
financiranja športa in vlaganja 
v športno infrastrukturo. Za 
programe športa in promoci-
jo je MOK do danes namenila 
14 milijonov evrov, za naložbe 
v infrastrukturo pa skoraj 37 
milijonov evrov proračunskih 
sredstev, kar kaže na posluh 
koprske občine in njenega žu-
pana za potrebe športa.

Med večjimi naložbami, ki jih je bilo og-
romno, velja izpostaviti celotno ureditev 
ŠRC Bonifika, celovito obnovo Arene 
Bonifika, na novo zgrajeno balinarsko 
dvorano na Markovcu in ureditev servi-
snega objekta bazena v Žusterni. Kmalu 
bo namenu predan tudi Center vodnih 
športov v Žusterni, rekreacijske površi-
ne ob Semedelski promenadi z igrišči za 
odbojko na mivki, trim stezo in igrali za 
otroke ter Olimpijski bazen Koper.
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»Letos je občina začela urejati 
nove klubske prostore za vodne 
športe, za kar se ji zelo zahva-
ljujemo. Upam, da bomo tudi v 
prihodnje tako uspešno sodelo-
vali, kot smo doslej.«

Grega Ponomarenko, 
Kajak-kanu klub Žusterna

»Z občine so uslišali naše prošnje 
tako z infrastrukturnega kot s fi-
nančnega vidika. Takšnega sodelo-
vanja si želimo tudi v prihodnje.«

Kolja Štemberger, 
predsednik RD KIH Obala

»Naše sodelovanje z Mestno obči-
no Koper in službami, ki pokriva-
jo področje športa, je vzorno, saj 
omogoča razvoj športa, predvsem 
malega nogometa na Škofijah in 
upam, da se bo tako nadaljevalo 
tudi v bodoče.«

Željko Stanič, Klub 
malega nogometa Bronx Škofije

»S ponosom lahko povem, da brez 
Mestne občine Koper na čelu z žu-
panom Borisom Popovičem naše 
uspešne zgodbe ne bi uspeli spisati.«

Saša Munda, 
predsednik ŽURD Koper

»Mestna občina Koper ima posluh 
za šport. Vedno, ko smo prosili za 
pomoč, smo jo tudi dobili.«

Stojan Šestan, predsednik 
Karate kluba Samurai

MOK je 2016 pridobila licenco 
za olimpijski športni center za 
kar sedem športnih panog, in 
sicer za plavanje, nogomet, 
košarko, rokomet, atletiko, tenis 
in odbojko na mivki. To daje 
občini prav poseben, olimpijski 
pečat.

»Rad bi se zahvalil koprski občini in 
županu Borisu Popoviču, ker stoji ob 
strani ne le nogometu, pač pa vsem 
športnim klubom in društvom na 
našem področju. Z občino imamo 
pozitiven odnos in vedno so nam bili 
pripravljeni priskočiti na pomoč.«

Valter Valenčič, 
predsednik FC Koper

»Pred dvema letoma, ko je bil 
klub v težki situaciji, je prvo po-
moč ponudila prav Mestna ob-
čina Koper. Pohvalimo se lahko 
tudi glede same infrastrukture, saj 
imamo take dvorane, kot jih ima 
malokdo v Slovenij.«

Zdravko Jovič, 
Odbojkarski klub Koper

»Župan nas podpira vse od na-
šega obstoja. V času, ko je prvot-
ni klub propadel, je bil ravno 
župan pobudnik, da je občin-
ski svet sprejel sklep, ki nam je 
omogočil uporabo Bonifike, brez 
katere našega kluba sploh ne bi 
bilo. Moram povedati, da se tudi 
finančna sredstva vsako leto po-
večujejo, tako da smo s sodelova-
njem občine zelo zadovoljni.«

Aljoša Bertok, 
Rokometno društvo Koper 2013
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USPEHI
NAŠIH ŠPORTNIKOV

Mestna občina Koper se lahko pohvali s številnimi uspešnimi športniki, športnimi klubi in društvi, ki vsakoletno 
dosegajo vrhunske rezultate v najmočnejših konkurencah. Nič drugače ni bilo niti v preteklih mesecih, ko smo 

zabeležili številne uspehe v mnogih športnih panogah.

Koprčan Toni Vodišek je 
nedavno na evropskem 
prvenstvu v nemškem 
Warnemündeju osvojil 
odličje zlatega leska v 

razredu formula kite v kategoriji do 19 
let. Za Vodiška je to bil že tretji zapore-
dni naslov v tej konkurenci v kajtanju.

Šest deklet športnega 
društva Flipcapris iz Kopra se je od-
lično odrezalo na 24. evropskem pr-
venstvu v cheerleadingu in cheerple-
su, ki je potekalo na Nizozemskem. 
S tekmovanja, ki se ga je udeležilo re-
kordnih 1.800 tekmovalcev, so se vrni-
le s pokalom za tretje mesto.

Slovenska teniška igralka iz Kopra 
Andreja Klepač je skupaj s Španko 
Mario Jose Martinez Sanchez zma-
gala na turnirju WTA na Mallorci z 
nagradnim skladom 250.000 dolarjev. 
Koprčanka se je v konkurenci dvo-
jic prebila v 3. krog turnirja za grand 
slam v Wimbledonu.

Letos sta naši najboljši jadralki, Kopr-
čanki Tina Mrak in Veronika Ma-
carol, znova v izvrstni formi. V fina-
lu svetovnega pokala v morju pred 
Marseillom sta v razredu 470 zasedli 
končno četrto mesto.

O izvrstnih rezultatih koprskega pla-
valnega kluba priča podatek, da je 
kar devet koprskih plavalcev stopilo 
na stopničke mednarodnega plaval-
nega mitinga za pokal Kopra. Najbolj 
zadovoljen z rezultati pa je bil bržčas 
Koprčan Matjaž Markič, ki je prejel 
pokal za najboljši seštevek točk dveh 
rezultatov ter denarno nagrado.

FC Koper se prav tako lahko pohva-
li z izvrstno preteklo sezono, v kateri 
so osvojili dvojno krono. Potem, ko so 
pometli s konkurenco v primorski no-
gometni ligi, kjer so dosegli 101 zade-
tek, prejeli pa le enega, so dvignili tudi 
pokal MNZ Koper. V tej sezoni nasto-
pajo v tretji slovenski nogometni ligi, 
kjer jim prav tako gre izvrstno, najbolj 
odmeven podvig pa jim je uspel, ko so 
se prek lendavske Nafte uvrstili v četr-
tfinale slovenskega pokala.
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Tudi v RD Koper minulo sezono oce-
njujejo nadvse pozitivno. Osvojili so 
četrto mesto v državnem prvenstvu, 
se uvrstili na zaključni turnir pokalne-
ga tekmovanja in prvič so se uvrstili v 
skupinski del evropskega tekmovanja 
EHF CUP.

V italijanskem mestu Vercelli je po-
tekal Karate pokal Kookan v katah in 
kumiteu, kjer so člani koprskega ka-
rate kluba Samurai dosegli zavidljive 
uspehe. V konkurenci 14 karate klu-
bov je tekmovalo preko 200 tekmo-
valcev. TKS Samurai iz Kopra je pod 
vodstvom Klare Gorišek zastopalo 12 
tekmovalcev, ki so osvojili kar 8 odli-
čij.

V minuli tekmovalni sezoni prve slo-
venske košarkarske lige smo spremljali 
tudi izredno razpoloženo koprsko eki-
po Sixt Primorska. »Tigri« so svojo pot 
v končnici zaključili šele v polfinalu, ko 
je bila uspešnejša novomeška Krka. 
Največji uspeh pa je zagotovo osvoji-
tev pokalne lovorike. V tej sezoni bodo 
Koprčani še bolj motivirani, začetek 
nove sezone pa jih čaka 24. septembra, 
ko se bodo za superpokalno lovoriko 
pomerili z ljubljansko Petrol Olimpijo.

Prihodnost futsala v 
koprski občini je v varnih 
rokah. Selekcija Futsal 
kluba Bronx do 15 let se 
je z močnega mednaro-
dnega turnirja v Zagre-
bu vrnila z zmago, tretje 
mesto pa so osvojili na 
turnirju v Banja Luki, kjer 
je padla tudi velika Crvena 
zvezda.

Med prebivalci Kopra pa 
imamo tudi novopečeno 
svetovno rekorderko v pota-
pljanju na vdih. Koprčanka 
Alenka Artnik je v na Ba-
hamih dosegla nov svetovni 
rekord v disciplini z mono-
plavutjo. V Deanovo modro 
luknjo se je na vdih potopila 
kar 105 metrov globoko in se 
izenačila z Italijanko Alessio 
Zecchini. 
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JOŽEF OSELI, SLOVENEC, KI 
JE STREGEL SAMEMU TITU: 

»ČE NE GREŠ IZ DVORIŠČA, NE POZNAŠ VEČ OD 
SVOJEGA DVORIŠČA IN SVOJIH KOKOŠI«

Eden najbolj cenjenih in mednarodno priznanih slovenskih chefov, ki je kuhal praktično na vseh kontinentih, 
Jožef Oseli, je obiskal župana Borisa Popoviča in ga povsem prevzel s svojimi zanimivimi anekdotami, ki so se mu 

zgodile v njegovi bogati karieri, zanj pa je pripravil tudi nekaj izjemnih sladic. 

Jožefa Oselija so kar dvakrat spoz-
nale lepotice svetovnega tekmo-
vanja Miss World, kuhal pa je 
tudi za lačne otroke v Afriki. Ena 
njegovih največjih izkušenj pa je 

zagotovo delo s Titom in njegovo sop-
rogo Jovanko na Brdu pri Kranju. 
»Veliko ljudi si želi, da pripovedujem 
zgodbe, ki sva jih doživela skupaj z 
Metko, ko sva stregla Titu. Sam sem se 
odločil, da v kratkem napišem knjigo, 
ki ne bo obsegala samo obdobja, ko 
sem delal zanj, ampak celotno mojo bi-
ografijo, od svojega otroštva, pa vse do 
upokojitve v hotelu Lev v Ljubljani. Bo 
pa sicer veliko strani namenjenih delu 
na Brdu,« je naš pogovor začel ku-
harski mojster, ki je med drugim tudi 
član prestižne francoske kulinarične 
akademije. 
Prepričan je, da si usodo krojimo 
sami. Pravi tudi, da so nam v življenju 
dane določene priložnosti, le zagrabi-
ti jih je potrebno. »Zase lahko trdim, 
da sem se vedno znašel v pravem času 
na pravem mestu, kar sem znal izkori-
stiti. In prav to modrost bi rad prenesel 
tudi na druge generacije. Če ne greš iz 
dvorišča, ne poznaš več od svojega dvo-
rišča in svojih kokoši,« in v nadaljeva-
nju pojasni, kako ga je pot pripeljala 
do samega Tita.
»Za strežbo Titu sva bila z ženo Metko 
izbrana čisto po naključju. Tedanji šef 
Vinko, ki je bil zadolžen za strežbo na 
Brdu, je moral na dopust in tako sva z 

Metko prevzela to nalogo, saj sva bila 
po njegovem mnenju najboljša izbi-
ra. To, da sva par, naj bi po njegovem 
mnenju ustrezalo tudi Jovanki.«
Svoje delo v predsednikovi rezidenci 
na Brdu pri Kranju, ki je zahtevalo 
veliko mero profesionalnosti in od-
govornosti, je sprejel že pri rosnih 
25-ih letih, Metka pa je takrat štela 22 
pomladi. »Dejstvo je, da se ničesar ne 
smeš bati, svoje delo moraš opraviti z 
veliko mero odgovornosti in profesio-
nalnosti, ob tem pa uporabljati instin-
kt. Danes, ko pogledam znazaj, šele vi-
dim, kakšno odgovorno delo sva takrat 
prevzela. Pri vsem tem je veliko vlogo 
imela tudi Metka. Z njo sva se vsako 
popoldne ob kavi pogovorila o delu 
in naredila plane za naslednji dan. 
Bila sva natančna in vestna. In to je 
ustrezalo tako Titu kot tudi Jovan-
ki.«

Z ženo sta uživala veliko zaupanje 
maršala in Jovanke.
»Predsednik in njegova soproga sta 
vedela, da bo vsebina pogovorov, 
katerim sva velikokrat prisostvova-
la, ostala med zidovi gradu. In to sta 
znala ceniti. To je maršal tudi izrazil 
na enem izmed popoldanskih spreho-
dov proti » račjem otoku«, ko je svo-
jemu doktorju povedal: »Če kaj velja 
na tem Brdu, sta to Jožef in Metka in 
sama rezidenca, ki ima izredno oko-
lje.« Vsi so se borili za naklonjenost 

predsednika, to je bila stalnica. Jaz in 
Metka pa tega nisva videla tako, opra-
vljala sva svoje delo in bila pri tem 
profesionalna in vestna. Metka je zve-
čer po fizioterapiji, ki jo je imel pred-
sednik vsak večer p o 
ogledu filma, 
zanj pripra-
vila ginseng 
čaj. Nekega 
večera ji je 
predlagal , 
da ga ni pot-
rebno čakati 
pozno v 

n o č , 
d a 
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mu lahko čaj pripravi kar v termovko. 
Sam sem ji rekel, da to pa nikakor ne 
pride v poštev, čaj lahko v termovki 
pripraviš meni, ko sem bolan, ne pa 
maršalu. In to je bil ta odnos, ki ga je 
predsednik znal ceniti. To so te malen-
kosti, ki nadgrajujejo odnose in samo 
tako si lahko nekaj korakov pred dru-
gimi.«

Kaj pa je Tito rad jedel?
»Ko je bil v Sloveniji, je recimo jedel 
slovensko hrano, kot so bile krvavice, 
pečenice, obare, salame, domače klo-
base…Ko je bil na Brionih, je jedel 
morske jedi, po navadi je pojedel to, 
kar se je zjutraj ujelo v mrežo. Ko je bil 
v Beogradu, je jedel tamkajšnjo hrano, 
čevapčiče, pleskavice,.. Na splošno ni 
bil nikoli zahteven, vedno je jedel lo-
kalno domačo hrano, ki smo mu jo po-
nudili. Njegov najljubši zajtrk na Brdu 
je bila govedina v juhi z ribano kašo 
ali rezanci. V zapisih zgodovinarjev 
preberem marsikakšen nesmisel, eden 
je recimo ta, da naj bi se Tito rad kopal 
v mleku. To absolutno ne drži, mleka 
Tito nikoli ni maral!«
Oseli pripoveduje, da je Tito veči-
noma zajtrkoval sam, Jovanka pa v 
svojem apartmaju. »Ona je sicer zaj-
trkovala bolj izbrano hrano po svojem 
okusu. Tito je velikokrat ob mizi pripo-
vedoval vse vrste zgodb, od njegovega 
sodelovanja kot vojak na ruski fronti, 
o svojem otroštvu, mami, družini… 
Lahko rečem, da sva z njim ustvarila 
poseben odnos. Prav zato si želim ne-
katere od zgodb strniti v svojo knjigo, 
kjer bom povedal svojo resnico, saj 
prav vsak posameznik ima pravico do 
svoje resnice. Marsikatero dejstvo, ki 
ga preberemo v zgodovinskih knjigah, 
je popolnoma zgrešeno in diametralno 
nasprotno temu, kaj je Tito bil in kako 
sva ga dojemala midva z Metko. In to 
si želiva predstaviti javnosti.«

Da pa se je Tito znal prijeti tudi vsak-
danjih opravil, pa govori zgodba o 
krvavicah…
»Titu smo nekoč za večerjo postregli 

d o m a -
če go-
renj ske 
kr vav i -
ce. Že 
pri nas-
l ednj e m 
o b i s k u 
p o z i m i 
se je od-
ločil, da 
bo krvavi-
ce naredil 
sam, in si-
cer takšne, 
kot jih je 
delala nje-
gova mama. 
Zaklali smo 
d o m a č e g a 
prašiča, kuharica Olga pa mu je prip-
ravili in skuhala vse potrebno, tako 
drobovino, kakor tudi kašo, samo kašo. 
Maršal je prišel v kuhinjo, oblekel belo 
haljo in pričel pripravljati krvavice po 
receptu svoje mame. Že zvečer je na 
večerjo povabil svoje goste iz Slovenije. 
Vsi gostje so na veliko hvalili te krva-
vice, a ko se je večerja zaključila, mi je 
eden od njih prišepnil, da mu te krva-
vice niso bile najbolj všeč, da so pov-
sem drugega okusa, kot jih pripravlja-
mo mi na Gorenjskem.«

Menda ste pri svojem deli srečali tudi 
libijskega predsednika polkovnika 
Gadafija?
»Res je, z Metko sva kot vsako leto »pro-
dala« svoj dopust na Brionih, tako, da 
sva pomagala med sezono, saj je bilo 
zelo težko najti ustrezno osebje za ser-
viraje v tem obdobju. Prvič sva začela s 
tovrstno pomočjo skupaj v času svojega 
dopusta že leta 1971, jaz pa že dve leti 
prej. Metka je bila odgovorna za hotel 
Istra, jaz sem pomagal v hotelu Neptun, 
zvečer pa pri Metki na terasi hotela 
Istra. Gosti so često prihajali na teraso 
po večerji, kjer smo jim nudili vse vrste 
sladoleda, kave, koktaljev in pijače. 
Uživali so lahko dolgo v noč, saj jih ni 
nihče preganjal s terase na počitek. Tu 

s o 
se srečevali generali, 

politiki, ambasadorji, pesniki in knji-
ževniki, ki so lahko v miru obujali 
spomine ali pa se pogovarjali o tekočih 
problemih. 
Konec julija 1976 je bil s strani proto-
kola najavljen obisk libijskega predse-
dnika. Protokol je prav ta hotel izbral 
za prve pogovore Tita in Gadafija, saj 
je bil le nekaj korakov stran od glavne-
ga pomola, kamor so običajno priha-
jali vsi Titovi gosti. Prav tu se je vedno 
odvijal tudi protokolarni sprejem s ča-
stno mornariško četo, igranjem himne 
in kasneje je maršal sam osebno odpe-
ljal svoje goste s svetlo modrim cadilla-
com v vilo »Brionko«. Tokrat pa je bilo 
malo drugače. Maršal je sprejel pred-
sednika Gadafija z vsem vojaškimi 
častmi na pomolu pred hotelom Istra. 
Potem pa sta se peš odpravila k Metki v 
salon na prve pogovore. Po končanem 
enournem razgovoru se je maršal od-
peljal v svojo vilo, predsednika Gada-
fija pa so odpeljali v svoj šotor, blizu 
Bele vile, ki so mu ga postavili njegovi 
oficirji. 
Štiri dni gostovanja Gadafija na Bri-
onih je bil za vse nepozaben. Večino 
razgovorov in pogostitev z maršalom, 
Jovanko in generali, so se odvijali v 
tem šotoru, saj je tudi maršal rad bi-
val v šotoru, še v času vojne. Pri tem 
obisku je treba omeniti dve posebno-
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sti. Šotor in vso opremo, od kristalnih 
lestencev, do pohištva, preprog in mini 
kuhinje za pripravo hrane tako za Ga-
dafija, kot za njegove goste, so priprav-
ljali sami. S seboj so pripeljali tudi tri 
kamele, tako da je predsednik Gadafi 
lahko vsako jutro pil sveže kamelje 
mleko. Prav s pitjem kameljega mle-
ka je polkovnik Gadafi ohranjal svojo 
kondicijo. Kamelje mleko je namreč po 
sestavi in okusu 98 % blizu ženskega 
mleka, in prav to naj bi ga ohranjalo 
mladega in v formi. Ker pa se je vede-
lo, da bo pri vseh sprejemih prisostvo-
vala tudi maršalova žena Jovanka, 
je Gadafi opustil še eno izmed svojih 
navad. Namreč, povsod po svetu, pa 
tudi doma pri bivanju v puščavi ga je 
varovalo šest izurjenih vojakinj. Zara-
di velikega spoštovanja do Jovanke, je 
vojakinje pustil doma.

O čem pa so potekali pogovori med 
Titom in Gadafijem?
»Pogovori so potekali predvsem okoli 
nakupa orožja, predvsem novih jugo-
slavanskih tankov T 72, opremljenih 
za nočno streljanje, ki so bili trenutno 
po tehnologiji daleč pred ruskimi in 
ameriškimi. Ob tem bi želeč poudariti, 
da bolj inteligentnega človeka v svoji 
karieri nisem še srečal. Imel je najbolj 
izurjeno obveščevalno službo na svetu, 
ki mu je dnevno dostavljala vse podat-
ke iz celega sveta. Vsakodnevno njiho-
vo poročilo po faksu je imelo 45 do 50 
strani in prav vse je prebral in o vseh 
zanimivih informacijah obveščal tudi 
maršala. Po odhodu domov v Libijo, 
je kamele podaril otokom na Brionih, 
kjer jih še vedno lahko srečate, če obiš-
čete ta zanimivi arhipelag.«

Ena zagotovo bolj vročih tem pa je 
odnos Tita in Jovanke. Govorice, da 
naj bi maršal imel ljubice, držijo?
»Maršal je imel fizioterapevtko za ma-
saže iz Ljubljanskega kliničnega cen-
tra, ki pa je kasneje zbolela. Čeprav 
je Jovanka vedno govorila, da nobena 
ženska ni debela, ampak je zgolj »in-
teligentno popolnjena«, si je po obisku 

pri nizozemski kraljici, kjer je videla, 
kako je ta s pomočjo prehranskih sveto-
valcev shujšala, tudi sama omislila, da 
bi najela prehranske svetovalce in dve 
maserki. Te maserki je kasneje sama 
odstopila maršalu. Na Brdu so zgradili 
manjši bazenski kompleks povezan z 
rezidenco, v katerem je bila tudi velika 
masažna soba, kjer so je izvajala fizio-
terapijo. Obe maserki, ki sta bile zadol-
ženi za izvajanje masaže, sta vsako-
dnevno opravljali svoje delo korektno. 
Kaj pa se je dogajalo za temi stenami, 
ne moremo soditi, ampak skozi moje 

oči je bilo vso delo v rezidenci profesio-
nalno opravljeno. Ravno tako delo ma-
serk, ki so maršala zmasirale vsak ve-
čer, potem ko si je ogledal izbrani film.
Kako pa je na Brionih prišlo do tega 
razdora med njima, pa ne bi mogel ko-
mentirati, saj z Metko nisva bila pri-
sotna. Nekoč, ko sva skupaj nabirala 
gobe na Brdu, mi je Jovanka odkrito 
povedala, da si želi skrbeti za maršala 
do konca življenja. Skrbeti pa na na-
čin, da določene ljudi malo odganja od 
njega ter skrbi za kvalitetno opravljeno 

delo vsakogar v rezidenci, za njegovo 
dobro ime in seveda ugled predsednika 
države. Jovanka je imela rada red »na 
dvorišču«, ravno tako in nič drugače, 
kot si želi vsaka ženska. Želela je, da 
predsednik in ona uživata spoštovanje 
vseh. Včasih jim je tudi kaj svetovala, 
ni pa vodila politike kot so je obtoževa-
li vsi, ampak je skrbela, da bi se maršal 
počutil kar najbolje pri svojih obvezno-
stih do države in do sodelavcev, ki jih 
je zelo cenil. Tudi pri vseh planiranih 
potovanjih maršala, je skrbela, da bo 
potekalo vse po protokolu. Ni pa dovo-

lila, da bi se vsak vtikal v njene odlo-
čitve. Suvereno je pokazala, da je žena 
predsednika Tita in da ne bo dopustila 
manipuliranja z maršalom. Prav zara-
di tega pa so jo hoteli nekateri politiki 
in generali oddaljiti od njega. 
Navada je bila, da so se zaposleni pred 
potovanji predsednika sami vpisovali v 
seznam, saj si je vsak želel, da dodatno 
zasluži kakšno dnevnico, pa še po svetu 
so lahko na ta način potovali. Ko se je 
maršal takrat odpravljal na potovanje 
v takratno Sovjetsko zvezo, vmes se je 
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ustavil nekaj dni za počitek na Baltiku, 
ter pot nadaljeval na Kitajsko, Sever-
no Korejo, Indijo, Pakistan in Egipt, je 
Jovanka pregledala seznam zaposle-
nih, ki ga bodo na tej poti spremljali. 
Zmotilo jo je, da sta na seznamu obe 
maserki, saj je vendarle šlo za partij-
sko delegacijo. Sklepala je, da maršal 
na tem potovanju ne potrebuje obeh 
maserk, kar pa ni bilo res. Da je maršal 
imel tako dobro fizično kondicijo, za 
takratna dokaj dolga potovanja glede 
na njegovo starost, se je lahko zahvalil 
samo kvalitetnim fizioterapijam. Ko 
ga je Jovanka začela zasliševati okoli 
seznama sodelavcev, ki naj bi ga spre-
mljali na tem potovanju, ji maršal na 
to vprašanje ni znal takoj odgovoriti, 
saj je ta seznam videl prvič. Jovanka 
ga je hitro postavila pred dejstvo, ali 
gresta na pot onidve ali ona. Verjetno, 
da je v tistem trenutku bilo kar nekaj 
ognja v strehi,« pripoveduje zgodbo o 
Titovih maserkah in nadaljuje: »skozi 
ves čas, ko sva delala za Tita, so mnogi 
posamezniki po tem, ko sta se za do-
ločeno obdobje razšla, hoteli vplivati 
na njega in mu svetovali, naj se loči od 
Jovanke. Vedno jih je ostro odvrnil, da 
se nikoli ne misli ločiti od nje. Mno-
gi novinarji me sprašujejo, ali je imel 
maršal ljubice. Rečem lahko samo to, 
da sva bila z maršalom prisotna cele 
dneve na Brdu, v času obiskov od jut-
ra do večera. In nikoli nisva doživela 
tega, da bi k maršalu Titu prihajali 
nepoznani ljudje ali posamezne gostje, 
brez da sekretar, admiral ali njegovi 
adjutanti tega nebi vedeli ali videli. To 
so dejstva, mimo katerih ne moremo, 
tudi vsi ti novinarji in zgodovinarji, ki 
bi radi po svoje prikrojili njegovo živ-
ljenje, bi morali ob takem pisanju biti 
zelo previdni in poslušati predvsem 
tiste, ki so bili dolgo časa ob njemu. 
Prav ti vedo pravo resnico o njegovem 
življenju.«

Kot smo izbrali iz vašega pričevanja, 
ste bil eden prvih, ki ste prestopili 
najprestižnejši hotel na svetu Burj Al 
Arab v Dubaju, ampak ne kot gost, 

temveč skozi tista vrata, kjer piše 
»personnel only«.
»Prav nekaj enkratnega se mi je zgo-
dilo, ko sem pripotoval iz Japonske v 
Dubaj. Že nekaj let nazaj, ko sem prvič 
na Sejšelih, kjer sem bil zaposlen kot 
trening manager v hotelu Paradise Sun 
na Praslinu, videl otvoritev tega izje-
mnega hotela v Dubaj, sem si zadal, 
da bi rad prestopil prag tega izjemnega 
hotela. Vendar ne kot gost, saj so bile 
cene za nas nedosegljive, ampak želel 
sem si priti za nekaj dni v kuhinjo, da 
bi lahko videl, kaj vse se pripravlja v 
tako prestižnem hotelu za zajtrke, ko-
sila in večerje v štirih različnih resta-
vracijah. Ko sem se vračal domov iz 
Japonske, sem se za nekaj dni ustavil v 
Dubaju, da bi poiskal gospodično An-
gelo Kuznjecovo, ki je bila zaposlena v 
Jumeirah Resortu, v marketingu, kate-
remu je pripadal tudi Burj. Po dolgem 
iskanju v več hotelih sem jo našel v 
hotelu Al Quasr in se dogovoril za se-
stanek naslednji dan. Ko sem naslednji 
dan prišel v omenjen hotel na sestanek, 
sem se predstavil in prosil, če bi mi lah-
ko omogočila, da bi videl ta veličasten 
hotel tudi od znotraj. Posodila mi je 
svoj zlati ključ za vse varnostnike do 
hotela. Z električnih avtom so me od-
peljali preko mostu v avlo tega hotela. 
Tam me je počakala voditeljica, ki 
me je vodila po hotelu vse do 
najvišje restavracije tega ho-
tela Al Muntaha. Tam sem 
srečal enega od šefov in 
mu v roke porinil mojo 
vizitko. Prosil sem ga, če 
se lahko srečam z glav-
nim šefom tega hotela. 
Iz žepa je vzel mobilni 
telefon, ga poklical, mu 
objasnil, da je tukaj šef 
Jožef Oseli iz Slovenije, 
ki je član francoske kuli-
narične akademije in bi se 
rad sestal z njim. Naročil mu 
je naj se vrnem nazaj ob 14.30 
uri, ker je bil zaposlen. Na obisk je 
namreč prišel maroški kralj Mohamed 
VI. To sem razbral iz kolone vozil, ki 

so stala pred vhodom v hotel. To po-
stavitev avtomobilov z zastavicami 
države na avtu, od koder prihaja gost, 
sem poznal že iz Brda. Sprejel me je šef 
Jean Paul Naquin, se mi priklonil ter 
me takoj opozoril, da on še ni član pre-
stižne akademije, tako kot sem jaz. To 
pri Francozih veliko pomeni. Vprašal 
me je, kaj lahko stori zame. Presrečen, 
da se mi je to zgodilo, sem ga prosil, 
če lahko pridem k njemu v kuhinjo za 
nekaj dni, da bi videl in se učil njihovih 
receptov. Povabil me je, da sem njegov 
gost, kolikor časa bom hotel. Tako so 
se mi uresničile dolgoletne sanje in se 
že v avgustu odpravil za cel mesec v ta 
prestižni hotel. To prijateljstvo sem ob-
navljal vsako leto. Tudi kasneje, ko je 
Jeana Paula zamenja drugi šef. 
Ko smo se pogovarjali z županom Bo-
risom Popovičem okoli izrednih sladic, 
ki sem se jih naučil v Burju, si je zaželel 
nekaj od teh. Pripravil sem mu man-
gov in čokoladni brownie, pito z ringlo-
jem in filadelfijo sirom, ki jih ni mogel 
prehvaliti. Tako pač je, ko se odpraviš 
iz dvorišča v svet.«
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SLADKI ZMAGOVALCI 
SLANO DOŽIVETJE, DAROVI ISTRE IN SLADKI MUŠKAT 2017 

V petek, 14. septembra, so v Pokrajinskem muzeju v Kopru slavnostno razglasili zmagovalce strokovnih 
natečajev za Najizvirnejšo sladico Istre, Naj torto in Muškat Sladke Istre 2018. 

Na natečaj za Najizvirnejšo sladico 
Istre 2018 se je prijavilo 8 ponudni-
kov z 11 različnimi sladicami. Sled-

nje so letos bogatili predvsem okusi tartufov, 
fig, sliv, koromača in celo pršuta, rožmarina 
in refoška. Strokovno komisijo je najbolj 
prepričala sladica Darovi Istre, ki so jo prip-
ravili v kavarni Cafe Central Lifeclass, srebr-
no odličje so podelili restavraciji Rizibizi za 
sladico U Istri rase figa, bronasto odličje pa 
Hotelu Marina Izola za sladico Ta lepa naša 
Istra. Najizvirnejša sladica po izboru novinar-
ske komisije pa je postala sladica KoroMuch, 
ki so jo pripravili v restavraciji Admiral.
Na natečaju za Naj torto Sladke Istre 2018 
je sodelovalo 6 tort, ki jih je pripravilo šest 
različnih ponudnikov. Med poglavitnimi se-

stavinami tort letos najdemo gozdne sadeže, 
fige, breskve, bezeg, pa tudi sivko, solni cvet, 
pistacije in druge zanimive okuse. 
Naziv »Naj torta Sladke Istre 2018« je stro-
kovna komisija letos podelila hotelu Marina 
Izola za torto Slano doživetje, slednja je naj-
bolj prepričala tudi komisijo, sestavljeno iz 
predstavnikov medijev. 
S strani strokovne komisije je srebrno odlič-
je prejela torta Divja robida s sivko, ki so jo 
pripravili v kavarni Cafe Central – Lifeclass,  
bronasto odličje pa torta Figaro, ki so jo prip-
ravili v Fetiche patisserie. 
Strokovno komisijo za izbor Naj torte in 
najizvirnejše sladice Istre so letos sestavlja-
li Ksenija Krajšek Mahorčič (Chef, gostilna 
Mahorčič), ki je bila tudi v vlogi predsednice 

komisije za Najizvirnejšo sladico Istre, etno-
log in pisec številnih knjig o gastronomiji in 
kulturni dediščini Slovenije prof. dr. Janez 
Bogataj – istočasno tudi v vlogi predsednika 
komisije za Naj torto Sladke Istre, slaščičar-
ska mojstrica in lastnica slaščičarne Villa Soši 
v Umagu (Hrvaška) ter dobitnica številnih 
mednarodnih nagrad Dragica Lukin, usta-
noviteljica in direktorica podjetja Vivo cate-
ring Jerneja Kamnikar, slaščičarski mojster 
in strokovnjak za čokolado Gorazd Potočnik, 
olimpijski in svetovni prvak kulinarične arti-
stike ter izdelovalec skulptur iz čokolade Blaž 
Habjan in predstavnik Društva kuharjev in 
slaščičarjev Slovenije Erik Črnigoj. 
Komisijo novinarjev pa so sestavljali predse-
dnica komisije Urša Cvilak iz Revije 5 zvez-
dic, Toni Gomišček (Primorske novice), foto-
graf in novinar Jaka Ivančič (Radio Capris), 
Karina Cunder (Delo), Erter Pust (RTV Ko-
per - Capodistria) in Matej Arh (POP TV). 
Strokovno komisijo za izbor Muškata Sladke 
Istre pa so sestavljali predsednica komisije Ta-
mara Rusjan (predsednica komisije), Liliana 
Savioli, Majda Brdnik, Darko Cerkvenik in 
Bernarda Žitko. Slednja je med 10 vzorci vin 
7 prijaviteljev z naslovom Muškat Sladke Istre 
2018 okronala Sladki muškat 2017, ki so ga 
pridelali v Vinakoper. V roke Vinakoper pa je 
šlo tudi zlato odličje za Cipro, 2016. Podeli-
li so tudi 6 srebrnih odličij in dve zahvali za 
sodelovanje. 

Program prireditve v Pokrajinskem mu-
zeju so popestrili tenorist Blaž Gantar, 
pevka Steffy in gledališki igralec Dani-
jel Malalan. 

Pri izpeljavi ocenjevanja strokovnih natečajev gre posebna zahvala kleti Vinakoper, ki 
je gostila ocenjevanje sladkih muškatov in Srednji šoli Izola, ki je gostila ocenjevanje 
sladic in tort. Zahvala gre tudi vsem pokroviteljem nagrad za natečaje: Steklarna Ro-
gaška, Revija Pet Zvezdic, Revija Vino, Radio Capris in Radio Hit, Radio Koper – Capo-
distria, Flexiteam in Mestna občina Koper.
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Ste že videli novi video, ki smo ga po-
sneli v parku vodnih športov Active Ko-
per? Vabimo vas, da obiščete Facebook 
strani Active Koper in si ga ogledate, če 
vam je všeč, pa nam seveda lahko pri-
spevate svoj »like«.

NAZIV MISS TURIZMA 
V ROKE KOPRČANKI

Zadnji vikend v avgustu so v koprski Taverni okronali novo slovensko 
Miss turizma. Žirijo je najbolj prepričala Koprčanka Ariana Hodžić, ki bo 
Slovenijo zastopala na svetovnem izboru Miss Tourism World v Maleziji. 

Lepotici, doma iz Prad pri Kopru, je 
ob zmagi čestital tudi koprski župan 
Boris Popovič, ki se je prireditve 

udeležil v spremstvu svoje družine.
Ariana Hodžić na tovrstnih tekmovanjih 
ni novinka. Leta 2013 je namreč osvojila 
naslov Miss Kopra, lani pa je na prediz-
boru za Miss Slovenije v Marini Portorož 
postala Miss Primorske. 

ACTIVE KOPER 
VSE DO KONCA MESECA 

Park vodnih športov Active Koper lahko obiščete 
tudi vse sobote in nedelje v septembru. 

Park vodnih športov Active Koper 
je projekt, ki ga Mestna občina 
Koper že tretje leto uspešno iz-

vaja v sodelovanju z več kot desetimi 
športnimi društvi, organizacijami 
in drugimi ponudniki z morjem po-
vezanih aktivnosti. Active Koper je 
letos umeščen v nov center vodnih 
športov v Žusterni, podobno kot v 
minulih dveh izvedbah pa tudi le-
tos na enem mestu združuje mož-
nost surfanja, potapljanja, jadranja, 
supanja, vožnje s pedalini in vod-

nimi kolesi ter druge oblike zabave 
na in ob vodi. Letos so z novostjo 
v ponudbi – električnimi vodnimi 
skuterčki in Sea Fun vodnim par-
kom na svoj račun prišli še posebej 
najmlajši. 
Park vodnih športov Active Koper lah-
ko obiščete vse do konca septembra, in 
sicer ob sobotah in nedeljah med 8. in 
19. uro. 
Več na www.activekoper.si in na Face-
book strani Active Koper.
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Tekmovalci IRONMANa morajo 
najprej preplavati 1,9 km, takoj za-
tem prekolesariti 90 km in nazadnje 
preteči še polovični maraton – 21,1 
km. Brez prekinitev.

Organizatorji, ki so promocijo začeli konec leta 2017, so potrdili, da so po 
pričakovanjih razprodali vsa razpoložljiva mesta.

OŽIVELA ULICA 
PRIVABILA MNOŽICE

Tudi letos je konec avgusta ponovno oživela Kidričeva ulica in povezala 
nekdanjo Santorijevo ulico s Titovim trgom na enem in Carpacciovem trgu 

na drugem delu starega mestnega jedra.

Množica obiskovalcev se je 
tako sprehajala med razno-
vrstnimi stojnicami vzdolž 

Kidričeve ulice, za dodatno vzdušje pa je 
poskrbel pester spremljevalni program z 
glasbenimi in plesnimi nastopi. Prireditve, 
ki so jo že devetnajstič zapovrstjo organi-
zirali dijaki in študentje Kluba študentov 
občine Koper, se je udeležil tudi prvi mož 
koprske občine Boris Popovič.

IRONMAN
PRIHAJA V KOPER

To nedeljo se bodo v slovenski Istri zbrali triatlonci, ki se bodo spopadli z izzivom I Feel Slovenija Ironman 70.3 Slovenian 
Istria. Na prvi polovični ironman se je dober mesec pred tekmovanjem prijavilo 1.400 tekmovalcev iz 48 držav.

Start in cilj največjega triatlonske-
ga dogodka v zgodovini Sloveni-
je bosta v Kopru. Plavalni del bo 

potekal v Kopru, kolesarski del bo šel 
čez Luko Koper, Ankaran, v Italijo in 
nazaj v Slovenijo čez Osp, Sveti Anton, 
v Koper, Šmarje, Izolo in Koper. Tek bo 
potekal po Kopru, ob obalni cesti do 
Izole, po starem delu mesta in nazaj v 
Koper do cilja.
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10. SLADKA ISTRA 
KONEC MESECA VABI V KOPER

Koper bo med petkom, 28., in nedeljo, 30. septembrom, znova prizorišče Mednarodnega festivala sladic 
in sladkih izdelkov - Sladka Istra, ki letos obeležuje 10. obletnico.

Sladka Istra je največja tovrstna pri-
reditev v Sloveniji in letos jo 
bomo v Kopru pripravili že de-
seto leto zapovrstjo. Na račun 

okrogle obletnice bo prireditev trajala 
kar tri dni, letošnja novost pa bo tudi 
nova lokacija, in sicer bomo v poglavit-
no prizorišče prireditve prelevili glavne 
trge in ulice zgodovinskega mestnega 
jedra Kopra.

Festival, ki je že davno presegel meje 
Istre, je vsakič znova odlična priložnost 
za spoznavanje tako istrske kulinarike 
in sladic, kot so kroštoli, fritule, supe 
in številne druge, kot tudi priložnost za 
okušanje tradicionalnih slovenskih sla-
dic in drugih novodobnih sladkih moj-
strovin, katerih avtorji so vrhunski do-
mači in tuji slaščičarski umetniki.
Na »sladkih poteh« po Kopru (v primeru 

slabega vremena v prireditvenem šotoru na 
parkirišču ob stadionu Bonifika) se bodo 
tako tudi letos po tematskih sklopih predsta-
vili ponudniki sladkih izdelkov, sladkih vin, 
piv ter ostalih sladkih pijač, medenih izdel-
kov in sladkih izdelkov slovenskih kmetij 
ter vsega ostalega, kar je povezano s svetom 
sladkega. Obiskovalci boste sladke dobrote 
lahko okušali v zameno za degustacijske ku-
pone, prav tako pa boste lahko nakupili večjo 
količino sladkih izdelkov za domov.
Poleg raznolike ponudbe na prodajnih mes-
tih bo 10. Sladka Istra ponudila tudi bogat 
spremljevalni program s slaščičarskimi de-
lavnicami in kuharskimi šovi ter vodenimi 
degustacijami, prav tako bo poskrbljeno za 
bogat kulturni program in številne spremlje-
valne aktivnosti.
Na prireditvi bo mogoče okusiti tudi zmago-
valne izdelke strokovno najpomembnejšega 
dela festivala – natečajev za Najizvirnejšo 
sladico Istre, Muškat Sladke Istre in Naj tor-
to Sladke Istre. Več na www.sladka-istra.si in 
Facebook strani Sladka Istra. 

Ob deseti obletnici 
bomo v sodelovanju 
s koprsko Kavarno 
Triglav razrezali 
deset tort, prav tako 
jubilejen pa bo tudi 
letošnji slikarski Ex 
tempore. 

Poleg raznolike ponudbe na več kot 
100 sladkih stojnicah, bo na Sladki Istri 
poskrbljeno tudi za bogat kulturni program, v 
sklopu katerega boste denimo lahko spremljali 
igrani prikaz življenja Šavrink in Šavrinov, 
različne glasbene nastope, si ogledali razstavo 
starih predmetov za peko sladic, poskrbljeno 
pa bo tudi za otroški program in druge 
spremljevalne aktivnosti.

Prireditev Sladko Istro bo Mestna ob-
čina Koper izpeljala v sodelovanju z 
glavnim pokroviteljem – Fresh-Petrol, 
srebrnim pokroviteljem Intesa SanPaolo 
Bank, bronastima pokroviteljema Vina-
koper in Ford Nova ter pokrovitelji pri-
jatelji: KZ Agraria, Libris, AS, Mlinotest, 
Haribo, Flexyteam, Srednja gostinska in 
turistična šola Izola, Steklarna Rogaška, 
Rižanski vodovod Koper in Helen Doron. 

Medijski pokrovitelji prireditve so: RTV 
Radio Koper-Capodistria, Radio Capris, 
5 zvezdic, eKoper, revija Vino.
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IN VISITA
DA SAN GINESIO NELLE MARCHE

In visita, domenica 22 luglio 2018, a Capodistria il sindaco Giuliano Ciabocco ed il vice-sindaco Daris Belli del Comune 
di San Ginesio nelle Marche. Il vice-sindaco del Comune Città di Capodistria, Alberto Scheriani, accompagnato 

nell’occasione dal Presidente della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana, Fulvio Richter, ha ricevuto gli ospiti 
italiani presso Palazzo Pretorio, prestigiosa sede di rappresentanza della municipalità capodistriana. 

Con la semplice cerimonia 
si è in effetti avviato l’iter 
per la stipula di un ge-
mellaggio fra il Comune 
di Capodistria e quello 

marchigiano che vedrà la luce con ogni 
probabilità nel prossimo mese di maggio 
in occasione delle celebrazioni della festa 
comunale di Capodistria. L’incontro è 
stato organizzato inoltre perché Scheria-
ni e Richter, causa impegni, non hanno 
potuto presenziare, sabato 21 luglio, alle 
celebrazioni per Santa Brigida a Creva-
tini organizzate dalla locale Comunità 
degli Italiani. San Ginesio è infatti tradi-
zionalmente presente ai festeggiamenti 
da circa vent’anni. Nel corso del tradizi-
onale scambio di doni Scheriani e Cia-
bocco hanno messo in risalto che la pro-
posta di gemellaggio era partita già due 
anni fa, ma il disastroso terremoto che 
ha colpito anche il comune marchigiano, 
aveva un po’ frenato l’iniziativa. “Non 
si possono dimenticare – ha detto Cia-
bocco – vent’anni di collaborazione. E’ 
un qualcosa che ti entra dentro e, passata 
l’emergenza, abbiamo ripreso il discorso 
per stipulare questo patto di amicizia”.
Il vice-sindaco Scheriani ha da parte sua 
messo in evidenza che la municipalità 
capodistriana espleterà tutte le formalità 
per concretizzare l’iniziativa ed ha ricor-
dato che gli ospiti marchigiani hanno 
potuto visitare il cantiere della costruen-
da nuova scuola italiana di Capodistria, 
le istituzioni della Comunità Italiana qu-
ali CAN comunale e costiera, Comunità 

degli Italiani, Radio e TV e Salotto del 
libro italiano.
Da ricordare infine che nel corso della 
breve cerimonia a Palazzo Pretorio Sche-
riani ha regalato agli ospiti italiani la con-
fezione del vino e dell’olio del Sindaco. Il 
sindaco Ciabocco ha contraccambiato 
con un’opera rievocativa della cosiddetta 
“Battaglia della Fornarina” del 1377, fra 
gli abitanti di San Ginesio e quelli di Fer-
mo. Grazie al coraggio di una giovane 
fornarina infatti, la città si salvò sconfig-
gendo gli assalitori fermani. Il Presidente 
della CAN Fulvio Richter ha da parte sua 
donato una bella guida di Capodistria.
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PROGETTI IMPORTANTI
A SEMEDELLA E A BERTOCCHI

Altri due importanti progetti sono stati portati a termine nel corso dell’estate per il recupero di altrettanti 
istituti scolastici italiani, quelli di Semedella e di Bertocchi

A Bertocchi i lavori 
hanno compreso il ri-
sanamento energetico 
e il consolidamen-
to della sezione della 

“Pier Paolo Vergerio il Vecchio” e del 
“Delfino blu “con l'isolamento ester-
no dei muri, l’isolamento ed il rifaci-
mento del tetto, la sostituzione degli 
infissi. Sono state effettuate inoltre 
delle iniezioni di speciali resine alle 
fondamenta per rinforzarle e la sosti-
tuzione e messa a norma delle tuba-
ture della rete fognaria. Quest'ultimo 
intervento, non previsto dal progetto 
ma emerso in corso d’opera, ha fatto 
lievitare il costo di 40.000 euro por-
tandolo a 260.000 euro interamente 
coperti dal Comune di Capodistria. 

“Le ulteriori necessità sono emerse 
quando si è provveduto a consolidare 
la stabilità dell’edificio. A quel punto 
i tecnici hanno appurato che le con-
dutture non erano a norma ed è stato 
necessario provvedere” ha rilevato il 
vice-sindaco di Capodistria e presi-
dente della CAN Costiera, Alberto 
Scheriani. 
Sono stati ampliati anche i vani in-
terni per migliorare le condizioni di 
abitabilità per gli insegnanti e per i 
bambini. 
Altrettanto importanti i lavori a Se-
medella per il restauro dello stabile 
che ospita, anche qui, le sezioni pe-
riferiche della scuola e dell'asilo. L’in-
tervento ha interessato l’isolamento 
ed il rifacimento del tetto, sono stati 

sostituiti gli infissi, aggiornata l’impi-
antistica, riqualificati i servizi igieni-
ci e migliorato lo sfruttamento degli 
interni con la creazione di una nuo-
va aula. L’intervento, stimato a circa 
200 mila euro, ha visto il concorso 
anche dell’Unione Italiana, accanto 
al Comune Città di Capodistria. Gli 
arredi interni sono stati reperiti dalla 
scuola stessa, attingendo alle riserve 
accumulate dai fondi del MOF negli 
scorsi anni. 
Come per la nuova sede di Porta iso-
lana anche questi interventi sono stati 
portati a termine entro il tre settemb-
re giornata d’inizio del nuovo anno 
scolastico. 

Scuola e asilo a Bertocchi Scuola e asilo a Semedella
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V Centru dnevnih aktivnosti za starejše občane v Kopru je zaži-
vela Demenci prijazna točka. Na fotografiji Štefanija Lukič Zlo-
bec, predsednica Združenja Spominčica in Peter Bolčič, podžu-
pan Mestne občine Koper.

Največji glasbeni spektakel tega poletja je v naše mesto privabil 
kar 13 tisoč oboževalcev svetovno priznane dvojice 2Cellos iz 
vse Slovenije, kot tudi iz tujine. Po koncertu sta se virtuoza sve-
tovnega kova, Luka Šulić in Stjepan Hauser, srečala tudi s prvim 
možem koprske občine Borisom Popovičem.

Robosončke, ki so se aprila uspešno udeležili svetovnega prven-
stva FIRST Champonship v Detroitu, je na Mestni občini Koper 
gostil župan Boris Popovič in jim izrekel čestitke ob njihovih 
dosežkih.

V okviru praznovanja 60. obletnice Plavalnega kluba Koper je v 
začetku septembra potekal 34. mini plavalni maraton Koper 2018. 
V okviru visokega jubileja pa so pred tem organizirali tudi plaval-
ni miting Pokal Kopra 2018 in državno prvenstvo. 

V okviru dogodka Cars & Coffee je Koper zavzelo 90 prestižnih 
avtomobilov, ki so privabljali poglede ljubiteljev jeklenih lepotcev.

Koprska Arena Bonifika je gostila mednarodni rokometni turnir 
v veteranski kategoriji v organizaciji obalnega društva KIH.
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Koprski gasilci so bili deležni prav posebnega presenečenja. Na 
Gasilski brigadi Koper jih je namreč obiskal koprski župan Boris 
Popovič.

Letošnje že kar tradicionalno srečanje slovenskih vespistov, v 
okviru katerega so prevozili pot od Dravograda do Kopra, se 
je sklenilo na ploščadi pri Upravi za pomorstvo. Dogodek je bil 
tudi dobrodelno obarvan, saj so ob tej priložnosti z zbranimi 
sredstvi v višini 2000 evrov osrečili družino Bitići iz Kopra.

Mestna občina Koper je tudi v tem letu uspešno prestala recer-
tifikacijsko presojo sistema vodenja kakovosti. Zunanja presoja 
je ugotovila in potrdila, da je sistem vodenja kakovosti občine 
skladen s standardom ISO 9001:2015 in da ta dosega zastavljeno 
politiko in cilje organizacije. Na fotografiji Sabina Mozetič, di-
rektorica občinske uprave koprske občine.

Koprska Bonifika je gostila prav poseben nogometni spektakel. 
Namesto profesionalnih nogometašev so drese oblekli bivši špor-
tni asi svetovnega kova in drugi predstavniki slovenske in svetovne 
estrade, dogodek pa je bil tudi dobrodelno obarvan. Del sredstev 
od prodanih kart je bil namenjen fundaciji Stars for the Children, 
ki jo je ustanovil princ Albert Monaški.

Konec avgusta so koprske ulice in trge zavzeli in očarali mesto 
klovni, žonglerji, glasbeniki, čarodeji in ostali ulični umetniki, v 
okviru festivala Frivolus.

V zmagovalni posadki letošnje Diplomatske regate je bil na kro-
vu Maxi Jene tudi koprski župan Boris Popovič.
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Župan Boris Popovič je v prostorih Mestne občine Koper gostil 
patriarha Srbske pravoslavne cerkve Irineja, v spremstvu zagreb-
ško-ljubljanskega metropolita Porfirija Perića in koprskega pa-
roha Dejana Mandića.

Koprski župan Boris Popovič je nedeljsko popoldne preživel na 
pikniku Slovenske islamske skupnosti v novih prostorih na Ulici 
15. maja v Kopru.

V poletnem delu nacionalne kampanje #ifeelsLOVEnia ali »Dva 
milijona razlogov, zakaj čutimo Slovenijo« se je destinacija Koper 
uvrstila v sam vrh.

Komen je 15. septembra gostil osrednjo slovesnost ob prazniku 
vrnitve Primorske matični domovini, ki se je je v imenu Mestne 
občine Koper udeležil podžupan Peter Bolčič. Na fotografiji Peter 
Bolčič v družbi sežanskega župana Davorina Terčona.

Izbor za najlepši vrt v mestu si je ogledal tudi koprski župan Bo-
ris Popovič.

Najstarejši in najimenitnejši koprski zvon svetega Nazarija in 
Marka je praznoval častitljiv 685. rojstni dan.
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Koprskega župana Borisa Popoviča je obiskala makedonska de-
legacija na čelu z makedonskim ministrom za narodne skupnos-
ti po svetu Edmondom Ademijem, ki je bil nad razvojem Kopra 
enostavno fasciniran.

Balinarsko društvo Skala Kubed je obeležilo 30. obletnico svo-
jega delovanja. V imenu župana Mestne občine Koper Borisa 
Popoviča je njegov svetovalec, Dejan Škerlič ob tej priložnosti 
društvu izročil občinsko priznanje.

V prostorih Veterinarske ambulante Koper so obeležili 20. 
obletnico samostojnega delovanja ambulante. V imenu župana 
Mestne občine Koper Borisa Popoviča je vodja urada za druž-
bene dejavnosti na MOK Timotej Pirjevec direktorju koprske 
veterinarske ambulante Mitju Murku in namestnici direktorja 
Barbari Strmole izročil občinsko priznanje.

Koprski župan Boris Popovič si je v družbi predsednika odbo-
ra za okolje in energijo regije Furlanije - Julijske krajine, Fabia 
Scoccimarre, ogledal košarkarsko tekmo med KK Sixt Primor-
ska in Alma Pallacanestro Trieste.

Tudi letošnja, že 10. zaporedna čistilna akcija Čisto morje – naš 
ponos Potapljaškega društva Oceanik iz Kopra je bila nadvse 
uspešna.

Prvi Summer Futsal Fest, ki so ga organizirali v Futsal klubu 
Bronx, je na Škofije privabil več kot 100 ekip iz Slovenije in oko-
liških držav.
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POGLED V ZVEZDE

Zberite okoli sebe čim več takih ljudi, ki vas 
lahko nanvdušijo z novo energijo. Vse, kar 
je zastarelo preprosto zavrnite, odmahnite z 
roko. Vsekakor pokažite več odločnosti, saj 
še sami predobro veste, da ste najuspešnejši 
takrat, ko se ne ustavljate po nepotrebnem. 
Krepite fizično moč, glede športa si zastavite 
novi cilj.

Pogosto se ravnate na podlagi občutka in 
spremlja vas več sreče, kot pameti. Tokrat 
vam bo prav tako uspelo, čeprav bo vaše po-
čutje bolj spremenljivo kot jesensko vreme. 
Energijo usmerite na pozitivne cilje, na spo-
znavanje zanimivih ljudi, ter na izpopolnjeva-
nje. V ljubezni pa se poskusite na vsak način 
izogniti preveliki živčnosti, posebno takrat, ko 
zadeve morda ne bodo potekale povsem po 
pričakovanjih.

Čas je, da si poiščete nove priložnosti, tako 
na poslovnem, kot na srčnem področju. Dru-
žabnost vam prinaša veliko pozitivnih točk, 
predstavite se lahko v dobri luči, le ostanite 
pozitivni in pripravljeni na vse. Posebno na 
nove oblike komunikacije. Samski uživate na 
pragu še kako zanimive zgodbe!

Določene stvari so dokaj zapletene, toda nav-
dušenje vas ne zapušča. Lahko pa se še učite, 
zato ne zanemarite priložnosti za izredno po-
membno srečanje, po katerem si lahko odpre-
te marsikatera vrata. Največ novic bo po 10. 
oktobru, ko se bo marsikaj zvrstilo dokaj hitro. 
Potem si najdite dovolj časa za oddih in zbi-
ranje nove energije. V ljubezni lahko izbirate!

Jesen je obarvana z obetavnimi odtenki, po-
sebno, če ste se končno opogumili za nekaj, 
kar je bilo le del sanj. Sedaj to lahko dokaj 
hitro in neboleče začnete tudi konkretno ure-
ničevati. Previdno le v domačih odnosih, ter s 
partnerjem, saj se vam zdi samoumevno, da 
imate zadnjo besedo, medtem, ko je v resnici 
drugače!

Prvi del oktobra prinaša kar zanimive situacije in 
sogovornike. Izločite si tisto, kar vam je dejansko 
najpomembnejše. Pripadnice nežnejšega spola 
bodo vsekakor hitrejše in podjetnejše, medtem, 
ko se moški dvojčki še učijo in iskati si morajo 
nove povezave. Prekontrollirajte stanje na raču-
nih, naredite natančnejše finančne načrte.

Velikokrat se vam je zgodilo, da ob obilici no-
vosti ne najdete nečesa, čemu naj bi se posve-
tili brez zadržko, temveč razsajate energijo 
na vse strani, potem pa vam je žal. Časa ter 
energije boste imeli na pretek, tako za srčno 
zgodbo z veliko začetnico, kot tudi, če se selite 
ali usmerjate na nekaj, kar naj bi zaznamovalo 
končnico leta.

Vsak novi korak spremlja še tioč in eno vpra-
šanje, toda to je vsekakor način, na katerega 
vi pravzaprav funkcionirate. Zato vam ne bo 
preveč naporno, z izjemo končnice oktobra. 
Takrat se naučite tudi kaj zamolčati, ter dis-
kretno počakati. Ljubezen prinaša še nekaj 
novosti in tokrat boste nekako našli pravo 
smer.

Uživate v trenutkih, ko lahko živite čisto po 
svoje, brez kakršnega koli polaganja računov 
ali prilagajanja, ki vam ni pisano na kožo. Vse 
bo še pozitivno, čeprav morda šele v drugi po-
lovici oktobra. V ljubezni se bo končno skrista-
liziralo in vedeli boste, kako dalje, ne glede na 
to, če načrtujete prenavljanje  zgodbe, utrjeva-
nje ali pa čisto novo pot.

Izredno prijetno bo, posebno, ko boste začutili 
posledice dobrih odločitev. Vsaka pobuda je 
dobrodošla in ustrezna, glede na to, da vas bo 
vodil predvsem dober občutek. Le v ljubezni 
ter glede pomembnega domačega vpraša-
nja upoštevajte več dejavnikov in ne le vašo 
neustavljivo željo, da se izkažete. Določene 
stvari je treba sprejeti bolj mirno in spontano, 
tako, kot pridejo, brez pričakovanj.

Velikokrat se bo treba preprosto ugrizniti v je-
zik, če želite, da zadeve nekako stečejo. Naj 
vam ne bo težko, saj bo takoj zatem jasno, da 
ste naredili pravo stvar. Od polovice oktobra 
bo več možnosti za samostojno dejavnost 
ter več srčnih utrinkov, toda svoje skrivnosti 
skrbno hranite zase. Tako se boste zaščitili na 
pravi način.

V dobri družbi 
boste močnejši.

Malodušnost glede stvari, ki so 
minljive in rešljive. 

Za dvojno dejavnost in večje 
prizadevanje na vseh področjih.

Občasne denarne preglavice, tudi v 
domačem krogu.

Za jesensko afirmacijo, pred-
stavitev v dobri luči.

Občasne težave z zdravjem, 
posebno s presnovo.

Urediti nekaj, kar bo imelo kar 
velik vpliv v prihodnosti.

Občasni pomisleki na 
ljubezenskem področju.

Da se istočasno izkažete na srč-
nem in na poslovnem področju. 

Glede novega področja, kjer se še 
vedno ne znajdete najbolje.

Uvajanje novosti je dobrodošlo. 
Razširjate obzorja.

Glede domačih odnosov, saj ne 
dovoljujete nikakršnih vmešavanj. 

Za spremembo delovnih ali 
domačih razmer.

Vsakič, ko boste prehitevali, se 
morate v resnici ustaviti, kar bo 
naporno. To je vsekakor bolje, kot 
ponavljati napake.

Nenehno boste zaposleni in aktivni, 
počitka skoraj ne potrebujete.

Postavite se na prvo mesto. 
vloga iz ozadja se vam ne poda!  

Za potovanje in spremembo zra-
ka, saj to preprosto pogrešate. 

Opustite nekaj, kar se je očitno 
preveč zapletlo.

Da se obrnete na neko novo 
poslovno ali študijsko stran.  

Fizično še niste najmočnejši, 
zato premislite, kaj naj bi 
sprejeli in kaj zavrnili.

Kar nekaj jih bo in v končnici vaše-
ga astro leta ste izredno podjetni!

Nadaljevanje v zgodbi, ki vam 
ne ustreza, le zaradi trme.

Naučiti se nekaj, kar bo v prihod-
nje še kako koristno.

V zapletenih poslovnih in 
domačih odnosih.

OVEN

LEV

STRELEC

BIK

DEVICA

KOZOROG

DVOJČKA

TEHTNICA

VODNAR

RAK

ŠKORPIJON

RIBI

Veliko prijetnega je še pred vami, zato se nikar 
ne ustavljajte pri zadevah, ki še niso jasne in 
dorečene. Prevečkrat ste pohiteli, ter ugotovili, 
da gre za izgubo energije in negotove rezulta-
te. V ljubezni pa prehitro zavračate priložnost, 
da se nekaj uredi na neboleč način ali začne 
nova zgodba. Pravzaprav že komaj čakate, da 
obrnete novi list!
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Septembrski horoskop - pripravlja Ivana Scotto di Minico
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VADBA ZA MOŽGANE

Pravilno izpolnjeno geslo križanke nam na dopisnici pošljite do  
8. oktobra 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: Istrski karneval

Nagrajenci minule številke: 
1. Andrej Gerželj, Ulica II prekomorske brigade 41C, 6000 Koper, prejme 

županovo vino in oljčno olje;
2. Ida Mistral, Ulica istrskega odreda 12, 6000 Koper, prejme monografijo Anje 

Čop – Najlepša obala;
3. Ivanka Setnikar, C. na Markovec 19H, 6000 Koper, prejme dežnik z logotipom 

Mestne občine Koper.

Prejemnike nagrad naprošamo, naj se zglasijo na sedežu Mestne občine Koper, 
Verdijeva ulica 10, v Kopru, kjer bodo lahko prevzeli svoje nagrade. 
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10. MEDNARODNI FESTIVAL SLADIC IN SLADKIH IZDELKOV

PRODAJA IN DEGUSTACIJA SLADKIH 
IZDELKOV NA STOJNICAH

OTROŠKI PROGRAM

10 TORT OB 10. OBLETNICI

WWW.SLADKA-ISTRA.SI

SladkaIstra

9:00 – 19:00
28.–30. 9. 2018

KOPER - CAPODISTRIA

SLAŠČIČARSKE DELAVNICE IN ŠOVI

PREDSTAVITEV ZMAGOVALCEV 

SLADKIH NATEČAJEV

(SARA RUTAR, DARKO KLEMEN, GORAZD POTOČNIK IN ŠTEVILNI DRUGI)

10. SLIKARSKI EX TEMPORE

DEGUSTACIJA SLADKIH VIN


