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»Zakaj bi živeli kot
reveži, če to nismo?«
V minulih dneh je bil Boris Popovič gost posameznih medijev. V našem
časopisu smo povzeli nekaj njegovih odgovorov, ob tem pa nadaljevali
oziroma nadgradili intervju iz minule, 31. številke MOK.

Koper smo vsi
Navkljub poskusom nekaterih, da zmanjšajo
pomen razvojnih dosežkov župana Borisa Popoviča
s kritiko, da je poskrbel samo za ureditev urbanega
centra, a zanemaril podeželje, se prav prebivalci zalednih krajev najbolj zavedajo vseh investicij, ki so
jih skozi leta bile deležne prav vse krajevne skupnosti. Seveda ritem vlaganja v mestu in v zaledju ne
more biti enak, a vendar je občina skozi leta skrbela
za uravnotežen razvoj svojega celotnega območja,
kolikor je le mogla.
Kritiki namreč zamolčijo pomembno dejstvo. Nepovratna sredstva, ki jih občina pridobi od
države in Evropske unije, so namenska. Tako milijonov, ki jih je občina pridobila za ureditev urbanega
središča, ne more namenjati za infrastrukturo v zaledju. Pogoji in kriteriji za pridobitev teh sredstev so
natančno določeni in omejeni na tiste dele občine,
v katerih živi več ljudi. Toda prav zato, ker se mesto
ureja s pomočjo tako pridobljenih sredstev, ostaja dovolj lastnih sredstev tudi za pospešen razvoj
zaledja.
V tej številki občinskega časopisa župan Boris Popovič predstavlja načrte Mestne občine Koper v prihodnjih letih, ko se bo razvojni ciklus ambiciozno nadaljeval s projekti, ki terjajo leta in leta
pridobivanja dovoljenj in nepovratnih sredstev. Že
v kratkem bo odprt olimpijski bazen, ki je eden primerov projektov, za katere je pomembna vztrajnost
in dolga leta kontinuiranega prizadevanja občinskega vodstva.
Prav dolgoročna vizija in vztrajanje pri začrtanih načrtih je bilo bistveno za to, da imamo danes
tak Koper, da se v naš kraj priseljuje največ ljudi v
državi. Lahko smo ponosni na doseženo. In lahko
se veselimo nadaljevanja razvoja Kopra v moderno
mesto. Gremo naprej.
Sebastjan Jeretič
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Župan Boris Popovič, že v prejšnjem časopisu MOK ste deloma ocenili sedanji,
iztekajoči se mandat, ki ste ga opisali
kot najuspešnejšega doslej, spregovorili
pa ste tudi o nekaterih načrtih za prihodnost. Pred dnevi ste vložili kandidaturo
za prihajajoče lokalne volitve. Izzivalcev
je kar 12, ste zato kaj manj samozavestni?
»Ob koncu tokratnega, četrtega
mandata na funkciji župana sem še neprimerno bolj samozavesten kot sem bil v preteklih mandatih, saj smo tudi v tem mandatu
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naredili res ogromno, dejal
bi celo največ od vseh štirih, že itak nadvse uspešnih
mandatov. Tudi situacija
nasplošno je danes zame
popolnoma drugačna oziroma neprimerno boljša in
mirnejša kot do sedaj. Na
prejšnjih volitvah sem imel
celo pravnomočno sodbo
za davčno utajo, sicer le za
11.340 evrov, a vendarle, bila
je že pravnomočna. Kasneje,
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vendar žal šele po volitvah, je Ustavno sodišče sodbo ovrglo. Prav tako sem imel takrat
v roki sodbo, sicer resda prvostopenjsko, v
imenu ljudstva, ki se je glasila: tri leta zapora.
Tudi ta je padla šele po volitvah. Kot da to
ne bi bilo dovolj, je ravno takrat na novoustanovljena stranka SMC, ki se je v javnosti
predstavljala za ultra etično, moralno, pošteno in ne vem kakšno 'oh in sploh' stranko, ki je na državnozborskih volitvah gladko
zmagala in na območju cele države prejela
kar rekordnih 36 mandatov poslancev. Povrh
vsega je v naši občini dosegla še boljši rezultat - enormnih 41 odstotkov. To se je zgodilo
le kakšen mesec pred našimi lokalnimi volitvami in stranka SMC oziroma njihova nova
vlada še ni naredila nobene napake, kajti komaj so začeli delati. Torej, stanje takrat zame
res niti slučajno ni bilo ugodno. Poleg vsega
naštetega, nas je bilo prijavljenih kar devet
kandidatov za župana, očitno pa so volivke
in volivci ocenili, da sem oziroma smo zelo
dobro delali in so mi nov mandat zaupali že
kar v prvem krogu.

»Primer Serming kot tudi vsi ostali
primeri so očitno morali trajati polnih deset let, da so pristojni nazadnje
ugotovili, da niso nič ugotovili. Cilj
teme je bil kot vedno 'vlačiti Popoviča
redno po sodiščih'. Spominja me na
čase služenja vojaškega roka, ko mi
je poročnik na moje vprašanje, zakaj
moramo še enkrat pometati dvorišče,
če smo ga ravnokar(!?), odgovoril
zelo kratko in jasno in zapomnil sem
si za celo življenje: 'Cilj teme je, da
prođe vreme!!! Jel jasno?! In jaz:'Jasno, druže poručniče'. Pri sebi sem si
pa mislil: 'P.m. meni je jasno samo to,
da tebi ni nič jasno, bumbar glu..!' Če
bi mu moje mišljenje takrat na glas
povedal, bi bil en teden v vojaškem
zaporu. In popolnoma nič drugače
ni niti danes v naši samostojni državi
Sloveniji, ko bumbarju niti slučajno
ne smeš reči, da je bumbar, ker se tip
ali v našem primeru tipica užali, gre
na sodišče in 'trla baba lan'. (https://
www.youtube.com/watch?v=TtOA5r-wUVY).«
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V četrtek, 18. 10. 2018 je aktualni župan Boris Popovič vložil župansko
kandidaturo.

Boris Popovič: »Naša filozofija je, da naredimo vse tisto, kar je nujno potrebno, še posebej pa vrtce in šole takoj, plačujemo ugodne kredite in ne čakamo
na nujne investicije, dokler se nam nabere potreben denar v celoti na kupu.«

Danes je situacija popolnoma drugačna. Nimam nobene obsodbe, še več,
proti meni ne teče prav noben sodni postopek, z izjemo uboge, kao razžaljene Eugenije Carl, ker sem ji prenesel pohvale s strani
moje žene Eve za njeno novo, precej povečano oprsje. Še sreča, da ga je Eva pohvalila,
saj če bi mi rekla, da ji niso všeč in bi jaz
nič hudega sluteč to kritiko prenesel, bi me
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verjetno čakalo kamenjanje
sredi Titovega trga. Ha, ha,
ha. Glede volitev pa, nikoli
ne veš, tu ni vnaprej nobene
garancije za uspeh, kar sta
tudi lepota in draž le-teh.
To je demokracija in tako je
tudi prav, treba se je truditi
tekom celega mandata.«
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Na lokalnih volitvah imate
več izzivalcev, skupaj se
vas za funkcijo župana poteguje kar 13.

Ena od tem, ki se nakazuje
v naslednjih dneh oziroma
pred slehernimi volitvami,
je tudi zadolženost Mestne
občine Koper, čeprav ste
»Jaz bom seveda dolg v tem mandatu kar
volil sebe, saj vem, da je to krepko znižali ...
najboljša izbira in tudi, če
bi bil na mestu vseh osta»V Mestni občini
lih volivk in volivcev v naši Koper dolg odplačujemo
občini, bi se absolutno sproti in redno, zato se le ta
tako odločil, saj smo nare- seveda zmanjšuje. Ko sem
dili res ogromno, kar nekaj postal župan, smo v najkrajpomembnih naložb ravno šem možnem času povrnili
zaključujemo, precej jih je vse kredite in lizinge, saj so
tudi že v teku in bodo kon- bili le-ti ekstremno dragi.
čane po volitvah, ogromno Tedaj je Mestna občina Koprojektov pa je tik pred per plačevala lizing trikrat
tem. Prav je in moramo biti dražje kot katerikoli privaponosni na vse, kar nam tnik. V iztekajočem se manje v teh 16-ih letih uspelo datu za uresničitev vseh inustvariti. Koper je postal vesticij nismo potrebovali
mesto oziroma občina, na novih zadolžitev, pridobili
katero smo lahko prav vsi pa smo kar precej nepovraupravičeno ponosni, kar tnih evropskih sredstev. Zanam priznavajo mnogi po dolžili smo se v času vlade
celotni državi, pa tudi širše. Boruta Pahorja, ko je le-ta
Zavidajo nam naše uspehe pričel z nerazumnim in noin vsi po vrsti si želijo sode- rim 'šparanjem' in posledičlovanja z nami.«
no so se podjetja zapirala

drug za drugim, povečevala se je brezposelnost, notranji trg je praktično zamrl.
In ker nismo hoteli ustaviti razvoja Kopra in s tem
doživeti stagnacijo, ki bi ji
nujno sledilo pomanjkanje,
smo se odločili za zadolžitev in nadaljevanje razvoja.
Če še mi v tistem času ne
bi ničesar investirali, bi se
gospodarstvo v naši občini
popolnoma ustavilo, kot se
je marsikje v državi. Tako
pa smo krizo vseeno prebrodili bistveno lažje kot
večina občin v naši državi.
Naš proračun ostaja izjemno razvojno naravnan,
danes imamo bistveno
nižje obrestne mere kot
takrat, ko smo se zadolžili.
Dolg smo namreč reprogramirali, saj se obnašamo kot dober gospodar.
Ob najetju kreditov je bila
obrestna mera 4-odstotna, zdaj pa so obresti celo
nižje od enega odstotka.
Glede na to, da je denar v

tem trenutku zgodovinsko
najcenejši, se nam kreditov v celoti ne izplača vrniti danes, čeprav bi to z lahkoto storili, raje vračamo
postopoma in sredstva, ki
jih imamo na razpolago,
uporabljamo za nove investicije. Vračilo celotnega dolga takoj bi namreč
pomenilo, da bi bili leto ali
dve brez vsakršnih investicij, kar si v Kopru nikakor
ne želimo. Bistvena stran
našega poslovanja je, da
občina ni prezadolžena
in da brez težav in redno
plačuje anuitete. Nikdar
nismo zamudili niti dneva
plačila, ne bankam, ne izvajalcem in ne podizvajalcem. Mirno lahko rečem,
da smo zelo dober plačnik.
Na leto imamo kar 42 milijonov evrov naložbenih
sredstev, se pravi, da smo
za slovenske razmere bogata občina. Zakaj bi živeli
kot reveži, če pa to nismo.
Naša filozofija je, da nare-

Boris Popovič: »To ni običajna novoletna okrasitev, kot jo želijo predstaviti nekateri mediji, ki pač še niso slišali za nič drugega
kot samo za novoletno okrasitev in se ljubljanskim lučkam, ki so že deset let enake, še vedno čudijo in jih opevajo kot vrhunec
tehnološkega napredka. Skratka, fosili.«
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»Mestna občina Koper kreditov sploh ne bi potrebovala,
če nam država pred leti za naravni rezervat Škocjanski
zatok ne bi vzela 1,5 milijona kvadratnih metrov stavbnega zemljišča, za katerega nismo dobili niti centa, prav
tako pa nam ni zemljišča nadomestila na drugi lokaciji,
za kar se je zavezala. S tem nas je oškodovala za vsaj 150
milijonov evrov in še za dodatnih 150 milijonov načrtovanih prihodkov iz komunalnega prispevka. Skratka, država nas je samo na tem projektu oškodovala za kar 300
milijonov evrov (!!!), kar je za slovenske razmere ogromen denar. In če vemo, da ima Mestna občina Koper v
celoti, skupaj z vsemi zavodi in javnimi podjetji, 40 milijonov evrov dolga, lahko enostavno izračunamo oziroma
ugotovimo, da smo bogata občina. In kar ni dovolj, nam
je za povrh preko Ustavnega sodišča odvzela še kos občine
in to enega lepših in vrednejših delov in kar je najhuje,
prek političnih ustavnih sodnikov so nam odvzeli kar polovico Luke Koper in s tem tudi pol vseh rednih prihodkov
iz tega naslova. S tem so nam prizadejali ogromno škodo,
ki znaša 'vsak mandat' najmanj od 40 do 50 milijonov
evrov. In naj ponovim še enkrat za vse tiste, ki pametujejo o našem dolgu in domnevno slabem finančnem stanju
naše občine: 'Od 40 do 50 milijonov vsak mandat!!!' Če
izračunamo, bi lahko samo s tem odvzetim denarjem in
to samo enega mandata ves dolg Mestne občine Koper v
celoti poplačali v enem samem mandatu, brez da bi kakor koli trpele načrtovane investicije. In to politikanti iz
prestolnice v uradni Ljubljani dobro vedo, kot tudi vedo,
da imamo v Kopru neodvisnega župana, kateremu politikanti ne morejo ukazovati. Zato v minulih 16 letih tudi
toliko napadov, polen, zaviranj, oviranj,… Očitno so ocenili, da bi učinkovitost v politiki lahko postala vrednota,
kjer se naši večni politiki in naše toge politične stranke ne
bi več znašli. In Koper 2002 bi se zgodil v celotni Sloveniji, kar pomeni, da bi vsi tisti, ki že od nastanka države
ves čas vedrijo in oblačijo, končali na smetišču politične
zgodovine, tako kot se je zgodilo bivšim koprskim veljakom ala Bruno Korelič, Vojko Čok, Dino Pucer in podobni
talenti. In ker cilj opravičuje sredstva, dogajanje v Kopru
v zadnjih 16-ih letih meji na nemogoče, poskusov lažnih
afer in podtikanj je bilo toliko, da si jih še najboljši holivudski režiserji ne bi mogli izmisliti. Če bi bilo malo pravice,
bi morali vsi tedanji ustavni sodniki, razen ene ustavne
sodnice, ki je jasno napisala v ločenem mnenju, da to,
kar delajo s Koprom, ni prav, pred sodišče. Morali bi jim
najprej odrediti hišne preiskave, peljati v pripor, zaslišati
vse priče, ugotoviti, kdo vse so bili ti strici iz ozadja, ki
so na njihovo politično in protidržavno odločitev vplivali, in jih šele nato izpustiti, da se branijo s svobode, kot v
pravi demokratični državi, čeprav si to ne zaslužijo. Stroške odvetnikov bi si morali plačati sami, ravno tako pa
tudi sami pokriti škodo, ki so jo povzročili Mestni občini
Koper, luki in državi. Tako bi imeli kar nekaj uglednih
bivših ustavnih sodnikov v osebnih stečajih in mislim, da
se poslej končno ustavni sodniki ne bi več postavljali nad
ustavo, ampak bi opravljali svoje poslanstvo, to je varovati Ustavo Republike Slovenije.«
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dimo vse tisto, kar je nujno
potrebno, še posebej pa
vrtce in šole takoj, plačujemo ugodne kredite in ne
čakamo na nujne investicije, dokler se nam nabere
potreben denar v celoti na
kupu. V nasprotnem primeru bi nujno potreben
razvoj bistveno upočasnili,
v prvi vrsti bi škodovali našim otrokom, nam samim,
kot tudi celotni skupnosti. To bi bilo neodgovorno
gospodarjenje z resursi in
možnostmi, ki jih nedvomno imamo.«
Je pa dolg na prebivalca še
vedno med višjimi v državi
...
»Dovolite mi, da
razložim na praktičnem
primeru. Danes znaša dolg
Mestne občine Koper dobrih 700 evrov na prebivalca, kar pa ne pomeni, da
bodo morali ljudje ta denar
jutri potegniti iz žepa. Današnji občan Kopra lahko
v vsakem trenutku brez
kakršnegakoli stroška pos-

www.ekoper.si

tane občan Pirana, Divače,
Ljubljane ali katerekoli druge občine, kakor tudi lahko
katerikoli drugi državljan
postane občan Kopra in
to se tudi dogaja, tako da
je to čisto medijsko zavajanje. Menim, da je potrebno
na višino dolga gledati na
ravni celotne države. Nobena občina se po zakonu
ne more zadolžiti niti za
en evro brez dovoljenja
Ministrstva za finance, ki
striktno preverja zakonsko
dovoljeno višino zadolžitve. Ta je sicer zelo nizka,
poleg tega pa nobena, prav
nobena banka kredita ne
odobri občini, ki najetega
kredita ni sposobna vračati, brez da bi s tem ogrozila
normalno poslovanje.
Tako da strahu, da
bi bilo zaradi zadolženosti občine oziroma občin v
naši državi karkoli narobe,
praktično ni. Problem, ki ga
pa naša država ima in je realen, pa tudi zelo resen, je
dolg države, saj se je naša
država v tujini zadolžila za
veliko višjo vsoto, kot jo je
trenutno sposobna vračati.
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Kakšni so odnosi z občino
Ankaran?

O zdrsu odbojkarskih igrišč
»Niso zdrsnila igrišča, temveč le en majhen del atletske steze... Krivda je v našem sistemu javnih naročil, ki mu nasprotujem že 16 let in ga imenujem 'butec in
butec' sistem. Z javnim naročilom je potrebno najprej poiskati najcenejšega projektanta, potem najcenejšega izvajalca in nazadnje še najcenejšega nadzornika.
Glede na to, da so vsi, ki delajo na nekem projektu najcenejši, se sploh ne čudim,
da se lahko zgodi kaj takega. Največji problem pa je dejstvo, da teh ljudi pravno ne
moreš dajati na črno listo in se ti isti strokovnjaki, ki so bili pri svojem delu, vsaj
v tem primeru evidentno nestrokovni, lahko spet prijavijo in z najnižjo ceno tudi
spet zmagajo. To je začaran krog, katerega bo parlament, če resnično hočemo
učinkovito in uspešno državo, moral prej ali slej razrešiti. Sistem javnih naročil
bi moral biti drugačen, tak, da bi lahko izbrali najboljšega izvajalca za najbolj primerno ceno. Na tak način sem vedno delal v zasebnem življenju in tako bom delal
tudi ko ne bom več župan in konec koncev tako dela vsak posameznik v zasebnem
življenju, vsak dan. Še vedno sem mnenja, da je zdrava kmečka pamet najboljša.«

»Odnosi so korektni. Če pa so volivke in volivci v Ankaranu s tem, kar
se je v štirih letih s polno
vrečo denarja naredilo oziroma ni naredilo, zadovoljni, bodo povedali na bližnjih lokalnih volitvah. Prav
tako bodo imeli možnost
tudi oceniti, ali potekata
razvoj Kopra in Ankarana
z isto oziroma podobno
dinamiko. Iskreno mislim,
da ne. Ampak to naj ocenjujejo oni, ne jaz. Zdi pa
se mi, da je po štirih letih
samostojnosti te občine
in kljub ogromnim finančnim sredstvom, ki redno
pritekajo na račun, urejeno majhno krožišče sredi
naselja, ki stoji postrani in
ga krasijo najbolj navadni
robniki in 'metlan' beton,
in še tega je naredila država, bistveno premalo.«
Kako je z delitvijo luške
koncesnine?

To pa je problem. Kar pa je še najhuje, je to,
da kreditov ni vzela za izvedbo nujnih investicij, kot je to v primeru občin, ki bi našo
državo naredile bolj konkurenčno, ampak je
kredite najemala in jih žal še vedno najema,
za plače, socialne transferje, za plačevanje
delavcem, da ne delajo, namesto, da bi jim
zagotovili delo in s tem ustvarili razvoj. To je
naša največja težava in ko bomo to doumeli
in razrešili, bo vse drugo otročje lahko.
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Na nivoju države je vsak od nas
danes dolžan kar 15.000 evrov, ker jih pa
nimamo kje vzeti in tudi nimamo vizije, kje
jih bomo jutri vzeli, lahko to, če se naša
država končno ne prične obnašati gospodarno po vzoru Mestne občine Koper in
še nekaterih razvojno in gospodarsko
uspešnih občin, ki jih je v naši državi kar
nekaj, seveda dolgoročno, pomeni velik
problem.«

www.ekoper.si

»Bil sem kritičen
do ustanovitve nove občine
na način, da se občina ustanovi po mejah nekdanje
krajevne skupnosti Ankaran, ki je potekala po polovici Luke Koper. To je pomenilo, da bi po novi razdelitvi
3 tisoč ljudi dobilo polovico
prihodkov iz Luke Koper,
preostalih 52 tisoč ljudi pa
drugo polovico. Ustanovitev občine Ankaran je bila
čista zloraba in navadno
okoriščanje z uspehi celotne občine Koper. Prepričan
sem, da bi se vsaka krajevna
skupnost pod takimi pogoji,
da dobi polovico sredstev
od Luke Koper, odcepila. Če
malo karikiram, še sam bi se
KP-MOK Oktober 2018
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v takih pogojih odcepil od samega sebe. Tedaj smo morali braniti enovitost občine in
interese vseh občank in občanov, vsa naša
tedanja dejanja so bila popolnoma logična,
legitimna in zakonita. Ko je občina Ankaran
postala dejstvo, pa se ni bilo smiselno več
prepirati, zato sodelujemo povsod, kjer le
lahko. Sem si pa tudi osebno prizadeval, da
bi bila vsaj delitev luške koncesijske dajatve poštena ali pa vsaj malo bolj poštena. S
spremembo uredbe sicer nova ureditev še
zdaleč ni idealna, a je vsaj malo bolj poštena, kot je bilo to do sedaj. Menim, da so nastanek občine Ankaran in ljudje, ki so stali
za to zgodbo, beri ustavni sodniki in strici
iz ozadja, naredili ogromno škodo Mestni
občini Koper, ampak tako pač je, s tem se
ne ukvarjam več. To je stvar države in njenih
organov.«
Je bila tudi delitev koncesnine razlog, da
ste dali zeleno luč za podaljšanje prvega
pomola v Luki Koper? Kaj bodo občani
dobili v zameno za to soglasje?

per ni seznanilo, kako se namerava lotiti te
gradnje, na kakšen način bodo to izpeljali,
kolikšen bo hrup, koliko časa bo to trajalo, kakšni bodo vplivi … Skratka, sploh niso
želeli sesti z nami za skupno mizo. Aroganca Matića je bila neizmerna, razen seveda
do njegove gospodarice, pred katero je pa
vedno tresoče, nežno cvilil.
Z novo upravo so se končno začeli resni konstruktivni pogovori, rezultat
teh je bil podpis dogovora oziroma pismo
o nameri, ki Luki Koper omogoča podaljšanje pomola in gradnjo novega vhoda
na Bertoški vpadnici, razvoju mesta pa
bo Luka Koper namenila bivše skladišče
državnih rezerv, ki ga bo izvzela iz območja pristanišča. O novih vsebinah v tem
objektu se bomo skupaj dogovorili Mestna občina Koper, Luka Koper in Univerza
na Primorskem. Dogovor predvideva tudi
ustanovitev okoljskega sklada, v katerega
bo Luka Koper letno namenila 200 tisoč
evrov, komisija sestavljena iz predstavnikov Luke Koper in Mestne občine Koper
pa bo na podlagi posebnega pravilnika
sredstva namenila za odpravo posledic
negativnih okoljskih vplivov, ki najbolj pe-

stijo bližnje prebivalce. Iz
tega sklada bodo tako lahko financirana dela, kot je,
na primer, menjava oken s
protihrupno zasteklitvijo,
obnova oziroma izolacija
fasad in podobno. Dogovorili smo se, da se bo Luka
Koper takoj, ko bo zgradila nadomestne površine v
sklopu podaljšanja prvega
pomola, odmaknila s tako
imenovanega nultega pomola, kar bo za mesto Koper pomenilo neprecenljivo dodano vrednost. Luka
Koper se je tudi zavezala,
da bo poslej sodelovala s
civilno zaščito z vsemi resursi, ki jih ima na razpolago ob ekoloških nesrečah
na morju, tudi izven območja pristanišča. Vse to so za
Mestno občino Koper, za
njene prebivalce in obiskovalce pomembne pridobitve.«

»Državni prostorski načrt za območje pristanišča predvideva tudi gradnjo tretjega pomola, ki bi moral nastati na
območju občine Ankaran, česar pa v tej
občini absolutno ne dovolijo. Na to sem
pristojne na državni ravni še pravočasno
opozarjal dlje časa, vendar mojih besed, da
se bo s tem uničeval razvoj Luke, žal niso
vzeli resno in sedaj so tu težave. V Mestni
občini Koper podaljšanje prvega pomola
ni bilo nikoli problematizirano, čeprav moram povedati, da bi bili bolj zadovoljni, če
tega podaljšanja sploh ne bi bilo, a razvoja Luke nočemo in ne želimo zavirati. Kot
sem že večkrat pojasnil, je bila velika težava v komunikaciji med občino in vodstvom
Luke Koper v času predsednice nadzornega sveta, Ljubljančanke Alenke Žnidaršič
Kranjc, ki je praktično vodila Luko, tedanji
predsednik uprave, po srcu Ljubljančan,
Dragomir Matić, pa jo je ubogal kot priden
kuža in ni imel popolnoma nobene besede
pri tem. Rezultat te situacije, ko se vodstvo
Luke Koper sploh ni hotelo pogovarjati z
občino, je bil, da je Mestna občina Koper
bila prisiljena blokirati podaljšanje prvega
pomola. Naše nasprotovanje ni bilo a priori proti podaljšanju, ampak je izhajalo iz
dejstva, da nas tedanje vodstvo Luke Ko- Boris Popovič: »Jaz bom seveda volil sebe, saj vem, da je to najboljša izbira!«
KP-MOK Oktober 2018
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Mestna občina Koper je
danes poznana tudi kot
turistična občina, ji še kaj
manjka?
»V Mestni občini
vsa leta pospešeno razvijamo turizem. Želimo,
hočemo in delamo za to,
da Mestna občina Koper
postane prepoznavna turistična občina in mesto
Koper pomembno turistično središče, kar si pred 15,
16 leti niti zamisliti nismo
mogli. Še več, ko sem v
svoj prvi program zapisal
razvoj turizma in ko sem si
upal turizem deliti celo na
podpanoge, med njimi pa
omenil razvoj pomorskega potniškega prometa in
ladje za križarjenja, so me
gledali, kot da sem padel z
Marsa. V sivini zaspanega,
nekoč industrijskega mes-

ta, ki ni imelo nikakršne vizije, sem bil zaradi tega tudi tarča posmeha nekdanji oblastnikov, tako imenovanih rdečih baronov
in njihovih ljubljanskih prijateljev. Danes je
Koper prepoznavno turistično mesto, naslednje leto, v kolikor bom ponovno župan,
pa nameravamo pred sezono Koper za
turistično mesto tudi uradno in svečano
razglasiti. Doslej tega nismo storili zaradi
pomanjkanja plaž, slednjih pa nismo mogli
urediti, ker v vseh teh letih nismo uspeli
dobiti papirjev in dokumentov, ki bi nam
dovoljevali urejanje obale. Zdaj vse to imamo in nove plaže že urejamo.«
Nekateri vam očitajo, da je osnova vašega razvoja bolj namenjena turistom kot
pa domačinom. Kaj pravite na to?
»To so politične floskule. Vprašam vas, kdo največ uporablja semedelsko
promenado, kdo največ obiskuje športno
rekreacijski center na Bonifiki, za koga je
nov center vodnih športov, kdo največ
hodi po koprskih ulicah, ki jih nameravamo eno za drugo tlakovati v kamnu, kdo
zahaja v povsem na novo zgrajeno gle-

dališče, za koga so številne, tudi manjše
prireditve domačih kulturnih in športnih
društev, komu bo namenjen nov mestni
park, za koga so bile subvencije za obnovo pročelij, kdo uporablja ekološke
otoke, komu smo znižali najemnine občinskih poslovnih prostorov v mestnem
jedru, kdo zahaja v nove prekrasne vrtce
in moderne nadstandardne šole? Čigavi
varnosti so namenjena številna krožišča,
za koga se polaga eruptivni, protidrseči
asfalt, za koga se delajo nove in nove kolesarske steze in pločniki, za koga je nova
javna razsvetljava na vse širšem območju,
komu je namenjen nov zdravstveni dom,
za koga smo zgradili nov centralni gasilski
dom, pa nove gasilske domove po okoliških vaseh, za koga smo kupili številna nova
gasilska vozila? Komu so namenjeni obnovljeni vaški in zadružni domovi, za koga
smo zgradili nove športne dvorane, pa
cel kup zunanjih športnih igrišč, za koga
smo uredili otroška igrišča z varnimi igrali
praktično v vsakem kotičku naše občine,
za koga urejamo in popravljamo obstoječe garažne hiše, za koga smo zgradili novo
biološko čistilno napravo na Serminu,

Župan Boris Popovič s svojimi podporniki.
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O nakupu Glema
»Občina bo s sredstvi, ki jih je vložila v
nakup stolpa v Glemu, cena je bila zelo
ugodna, zagotovila razvoj turizma na podeželju, kar je tudi ena od naših prioritetnih nalog. Pred kratkim so se iz objekta
izselili bivši lastniki, kar je predstavljalo
kar veliko težavo, zdaj pa že pospešeno
delamo na preureditvi notranjosti stolpa in tudi na organizaciji dogodka, ki bo
v teh dneh. Prepričan sem, da bodo vsi
obiskovalci te prireditve prijetno presenečeni, kako dobro stolp zgleda in kakšne
možnosti nam še ponuja. Že vrsto let si
prizadevamo od države v last pridobiti
grad Socerb, a nam država nikakor noče
ugoditi. Mi pa bi ga radi uredili, ga potem
tudi tržili in v kolikor bi se to že pred leti
zgodilo, se najverjetneje z Glemom sploh
ne bi ukvarjali. Dejstvo pa je, da za še bolj
pospešen razvoj podeželja potrebujemo
tudi nek objekt, ki je zgodovinskega pomena, in ravno zato je ta stolp idealen.«
za koga obnovili vodovodne cevi po celi
občini, popolnoma preuredili vodarno
v Rižani, da imamo neoporečno vodo, ki
je iz pipe boljša kot vsaka kupljena voda?
Za koga smo kupili nova smetarska vozila, bolj ekološka, za koga smo kupili nove
avtobuse Mercedes euro 6, za koga iz leta
v leto, iz mandata v mandat urejamo kilometre in kilometre nove kanalizacijske
infrastrukture? Za koga v Centru mladih
Koper organiziramo preko 500 dogodkov na leto, za koga v MOK organiziramo
preko 1000 različnih dogodkov, tako kulturnih, družabnih kot seveda tudi športnih, za koga vsakodnevno čistimo morje,
vsakodnevno čistimo, pometamo in peremo ulice? Za koga, za koga, za koga?!?
A se vi hecate?!?! Ja, res je, vsa leta razvijamo tudi turizem, ki pomeni dodano
vrednost nekega prostora, kar so v prvi
vrsti spoznali tudi domačini, ki svoje proste zmogljivosti vedno uspešneje tržijo.
Da to drži, je dovolj pogled v statistične
podatke, ki pravijo, da je le v zadnjih štirih letih število ležišč namenjenih turistom
poskočilo za najmanj trikrat, ter da je samo
v apartmajih letos bivalo kar za sedemkrat
več gostov kot pred štirimi leti, in to ne le
KP-MOK Oktober 2018

v mestu, ampak tudi na podeželju. Domačini so veseli, to z vsemi štirimi podpirajo,
kajti to je lep dodatni prihodek, ki na relativno lahek način pomaga posamičnemu
gospodinjstvu uresničiti našo skupno vizijo, da bi vsi živeli v blagostanju.«
Kako odgovarjate tistim, ki omenjajo nesorazmerna vlaganja v mesto in zapostavljanje podeželja?
»No, to niti slučajno ni res. Situacija je ravno obratna. Je pa res, da je naše
podeželje izredno veliko. Mestna občina
Koper danes obsega 303,2 kvadratna kilometra površine in če to primerjaš le z
nekaj sto tisoč kvadratnih metrov mesta
in okolice, morja in podobno, je taka primerjava 'nefer' in nelogična. To je isto,
kot da celotno Ljubljano primerjate samo
s strogim centrom, s Tromostovjem, ne
pogledate pa na Ljubljano v celoti. Poglejte si Šiško, Vič, Moste-Polje, Fužine,
pa primerjajte sami. Tovrstne primerjave
niso realne, kajti do istih ugotovitev boste prišli tudi v Londonu, Parizu, Milanu, pa
tudi v vseh slovenskih občinah nasploh.

www.ekoper.si

Povprašajte
neobremenjene ljudi in ne le tistih
nekaj posameznikov, ki so
morda strankarsko obremenjeni. Pojdite pogledat,
kaj se dogaja v Marezigah,
v Šmarjah, v Dekanih, tudi
na Škofijah, skratka v vseh
krajevnih skupnostih, brez
ene same izjeme. Poglejte,
v kakšnem stanju so šole,
v kakšnem stanju so vaški
domovi, v kakšnem stanju
je infrastruktura, kako je s
turističnimi zmogljivostmi,
kako napredujejo naši vinarji, naši oljkarji in vsi
tisti, katerih dejavnost je
vezana na zaledje. Seveda
ne morem reči, da je vse
perfektno, nikjer na svetu
ni in tudi nikoli ne bo. Ni
perfektno, zato pa delamo,
mar ne? Dograjujemo šolo
v Šmarjah, na novo bomo
asfaltirali cesto skozi vas v
celoti, zgradili smo celotno infrastrukturo, v Hrva-
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tinih bomo preplastili cesto skozi središče oziroma mimo gasilskega doma, poleg
tega se s pomočjo evropskih sredstev
pripravljamo na nadaljevanje gradnje
slemenske ceste proti Kolombanu oziroma Čamporam, na Škofijah je zrasla mini
Bonifika, uredili smo velik del kanalizacije, dobili evropska sredstva za nadaljevanje, pripravlja se krožišče na državni
cesti pred šolo pri odcepu za Tinjan ... Že
štiri mandate delamo s polno paro, delamo non stop in če bi bilo vse perfektno,
nam tega ne bi bilo treba. Prav tako ne bi
bila potrebna vnovična kandidatura, kajti
tudi v naslednjih letih nameravamo delati s polno paro. Niti slučajno si ne delam
utvar, da imamo vse, da smo vse naredili
in da nam ter prebivalkam in prebivalcem
slehernega dela občine nič ne manjka. V
življenju je tako, da si ljudje želimo več, da
si postavljamo vedno nove izzive, pa tudi
vedno težje naloge in višje cilje. To je v
nas, to je v ljudeh. Kot je tudi dejstvo, da
smo ogromno napredovali na vseh področjih in na vseh območjih Mestne občine
Koper v celoti. Ne le v centru Kopra ali v
Semedeli, Žusterni, Šalari, Olmu, Prisojah,
Za gradom, v Bertokih, napredek je viden
prav povsod. In o tem lahko povprašate
vsakega ravnatelja, ravnateljico v naši občini, vsakega predsednika krajevne skupnosti. Prepričan sem, da boste dobili enak
odgovor. Razen od predsednika s Škofij,
seveda, ki ima s svojo ženo 'nadpredsednico' ambicije nesorazmerne z njegovimi
zmožnostmi.«

»Žal smo še vedno smo na sodišču zaradi nakupa Hotela
Koper, ki bi ga občina želela
popolnoma obnoviti, saj je ta
sedaj nedvomno ena največjih
sramot za mesto. Istočasno pa
se z lastniki pogovarjamo o obnovi njihovega drugega hotela.
Lastniki so nam obljubili, da
bodo Hotel Žusterna to zimo
obnovili. 'Bomo videli', je rekel
slep.«
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V zadnjem obdobju razburja predvsem letih na podlagi skrbno začrtanega
razvoja in ciljanih investicij v infraokrasitev. Kaj lahko poveste o tem?
strukturo prišli do tega, da smo
postali turistična občina. Turistič»To ni običajna novoletna ok- na sezona je bila živahna samo v
rasitev, kot jo želijo predstaviti nekateri poletnem času, od konca oktobra
mediji, ki pač še niso slišali za nič dru- dalje je bilo vse mrtvo. Turistično
gega kot samo za novoletno okrasitev in sezono smo želeli podaljšati tudi
se ljubljanskim lučkam, ki so že deset let v zimski čas, ko je bilo vse do lani
enake, še vedno čudijo in jih opevajo kot bolj mrtvo, ulice in trgi, posledično
vrhunec tehnološkega napredka. Skrat- pa tudi lokali, so bili prazni. Razka, fosili. Včasih je potrebno in pred- mišljali smo, kaj narediti, da bi se
vsem koristno oditi v svet, pogledati, kaj dogajalo tudi pozimi, da bi se ljudje
se tam dogaja. V Kopru smo v zadnjih sprehajali, družili in uživali tudi v
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pred veličastnimi instalacijami, skratka
v Kopru so uživali in vse to se je izkazalo kot enkratna reklama in promocija,
vsi pa se danes še kako dobro zavedamo pomena promocije in dobre reklame. Takoj smo ugotovili, da je to to in se
odločili, da gremo resno v ta segment.
Poiskali smo umetnika dizajnerja za dekorativno razsvetljavo, naredili načrt in
naročili nove elemente v vrednosti 500
tisoč evrov. S tem se bomo že letos pozicionirali zelo visoko na lestvici zanimivih mest vrednih ogleda v zimskem času.
Dodatna vrednost našega mesta zaradi
te investicije bo enormna, saj letos načrtujemo velik obisk, v prvi vrsti naših
občank in občanov, domačih slovenskih
obiskovalcev in prepričan sem, tudi obiskovalcev iz tujine. Ta medijski pomp
okrog domnevnega zapravljanja davkoplačevalskega denarja kar tako v tri dni
za neke brezvezne lučke, nam bo seveda
koristil, da se bodo rezultati te investicije
poznali še prej in še v večji meri kot smo

po prvotnem načrtovanju
sploh upali pričakovati.
Kaj bo iz tega nastalo v
naslednjih letih, ko bo teh
lučk in motivov še več,
si lahko samo mislimo. V
italijanski Salerno, ki velja za meko dekorativne
umetniške razsvetljave,
se zgrinja ves svet in sam
sem si šel to tudi ogledati. Noro, fantastično!!!
Razširili smo, zaenkrat še
makadamsko parkirišče v
Žusterni in kmalu boste
videli, da ne zaman. Pri
tem ne gre le za adventno okrasitev mesta, luči
so namreč postavljene
od oktobra do januarja,
gre za avtorske instalacije luči, kot jim pravijo, se
pravi za pravcate svetlobne umetnine. Tako je tudi

mrzlem obdobju leta. Začeli smo snovati
nov koncept osvetlitve, ne striktno novoletne, ampak tako imenovano avtorsko dekorativno razsvetljavo, avtorske
instalacije luči, kjer je možnosti res ogromno oziroma, mirno lahko rečem, kar
neizmerno. Lani smo naredili poskus,
nabavili smo nekaj kosov takšne dekorativne razsvetljave in ugotovili, da se je
obisk domačinov, pa tudi obiskovalcev,
znatno povečal. Tedaj smo v to vložili sto
tisoč evrov. Fotografije praznično osvetljenega Kopra so se pojavljaje na socialnih omrežjih, otroci, starši so se slikali
Župan Boris Popovič s svojimi otroki, Nikom, Tajem in Tio.

KP-MOK Oktober 2018

www.ekoper.si

11

POGOVOR Z ŽUPANOM
svetleča nogometna žoga,
postavljena na krožišču
pri banki, unikatna. Take
žoge ni za zdaj še nikjer
drugje, že danes pritegne
poglede mimoidočih, ko
bo osvetljena, pa bo še
neprimerno lepša in bolj
fascinantna.
Prepričan
sem, da bo nekaj podobnega kmalu tudi v bližini
stadiona Real Madrida in
Barcelone. Ha, ha.«
Po 16 letih pospešenega
razvoja si ljudje v Mestni
občini Koper prav gotovo
ne želijo vrnitve v čase zaspanosti in stagnacije. Vas
vnema še ni minila oziroma, kaj načrtujete za prihodnost?

Boris Popovič: »V Mestni občini vsa leta pospešeno razvijamo turizem. Želimo, hočemo in
delamo za to, da Mestna občina Koper postane prepoznavna turistična občina in mesto Koper
pomembno turistično središče, kar si pred 15, 16 leti niti zamisliti nismo mogli.«
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»Podrobne načrte
bomo predstavili v volilnem
programu, naj omenim le,
da smo tik pred tem, da
začnemo z gradnjo novih
neprofitnih
najemniških
stanovanj, stanovanj za mlade in oskrbovanih stanovanj
za starejše občane. Pred
kratkim smo v ta namen
po izredno ugodni ceni (41
eur/m2) odkupili zemljišče
Merkurja v Olmu. Pridobili bomo nove komunalne
priveze. Znano je, da smo
prejeli kar nekaj evropskih
sredstev za ureditev ribiškega pristanišča in da nam
je država ob tem predpisala, da se ribiških privezov, pa
čeprav so prazni, ne smemo
10 let dotikati oziroma jih
nenamensko uporabljati.
Ob tem smo ugotovili, da
Evropa predpisuje le petletno obdobje, tako, da smo
se državi pritožili, s pritožbo
uspeli in tako bomo lahko
proste priveze v ribiškem
pristanišču namenili za komunalne priveze. V načrtih

KP-MOK Oktober 2018

POGOVOR Z ŽUPANOM
Kako je s projektom Landmark?

Projekt Landmark

imamo tudi podaljšanje ribiškega pomola
za sto metrov, ki bo pomenil boljšo zaščito
pred valovi, lepši videz, novo promenado
ob morju in dodatne komunalne priveze.
Razmišljamo o novem centralnem zdravstvenem domu, ki si ga želi predvsem zdravstveno osebje in ki bi združil vse zdravstvo
na enem mestu, česar si želijo tudi uporabniki, podobno kot bodo vse državne institucije v objektu ob areni Bonifika. Zaključuje
se pokrit olimpijski bazen, kakršnega ni daleč naokrog, v kar se boste lahko prepričali
na otvoritvi 16. novembra. V kratkem naj
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bi nadaljevali z deli na hotelu, načrtujemo
ureditev cele vrste parkov, garažno hišo za
tržnico in na Muzejskem trgu. Pred kratkim
so začeli z obnovo Tomosovega bloka, ki
smo ga lani uspešno prodali. Popolnoma
na novo urejamo avtobusno postajo, ravno
tako železniško, za katero je država končno
dala zeleno luč, kmalu bomo pridobili izposojevalnico električnih koles. Ogromno
je še načrtov, projektov in programov za
naprej, obetajo se nam dobri, vedno boljši
časi.«
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»Še preden smo
sploh dobro začeli delati
na tem projektu, nas je z
neutemeljenimi argumenti javno napadel in okrcal
tedanji dekan fakultete
za arhitekturo v Ljubljani
Gabrijelčič, češ, kaj se to
pravi, da bomo v Kopru
gradili 300 metrov visok
stolp in da bi bilo vse,
kar je višje od 100 metrov za nas popolnoma
neprimerno. Poleg tega
v tistem času tudi ni bilo
toliko investitorjev, saj je
bila situacija v naši državi
zaradi pretiranega 'šparanja' takšna kot je pač bila,
zato smo se odločili, da
bomo s projektom nekoliko počakali. Ne glede na
vse, projekt ostaja še kako
aktualen, zanj se zanima
tudi že več potencialnih
investitorjev. Kot je znano, se danes za vlaganja v
Sloveniji in v Kopru zanima precej več investitorjev, kot še pred nekaj leti,
ko v Sloveniji praktično ni
bilo nobene tuje investicije. V zadnjem obdobju so
začeli v Slovenijo prihajati
tuji naložbeni skladi, tu so
pozitivni primeri, npr. Kitajci, ki so kupili Gorenje,
pa Outfit 7, sodelujejo s
Pipistrelom. Vse to zanimanje tujine se je začelo
dogajati v zadnjem obdobju. Poleg tega projekta
pa smo prav v zadnjih mesecih začeli razvijati čisto
novo zgodbo, popolnoma
nov projekt, ki bi lahko bil
podlaga za še neprimerno
večjo investicijo. Gre za
idejo, ki ima zgodovinsko
podlago – za zgodbo ladje
Rex. Vemo, da je bila ladja

13

POGOVOR Z ŽUPANOM

Boris Popovič o stolpu miru: »Pogodba s projektantom je že zdavnaj podpisana, projekti se delajo in menim, da bo v kratkem
tudi že gradbeno dovoljenje. Sledi razpis za izbor izvajalca in nato še nadzornika ter gradnja. Upam, da bo stolp končan do
konca naslednjega leta.«

Rex italijanska potniška ladja, ena najbolj
modernih v času pred II. svetovno vojno,
tri leta nosilka modrega traku, kar je pomenilo, da je uradno najhitrejša na svetu, da so jo med vojno zbombardirali in
jo potopili ravno v našem morju, tik ob
obalni cesti Koper-Izola. Tako je vzniknila velikopotezna zamisel o obuditvi ladje
Rex. Seveda gre za novo ladjo, postavljeno na mestu, kjer se je prvotni Rex potopil. Novi Rex je zamišljen kot kompleks,
v katerem bodo kinodvorane, gledališče,
hotel, restavracije in drugo. Prepričan
sem, da je možno iz te zgodbe narediti
nekaj izjemnega, nekaj kar bo privabljalo
ljudi iz celega sveta, še posebej zato, ker
temelji na resničnem zgodovinskem dogodku. Strokovnjaki iz različnih strok so
že na delu in pripravljajo prve zasnove
in tehnične rešitve, saj gre tudi v tehničnem smislu za velik izziv. Izzivi so namreč
gonilo razvoja. Poglejmo le, kaj so v svojem času naredili Benečani, tudi pri nas v
Kopru, ali pa kaj je zgradila bivša Avstro-Ogrska v Trstu. Pri tako monumentalnih
objektih ne gre za postavljanje spomenikov županu, sploh ne, gre za to, da skupaj ustvarimo nekaj velikega, neko novo
zgodbo, ki se bo zapisala v zgodovino.
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Ali morda kdo ve, kdo je bil župan Pariza, ko se je gradil Eifflov stolp?
Prav nihče! Eifflov stolp pa pozna skorajda že vsak otrok. Sam neprestano
razmišljam o tem, kako bi se lahko v
svetu dokazali, naredili tu pri nas nekaj
prepoznavnega in potem naše uspešne
zgodbe prodajali tudi v svet, namesto,
da tičimo doma in razmišljamo le o tem,
ali bo ali ne bo za minimalno plačo.«
Kako je s stolpom miru?
»Pogodba s projektantom je že
zdavnaj podpisana, projekti se delajo in
menim, da bo v kratkem tudi že gradbe-

no dovoljenje. Sledi razpis
za izbor izvajalca in nato
še nadzornika ter gradnja.
Upam, da bo stolp končan
do konca naslednjega leta.
Pridobili smo že nepovratna evropska sredstva v
višini 3.070.000 evrov. To
bo poneslo Koper v neke
nove razsežnosti, na nek
nov nivo, v družbo mest,
ki se pospešeno razvijajo
in s katerimi sodelujejo
največja imena sodobne
arhitekture
današnjega
časa, tako imenovani su-

»Zdaj imamo nove plane, nove projekte in gremo naprej. Človek
ni nikoli zadovoljen. Poglejte, kaj smo naredili z novo centralno
čistilno napravo. Morje je prekrasno, čisto, kristalno čisto. Ljudje
se čudijo. Pričeli smo z urejanjem plaž po celotni dolžini naše občine, vse do meje z Izolo. To bo tako lepo, da bomo mislili, da smo
v filmu. Pričakujem, da bo že naslednje leto ob celotni naši obali
polno ljudi in da se bodo iz Dubrovnika, kar sem enkrat že tudi
obljubil, hodili kopat k nam.«

www.ekoper.si
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per arhitekti oziroma 'archi starrs'. Za prebivalce
najgosteje
poseljenega
koščka naše občine bo to
pomenilo ogromno dodano vrednost, saj jim bo logističen dostop do morja,
do starega mestnega jedra
približan, olajšan in tako
atraktiven, da se bo vrednost nepremičnin na tem
območju znatno povečala.
Ljudje bodo to povezavo z
modernimi dvigali še kako
s pridom uporabljali, tako
peš kot z rolerji, kotalkami, otroškimi vozički, kolesi. Lažji dostop do morja bodo seveda s pridom
uporabljali tudi invalidi in
starejši občani. Seveda pa
bo vse skupaj zelo zanimivo tudi za turiste in priložnosti bodo tudi v tem delu
občine narasle.«

Anomalije sistema
»Prijav na zadnji razpis za neprofitna stanovanja je bilo res veliko, vendar je potrebno povedati, da je med
prosilci najmanj polovica takih, ki so šele pred kratkim prišli živet v Koper. Toda, kaj hočemo, tudi s tovrstnimi
težavami se ukvarjamo v naši občini in jih tudi uspešno rešujemo. Tako smo že v mojem drugem mandatu s
pospešeno stanovanjsko gradnjo rešili stanovanjski problem velike večine tedanjih prosilcev, a jih je danes
spet veliko.
Vprašanje pa je, ali res vsi prosilci, ki so danes na listi, potrebujejo neprofitno stanovanje. Sistem dodeljevanja neprofitnih stanovanj ima namreč vrsto anomalij. Poglejmo konkreten primer: na nedavnih volitvah za
Državni zbor je na listi SDS kandidiral podjetnik, ki ima 60 zaposlenih, vozi avto prestižne znamke Mercedes,
hvali se z zelo visokim dobičkom svojega podjetja, ki opravlja t. i. IPS storitve v Luki Koper. In veste, kje živi ta
nadvse 'uspešen' podjetnik? V občinskem neprofitnem najemniškem stanovanju. Se vam zdi to v redu? In to
še zdaleč ni edini tovrstni primer. Kar nekaj je tudi luških delavcev, ki imajo danes zelo visoke prihodke in so
še vedno v neprofitnih najemniških stanovanjih, kjer plačujejo vsega 2,7 evra najemnine na kvadratni meter.
Če bi lahko natančno preučili listo prosilcev, bi ugotovili marsikaj zanimivega o teh ljudeh , ki se 'šlepajo'. V
občini lahko na ta način zgradimo še 50 tisoč stanovanj, pa se bo na listo prijavilo novih 100 tisoč prosilcev
in spet nam bo manjkalo novih 50 tisoč stanovanj.
Občina gradi socialna oz. neprofitna stanovanja, ampak potrebuje tudi več pristojnosti z vidika nadzora pri
dodeljevanju le-teh. Imeti moramo možnost vpogleda v to, ali nekdo res potrebuje neprofitno stanovanje, saj
smo le na ta način lahko prepričani, da ga dobijo tisti, ki ga res najbolj potrebujejo. Hkrati pa bi morali imeti
tudi možnost spremljati najemnikov socialni položaj in morebitno spremembo višine njegovih prihodkov, ker
je ta ključna za upravičenost do stanovanja. V primeru, da nekdo uspe izboljšati svoj finančni položaj, bi bilo
prav in pošteno, da se preseli v običajno stanovanje, občina pa lahko neprofitno stanovanje odda nekomu, ki
ga nujno potrebuje. Do verodostojnih podatkov je zelo težko priti, a ne glede na to, bomo seveda še naprej
gradili neprofitna najemniška stanovanja in kar je najbolj pomembno, gradili bomo stanovanja za mlade družine. V načrtu imamo tudi varovana stanovanja.«
KP-MOK Oktober 2018
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»Ljudje od nas pričakujejo rešitve,
ne birokratskega sprenevedanja«
Z direktorico občinske uprave Mestne občine Koper Sabino Mozetič smo se pogovarjali o delu občinske uprave, o razvoju, potrebni
zamenjavi čipov, pa tudi o »Indijancih,« prestavah in sklepnem računu. »Naložbe, ki se zdaj zaključujejo, so plod večletnega dela,
zato je govorjenje, da se delajo zaradi volitev, zelo neresno in podcenjevalno do zelo strokovno opravljenega dela,« pravi.
Štirje mandati v funkciji direktorice občinske uprave lahko na prvi pogled res delujejo
kot dolgo obdobje, vendar so hkrati bili tako
intenzivni, da so spomini na obdobje dela v
občini pred letom 2002 še vedno prisotni in
nikoli ne bom nehala ponavljati, da je razlika v
delu naravnost ogromna.
Sicer se je v vseh teh letih kadrovska
struktura nekoliko spremenila, pridobili smo
nekaj novih, mladih moči, nekaj sodelavcev se
je upokojilo ali iz drugih razlogov odšlo drugam, vendar je ogrodje zaposlenih, še posebej
to velja za vodje uradov, praktično nespremenjeno, kar pomeni, da se je samo in izrecno z
drugačnim načinom vodenja, ki ga je vpeljal
tedaj novi župan Boris Popovič, spremenil tudi
način dela.
In prav način vodenja, jasni cilji ter jasne
usmeritve vodstva občinske politike so za kakovostno in učinkovito delo občinske uprave
najbolj pomembni.

Sabina Mozetič
Direktorica občinske uprave ste že skoraj 16
let, pred tem ste bili vodja občinskega urada
za nepremičnine. Nekoč ste dejali, da je bilo s
prihodom Borisa Popoviča treba dati v šesto
prestavo. V kateri prestavi delate zdaj?
»Res je, trenutno, a s tem še zdaleč ne mislim na mesec volilne kampanje, ampak najmanj
na celo letošnje proračunsko leto, je v občinski
upravi Mestne občine Koper delovni utrip izjemno intenziven. V avtomobilističnem žargonu,
ki je blizu županu Borisu Popoviču, je to resnično sedma, osma ali še kakšna višja prestava …
Zahtevnost projektov in drugih nalog, ki jih
izvaja občina, se je v zadnjih 16-tih letih zelo povečala, zato lahko rečem, da smo vsi v občinski
upravi zelo ponosni, ko se ozremo nazaj in okrog sebe in vidimo, kaj vse se je v teh letih ne le
zgradilo, ampak dejansko spremenilo.
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»Še se spominjam obdobja pred letom
2002, dolgotrajnih sestankov, praviloma
brez končnih odločitev oziroma kar je bilo
še slabše, s političnimi odločitvami, ki so
se spreminjale prek noči, odvisno od tega,
kateri partner tedanje koalicije (SD ali
LDS) je skušal uveljaviti svojo besedo. Koliko nepotrebnega dela je bilo takrat, koliko predlogov, osnutkov različnih odlokov,
aktov oz. dokumentov je končalo v košu za
smeti, ker se “politika” pač ni uskladila,
koliko dragocenega časa je šlo v nič, ko bi
se moralo delati v korist občank in občanov pa smo delali samo, da smo … Seveda
moraš kot občinska uprava upoštevati to,
kar ti naloži politika, a če je to vsak dan
drugače ali pa če konkretnih odločitev
sploh ni, se to odraža v počasnem delu,
posledica pa je zaostanek v razvoju, kar
se je v tedanjem Kopru videlo na vsakem
koraku. Sivo pristaniško mesto, slabe ceste, neurejen promet, prazne ulice, nedelje,
kot bi bilo mesto izumrlo …«

www.ekoper.si

Po prihodu župana Borisa Popoviča se je vse radikalno
spremenilo, kar je pomenilo
za občinsko upravo veliko več
dela, ki pa je imelo svoj smisel.
Tudi sami smo prišli do spoznanja, da kot uprava veliko zmoremo, da smo sposobni, delavni,
da imamo veliko znanja. Skratka
celoten razvoj, ki se je zgodil v
minulih 16-tih letih, je plod dela
praktično iste ekipe. Je pa bilo
potrebno korenito spremeniti
način razmišljanja, obrniti sklepni račun (še ena zelo priljubljena županova prispodoba),
da smo lahko sledili razvojnim
načrtom in viziji, ki jo je imel
župan izdelano že od vsega začetka.
Da zaključim to misel,
tempo dela je res hiter, vendar
je hkrati to skorajda že normalen tempo dela v občinski upravi MOK. Drugačnega načina si
mnogi od nas sploh ne predstavljamo več, da ne govorimo
o tem, da si ga niti ne želimo.«
Župan Boris Popovič zaposlenim večkrat reče moji Indijanci, v javnosti pa se v zadnjih
dneh skuša ustvariti vtis, da na
občini vlada strahovlada. Kaj
menite o tem?
»Župan Boris Popovič
uporablja zelo slikovit jezik, z
nekaj frazami, ki pa niso prazne
puhlice, veliko pove in tisti, ki
smo njegovi sodelavci že vrsto
let, dobro vemo, zakaj in kdaj
nam kaj želi povedati. Velikokrat
je tako npr. rekel, da je ljudem
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v občinski upravi “zamenjal čipe”, kar prevedeno
pomeni to, da nam je pomagal, da smo spremenili
način razmišljanja pri delu, da nam je vcepil, da je
potrebno nek problem vzeti kot izziv, se potruditi,
da najdemo rešitev in ne na prvem koraku obstati, češ da se tega ne da narediti, da ni možno.«
»To da se nekaj “ne da” je namreč zelo
pogost odgovor v celotnem javnem sektorju v naši državi, v MOK nismo bili v
tem smislu nobena izjema, je pa dejstvo,
da smo to miselnost spremenili in to prav
zaradi veliko večjega zavedanja, da smo
v službi ljudi, da ljudje, ki nas plačujejo,
od nas potrebujejo rešitve in ne birokratskega sprenevedanja. In ta proces, ki se je
v naši občinski upravi zgodil, župan imenuje “sprememba oz. zamenjava čipov”.
Tudi to, da smo njegovi “Indijanci” smo
že tolikokrat slišali, da je to postalo že
neke vrste ljubkovalno ime.«
To pa ne pomeni, da se ne zavedamo, da se
še dogajajo napake pri delu, da bi lahko določeni
postopki bili izvedeni še v krajšem času, skratka, da
so primeri, ko je kritika župana docela upravičena.
O strahovladi v občinski upravi zdaj slišimo in
beremo v medijih prvič v vseh teh letih, v občinski
upravi namreč tega nikoli ni bilo in ni. V vseh letih županovanja Borisa Popoviča ni bilo ene same prijave
mobinga ali česa podobnega, ravno obratno, osebno menim, da bi včasih bila potrebna ostrejša kritika
posameznega uradnika, pa je župan tisti, ki sprejme
nase posledice določenega nepravilnega dejanja.
Ko nam župan reče, da smo Indijanci, gre za
to, da želi v nas zbuditi še več volje do dela, predvsem pa še več želje po znanju in napredovanju, da
se ne ustavimo na točki, do katere smo prišli, ampak, da vedno stremimo k napredku. Župan Boris
Popovič izjemno ceni znanje in spoštuje ljudi, ki so
na posameznih področjih strokovnjaki in ki so v
svojem življenju kaj pomembnega dosegli. Zelo rad
se z njimi pogovarja, pa naj gre tu za nove tehnologije s področja informatike, nove tehnologije na
področju mobilnosti, arhitekte s svežimi idejami, ali
pa glasbenike, zgodovinarje, inženirje, matematike,
fizike in še bi lahko naštevala, skratka za izjemne ljudi, od katerih se, kot sam reče, lahko uči in ki lahko
s svojimi smelimi in inovativnimi idejami pomagajo
pri razvoju občine. In prav znanje in uvajanje novih
pristopov poudarja tudi v odnosu do nas, zaposlenih v občinski upravi. Če kdaj dvigne svoj glas, ga
le zato, ker meni, da bi lahko bili še boljši in da se
prekmalu zadovoljimo z doseženim.
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»Trditev, da nas župan ustrahuje, ni le
neresnična, ampak se njena neresničnost
odraža tudi v tem, da smo pri svojem delu
samostojni, da nikoli ni posegal v posamezne postopke in strokovne odločitve.«
Župan sprejema odločitve, v katere sodi
priprava proračuna, priprava razvojnih načrtov
investicij, kar je hkrati tudi glavni del vsakokratnega volilnega programa, s katerim nastopi
na volitvah, od tu dalje pa je izpeljava vseh potrebnih postopkov v domeni strokovnih služb.
Seveda župan pričakuje in zahteva poročanje o
poteku posameznih projektov, vendar je vprašanje strokovnosti in pravilnosti vedno na prvem
mestu.«
Znano je, da je koprska občina vseskozi razvojno naravnana, pa vendarle vam nekateri očitajo, da so nove pridobitve plod predvolilnih
bonbončkov. Ali v občinski upravi v zadnjih
mesecih res hitite z uresničevanjem projektov?
»Naložbe, ki se v tem letu zaključujejo, so
plod večletnega dela, še posebej to velja za tiste,
ki so največje, finančno in investicijsko najbolj
zahtevne. Vse večje naložbe so sofinancirane
tudi s strani države ali evropske skupnosti, zato
morajo biti vsi tovrstni projekti skladni s smernicami, evropskimi direktivami in usklajeni z državnim razvojem tako, da je govorjenje, da se
delajo zaradi volitev, zelo neresno in podcenjevalno do zelo strokovno opravljenega dela. Tisti,
ki ne pozna dela v javni upravi, si težko zamišlja,
koliko dela, koliko dokumentacije je potrebno
izdelati, da se prepriča ocenjevalce projektov,
da je npr. pokrit olimpijski bazen investicija, ki
zasleduje kazalce upravičenosti in izpolnjuje
pogoje za sofinanciranje. Vsi tovrstni projekti
se sestavljajo tri, štiri leta in nekateri bodo do
konca tega leta zaključeni in predani namenu,
še veliko drugih projektov pa je v različnih fazah izvedbe, tako da absolutno ne drži, da se bo
s koncem tega mandata delo v občinski upravi
ustavilo. Projekti, kot so obnove šol, vrtcev, ceste, kanalizacije, to vse so projekti, ki so stalnica
razvoja občine že vseh 16 let. Glede na prioriteto posamezne naložbe, pridobitev gradbenih
dovoljenj, zagotovitev nepovratnih sredstev, se
tako povsod , kjer je le možno, oblikujejo štiriletni in letni plani, tako, da je vse to, kar je bilo
in še bo letos zaključeno, rezultat dobrega planiranja.«
www.ekoper.si

Kako odgovarjate tistim, ki vam
očitajo visoko zadolženost, razmetavanje denarja, zanemarjanje podeželja na račun mesta?
»Mestna
občina
Koper je občina z 22 krajevnimi
skupnostmi, občina z zelo razvejano infrastrukturo, z velikim
številom naselij, kar je vse potrebno upoštevati pri načrtovanju investicij in pri oblikovanju
razvoja občine nasploh. Trditev,
da je podeželje zanemarjeno, se
nam v občinski upravi, ki se vsakodnevno ukvarjamo z množico
problemov in odprtih vprašanj,
vezanih na življenje ljudi prav na
podeželju, zdi le neke vrste grda
žaljivka. Podeželje naše občine je
živo, zelo lepo urejeno, kar priznavajo tako turisti, ki te kraje
radi obiskujejo, kot tudi ljudje iz
drugih delov Slovenije, ki poizvedujejo po možnostih nakupa
nepremičnin, saj si želijo živeti
v tem čudovitem, mediteranskem okolju. Vseh 16 let je delo
in sodelovanje praktično z vsemi
krajevnimi skupnostmi, predsedniki svetov krajevnih skupnosti,
odlično. Prisluhnemo njihovim
predlogom, saj na terenu najbolje poznajo potrebe svojega kraja
in ljudi ter njihove pobude redno
uvrščamo v proračune.
»V letošnjem letu smo tako
zelo zadovoljni z dosežkom, da smo zaključili z
gradnjo vodovoda na vseh
območjih in v naseljih, ki
morajo biti v skladu z zakonodajo priključena na
javno omrežje. Ne glede na
to zakonsko izpolnitev, pa
se zavedamo, da je nekaj
hiš še izven vodovodnega
sistema in vemo, da nas
v prihodnosti to še čaka,
kljub temu, da je oskrba
z vodovodom v takih primerih finančno izjemno
draga.«
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Podobno je tudi v primeru
gradnje kanalizacijskega omrežja. Zaradi razpršenosti naselij
in hiš, je gradnja te infrastrukture zelo draga in dolgotrajna,
zato je bila pravilna odločitev,
da naredimo vse, kar je v naših
močeh, da za ta namen pridobimo nepovratna sredstva, kar
nam je prav pred kratkim tudi
uspelo.
V naslednjih treh letih
bodo tako vsa naselja, za katera
zakonodaja zahteva, da so priključena na centralno čistilno
napravo, nanjo tudi priključena.
Celoten projekt za dokončanje
kanalizacije na Škofijah, Bertokih in Hrvatinih je vreden več
kot 15 milijonov evrov, od katerih bo dobrih 8 milijonov evrov
nepovratnih sredstev. Za kraje
oziroma za posamezne objekte,
kjer javna kanalizacija oziroma
priključitev na centralno čistilno napravo nista predvideni, pa
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je občina predvidela ukrep subvencioniranja malih čistilnih naprav in v ta namen sprejela ustrezen
odlok, prvi razpis pa bo že v kratkem tudi objavljen. Poleg izgradnje infrastrukture na področju
vodovoda in kanalizacije ter prenove cest, skrbimo na podeželju tudi za obnovo vrtcev in šol,
samo letos so tako novi vrtec dobili v Dekanih,
šolo na Škofijah smo temeljito obnovili, končuje se gradnja prizidka v Šmarjah, ob tem pa je v
vsaki krajevni skupnosti še vrsta večjih in manjših
naložb v vaške in kulturne domove, igrišča, javno
razsvetljavo, gasilske domove, gasilska vozila itd.
Seznam vseh naložb, ki smo jih v 16-ih letih izpeljali po posameznih krajevnih skupnostih, je zelo
obsežen, je pa dejstvo, da se velika večina prebivalcev občine vsakodnevno vozi ali v službe ali
v šole ali po nakupih in drugih opravkih v mesto
in da mora biti zato mestna infrastruktura taka,
da pokrije potrebe prav vseh občank in občanov.
Mesta Koper prav gotovo ne razvijamo samo za
dobrih 5000 prebivalcev krajevne skupnosti Koper center, česar se dobro zaveda tudi večina naših občank in občanov MOK, ki zelo radi pridejo
v mesto tudi na razne prireditve in dogodke, ali
pa kar tako, na kavo, kot mi radi rečemo. In tako,
kot radi krajani iz podeželja pridejo v mesto in so
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ponosni na njegov lep in urejen videz, se tudi tisti
iz mesta in primestnih naselij zelo radi podajo na
naše podeželje, na obisk k sorodnikom in prijateljem ali na izlet, pohod, dobro kosilo v eno od
številnih odličnih gostiln. Skratka, mesto in podeželje v naši občini še vedno živita v sožitju in mi,
ki v občinski upravi delamo, smo enako ponosni
na dosežke in naložbe na podeželju kot na tiste v
mestu Koper, saj prav vse bogatijo našo občino.
In če tu nadaljujem, občina Koper je bogata,
ima visoke prihodke, ki omogočajo financiranje
vseh javnih služb, za katere je občina sama oz.
prek svojih javnih podjetij in zavodov zadolžena,
in to ne samo za izvajanje primarnih dejavnostih,
na veliko področjih so namreč storitve nadstandardne. Prav tako nam prihodki omogočajo investicijsko rast in pa tudi redno odplačilo dolga.
Najem kreditov za občino ni nič drugačen, kot
je najemanje kreditov pri podjetjih ali pri fizičnih
osebah, le da je pri občinah veliko bolj reguliran
in nadzorovan. Občina se je zadolžila v obdobju
2006-2010, v času, ko je bila v Sloveniji gospodarska kriza, ko država ni izvajala svojih investicij.
S tem, ko je občina ubrala drugačno pot, ko se
ni odločila za zaustavitev razvojnega cikla, smo
občankam in občanom zagotovili infrastrukturo,
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podajanje informacij na tak način, da jih preprost
človek ne razume. Za občana in občanko občine
je po mojem mnenju prav, da ve, da bo občina
skladno s kreditnimi pogodbami kredit vrnila, da
ima zadostne prihodke, ki ji poleg tega omogočajo nove investicije, da so bili krediti porabljeni za
naložbe, ki jih uporabljamo vsi in da denar ni šel za
plače uradnikov ali kaj drugega.«
Katere pa so aktualne naloge in kaj vas čaka v
prihodnje?

ki jo danes že skorajda 10 let
koristimo. Vsi smo že pozabili,
kakšne cestne zastoje smo imeli v Kopru, kako smo čakali na
semaforjih, kakšen gasilski dom
smo imeli, kako slabe pogoje
je imel zdravstveni dom, da ne
govorimo na kakšnih športnih
površinah so trenirali naši otroci in športni klubi … Za tovrstne
dobrine je občina najela kredit
in lizinge, kar je bilo nujno potrebno. Odplačilo kredita za občinski proračun ne predstavlja
težav, obresti smo v letošnjem
letu drastično znižali, prav tako
se znižuje glavnica, trenutna
zadolženost pa je že tako znižana, da bi občina po merilih
Ministrstva za finance lahko najela nove kredite v višini okrog
20 milijonov evrov. Žal se vsaj
pred vsakimi volitvami pojavijo
številke o tem, koliko je vsak
Koprčan zadolžen, kar pa je očitno zavajanje javnosti oziroma
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»Že uvodoma sem povedala, da se nekatere
naložbe v letošnjem letu res zaključujejo, vendar
“spanja na lovorikah” za občinsko upravo ni, saj je
nalog v teku resnično veliko. Glede na dejstvo, da
smo zelo uspešni pri črpanju evropskega denarja,
smo veliko bolj kot na obdobje lokalnih volitev vezani na obdobje evropske perspektive 2014-2020,
kar pomeni, da projekti potekajo tako, da se nekateri letos šele začenjajo. Izpostavila bi ukrepe
trajnostne mobilnosti, ki so že v tej evropski perspektivi zahtevani, še bolj pa jim bomo morali slediti v prihodnje. Tako smo na podlagi že sprejetih
investicijskih načrtov začeli izvajati več ukrepov, ki
bodo vidni v naslednjih dveh do treh letih, in sicer
posodobitev glavne avtobusne postaje, ki se ji s
prenovo poslopja železniške postaje pridružuje
tudi država, vzpostavitev sistema izposoje koles,
kjer bodo na razpolago tudi električna kolesa,
posodobitev javnega mestnega prevoza, ki se obrača k električnim avtobusom - prvi avtobusi so
predvideni že v naslednjem letu, postopoma pa
bodo električni vsi. S partnerji v projektu EDISON
občina vzpostavlja sistem izposoje električnih avtomobilov v mestu (car sharing), v drugem letu
se pričenja gradnja vertikalne mobilne povezave
do Markovca, za kar je projektiranje že v teku, poleg gradnje garažne hiše pod Muzejskim trgom,
ki bo stekla letos, bo v naslednjih letih dokončno umeščena v prostor tudi velika garažna hiša
za tržnico tako, da se bo nov mestni park lahko
še povečal, v sklopu prostorske ureditve območja ob Ferrarski cesti pa bo umeščena v prostor
tudi garažna hiša za poslovnim objektom Barka.
V sodelovanju z državo in koncesionarji si bomo
prizadevali izboljšati in povečati prihode avtobusov tudi na primestnih linijah, od večjih naložb v
naslednjih letih pa bi omenila še dokončanje nasipa med izlivom Badaševice in novim kompleksom vodnih športov, kjer imamo že gradbeno
dovoljenje in kjer se bodo obalne rekreacijske
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površine bistveno povečale, postopno, premišljeno urejevanje plaže ob obalni cesti Koper - Izola z
lepšimi dostopi do morja in ležalnimi površinami,
potrebna prenova Šmarske, sicer državne, ceste,
ki se začenja prihodnje leto. Z delno vkopano cesto, dvema novima krožiščema bo nova pridobitev
končno odpravila kolone, ki smo jim priče vsako
poletno sezono. Prav se naslednje leto začenja
gradnja oz. razširitev Bertoške vpadnice, ki predvideva gradnjo dodatnih dveh pasov, kar bo tudi
zelo olajšalo vožnjo, ki je danes zaradi ogromnega
števila tovornjakov, zelo obremenjujoča. Pomemben je tudi dogovor z Luko Koper, ki bo v nekaj
letih zapustila kamionski terminal v Kopru, zgradila dva nova vhoda (eden, na ankaranski strani
se že gradi), s čimer bo tudi ta vzhodni del mesta
bistveno razbremenjen prometa. Intenzivna gradnja bo potekala tudi na stanovanjskem področju,
tako neprofitnih stanovanj, stanovanj za mlade in
varovanih stanovanj, preučujejo se tudi zamisli
glede gradnje še enega doma za starejše občane .
Poleg investicij pa je v načrtih občine še
ogromno drugih idej, zamisli, nekatere so že v
izvajanju, druge še v proučevanju. Prav gotovo
bo v naslednjih letih zelo pestro tudi na področju kulturnega dogajanja, različnih turističnih prireditev tako v mestu, kot v zaledju, ki jih občina
sofinancira in drugače podpira, z izgradnjo pokritega olimpijskega bazena in modernega vodnega
centra pa se zaokrožuje še odlična športna infrastruktura, ki poleg rekreacije in treningov ponuja
idealne možnosti za organizacijo tekmovanj na
najvišjih ravneh. Optimistična je tudi prihodnost
Kopra z vidika prihoda potniških ladij, po napovedih ladjarjev namreč Koper še naprej ostaja trdno
zasidran kot destinacija v Severnem Jadranu, kar
pomeni, da se bo število turistov še povečevalo…
Seveda pa ostaja glavna naloga občinske
uprave servis občankam in občanom, servis, ki
mora biti hiter, odziven, učinkovit in prijazen, za
kar pa si v občinski upravi Mestne občine Koper
pod vodstvom župana Borisa Popoviča vsakodnevno prizadevamo, seveda v pričakovanju, da
je naše skupno delo vidno in prepoznavno.«
»Vse večje naložbe so sofinancirane tudi s
strani države ali evropske skupnosti, zato
morajo biti vsi tovrstni projekti skladni
s smernicami, evropskimi direktivami in
usklajeni z državnim razvojem, tako da je
govorjenje, da se te izvajajo samo zaradi
volitev, zelo neresno in podcenjevalno do
zelo strokovno opravljenega dela.«
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Občina pri denarju kot vsako
gospodinjstvo
»Na prvem mestu med mestnimi občinami. Koprčani zadolženi
do vratu. Le pet občin je slabše uvrščenih. Vsak prebivalec
je dolžan blizu tisoč evrov.« Take in podobne trditve lahko
beremo v teh dneh v medijih in na socialnih omrežjih, njihova
intenziteta pa, čim bolj se bližajo volitve, strmo narašča. A
treba si je naliti čistega vina.
Da, Mestna občina
Koper je zadolžena in zadolžila se je v času gospodarske krize, s čimer je preprečila, da bi se razvoj ustavil.
Da, statistično je zadolžitev
na prebivalca dobrih 700
evrov, a dejstvo je tudi, da
to ne pomeni, da bo moral
ta denar, kot pravi koprski
župan Boris Popovič, jutri vsak občan potegniti iz
lastnega žepa. Mestna občina Koper je stabilna, močna
in razvojno naravnana občina, ki je dolg v zadnjem
letu med vsemi slovenskimi
občinami najbolj zmanjšala,
uspela je znižati celo obresti, vse obroke, izvajalce in
obveznosti pa redno plačuje. Za zdravje na področju
financ Mestne občine Koper
se nikomur ni treba prav ničesar bat, kar dokazujejo
finančni podatki in uspešno

Posojila je koprska
občina najela v času
pred ustanovitvijo občine Ankaran in ker je
imela Mestna občina
Koper tedaj približno
3000 prebivalcev več,
se tudi številka dolga ustrezno zmanjša.
Prihodki na občana
Mestne občine Koper
znašajo 1088,31 evra.
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uresničeni proračuni skozi
vsa leta.
V zadnjem času sicer tudi mediji bolj objektivno pišejo o dolgovih
slovenskih občin. Kot kaže,
so po letih suhih krav in Pahorjevega varčevanja, vendarle razumeli, »da skupaj z
zadolževanjem rastejo tudi
sredstva za investicije,« kot
so zapisali v časopisu Delo.
V slednjem so pred mesecem dni pod drobnogled
postavil predvsem Mestno
občino Ljubljana, ugotovili,
da Ljubljana ostaja druga
najbolj zadolžena mestna
občina za Mestno občino
Koper, vendar so ob tem
zapisali tudi, da je med leti
2014 in 2017 zadolženost
zmanjšalo kar osem od enajstih mestnih občini. »Najbolj, za 18 odstotkov, pa je
uspelo dolg zmanjšati prav
Mestni občini Koper,« so
izpostavili. Zanimiva je tudi
izjava predsednika Obrtne
zbornice Slovenije Branka
Meha: »Če gre za zadolževanje za investicije in projekte,
ki izboljšujejo kakovost infrastrukture in krepijo kakovost življenja, potem je to
prava smer. Problematično
bi bilo zadolževanje za tekoče poslovanje.« Na tem
mestu javnega dolga države,
ki znaša 32 milijard evrov,
kar v povprečju pomeni
15.628 evrov dolga na prebi-

MESTNA OBČINA
KOPER NI
PREZADOLŽENA !

Finančno zdravje občine je stabilno, saj je prav koprska občina ena
redkih v Sloveniji, ki redno in sproti pokriva vse zapadle tekoče
obveznosti, poleg tega pa uresničuje tudi ambiciozne razvojne
projekte za izboljšanje javnega standarda prav vseh občanov.
PREDVIDENO
STANJE
ZADOLŽENOSTI NA
DAN 31.12.2018

30.867.220
EUR

71.400.000
EUR

PRORAČUN
MESTNE OBČINE
KOPER ZA LETO
2018

V LETOŠNJEM LETU
BO OBČINA ZA
NAJETA POSOJILA
ODPLAČALA
PREDVIDOMA 2,66
MILIJONA EVROV.

TO PREDSTAVLJA
ZGOLJ 3,7ODSTOTNI DELEŽ
LETOŠNJEGA
PRORAČUNA
OBČINE

51 EVROV
LETNO
NA OBČANA
ZA ODPLAČILO
DOLGA
LETNI
PRIHODKI
NA OBČANA:
1088,31 EUR

ČE ZNESEK LETNEGA
ODPLAČILA DOLGA
OBČINE ZA LAŽJO
PREDSTAVO
PRERAČUNAMO NA
OBČANA,
PREDSTAVLJA TO
LETNO 51 EVROV,
MEDTEM KO OBČINA
SKUPNO IZ
PRORAČUNA NAMENI
VEČ KOT 1.608
EVROV JAVNE
PORABE NA OBČANA

Obremenitev občine za odplačilo dolga kot javne institucije je nizka
in obvladljiva.
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Vilma Milunovič: »Če znesek letnega odplačila dolga občine za lažjo predstavo preračunamo
na občana, predstavlja to letno 51 evrov na občana, medtem ko občina skupno iz proračuna
nameni več kot 1.608 evrov javne porabe na občana za vse storitve, šolstvo, vrtce, kulturo
šport, ceste, urejanje prometa, urejanje komunalnih storitev. To nam pove, da je obremenitev občine za odplačilo dolga kot javne institucije - nizka in popolnoma obvladljiva.«
valca ne bomo omenjali.
Sprejeti proračun
Mestne občine Koper za letošnje leto obsega 81,1 milijona evra odhodkov, od katerih je več kot 41,4 milijona
evra namenjenih investicij-

skim izdatkom. Na osnovi
tako zasnovanega proračuna lahko rečemo, da je investicijski ciklus v letošnjem
letu v polnem zagonu, saj se
izvajajo oziroma so se izvedli številni novi projekti in na-

Izhajajoč iz dobre strukture občinskih virov koprska občina vsa leta, poleg sredstev za servisiranje odplačila dolga,
zagotavlja tudi obsežna sredstva za nove naložbe.
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ložbe, ki skupaj predstavljajo več kot polovico letnega
proračuna. Med nosilnimi
investicijami so nedvomno
olimpijski bazen, vrtec v Dekanih, šola v Šmarjah, sanacija šole na Škofijah, objekti
za potrebe vodnih športov
v Žusterni, mestni park in
nove rekreacijske površine,
kanalizacija Škofije, številne
ceste in druga prometna in-

www.ekoper.si

frastruktura v mestu in na
območju prav vseh krajevnih skupnosti. Viri za izvedbo zastavljenih nalog občine temeljijo na trdnem in
načrtnem delu pridobivanja
sredstev iz vseh možnih
virov, s katerimi je možno
vse te naloge financirati
in uresničiti. Letos bo občina tako pridobila 9,6 milijona evrov nepovratnih
sredstev iz državnih in EU
virov ter 520 tisoč evrov za
investicije iz naslova brezobrestne zadolžitve pri državnem proračunu.
»Že iz razreza letošnjega proračuna je razvidno, da bi občina v okviru
svojega enoletnega investicijskega potenciala lahko takoj odplačala celoten
dolg, ki trenutno znaša 31,2
milijona evrov, kar pa bi pomenilo, da bi s tem ustavili
razvoj in bistveno omejili
možnost novega investiranja. Zato se je premišljeno
odločila, da je bolje vlagati
v boljšo infrastrukturo in
boljši javni standard občanov že danes, s tem da se
breme teh vlaganj razporedi na daljše obdobje, v katerem občani tudi dejansko
koristijo učinke teh naložb.
»Tako bi se obnašal tudi
vsak učinkovit ekonomski
subjekt in racionalni občan
oziroma sleherno gospodinjstvo,« pravi Vilma Milunovič, vodja urada za finance in račiunovostvo.
Finančno
zdravje občine je stabilno, saj je
prav koprska občina ena
redkih v Sloveniji, ki redno
in sproti pokriva vse zapadle tekoče obveznosti,
poleg tega pa uresničuje
tudi ambiciozne razvojne
projekte za izboljšanje javnega standarda prav vseh
občanov.

21

NAŠA OBČINA

Obveznost Mestne
občine Koper iz naslova
zadolževanja na dan 30. 9.
2018 znaša vsega skupaj
31,2 milijona evrov. V letošnjem letu bo občina za
najeta posojila odplačala
predvidoma 2,66 milijona
evrov, kar glede na 71,4
milijona evrov načrtovanih
prihodkov letošnjega proračuna predstavlja zgolj
3,7-odstotni delež. Zakonski limit zadolževanja občin znaša 8 odstotkov prihodkov.
V poletnih mesecih
je občina upoštevaje ugodne razmere na kreditnem
trgu uspešno izpeljala reprogramiranje z znižanjem
obresti in dosegla pomemben učinek, ki na letni ravni predstavlja kar 120.000
evrov prihranka na obrestih, kar v naslednjih letih
občutno znižuje potrebno
višino sredstev za odplačilo kreditov in c celotni
dobi odplačila predstavlja
skoraj milijon evrov pri-

hranka. Trenutno v občini
preverjajo tudi možnosti
reprogramiranja
najetih
lizingov javnih zavodov, ki
skupaj znašajo 10,5 milijona evrov. Večinoma gre za
pokrivanje virov za uresničene naložbe v infrastrukturo, ob tem v zdravstveni
dom, gasilski dom, mestni
stadion, gasilska vozila ….
Letos je občina predčasno
odplačala lizing (najet že
leta 2001) za dvorano Bonifika.
Odločitve o zadolževanju v občini sprejemajo preudarno ter na
podlagi presoje kreditne
sposobnosti občine na eni
in razvojnih ciljev na drugi
strani. Vsak najem kredita v
občini je realiziran znotraj
možnega zakonskega limita zadolževanja občine in
le na podlagi pridobljenega predhodnega soglasja
Ministrstva za finance. Ob
tem je potrebno poudariti,
da se krediti, ki jih je najela
občina, v celoti namenjajo

Zadolženost na prebivalca 31.12.2018
Zadolženost MOK brez pravnih oseb na ravni občine
595,96 EUR/prebivalca;
s preb. OA= 561,19
Skupaj s pravnimi osebami na ravni občine 828,97
EUR/prebivalca;
s preb. OA= 780,57

Struktura odhodkov proračuna 2018

Predvideno stanje zadolženosti MOK
na dan 31.12.2018 bo 30.867.220 EUR.
-Če se zmanjša za delež občine Ankaran = 29.030.621 EUR

Investicijski odhodki 47 %

Letni znesek servisiranja dolga v letu 2018
znaša 2.665.627 EUR (2.238.828 EUR glavnice + 426.799 EUR
obresti).
-Če se zmanjša letni znesek servisiranja za delež občine Ankaran 5,95% (v višini 158.605 EUR) bi to bilo 2.507.022 EUR
Predvideno stanje zadolženosti pravnih oseb na ravni
občine na dan 31.12.2018 bo 12.066.714 EUR, skupaj z MOK
42.933.934 EUR
– zmanjšano za 5,95% občine Ankaran = 40.379.365 EUR
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Investicijski transferji 4 %
Tekoči odhodki 13 %
Tekoči transferji 36 %

Po zadnjih podatkih (september 2018) znaša javni dolg države 32 milijard evrov, povprečje javnega dolga države pa
15.628 evrov na prebivalca.
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za vlaganja v naložbe in ne
za tekočo sprotno porabo,
saj se občine za tekočo
porabo sploh ne smejo zadolževati in ne morejo dobiti dovoljenja Ministrstva
za finance. Prav slednje
namreč pred vsako odločitvijo o zadolžitvi opravi
skrbno presojo kreditnega
potenciala občine, tako da
nobena občina ne more in
ne sme v ničemer ogrožati
zagotavljanja zakonskih nalog kot tudi ne zmožnosti
odplačila kredita v celotni
amortizacijski dobi. Glede
na svoj finančni potencial
in na trenutne razmere na
kreditnih trgih bi se lahko
Mestna občina Koper ta
hip zadolžila še za dodatnih 20 milijonov.
Po podatkih ministrstva za finance za leto
2017 so imele vse občine
skupaj s pravnimi osebami na ravni občin več kot
841 milijonov evrov dolga.
Zgolj na občine odpade
708,610.499 evrov dolga.
Levji delež dolga nosi Ljubljana in je edina, katere
skupni dolg je presegel sto
milijonov evrov. Na drugem mestu je Maribor, na
tretjem pa Koper. A zmožnost poplačila dolgov je
odvisna od prihodkov in
če le-te razporedimo po
ljudeh, ki bivajo v posameznih občinah, so lani največ zaslužili Velenjčani, na
drugem mestu pa so prav
prebivalci Mestne občine
Koper.

Zadolženost občin je za časopise pred volitvami hvaležna tema.

KP-MOK Oktober 2018

www.ekoper.si

23

V KOPRU SE DELA S POLNO PARO

Tomosov nebotičnik vzniknil kot feniks
Tomosov blok, koprska ikona socializma, simbol nekega časa, odtis Mihevčeve zamisli urbanistične zasnove »novega«
Kopra. In medtem, ko je s svojo rdečo barvo, majhnimi balkoni proti mestu in belo obrobljenimi okni proti morju, vmes
pa z veliki napisom Tomos na terasi, s katerim naj bi prekosil višino koprskega zvonika, živel zagon in entuziazem
gospodarskega in družbenega razcveta nekdanje države, je bil v zadnjih letih pred izpraznitvijo, kot so sami napisali
na pročelje, »sivi dom« mnogih s socialnega dna.

Tomosov blok včeraj simbol socializma, jutri moderen objekt.
Danes iz Tomosovega bloka spet odmeva. Iz nekdanjega
samskega doma odstranjujejo
parket, rušijo stene 90 garsonjer, skozi okna letijo razbiti umivalniki iz 60 let, ob lomu hreščijo
obledele rolete, vse skupaj pa
nakazuje, da bo prihodnje poletje Tomosov nebotičnik vzniknil
kot feniks iz pepela.

Ker mora biti območje
gradbišča
zaradi
potreb
izvajanja in varnosti ustrezno
urejeno, je izvajalec del, družba
CGP Novo Mesto, zagradil del
parkirišča na Nazorjevem
trgu. Mestna občina Koper
je v času obnove imetnikom
dovolilnic
iz
Glagoljaške
ulice, z Nazorjevega trga in s
Kidričeve ulice 30 omogočila
brezplačno parkiranje na
Ukmarjevem trgu.
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Konec minulega meseca so v nekdanjem
Tomosovem bloku na Nazorjevem trgu v središču Kopra začeli s pripravljalnimi deli, do
poletja pa bo poslovna naveza podjetij CGP
– Ing in Clipplus, ki je blok kupila za 2,5 milijona evrov, najvišji nebotičnik v mestu temeljito
prenovila in ga preuredila v sodoben, predvsem pa nadstandardno opremljen stanovanjski objekt. Namesto 90, 19, 24 ali 32 kvadratnih
metrov velikih garsonjer, nekaterih združenih,
saj so v njih živele tudi večje družine, bo po
novem v bloku 37 stanovanj s površino od 44
do 119 kvadratnih metrov.
Novo podobo Tomosove stolpnice je
zasnoval Peter Cesar z ekipo biroja Arhitektura 2211. Iztok Lampič iz podjetja Clipplus pravi,
da bo naložba stala 6 milijonov evrov. »Objekt
bomo v celoti prenovili, v skladu s projektnimi pogoji in pridobljenim soglasjem Zavoda
za varstvo kulturne dediščine bomo obdržali
glavne značilnosti objekta in mu dodali jekleno
konstrukcijo s senčili na južni fasadi ter ga tako
vizualno in funkcionalno posodobili,« pojasnjuje. Med drugim bodo obdržali rdečo barvo
pročelja, ki ga bodo izolirali s kameno volno in
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vanj vgradili sodobno stavbno pohištvo s termoizolacijskimi stekli.
“Stanovanja bodo imela balkone ob južni fasadi. Zdajšnje premajhne balkone bomo
povezali in jim dodali zgibna senčila. S tem
bodo stanovalci pridobili več zunanjih površin,
objekt pa nov, sodobnejši videz. Na severni
strani bo gank, odprt pokriti hodnik, z dostopom do stanovanj,” pravi. Dodaja, da je ekipa
projektantov v svojih načrtih upoštevala tudi
ustrezne rešitve ob burji.

S prenovo bo objekt postal tudi energetsko
varčnejši. Poleg nove fasade, stavbnega pohištva in tlakov, bodo zvočno izolirali tudi
vse notranje stene, celotno južno fasado pa
pred soncem zaščitili z zgibnimi senčili. Povsem obnovili bodo tudi elektro, vodovodne
in strojne inštalacije, ki bodo narejene v s
skladu z najvišjimi standardi in so ključnega
pomena za varno predvsem pa kakovostno
življenje in bivanje, za potrebe ogrevanja in
hlajenja objekta pa bodo vgradili toplotno
črpalko.
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»Zamenjali bomo vse inštalacije in vgradili kakovostne
materiale in opremo, tako da
bomo stanovalcem predali
stanovanja v skladu z današnjimi standardi. Za ogrevanje bo
poskrbljeno s toplotno črpalko
in nizko energetskimi radiatorji, namestili bomo nove tlake
za zvočno izolacijo stanovanj,
dodatno bomo objekt statično
ojačali,« še dodaja Lampič.
V bloku bo 15 apartmajev
(s 30, 40 ali 65 kvadratnimi metri površine) in 22 stanovanj (s
65, 75 ali 119 kvadratnimi metri
površine). V prvih treh etažah
bodo ohranili prvotno tlorisno
zasnovo manjših stanovanj, ki
jih bodo preuredili v manjše
apartmaje, po pet v vsakem
nadstropju. Apartmaji na južni
strani bodo imeli tudi balkon,
s pogledom na mestno jedro,
tisti na severni strani, pa bodo
imeli čudovit pogled na morje.
V kleti so za stanovalce predvideli
skupno pralnico in veliko garažo za kolesa in motorje, medtem ko bodo lahko
avtomobile parkirali na 40 lastniških
parkirnih mestih v bodoči garaži na
bližnjem Muzejskem trgu.

V bloku bo 15 apartmajev in 22 stanovanj.
Povsem drugače je v višjih etažah, kjer bodo
zrušili predelne stene in prostore preuredili
v več sodobnih stanovanj, ki bodo po površini merila med 65 in 119 kvadratnimi metri.
Osrednji hodnik, ki je zdaj umeščen v središče
objekta, bodo prestavili na severno stran, ob
pročelje, in ga uredili v odprt, pokriti hodnik.
Vsa stanovanja bodo zato imela dvosmerno
oziroma celo trosmerno orientacijo in bodo
zračna, imela bodo tudi velik balkon, s pogledom na mesto Koper, ki bo obložen z leseno
talno oblogo in bo služil kot podaljšek dnevne
sobe.
Na vrhu bodo uredili 'penthouse' stanovanje, ki se bo ponašalo s 112 kvadratnimi metri
stanovanjske površine in kar 156 kvadratnimi
metri veliko strešno teraso.
Tomosov blok po 60 letih od gradnje ohranja funkcijski načrt stolpnice, v kateri so si tudi

Osrednji hodnik bodo prestavili ob južno pročelje in ga uredili v odprt,
pokriti hodnik.
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Lampič je zadovoljen s povpraševanjem morebitnih kupcev, interesentov je veliko. Ker
so trenutno v fazi zbiranja rezervacij, dokončnega cenika za stanovanja še nimajo,
vendar naj bi se cene gibale med 2700 in 3300
evri po kvadratnem metru stanovanja,v ceni
pa bo že vključeno po eno parkirno mesto v
bodoči garažni hiši.
nekoč zamislil javno oziroma pol javno rabo.
Nekoč je bila v zastekljenem pritličju načrtovana zajtrkovalnica, kasneje je bila tam Tomosova
trgovinica, nekaj let je v prostorih domoval Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper. Za
jutri razmišljajo o umestitvi muzeja Tomosovih
motorjev, kot je na nedavni predstavitvi filma o
nekdanji tovarni Tomos napovedal tudi koprski
župan Boris Popovič, in o manjši kavarni.

Iz nekdanjega samskega doma odstranjujejo
parket, rušijo stene 90 garsonjer, odstranjujejo
keramiko, ob lomu hreščijo obledele rolete.
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»Najhujše, da sami sebi še
enkrat preprečimo razvoj«
Potem ko je župan Boris Popovič na nedavnem srečanju s krajani Muzejskega trga in okoliških ulic in trgov, stanovalce
vijoličnega nebotičnika na Muzejskem trgu 4 v Kopru povabil na pogovor o konkretnih pripombah, ki jih imajo slednji
na gradnjo podzemne parkirne hiše, naj bi do sestanka, ki so ga predstavniki stanovalcev enkrat že odpovedali, prišlo v
teh dneh. Koprski župan ostaja prepričan, da je »najhujše, kar se lahko zgodi, da sami sebi še enkrat preprečimo razvoj.«
Začenjati dela v predvolilnem času je najbolj nehvaležno,
kar ne nazadnje dokazuje tudi
poziv k bojkotu na sestanek o
parkirni hiši na Muzejskem trgu v
začetku meseca, ki pa ga v polni
avli Pokrajinskega muzeja v Kopru ni bilo zaznati. Celo nasprotno, prisotni so z zanimanjem
prisluhnili županovim besedam
in načrtom ter razlagam projektantov ter izvajalcem o gradnji
podzemne parkirne hiše s 468
parkirnimi mesti. Ob tem je župan prisotne prosil, »da se ne
spuščamo na politični parket,
kajti garažna hiša se bo delala po
volitvah in tudi končala se bo daleč po njih.«
Boris Popovič je prepričan,
da bo po zgraditvi garažne hiše
na Muzejskem trgu, po obnovi
Tomosovega bloka na Nazorjevem trgu ter palače Totto ex
Gavardo v Kidričevi ulici postal
ta predel Kopra »najbolj elitna
cona«, nepremičnine bodo pridobile na vrednosti, dostop za
invalide je določen že z regulativo, s subvencioniranjem enega
parkirnega mesta na stanovanje
pa ne bo nihče nič izgubil. Ne na-

Boris Popovič je prepričan, da bo po zgraditvi garažne hiše na Muzejskem trgu, po obnovi
Tomosovega bloka na Nazorjevem trgu ter palače Totto ex Gavardo v Kidričevi ulici postal ta
predel Kopra »najbolj elitna cona«
zadnje v prihodnosti v središčih mest, kot to narekuje EU, ne bo več mogoče parkirati.
»Tu sem zaradi vas in to se dela za vas. Drugače bi samo uredili parcelo in ciao,« je rekel župan. Ob tem je predsedniku nadzornega sveta stanovalcev na Muzejskem trgu 4 Dušanu Ropotarju
rekel, da doslej še nihče ni prišel do njega, nihče
od stanovalcev pa se ni niti zanimal, kako zadeve
stojijo. »Sam pa sem se ves čas moral boriti, da
sploh pride do dokumentacije,« je rekel in spomnil

na peripetije dolge polnih deset let, od pravdanja
piranskega zavoda za kulturno dediščino z ministrstvom za kulturo zaradi podvodnega zbiralnika,
gospodarske krize, do dolgotrajnih pogovorov z
nekdanjim investitorjem družbo Mons oziroma
Kranjsko investicijsko družbo, s katero se je občina

Gradnja parkirne hiše na Muzejskem trgu je tudi prvi korak k uresničevanju celostne prometne strategije, ki predvideva postopen umik avtomobilov
iz ožjega mestnega jedra in celovito ureditev mirujočega prometa z zagotovitvijo ustreznejših parkirnih površin predvsem za stanovalce. Načrtovanje
podzemnih parkirnih površin je med drugim ključno tudi pri nadaljnjem
razvoju historičnega dela mesta, saj je na ta način mogoče dobiti dodatne
površine, namenjene bolj trajnostni in okolju prijazni rabi.
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»Trenutno stanje je najslabša verzija vseh verzij, ki so bile na tem območju,« pa je prepričana
Doris Božič, ki že vse življenje živi na Muzejskem
trgu, poleg tega pa vodi tudi bar Museum. »Mi
smo tisti, ki smo do zdaj vdihnili največ izpušnih
plinov na tem območju in ki smo zaradi makadama dobivali kamenčke in pesek v spalnico. To je
res nevzdržno, zato si želimo, da bi čim prej začeli
graditi. Da bi bil volk sit in koza cela, vzpostavite dialog, sedite s stanovalci, kajti to je zadnji čas, da se
nekaj naredi in srčno si želim, da začnete čim prej z
gradnjo,« je pozvala.

na koncu sodno poravnala oziroma dogovorila, da
nimata medsebojnih zahtev in obveznosti.
Župan se ni strinjal niti z Ropotarjevimi trditvami, da bi na Muzejskem trgu zadostovala parkirna hiša s 150 parkirnimi boksi, zlasti, ker je v tem
delu mesta izdanih 300 dovolilnic za parkiranje.
Prisotne v dvorani pa je začudila Ropotarjeva izjava, da so stanovalci podpirali prejšnji projekt, ki
je med drugim predvideval 50 parkirnih boksov
več. Župan Boris Popovič se je zavzel za dialog in
za sodelovanje s stanovalci. »Vabim vas, da pridete
k meni na občino, da se še enkrat pogovorimo o
odprtih vprašanjih in da bomo našli rešitve, ker bo
bodoča garažna hiša tudi vam omogočila kakovostnejše življenje v mestu, » je rekel. Kot omenjeno,
naj bi do sestanka prišlo v teh dneh.
Da je naložba v parkirno hišo nujna, je na srečanju menil Luka Juri. Celo več, prepričan je, da bo
predvidenih 468 parkirnih mest kmalu premalo. Po
njegovem mnenju namreč garažna hiša na Muzejskem trgu zadeva širši prostor, na njeno gradnjo pa
komaj čakajo tudi številni trgovci, zlasti v Čevljarski
ulici, ki se zavedajo, da je promet v trgovinah pogojen z dostopnostjo. »To bo garažna hiša za dobro
četrtino stanovalcev v mestu,« je rekel in dodal:
»Pa pridite s parkirno hišo na Giardinet.«

Odgovorni projektant Igor Vintar iz
podjetja za projektiranje in inženiring AB Vintar pravi, da je piranska
enota zavoda za varstvo kulturne
dediščine zahtevala, da se ploščad
na trgu tlakuje z lokalnim kamnom.
Župan pa dodaja, da bi se vendarle
lahko poskušali pogovoriti s strokovnjaki, če bi bilo možno to območje
ozeleneti in posaditi drevje.
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Prisotni na srečanju z županom so prisluhnili tudi predstavnikom izvajalca. Parkirno hišo
pod Muzejskim trgom bo gradilo podjetje CGP iz
Novega Mesta. Občina je podjetje, ki bo naložbo
realiziralo skupaj s CGP-ING in Clipplus, izbrala v
okviru postopka konkurenčnega dialoga. Podzemna parkirna hiša je predvidena v treh etažah, v
njej bo prostora za 468 avtomobilov, vhod bo s
Kopališkega nabrežja, in sicer po skupaj 26 metrov
dolgem predoru. Kot smo lahko slišali, je garažna
hiša zgrajena po smernicah, ki preprečujejo tudi
500-letne vode.
Po besedah Danila Malnarja, bo treba izkopati 55 tisoč kubičnih metrov materiala, za kar
bodo potrebovali od tri do štiri mesece, za celotno
gradnjo pa več kot leto dni. V tem času bo promet potekal izmenično enosmerno po Kopališkem
nabrežju in Belvederju. »Prizadevali si bomo čim

prej zgraditi predorsko cev, da
bomo lahko tudi skozi to lokacijo
odvažali izkopni material, s čimer
bomo manj obremenjevali območje na trgu,« pravi. Za izkop
gradbene jame bodo uporabljali
bagre z izkopno žlico in pnevmatska kladiva, minirali ne bodo.
Gradbišče je zavarovano za
primer kritja morebitne škode
na okoliških objektih, ki jih bodo
pred začetkom posegov pregledali strokovnjaki gradbenega
inštituta ZRMK. Popisali bodo
začetno, vmesno in končno stanje. Vgradili pa bodo tudi merske plombe, s katerimi bodo
spremljali morebitne premike.
»Redno bomo opravljali meritve
hrupa in vibracij ter s poročili
seznanjali stanovalce. Gradbišče
bomo vlažili z vodo in pometali vozišče, tako da bo čim manj
emisij v zrak,« napoveduje Malnar. Gradbeno jamo bodo zaščitili s podporno pilotno steno,
ki je na nekaterih delih sidrana z
geotehničnimi sidri, ponekod pa
so predvidena razpirala.

Parkirne hiše pod Muzejskim trgom si ni izmislil župan Boris Popovič, ampak so v staro mestno jedro že leta 2001 umestili lokacije
sedmih podzemnih parkirnih hiš, in sicer pod Nazorjevim in Muzejskim trgom, v Bošadragi, na Cankarjevi ulici, pri Gimnaziji, na
Ogrlici in za hotelom Koper.

Boris Popovič: »Tu sem zaradi vas in to se dela za vas. Drugače bi samo uredili
parcelo in ciao.«
www.ekoper.si
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»Ponosni moramo biti na tisto, kar
samo skupaj smo najmočnejši!«
Na Škofijah so minuli teden namenu
predali povsem prenovljene prostore
tamkajšnje osnovne šole in njene okolice.
Ob tej priložnosti je prvi mož koprske
občine Boris Popovič predstavil tudi dve
idejni zasnovi za dograditev in celovito
energetsko sanacijo objekta ter napovedal,
da namerava občina to naložbo izpeljati
že v prihodnjem letu.
Potem, ko je minulo poletje koprska občina
zgradila prizidek h objektu osnovne šole v njem pa
uredila dve dodatni učilnici ter knjižnico, z gradnjo
pokritega hodnika pa povezala še objekt dvorane
Burja in šolsko telovadnico ter nato jeseni uredila še športno igrišče in zunanje površine ob šoli,
bi morala to poletje slediti še celovita obnova in
energetska sanacija obstoječega objekta šole.
Projekt, za katerega je občina dobila odobrena
tudi evropska sredstva in je že izbrala izvajalca del,
je tik pred začetkom zaustavila Civilna iniciativa
Špet, ki je zahtevala novo šolo. Kljub temu na občini niso sedeli križem rok, temveč so se lotili še investicijsko – vzdrževalnih del, ki so jih z namenom
izboljšati bivalne pogoje za tamkajšnje učence in
dvigniti raven učnega procesa, v notranjosti šole
in njeni okolici, izpeljali čez poletje. V okviru del so
zamenjali dotrajane pode in postavili nove, zbrusili
parket in v večnamenskih prostorih, na hodnikih
šole in v jedilnici pa tudi odstranili lesene stenske
obloge ter zidove obnovili in jih prepleskali.

Obnovljena je bila tudi garderoba za učence
razredne stopnje in sanitarije na predmetni stopnji, kot tudi kabineti za shranjevanje, medtem ko
so v večnamenskem prostoru in jedilnici zamenjali
notranja vrata in radiatorje. Poleg tega so na novo
prepleskali vse učilnice, vsaka pa ima poslej tudi
svojo klimatsko napravo. Celovite obnove je bila
deležna tudi šolska telovadnica, v kateri je postavljen nov parket v obliki ribje kosti, obnovili pa
so še sanitarije in zamenjali vso notranjo opremo.
Nova je tudi računalniška oprema in večji del pohištva za učilnice in šolske pisarne. V okviru del so
pregledali tudi kanalizacijo, tlake, temelje objekta
in elektroinštalacije, za katere se je izkazalo da so
v odličnem stanju.

»Danes živimo neprimerno
bolje kot smo pred šestnajstimi leti, boljši so tudi infrastrukturni pogoji in to na
vseh področjih. Napredujemo iz leta v leto, iz mandata
v mandat. In na to moramo
biti ponosni,« je povedal župan Boris Popovič in svoj nagovor sklenil z mislijo »prihodnost pripada tistemu, ki
ima vizijo in tistemu, ki se
trudi to vizijo ali uresniči ali
vsaj skuša uresničiti.«

Boris Popovič: »Prihodnost pripada tistemu,
ki ima vizijo in tistemu, ki se trudi to vizijo ali
uresniči ali vsaj skuša uresničiti.«
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imamo, držati moramo skupaj, ker
»Volitve so se bližale, pritisk je bil prevelik
in ni imelo smisla več vztrajati. Hvala Bogu smo
lahko pogodbo z izvajalcem prekinili, in to brez
večjih stroškov. Kljub temu nismo sedeli križem
rok, saj je bilo vse pripravljeno na obnovo, tudi
šola, ki je prilagodila učni program in seveda otroci. Objavili smo razpis in izbrali izvajalca, ki je
čez poletje temeljito obnovil notranjost šole«,
je polemike, ki jo je sprožila Civilna iniciativa
Špet in tako zaustavila načrtovana in že dogovorjena dela na šoli, komentiral župan Boris Popovič.

Ob tem je poudaril še, da je lokacija, na kateri
stoji šola na Škofijah, odlična: »Boljša ne bi mogla
biti, naši predhodniki so jo zelo dobro umestili v
prostor in v tistem času ni bilo prav nič narobe,
da je šlo za montažno gradnjo. To je bil višek tehnologije v tistem času in nikakor ne zgolj začasna
varianta. In tako je tudi danes,« ob tem pa dodal,
da je danes montažna gradnja še napredovala in
da imamo v Sloveniji več proizvajalcev tovrstnih
objektov, ki se uvrščajo v sam svetovni vrh. Eden
teh je tudi Marles, ki je bil izbran za načrtovano
popolno energetsko sanacijo šole.

Vlasta Urška Baraga, ravnateljica OŠ
Oskarja Kovačiča Škofije.

Župan Boris Popovič si je v družbi ravnateljice OŠ Oskarja Kovačiča Škofije Vlaste Urške Baraga
ogledal načrte za gradnjo povsem nove šole na Škofijah.
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Novi vrtec razveselil najmlajše
Dekančane in njihove starše
Dekanski otroci so z mesecem oktobrom postali bogatejši za novo pridobitev. Odprl se je namreč povsem nov, moderen
in nadstandarden vrtec.
Mestna občina Koper se dobro zaveda, da
sta prav vzgoja in znanje tisti najpomembnejši
vrednoti, ki omogočata napredek in osebnostno rast ter odpirata vrata ne le v boljši in
lepši jutri, ampak tudi in predvsem v lepši danes. »In prav to si želimo za naše otroke, kar
smo s preštevilnimi naložbami v nove šole in
vrtce kot tudi z obnovo obstoječih nedvomno
že večkrat dokazali,« je na slovesnem odprtju
novega vrtca v Dekanih poudaril koprski župan Boris Popovič, ki je prepričan, da je prav
koprska občina »ena redkih, če ne celo edina
občina v naši državi, ki se lahko pohvali s tako
moderno in nadstandardno infrastrukturo,
predvsem pa z odličnimi programi, ki jih finančno ne podpirajo ne samo v mestu, temveč
tudi v zaledju.«
Vrtec je zgrajen iz okolju prijaznih materialov, saj je nosilna konstrukcija izvedena
iz križno vezanega masivnega lesa, notranje stene učilnic pa imajo vidno strukturo
lesa. Objekt je ustrezno izoliran, ogrevanje
je talno s toplotnimi črpalkami.
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Župan Boris Popovič je skupaj z ravnateljico Osnovne šole Dekani Enejo in
predsednikom KS Dekani Alfredom Štefančičem slovesno odprl nov vrtec.

www.ekoper.si
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Slavnostni predaji novih vrtčevskih prostorov je
sledil razrez torte velikanke.

»Vrtec je res lep in zelo smo veseli, da se
bodo naši otroci odslej učili v tako lepih prostorih,« je ob otvoritvi dejala mamica Maja.
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»Novi vrtec je prekrasen. Pred kratkim smo se z družino preselili z Dunaja v Dekane in moram reči, da niti na Dunaju nismo
imeli takšnega vrtca,« nam je zaupala Dekančanka Helena.

www.ekoper.si
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Tudi nov urbani mestni park
kmalu nared
Gradbena mehanizacija se bo v kratkem umaknila tudi z območja med koprsko tržnico in Kanalom Grande, kjer
bo že v kratkem svoja vrata odprl na novo urejen, moderen in vsebinsko bogat mestni park. Dela se zaključujejo,
naložba bo namenu predana sredi novembra.

V parku bomo lahko občudovali različne vrste dreves – od borovcev, hrastov, ceder, kot tudi drevesa vrste evkaliptus, beli gaber, akacija
mimoza, murva brez plodov, figa, sredozemska makija, oljka ter številne grmovnice in trajnice.
Dela v parku se že bližajo h koncu. Umetne sipine
so že dobile svojo končno
podobo, drevesa različnih
vrst so posajena, trenutno
postavljajo namakalni sistem in tlakovce ter travo,
sledi posaditev grmovnic in
trajnic. Ob povezovalnih in
sprehajalnih poteh po parku bodo postavili tudi javno
razsvetljavo, visoke drogove
kot tudi lične in moderne talne luči.
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Bodoči park bo obsegal zelene površine
z avtohtonimi rastlinskimi vrstami, povezovalne poti, tlakovana območja za družabne
in športne igre na prostem, vodne elemente
(brzice, vodomet), prireditveno območje s
tribunami, otroško igrišče in zelenico za pse,
ponašal pa se bo tudi z varčno razsvetljavo,
pršili in sodobno urbano opremo. Posebnost
parka bodo nedvomno betonski parkovni
elementi - sipine, ki razmejujejo površine z
različno rabo, hkrati pa služijo tudi kot premostitev višinskih razlik terena ter bodo namenjene posedanju ali igri oz. bodo urejene
in v funkciji vodnih elementov.

www.ekoper.si

Naložbo vredno nekaj manj kot 3 milijone evrov je občina prek razpisa poverila
poslovni navezi Grafist in družba Adriaing.
S projektom je bila uspešna tudi pri pridobitvi 500 tisoč evrov sredstev regionalnega
razvoja iz naslova evropskega mehanizma
celostnih teritorialnih naložb.
Parkovna površina bo namenjena programski razširitvi Semedelske promenade
in bo omogočala raznovrstne dejavnosti
na prostem, kot so organizacija prireditev, koncertov ali gledaliških predstav.
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Te dni je podjetje
Adriaing začelo s pilotiranjem območja
ob Kanalu Grande,
in sicer za potrebe
gradnje oz. montaže
in postavitve povezave v obliki mostu.
Sledi sestava mostne
konstrukcije,
kar
bodo naredili v delavnici in šele nato bodo
premostitveni objekt
montirali na lokaciji.
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Tudi rekreacijske površine ob
Semedelski promenadi bodo
kmalu pod streho
Te dni se zaključuje tudi sanacija na delu rekreacijskih površin ob Semedelski promenadi, kjer je konec septembra prišlo
do udora in posedanja terena, kar je povzročilo razpoke tekaške steze iz tartana, ki je zdrsnila proti kanalu Grande.

Izvajalca del, podjetje
Grafist v sodelovanju z Adriaing, bosta v naslednjih dneh
sklenila vgradnjo približno
160 lesenih in deset metrov
dolgih pilotov za utrditev
terena in podporo nasute
zemljine (nasipa) na mehki
podlagi, nakar bosta obnovila poškodovane površine in
na novo postavila del uničene tekaške steze iz tartana.
Vrednost del, ki jih bo občina
krila iz naslova zavarovalnice,
je približno 100 tisoč evrov.
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Stanje na terenu si je takoj po neljubem
dogodku ogledal tudi cenilec in izvedenec gradbene stroke Salko Pivač, ki je na
podlagi ogleda in pregleda vse tehnične
dokumentacije (projekti, gradbeni dnevniki, poročila nadzora) ugotovil vzroke
za nastalo situacijo in odgovornost za
zdrs zemljine. Kot je pojasnil odvetnik
Franci Matoz, ki zastopa koprsko občino, sta za nastalo škodo odgovorna tako
projektant kot nadzornik del. Izvajalec
del (Grafist) je gradil skladno s projektom, vendar po ugotovitvah izvedenca ta
ni vseboval geomehanskega poročila.

www.ekoper.si
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Občina je ureditev degradiranega območja
ob Semedelski promenadi, ujetega med tamkajšnji mandrač in izliv Badaševice, kolesarsko stezo
na Piranski cesti in kanal Grande, načrtovala že
dlje časa in vanj naposled umestila zelene rekreacijske parkovne površine. Osrednji del novih površin sta dve modularni površini za odbojko na
mivki, vsako s tremi igralnimi polji, od katerih je
eno večje (22 x 28) ter dve manjši (22 x 14). Ob
igriščih je občina uredila tudi več kotičkov namenjenih otrokom, opremljenih z modernimi igrali
in ličen dvoetažni servisni objekt v velikosti okrog 222 kvadratnih metrov. V pritličju so moške
in ženske sanitarije s prhami in garderobami ter
sanitarije za invalide kot tudi javne sanitarije in
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prostor za hrambo športne opreme in pripomočkov, v nadstropju pa je na voljo še dodaten
prostor za športne rekvizite in razgledna terasa.
Nov park, ki je tudi ograjen obdaja krožna steza
iz tartana, dolžine okrog 500 metrov. V okviru naložbe je občina celotno območje tudi komunalno
opremila: uredila je dostope, povezovalne poti,
postavila urbano opremo in javno razsvetljavo,
površine tudi ozelenila in posadila drevesa. Vrednost naložbe je 1,27 milijona evrov, od katerih bo
nekaj več kot 920 tisoč evrov evropskih in državnih sredstev iz mehanizma Celostnih teritorialnih
naložb, 350 tisoč evrov pa je občina predvidela v
svojem proračunu.
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Olimpijski bazen Koper svoja
vrata odpira 16. novembra
Ena največjih in tudi najbolj težko pričakovanih naložb zadnjih let v Kopru dobiva končno podobo. Koper bo v okviru
8,1 milijona evrov vredne naložbe tako kmalu bogatejši za olimpijski bazen z merami 50×25 metrov, ki izpolnjuje vse
pogoje za organizacijo mednarodnih plavalnih in vaterpolo turnirjev.
Zunanjost Olimpijskega
bazena Koper na Bonifiki je
že končana, pročelje objekta krasi v večji meri steklena
fasada, ki jo smiselno dopolnjujejo paneli antracidne barve in ji dajejo pridih modernosti. V zaključni fazi so tudi
dela v notranjosti, končne
obdelave tlakov in sten ter
t.i. fina montaža ter strojne in
elektro inštalacije. V teku je
dobava opreme, kot so garderobe, omarice, pohištvo za
pisarne, itd. Izvajajo se tudi že
prvi zagoni strojne opreme,
nakar bo objekt pripravljen
za tehnični pregled.

Potem, ko je zaradi stečaja družbe Primorje
gradnja olimpijskega
bazena na Bonifiki v
Kopru za več let zastala, je njegovo usodo v
svoje roke vzela koprska
občina. Ta je poskušala projekt realizirati v
okviru javno-zasebnega
partnerstva, a neuspešno. Sedaj bo naložbo v
financirala iz naslova
proračunskih sredstev,
dobršen del, nekaj manj
kot 6 milijonov evrov,
bo občina pridobila
sredstev za regionalni
razvoj iz naslova mehanizma Celostnih teritorialnih naložb.
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Župan Boris Popovič si je nov olimpijski bazen v Kopru, ki bo svoja vrata odprl že v kratkem,
ogledal z mladim in perspektivnim plavalnim asom Matjažem Markičem.

www.ekoper.si
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Koper bo v okviru 8,1 milijona evrov
vredne naložbe dobil pokrit olimpijski bazen
z merami 50×25 metrov, ki izpolnjuje vse pogoje za organizacijo mednarodnih plavalnih
in vaterpolo turnirjev. Bazen bo služil tako
tekmovalnim kot rekreativnim plavalcem in
vaterpolistom, ki bodo odslej imeli tudi bistveno bolj ugodne pogoje za treninge. V
okviru gradnje je bilo poskrbljeno tudi za
vso spremljevalno infrastrukturo. V kletnih
prostorih bodo tako uredili garderobe za
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športne klube in prostore za doping kontrolo, nadstropje višje pa še garderobe za obiskovalce bazena, slačilnice in sanitarije ter
pisarne. Bazenski kompleks, velikosti osem
tisoč kvadratnih metrov, zajema tudi tribune, vip ložo, večnamenski prostor in fitness.
Objekt je tudi energetsko učinkovit in
varčen. Kot so povedali na koprski občini, so
pri gradnji bazena uporabljali najsodobnejšo
tehnologijo in materiale, ki bodo omogočili
tudi velike energetske prihranke, kar se bo
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odražalo še zlasti pri tekočih stroških za vzdrževanje
objekta. Ti naj bi bili minimalni.
V objektu Solis je predvidenih tudi kar nekaj novih
parkirnih prostorov – od 360
parkirnih mest, jih ima 63 v
lasti državna uprava, druga
so v lasti koprske občine.
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Center vodnih športov v
Žusterni bo kmalu nared
Izgradnja centra vodnih športov v Žusterni, ki zaokrožuje ponudbo športne infrastrukture na tem območju, je v
sklepni fazi. Naložbe tako dobivajo svojo končno podobo, svoja vrata pa bo center vodnih športov odprl predvidoma
v naslednjem mesecu.
V okviru naložbe, ki so jo poimenovali center vodnih športov, je tako občina
postavila 43 modularnih montažnih zabojnikov, namenjenih delovanju športnih
društev in shranjevanju športne opreme.
Zabojniki so nameščeni v dveh etažah, v
pritličju, kjer je 25 zabojnikov, je prostor
za shranjevanje športnih rekvizitov (jadra,
deske, kajaki, kanuji, itd.), drugih osemnajst zabojnikov v nadstropju pa je preure-
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jenih v večji fitnes, sejno dvorano, pisarne,
namenjene klubom, čajno kuhinjo in sanitarije ter dve večji zunanji terasi.
Občina trenutno zaključuje z ureditvijo zunanjih površin ob centru vodnih
športov, urejen pa je tudi ločen dostop do
novo zgrajenih javnih sanitarij na tamkajšnjem bazenu. Prav tako je postavljena t.
i. kamnita zložba, ki bo hkrati služila tudi
kot ograja.

www.ekoper.si

Pred
objektom
je
koprska občina zagotovila
tudi ureditev lesenega platoja za čiščenje jader, od
ploščadi pa vse do morja
pa je uredila tudi dostop v
peščeni obliki. Za celotno
naložbo je Mestna občina
Koper namenila 761.000
evrov.
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Nov skalomet na Semedelski
cesti dobiva končno podobo
Poleti je občina začela z urejanjem dela obalnega pasu med začetkom semedelske promenade in izlivom Badaševice
in postavitvijo skalometa v obliki pravokotnih kamnitih blokov iz kraškega sivega apnenca oz. peščenjaka, ki bodo
poleg svoje primarne funkcije, zaščite obale pred škodljivim delovanjem morja, kopalcem omogočali udobno ležanje in
posedanje kot tudi lažji dostop v vodo.
Dela so zaključena, občina
je v okviru naložbe uredila tudi
okolico, jo ozelenila, postavila
luči, klopi in koše za smeti.
To pa je zgolj prvi korak k
celoviti ureditvi obalnega pasu
med Koprom in Izolo. V teh
dneh so tako že začeli s postavitvijo podobnih kamnitih blokov iz kraškega sivega apnenca
na delu obalne ceste, med Moletom in območjem t.i. Rex-a,

kamnite bloke pa postavljajo
tudi v Žusterni, ob center vodnih športov.
Če se bodo te rešitve izkazale za primerne, bo občina
še pred prihodnjo poletno sezono na podoben način uredila
skalomet vzdolž 440 metrov
dolgega obalnega pasu, vse do
meje z Občino Izola, kot tudi
skalomet od ustja Badaševice
do Žusterne.

Marjetica Koper, ki je izvajalec naložbe je s strani Arsa
dobila soglasje za vse predvidene posege na območju 280
kvadratnih metrov, z izjemo morskega akvatorija.
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Nič več parkirnega kaosa pod Slavnikom
Parkirišče v Podgorju, na katerem svoje avtomobile parkirajo večinoma pohodniki na Slavnik in okoliško hribovje, je po novem
plačljivo. Pobuda za uvedbo novega načina parkiranja je prišla s strani krajevne in agrarne skupnosti, za celodnevno parkiranje
ob vikendih pa bo treba odšteti simboličen 1 evro.
V Mestni občini Koper se v
okviru urejanja področja mirujočega prometa prizadevajo uporabnikom zagotavljati urejena
parkirna mesta v okolici javnih
storitev. Dosedanje izkušnje kažejo, da se določen red vzpostavi tako, da so parkirna mesta
plačljiva. To je bil tudi ključni
razlog, da so se tako v občini kot
tudi na Marjetici Koper odločili,
da na pobudo KS Podgorje in
Agrarne skupnosti Podgorje v
Podgorju vzpostavijo plačljiv
parkirni režim, a le ob vikendih.
Parkirišče bo sicer obratovalo vse dni v letu, vendar bo
od ponedeljka do četrtka parkiranje na njem brezplačno, med-

tem ko bo za parkiranje od petka (od 00:00) do nedelje (do
23:59) potrebno plačati. Cena
celodnevnega parkiranja (za tekoči dan do 23:59) bo 1 evro. Plačilo bo možno na parkirnem avtomatu na vhodu na parkirišče
in prek aplikacije ParkMeWise
ter sistema sms-parking (cona
KP36).
Poleg tega bo za uporabnike parkirišča veljal tudi drugačen parkirni režim. Na intervencijski poti in makadamskem delu
parkirišča ob količkih parkiranje
ne bo več dovoljeno. Parkiranje
bo mogoče samo za osebna vozila in na označenem travnatem
delu parkirišča.

Nadzor nad plačilom parkirnine bodo izvajali komunalni nadzorniki Marjetice Koper, ki bodo prisotni
tudi prvi vikend obratovanja za pomoč uporabnikom,
predvsem kot promocija uporabe sms-parkiranja, ki je
prijazen do okolja in trajnostno naravnan.

Pokopališče Škocjan z novim grobnim poljem
Na severno-vzhodnem delu pokopališča v
Škocjanu, nad staro cesto za Bertoke, so
se sklenila gradbena dela, ki so zajemala
razširitev pokopališča in ureditev novih
grobnih polj. Naložbo v višini nekaj manj kot
130 tisoč evrov je v celoti financirala Mestna
občina Koper.
Naložba je zajela izvedbo geodetskih del, zemeljski izkop, izgradnjo podpornega zidu pod grobnim poljem, delno izvedbo drenažne kanalizacije z
ureditvijo odvodnjavanja, ureditev 70 klasičnih in 19
islamskih klasičnih grobov, kot tudi tlakovanje platoja
nad žarnimi grobovi, ki so bili urejeni v okviru prve
faze lani, dokončanje podpornega zidu in vmesnega
stopnišča.
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Septembra so se sklenile
številne naložbe …
V Šalari, Semedeli in na Markovcu so to jesen bogatejši za dodatna parkirna mesta, v okviru izboljšav prometne infrastrukture pa
je občina sanirala tudi ceste in ulice, urejala dostopne poti in ekološke otoke ter manjkajoče površine za pešce.
Občina v tem letu na Krožni cesti uredila kar dve krožišči
Potem, ko je aprila letos občina uspešno zaključila s preureditvijo enega bolj obremenjenih križišč na Markovcu v krožišče, je v
avgustu sledila še ureditev krožnega križišča med Krožno cesto in
Beblerjevo ulico v neposredni bližini. Gre za ukrepe, s katerimi si občina prizadeva olajšati vključevanje v promet iz stranskih na glavne
ulice, hkrati pa izboljšati pretočnost in varnost vseh udeležencev v
prometu. V okviru naložbe je občina sanirala tudi pločnik na obeh
straneh ceste in tako omogočila številnim pešcem in otrokom varno
pot domov, ter preplastila del cestišča, kjer je to bilo potrebno.

Vegova ulica
Vegova ulica poslej širša, lažje prevozna in bolj varna
Avgusta se je Mestna občina Koper lotila tudi rekonstrukcije Vegove ulice v Semedeli in v prvi fazi uredila prvih
70 metrov ceste, po kateri promet teče dvosmerno. V okviru
naložbe je cestišče razširila, ga v celoti sanirala in preplastila
ter na ta način bistveno izboljšala prometno varnost. Vzdolž
ceste je uredila tudi pločnik in tako pešcem zagotovila površine za sprehajanje, ki jih doslej ni bilo, uredila pa je tudi manjše
javno parkirišče na tem območju ter ekološki otok in obnovila
tamkajšnji vodovod.

Krožišče na Markovcu
Na Klaričevi razširili cestišče in uredili pločnik
Stanovalci Klaričeve ulice so tudi v to jesen vstopili z novimi
pridobitvami, potem ko je lani občina v ulici uredila veliko ploščad
z devetimi parkirnimi mesti, se je to poletje na njihovo pobudo
lotila še nekaterih drugih naložb v cestno infrastrukturo. V okviru
naložbe je občina razširila cestišče ulice v njenem zgornjem delu,
od na novo urejenega parkirišča pa vse do Ceste na Markovec, odpravila poškodbe in jo temeljito sanirala. Vzdolž cestišča je uredila
tudi površine za pešce in sprehajalce, pločnik pa zgradila še na drugi strani, tik ob blokih Ceste na Markovec, kjer so svoj prostor našli
še ekološki otok in dve parkirni mesti.
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Pred slabim letom so se novih pridobitev veselili tudi stanovalci Kovačičeve ulice, kjer je občina
uredila nova parkirna mesta in pločnik, dodatno talno in vertikalno prometno signalizacijo ter
ureditev hitrostne ovire, kar je nedvomno prispevalo k bistvenem izboljšanju prometne varnosti.
V okviru naložbe pa je uredila še dodatne lokacije
zbiranja komunalnih odpadkov.

www.ekoper.si
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Na Jurčičevi ulici se bo parkiriščem kmalu pridružila tudi
hitrostna grbina
Dodatnih parkirnih mest
so se konec septembra razveselili tudi stanovalci blokov na Jurčičevi ulici v Semedeli. Občina je
v okviru nekaj več kot 50 tisoč
evrov vredne naložbe zgradila
podporni zid, nato uredila ploščad in zarisala parkirišča. Uredila in preplastila je tudi javno
površino okrog stanovanjskih
blokov, ob parkirišče pa postavila še javno razsvetljavo. Dodatna parkirna mesta so uredili in
zarisali tudi na spodnji ploščadi,
pod bloki (v smeri proti Tomšičevi ulici), kjer so skupaj s krajani poiskali najbolj optimalne rešitve za parkiranje čim večjega
števila avtomobilov.
Pred dnevi se je na Jurčičevi ulici začela še druga faza, ki
predvideva ureditev hitrostne
grbine na tamkajšnjem prehodu
za pešce, zgradili pa bodo tudi
manjkajoči del povezovalnega
pločnika med bloki in uredili
skupni ekološki otok. Dela bodo
sklenjena novembra.

Jurčičeva ulica

Občina je v Veluščkovi
uredila tudi dostopno pot
do dveh stanovanjskih
blokov, ki je bila dotrajana, polna lukenj in poškodb. V okviru naložbe je
uredila tudi ekološki otok,
v neposredni bližini, tik
pod osnovno šolo Dušana
Bordona Semedela pa je
še pred začetkom novega
šolskega leta postavila
dodatna stojala za kolesa.

Jesen je prinesla dodatnih 35
parkirnih mest tudi v Šalaro
Novega parkirišča so se
septembra razveselili tudi stanovalci Vanganelske ceste v Šalari, ki se s parkirno problematiko in pomanjkanjem parkirnih
mest srečujejo že dalj časa. Poslej teh težav ni več, saj je občina
čez poletje vzdolž Vanganelske
ceste, kjer je nekoč bila zelenica, uredila 35 novih parkirišč in
cestišče v celoti preplastila, v
okviru naložbe pa zgradila še
podporni zid, poskrbela za odvodnjavanje, uredila tri ekološke
otoke, kot tudi klančino, po kateri lahko pešci in kolesarji dostopajo do glavne ceste.
Šalara z dodatnimi 35 parkirnimi mesti.
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…kar nekaj pa jih je še vedno v
teku in bodo kmalu zaključene
V luči zagotavljanja večje prometne varnosti in na splošno izboljšanja življenjskega okolja, Mestna občina Koper tudi to jesen na
različnih lokacijah izvaja dela s področja cestne infrastrukture in urejanja okolice.
Na Trgu Brolo bodo v okviru nujnih
vzdrževalnih del uredili nove pločnike, menjali
robnike, okoli dreves položili granitne kocke,
zamenjali klopi ter preplastili cesto. Izvajalec,
podjetje Grafist, bo naložbo zaključil predvidoma do konca meseca novembra. V prvi fazi
bodo dela potekala na zahodnem delu trga,
v tem času bo dvosmerni promet potekal po
vzhodnem delu. Po zaključku prve faze pa se
bo dvosmerni promet preusmeril na zahodni
del.
Na Pobegovi ulici v mestnem jedru Kopra bodo preplastili cesto in uredili parkirišče,
predvidoma do sredine novembra. V času obnovitvenih del bo na tem območju veljala popolna zapora prometa. Poleg naložbe Mestne
občine Koper, bo na tem delu podjetje Elektro Primorska stanovalcem uredilo omrežje.
Na delu ceste na Izletniški poti v Žusterni se bo prav tako izvajala preplastitev, lotili pa naj bi se tudi ureditve pločnika. V času
obnovitvenih del bo na tem delu postavljena
popolna zapora prometa. Prometni režim na
odcepu od Strme poti do Podbrežne poti bo
spremenjen – enosmerni prometni režim bo
namreč preurejen v dvosmerni. Naložba naj
bi bila sklenjena do konca meseca novembra.
Naložba v Šmarjah zajema preplastitev
lokalne ceste skozi Šmarje (od sedeža Krajevne skupnosti do cestnega odcepa za Puče).
Dela naj bi izvajalec Asfalti Ptuj zaključil, po
njihovih zagotovilih, do konca oktobra.
V Hrvatinih bo v sklopu obnovitvenih
del urejena preplastitev ceste in odvodnjavanje v delu od krožišča v centru Hrvatinov do
krožišča s slemensko cesto. Dela bodo sklenjena do konca novembra.
V zaselku Šantoma pri Škocjanu bodo v
teh dneh zaključili asfaltiranje javne poti, ki je
bila zaradi dotrajanosti potrebna obnove.
Zaradi plazu na Dolgi Rebri poteka sanacija ceste. Naložba bo sklenjena v prvi polovici
novembra.
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Trg Brolo

Izletniška pot
V Semedeli bodo gradbeni stroji kmalu ponovno zabrneli, koprska občina namreč pripravlja vse potrebno za ureditev parkirnih mest na Levstikovi ulici ter
sanacijo cestišča na delu Stritarjeve ulice.
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Kozlovičeva ulica

Mestna občina Koper bo v kratkem pričela z deli tudi
na Kozlovičevi ulici na Markovcu. Naložba zajema
ureditev pločnika, parkirišč, ekoloških otokov in javne razsvetljave ob stanovanjskih blokih št. 1 – 29. V
okviru del se bo na tem območju uredilo 66 novih
parkirnih mest s pripadajočimi podpornimi zidovi,
ekološkimi otoki ter hodniki za pešce. Parkirišča bodo
izvedena na lokaciji obstoječih parkirnih mest na levi
strani ulice s sistemom parkiranja pod kotom 45°. Ob
izvedbi novih parkirišč se bodo preuredili tudi dovozi do posamičnih parcel, individualnih stanovanjskih
objektov ter obstoječih parkirišč ob blokih.

Hrvatini
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Pripravljeni smo na koprsko
Čudolandijo
Svetlobne praznične luči bomo letos v Kopru prižgali nekoliko prej kot minula leta. Ker terja postavljanje dekorativne
razsvetljave, ki jo je občina v letošnjem letu še dodatno obogatila in dopolnila, tudi več tednov, so delavci Marjetice
Koper že v oktobru začeli z montažo svetlobnih elementov.
Postavitev tovrstne svetlobne osvetlitve, ki se po
obsegu in videzu približuje
tisti, ki jo lahko občudujemo
tako v večjih slovenskih kot
tudi evropskih mestih, terja
kar nekaj časa. Pretekla leta je
občina za postavitev potrebovala nekaj več kot dva tedna,
letos pa bodo delavci Marjetice Koper za to porabili skoraj
ves mesec, zato so se odločili,
da s postavljanjem začnejo
pravočasno. Dela morajo biti
opravljena v primernih vremenskih okoliščinah, daljša
deževna obdobja in močan
veter lahko namreč kaj hitro onemogočijo postavljanje
svetlobnih verig in elementov,
še zlasti tistih na višini, kjer je
nujno potrebno poskrbeti za
varnost delavcev. Veliko dela
je tudi s postavljanjem svetlečih konstrukcij v krožiščih, ki
morajo biti ustrezno pritrjena.

46

Nova dekorativna razsvetljava bo
skupaj z bogatim spremljevalnim programom poskrbela, da se bo pestra turistična sezona v Kopru nadaljevala tudi
v jesenskih in zimskih mesecih. Občina
je s tem namenom obstoječi praznični
dekoraciji letos dodala tudi precej novih
svetlobnih elementov, ki bodo od sredine novembra krasili 18 lokacij v starem
mestnem jedru. Dobavo in postavitev
dekorativne osvetlitve v vrednosti 540 tisoč evrov je prek javnega razpisa poverila
poslovni navezi podjetij MK Illumination
iz Maribora in Innsbrucka, pod elaborat
okrasitve pa se je podpisalo podjetje Komunaprojekt iz Maribora.
Obstoječim lučem, svetlobnim figuram in praznični dekoraciji se tako
letos pridružuje precej novih svetlobnih
elementov, ki bodo krasili in smiselno
povezovali celotno mestno jedro. Srce
novoletne razsvetljave mestnega središča bo Čudolandija na Ukmarjevem trgu,
kjer bodo umestili atraktivne 3D svetleče
motive, s katerimi bodo pričarali pravljično igrivo atmosfero.

www.ekoper.si
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Razsvetlimo zimo
Stara mestna jedra predstavljajo velik izziv za
lokalne voditelje tako v Sloveniji, kot drugod.
Modernizacija življenja je nekatere prakse
ljudi spremenila tako, da glavne nakupe in tudi
druženje opravijo v sodobnih trgovskih središčih.
Kako nadoknaditi učinke, ki jih imajo te nove
navade na stara mestna jedra, je zato zapleteno
vprašanje.
Koper je iz leta v leto bolj živ. Poleg obiskovalcev, ki jih v mesto pripeljejo potniške ladje, so
za utrip mestnih ulic poskrbele številne prireditve in dogodki, ki poleg obiskovalcev seveda nudijo doživetja tudi za prebivalce mestnega jedra.
Tudi gostinci in trgovci so z razvojem dogodkov
lahko vsako leto bolj zadovoljni. Toda še vedno
smo daleč od končnega cilja in pred nami so še
številni izzivi.
Med temeljnimi strateškimi cilji občine v
prihodnjih letih je podaljšanje turistične sezone in ponudba izjemnih doživetij tudi v zimskih
mesecih, ko večina starih mestnih jeder zaspi in
čaka na prihodnje leto. Poleg kulturne ponudbe
mesta, ki se v Kopru z leti zelo dobro razvija, in
poleg dogodkov, ki v mesto privabijo množice
ljudi, so nekatera evropska mesta zadnja leta
poskrbela za dodatno atrakcijo.
Koliko vas je zadnje zime obiskalo Ljubljano, Trst ali Zagreb predvsem zato, da si ogledate
zimske lučke, ki mesta spremenijo v pravljico? In
koliko doživetij so vam ponudili ti obiski, koliko
dobička pa ste vi ponudili gostincem in trgovcem v teh mestih? Temu trendu sledijo tudi
manjša mesta, predvsem v razviti Evropi, saj so
ugotovila, da je to eden najboljših načinov, da
mesta polno živijo tudi pozimi.
Da, letošnje postavljanje zimske pravljične
razsvetljave ni potekalo brez zapletov. Toda ti so
razumljivi, saj se Koper prvič pripravlja na polno
zimo. Podobna mesta so prav z lučkami poskrbela za uživanje prebivalcev in obiskovalcev, od
katerih prvi živijo.
Pustite se presenetiti in udeležite se prižiganja lučk, ki bodo letos razsvetlile koprsko
zimo. Prepustite se doživetjem in druženju na
mestnih ulicah, ki bodo letos polne tudi v mesecih, ko tega nismo bili vajeni. Predvsem pa
uživajte Koper v vseh letnih časih. Verjamem, da
boste letošnjo zimo zelo zadovoljni. To si tudi
zaslužite.
Sebastjan Jeretič
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Kaj pa o novih koprskih
lučkah menijo mimoidoči?
»Mene ne moti, saj pripravljajo nekaj kar
je vsem všeč, lučke pa privabljajo ljudi. Videla
sem, da se nekateri pritožujejo nad zgodnjim
postavljanjem. Če se želijo potruditi, naj se
potrudijo, pustimo jim naj delajo svoje delo.«
»Menim, da je to dobro tudi za nas občane, ne samo za turiste. Danes me je postavljanje pozitivno presenetilo, sploh tista velika
žoga. Turistična sezona ne traja samo poleti.
Turisti prihajajo tudi izven sezone, ne?«
»Jaz prihajam iz Portoroža, kjer imamo
vsako leto iste lučke. Zato se mi zdi zelo lepo,
da so tako inovativno in lepo okrasili mesto.
Če bodo lučke vklopili šele novembra, se mi to
zdi dobra investicija.«
»Meni se lučke zdijo super. S tem je župan pokazal, da je Koper lahko konkurenčen
tudi drugim mestom, kot na primer Ljubljani.
Vredno jih je priti pogledati. Super se mi zdi
tudi to, da je naredil ta korak in začel prvi postavljati lučke.«
»Tisti, ki je rekel, da ta okrasitev v Kopru
ni lepa in vsem všeč, živi 100 let za nami.«
»Meni se to zdi odlično, saj so mnogi hodili v Ljubljano, da bi lahko videli lučke. Vozili
so se, porabili denar, le iz tega razloga. Sedaj
pa imajo priložnost, da jih vidijo v Kopru.«
»Zelo je lepo, meni je všeč. Že več let veliko ljudi iz Kopra obiskuje Ljubljano, da bi si
ogledali okrasitev. Zakaj ne bi tudi mi imeli kaj
takega, da privabimo več turistov, da je mesto
bolj živahno, da se nekaj dogaja in da imamo
nekaj novega.«
»Zanimivo in lepo. Prihajam iz Postojne,
kjer študiram in sem se spraševal zakaj so tako
zgodaj pričeli z okraševanjem mesta. Zelo lepo
je in všeč mi je, ko je mesto pozimi tako lepo
okrašeno.«
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Občanke in občani so povedali…

»Če bi hotel opisati našo občino v eni
besedi, bi ta bila zagotovo napredek.
Veseli me, da se pospešeno vlaga tudi v
zaledne kraje, ki so bili za časa prejšnjega župana kar pozabljeni. Trdim lahko,
da živim v občini, kjer vsak občan šteje.«
Goran Lovrinovič, Kubed

»Koper je v zadnjem desetletju in pol
doživel velike spremembe. Iz zaspanega
in pozabljenega mesta, je postal zanimiv
ne le turistom, ampak predvsem nam, ki
živimo tu. Čuti se, da mesto diha in živi.«
Tijana Margetić, Koper

»Kot priseljenka iz Gorenjske že 9 let bivam
v Kopru in se v njem tudi odlično počutim.
Upam si trditi, da gre trenutno za eno najlepših in najbolj čistih občin v Sloveniji. Od študentskih let do zdajšnjega bivanja v Kopru je
opazen ogromen napredek in razvoj. Zasluga
gre gospodu Popoviču, ki je s svojim čutom
za ljudi in razvoj ter z odlično začrtano vizijo to ustvaril. Za življenje mladih je izjemno
dobro poskrbljeno, seveda v sožitju s starejšimi občani. Kot inštruktorica svojih vodenih
vadb pa sem najbolj navdušena nad vlaganjem v šport. Šport je v Kopru visoko cenjen in
mladi ustvarjalci imamo priložnost za izkazovanje svojih sposobnosti. Koper je okolje, ki
spodbuja in omogoča uresničevanje sanj. Osebno sem imela čast se pogovoriti o razvoju
svoje vadbe v Kopru. Ob tej priložnosti se zahvaljujem županu in gospodu Škerliču za
posluh in verjamem v bodoče pozitivno sodelovanje z občino. Če bo Koper nadaljeval po
začrtani poti, bo najlepši za generacije, ki nam sledijo.«
Anela Bektašević, Koper
»Očitna je razlika med Koprom pred 10
leti in danes. Vlaganja v mesto se poznajo.
Iz leta v leto se bolj razvija. Koper vidim kot
pomemben center na Obali. S širitvijo infrastrukture (parkirišča, igrišča...) mesto privablja več domačih in tujih gostov. Po mojem
mnenju je ena pomembnejših naložb pokrit
olimpijski bazen - pomembna športna pridobitev, kjer bodo potekala lahko tekmovanja na svetovni ravni, kar bo Koper uvrstilo na visoko mesto na svetovnem zemljevidu.
Skupaj s tem se bo povečalo število gostov, ne samo poleti ampak tudi pozimi. To pa
seveda prinese tudi odlično priložnost za posel in zaslužek podjetjem na Obali. Če bo šlo
s tako paro in zanosom naprej, bo prihodnost zelo lepa in tudi živeti v mestu bo užitek.«
Saša Bohinc, Koper
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»Vidi se napredek, vidi se rast in jasna vizija. Tega pred 16 leti nismo imeli in srčno upam, da bo občina tudi v prihodnje
sledila času in predvsem potrebam nas
občanov.«
Elvir Terzić, Koper

»Pred kratim sem se preselila na Škofije in moram priznati, da je kraj izredno
urejen. Vlaganja so vidna na vsakem
koraku: urejene ceste, ekološki otoki,
nova otroška igrala in še kaj bi se našlo. Všeč mi je, da se občina ne fokusira zgolj na mesto Koper, ampak smo
jim enako pomembni tudi mi, ki smo
malce bolj oddaljeni od mestnega središča.«
Alma Bešić, Škofije
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»Prepotoval sem Evropo in redko katero mesto se lahko kosa z
našo občino. Kot občani bi morali
razumeti, da nam bo razvoj Kopra
koristil, ne pa da »nergamo« in
hočemo, da se z nami ravna v rokavičkah.«
Nedžad Hadžić, Koper

»Ker sem še mlada, sem dejansko odraščala
v Kopru kot »modernem mestu«, pa vendar sem marsikaj zaznala v zadnjih letih. Na
športnem področju se je Koper hitro razvil,
moderniziral športne površine in jih prilagodil mladim in manj mladim, ki radi športajo bodisi amatersko bodisi profesionalno.
Poleg tega mesto gosti tudi velike športne
dogodke, ki privabljajo tako domačo kot tujo
publiko, pa tudi znane obraze športa, kar me
zelo veseli. Velik napredek se mi zdi tudi izgradnja tunela Markovec in zaprtje obalne
ceste, ki nam je ponudila sprehajalne in kolesarske poti, plažo ter nenazadnje še druge zabavne dejavnosti. Predvsem pa največji razvoj Kopra vidim v tem, da smo odprto,
prisrčno mesto, tako za nas domačine kot za tujce, ki nas obiskujejo kot turisti oziroma za
tiste, ki so naše mesto izbrali kot drugi dom. Opažam, da smo mesto z veliko aktivnostmi,
kulturnimi in športnimi dogodki, koncerti in nočnim življenjem, tako da nam nikoli ne
more biti dolgčas. Koper je lepo, čisto, kulturno in moderno mesto, ki zre v prihodnost!«
Ariana Hodžić, Prade

»Koper je v zadnjem dobrem desetletju
svetlobno napredoval, o tem ni dvoma.
Kdor to zanika si zatiska oči. Je pa vedno
prostora za nove ideje, zamisli. Sam mislim, da ni potrebe po pretiranih posegih
v prostor, ker je ravno narava lahko ključ
do uspehov naše družbe, človek bo namreč vedno bolj iskal sožitje z naravo.«
Valter Grizančič, Pobegi

»Že 24 let sem prebivalka Mestne občine
Koper in Koper danes ni niti približno takšen, kot je bil v času mojega otroštva. Je
veliko boljši, modernejši in prijazen vsem
generacijam, predvsem pa otrokom. Sem
namreč mamica 4-letnemu fantku, s katerim greva vsak dan na sprehod. Predvsem
me je prevzela urejenost Bonifike. Komaj že
čakamo otvoritev bazena, parka in rekreacijskega centra ob semedelski promenadi.«
Tea Munda, Koper

»Koper je mesto, ki ponuja široko
paleto raznovrstnih prireditev. Pa
ne le poleti, dogajanje se je v zadnjih letih razširilo na prav vse letne
čase, kar je za nas domačine več kot
dobrodošlo. Z otroci že komaj pričakujemo odprtje drsališča in ostalo ponudbo, ki nas čaka v hladnejših
dneh.«
Adela Mahmutović, Sv. Anton
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»Koper je danes eno modernejših slovenskih mest. Njegov razvoj in razvojne
aktivnosti so definitivno lahko za zgled
ostalim mestom. Ponosen sem da danes Koper združuje kulturo z modernizacijo in napredkom mesta.«
David Šukljan, Hrvatini
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Koper znova med najboljšimi
Turistična zveza Slovenije je tudi letos podelila priznanja v okviru tekmovanja Moja dežela – lepa in gostoljubna, v
okviru katerega je koprski Titov trg zasedel odlično 2. mesto v kategoriji mestnih jeder.
V okviru Dnevov slovenskega turizma, ki so jih v začetku
oktobra gostili v Portorožu, so
razglasili rezultate tekmovanja
Moja dežela – lepa in gostoljubna, ki ga že vrsto let organizira
Turistična zveza Slovenije.
Koper v okviru tekmovanja
že vrsto let prejema najvišje nagrade v različnih kategorijah. V
lanskem letu je v kategoriji večjih mest zasedel najvišje 1. mesto, tako po mnenju strokovne
komisije, kot po glasovih prejetih s strani spletnega glasovanja.
Zmagovalci iz preteklega leta
v isti kategoriji ne morejo biti
ocenjeni, tako je namreč pravilo
Turistične zveze Slovenije, zato
Koper letos ni med dobitniki
nagrad v kategoriji večjih mest.
Spomnimo, da je Koper v navedeni kategoriji že večkrat slavil,
tako je bil razglašen kot najbolj
gostoljubno večje mesto kar
štirikrat (leta 2008, 2012, 2014
in 2017), 2. mesto je zasedel leta
2016, 3. mesto pa leta 2011.

Koper je bil na letošnjem tekmovanju s strani
strokovne komisije ocenjen v kategoriji mestnih
jeder s svojim znamenitim Titovim trgom. Po ocenah komisije si je prislužil odlično 2. mesto. V kategoriji mestnih jeder je Koper že slavil, in sicer leta
2016 je tudi osvojil 2. mesto, leta 2013 pa 3. mesto.

Sicer pa je Titov trg z Zvonikom in Pretorsko palačo
pravi magnet za turiste in
obiskovalce mesta. Vodeni ogledi obeh znamenitosti vsakič
znova očarajo številne obiskovalce z vseh koncev sveta.
Po trenutnih podatkih je v
tem letu (od januarja do septembra) Zvonik obiskalo kar
za 22% več ljudi kot v enakem
obdobju lani. Tako Zvonik kot
Pretorska palača sta s strani
obiskovalcev in uporabnikov popotniške spletne strani
TripAdvisor® tudi prepoznana kot zelo dobra oziroma
odlična turistična znamenitost, s čimer sta si prislužila
tudi Tripadvisorjev certifikat
odličnosti.
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»Priznanje je še en dokaz, da se naše
mesto in naša občina razvijata v pravo
smer in da nam to priznavajo tudi drugi.
Nad prireditvami, ki jih gosti Titov trg,
niso navdušeni le domačini, ampak tudi
tuji turisti, ki jih kulisa starega mestnega jedra vedno znova očara. Pohval smo
vedno deležni tudi za čistočo, urejenost
in gostoljubje, ki jih obiskovalci občutijo
ob obisku našega mesta,« je povedal župan Mestne občine Koper Boris Popovič.
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Občinska priznanja zlatim maturantom
V dvorani sv.
Frančiška Asiškega
v Kopru je konec
septembra potekala
svečana podelitev
priznanj najboljšim
letošnjim maturantom
Mestne občine Koper.
Maturante je nagovoril
tudi župan Boris Popovič, ki
jim je zaželel vse dobro tudi
v prihodnosti ter podelil priznanja tistim, ki so z odliko
opravili maturo, poklicno
maturo in tistim, ki so z odliko opravili zaključni izpit. Ob
tem jim je svetoval, naj na

svet gledajo preko ulice in
kraja, razmišljajo širokopotezno, gledajo vedno naprej
z mislijo na jutri. Zlati maturantje prihajajo iz Gimnazije
Koper, Ljudske univerze Koper, Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper in Srednje
tehnične šole Koper.

Župan Boris Popovič je mladim položil na srce, da naj na svetgledajo preko ulice in kraja, razmišljajo širokopotezno, gledajo vedno
naprej z mislijo na jutri.
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Občina s tremi mediteranskimi vrtovi
Mestna občina Koper in KZ Agraria Koper sta združila moči in na območju Mestne občine Koper odprli tri
mediteranske vrtove, ki bodo delovali kot učni didaktični centri za ohranjanje in promoviranje tradicionalnega
rastlinstva ter kulinarike severnega Jadrana.

Vrtovi se nahajajo na lokacijah Purissime na spodnjih
Škofijah, v Bertokih in v Borštu.
Mediteranski vrtovi so namenjeni šolarjem, vrtičkarjem,
profesionalnim pridelovalcem
in turističnim ponudnikom ter

tudi številnim obiskovalcem, ki želijo na ta način
spoznavati značilnosti in lepote Mediterana. V
vrtovih bo mogoče spoznavati, vonjati in okušati tipična mediteranska zelišča, sadje in zelenjavo, hkrati pa se naučiti zasaditi tipični mediteranski vrt, gojiti zelenjavo ali pripraviti odlične
mediteranske jedi.

V vseh vrtovih bo mogoče najti več kot
400 različnih tradicionalnih rastlin,
samo na območju Purissime 190. Vrtovi
predstavljajo tudi velik turistični potencial, hkrati pa se obuja pristna kulturna
krajina, ki lahko postane ena pomembnejših turističnih znamenitosti regije
in gonilna sila trajnostnega razvoja.
Projektni partnerji želijo z inovativnim
turističnim produktom spodbuditi tudi
več zelenih delovnih mest predvsem v zaledju in tako pospešiti razvoj podeželja.
Predvsem pa želijo poskrbeti za ohranjanje pristne in avtohtone podobe krajine,
njene biotske raznolikosti, ki je ponos te
destinacije in naša skupna dediščina.

Z zelenimi stražami k pravilnemu ločevanju odpadkov
Marjetica Koper je izdelala celovito strategijo promocije ločevanja odpadkov. Z akcijo želijo spremeniti odnos ljudi do odpadkov,
zmanjšati njihovo količino ter povečati delež ločeno zbranih frakcij, na račun čim manjšega deleža ostalih odpadkov.
Eden od ključnih ukrepov spodbujanja občanov
Mestne občine Koper k pravilnemu, predvsem pa doslednemu ločevanju odpadkov je
prisotnost t.i. zelenih straž
na ekoloških otokih. Ti občanom pomagajo pri ločenem
odlaganju odpadkov, hkrati pa
nadzirajo vsebino zabojnikov.
Vsa gospodinjstva so prejela
tudi informacijsko tiskovino
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ABCednik z nasveti za pravilno ravnanje z odpadki. Namen aktivnosti zelenih straž
je prijazno spodbujati in izobraževati uporabnike, da tudi
sami pripomorejo k skrbi
za lepše in bolj čisto okolje.
Poleg zelenih straž so na vse
zabojnike nalepili tudi nove
informativne nalepke, na katerih je jasno označeno, kaj v
zabojnike sodi in kaj ne.
www.ekoper.si
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Župan imenoval komisijo, ki bo
bdela nad gradnjo drugega tira
Koprski župan Boris Popovič je že sredi junija letos, ko so v krajevni skupnosti Črni Kal na dveh zborih občanov
javno obravnavali pobudo o razdelitvi KS na dve manjši, napovedal ustanovitev komisije, ki bo bdela nad projektom
drugega tira, sedaj pa svoje napovedi tudi uresničuje.

Sredi oktobra je
tako s sklepom imenoval
sedemčlansko komisijo za
spremljanje gradnje drugega železniškega tira Koper
– Divača, ki ji predseduje
Aleksander Žvokelj, sestavljajo pa jo še Jasna Rajčevič, Sergij Andrejaš, Jožef
Klabjan, Nevjo Kocjančič,
Branko Križmančič in Iztok
Trček, vsi z območja krajevne skupnosti Črni Kal.
Naloga komisije je
aktivno sodelovanje z županom in strokovnimi službami Mestne občine Koper
ter pristojnimi službami na
nivoju Republike Slovenije,
vse s ciljem obveščenosti
o vseh postopkih, povezanih z gradnjo drugega
železniškega tira, kot tudi
z aktivnostmi, potrebnimi
za nadgradnjo projekta v
KP-MOK Oktober 2018

dvotirno železniško progo in opustitvijo
obstoječega železniškega tira ter njegovo
spremembo v kolesarko – rekreacijsko
pot.
Ker bo komisija zastopala interese prebivalcev tega območja, ki so
vsakodnevno deležni negativnih vplivov
železniškega prometa med Koprom in Di-

www.ekoper.si

vačo, je naloga tudi oblikovanje pripomb,
predlogov in usmeritev ter posredovanje
le-teh županu, z namenom, da bo gradnja čim manj moteča za prebivalce, vsa
komunalna in druga infrastruktura, ki bo
tekom naložbe poškodovana, pa ustrezno
sanirana.
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Koper bo v tem letu obiskalo
kar sto tisoč potnikov
Po lanskoletni uspešni potniški sezoni, se v Mestni občini Koper letos obeta rekordna sezona, saj bomo zabeležili kar 82 prihodov
potniških ladij, ki bodo k nam pripeljale približno 100.000 potnikov.
Po letu 2011, ki je bilo z 78
prihodi in skoraj 110.000 turisti
rekordno, bo leto 2018 že tretje
tako leto.
Kot prva v letošnji sezoni je 2. februarja k nam priplula
Arethusa, manjša potniška ladja,
ki bo letošnjo sezono 28. decembra tudi zaključila. 3. novembra
na privezu v Kopru pričakujemo
velikanko Seaborn Ovation, ki bo
naše mesto obiskala prvič.

Kot turistični vodič se je izkazal tudi župan Boris Popovič, ko je turistom potniške ladje
razkazoval Koper.

Edinstven Azamazing tudi v naslednjih sezonah
Titov trg je v letošnji sezoni potniškega turizma kar trikrat postal prečudovita glasbena
kulisa, kjer so goste prestižne potniške ladje Azamara Quest, poleg koncerta vokalne
skupine Perpetuum Jazzile, lokalni ponudniki razvajali z vrhunskim izborom hrane in
žlahtne kapljice.

Odzivi gostov, kot tudi odgovornih pri ladjarju Azamara Club Cruises, so bili ob
vsaki izvedbi dogodka Azamazing nad pričakovanji, zato ne preseneča, da se je ladjar
odločil, da bo Koper tudi prihodnjo sezono gostil ta edinstven dogodek.
Spomnimo, letos marca je koprski župan Boris Popovič na sejmu Seatrade
Cruise Global 2018 v Miamiju prejel posebno priznanje ladjarja Azamara Cruises,
in sicer za vrhunsko izvedbo dogodkov Azamazing, ki jih ladjar vsako leto prireja
za goste njihovih najbolj prestižnih potniških ladij širom sveta.
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»V Koper prihajamo že štiri leta, sicer
pa nas naš itinerarij vsako leto popelje
vse okoli sveta. Iskreno vam lahko povem, da je to eno izmed najlepših mest,
ki ga obiščemo. In to kar smo danes doživeli, se ne more primerjati z ničemer.
Nekaj dni nazaj so me poklicali iz glavne
pisarne in povedali, da pripravljajo Azamazing večer na eni izmed lokacij. Ko so
me vprašali kako naj to izvedejo, sem
jim kratko in jedrnato odgovoril: »Posnemajte Koper!« Koper je super mesto, ljudje, prireditev, hrana, vino, vse, ne
morem vam povedati, kako fantastično
je, enostavno najboljše! Pa obiskujemo
vse države in kontinente, ampak Koper…
obožujemo ga!«
Philip Herbert, hotelski direktor,
Azamara Club Cruises
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»Zagotovo so danes gostje Azamazinga
doživeli izjemno doživetje, tako kot rečemo v slovenskem turizmu, pravo pet-zvezdično butično doživetje v izjemnem
vzdušju. Bilo je kot iz pravljice, celotna
kulisa, sama predstava in dogodek, zato
sem prepričana, da si bodo vsi obiskovalci
današnji dogodek vtisnili globoko v spomin. Zagotovo je križarjenje pomemben
turistični produkt za Slovenijo. Vemo, da
je letos v Koper priplulo že več kot 70 ladij
in prepričana sem, da bo povpraševanje
po tem še naraščalo. Mislim, da je ravno
ta butična zgodba tisto, kar gostje danes,
v množici masovnega turizma, iščejo. In
ravno to so pokazale tudi ankete - iz strani ladjarja sem bila namreč seznanjena, da
so Azamazing v Kopru gostje uvrstili zelo
visoko.Ta vrsta turizma je pomemben segment, to so gostje, za katere vemo, da
veliko zapravljajo in so zahtevni turisti.
Naša vizija je zelena butična destinacija
za zahtevne turiste, ki tudi potrošijo več
in prispevajo k ciljem, ki smo jih zastavili.
Potniški turizem je za Slovenijo pomemben segment zato smo v partnerstvu
z Mestno občino Koper in Luko Koper
vsako leto prisotni tudi v Miamiju na Seatrade borzi. Letos smo pripravili še posebej veliko stojnico, kjer smo Slovenijo
predstavili kot izjemno, raznoliko deželo,
ki ima potnikom tudi v smislu izletov in
atrakcij veliko ponuditi. Turisti lahko relativno hitro pridejo v notranjost, v zaledje in si v kratkem času lahko ogledajo
izjemno veliko zadev, od Lipice, Postojne,
Bleda in Ljubljane. Doživetja so vedno bolj
dodelana in na ta način smo res lahko
konkurenčni v tem segmentu.«
Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije
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»Zadnji letošnji Azamazing je bil zelo uspešen. Z zadnjima dvema dogodkoma smo namreč dosegli zmagovalni nivo in sicer čez 95
točk od 100 možnih. Imamo pa zelo dobre
možnosti, da tudi letos dobimo prvo nagrado izmed vseh 60 Azamazing dogodkov,
ki se odvijajo po celem svetu. Za naslednje
leto imamo potrjene že tri datume, prav tako
imamo tudi za leto 2020 potrjen termin za
oktober, ko bodo na isti dan v naše mesto
priplule vse tri Azamarine ladje in tedaj pričakujemo prav posebno izvedbo Azamazinga. Repertoar bo približno enak, saj je to
formula, ki zmaguje in ga ni smiselno preveč spreminjati. Gostje pa so vsakokrat drugi.
Sem pa sicer ravno danes srečal dva ladijska gosta, ki sta se dogodka v Kopru prvič
udeležila lansko leto in sta samo iz razloga vnovične udeležbe Azamazinga v Kopru, ponovno izbrala isto križarjenje. Organizacija tega dogodka prinaša veliko prepoznavnost
za Koper, kar nas je postavila na svetovni zemljevid destinacij. Ne bom rekel, da se lahko
primerjamo z Monte Carlom, ampak se pa zagotovo lahko primerjamo z marsikaterim
večjim turističnim mestom. Predvsem pa smo z Azamazingom postali ena izmed boljših
destinacij v Jadranu.«
Janez Maček, direktor turistične agencije Atlas Express

www.ekoper.si
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»Mislim, da se zavedamo, kako pomemben je ta segment turizma in tako kot ste
ga zastavili v Kopru, z večjo dodano vrednostjo in s tistim pravim številom gostov,
da se le-ti ne izgubijo v množici, je izjemno.
Gostitelji se na ta način lahko izkažejo v
svojem najboljšem obsegu. Menim, da je
Koper na odlični poti, hkrati pa je zagotovo še prostora za rast. Leto ima 365 dni
in kljub temu, da so ta križarjenja časovno
oziroma sezonsko omejena, se tudi znotraj tega obdobja da veliko narediti. Kar pa se tiče
današnjega večera lahko rečem, da je bil za nas, ki prihajamo v Koper, ga imamo radi in
ga dodobra poznamo, hkrati pa so nam tudi Perpetuum Jazzile blizu, izjemno doživetje.
Kaj šele za goste iz vsega sveta, ki so danes doživeli uro čiste glasbene energije, poleg
tega pa obilo kulinaričnih užitkov - pokušine dobre slovenske hrane in vin. Menim, da je
to največ, kar gostom pravzaprav lahko ponudimo. Iz tega razloga me ne čudi ta visoka
ocena oziroma prvo in drugo mesto v zadnjih nekaj letih. Današnji vtisi so tako intenzivni,
prav tako okusi, zato ne morem reči nič drugega, kot da slogan »I feel Slovenija« danes
dejansko tudi čutim in se z današnjim nepozabnim večer odlično sklada. Mislim, da bodo
vsi današnji obiskovalci odnesli nazaj na krov tisto najlepše od Slovenije.«
Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo

Glasba je bila naravnost odlična, napolnila
naju je z energijo in popeljala v svet ekstaze. Današnji dogodek je bil zagotovo eden
najlepših doživetjih na našem križarjenju.
V Kopru sva sicer prvič, ampak se bova zagotovo vrnila. V dopoldanskem času sva
si ogledovala izjemno arhitekturo mesta,
v trgovinah pa nakupila veliko suvenirjev
za najine najdražje, ki jih danes ni z nama.
Hank in Jane (Georgia, ZDA)
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»To je brez dvoma eden izmed najboljših dogodkov Azamazingov, ki sem jim bil
priča, prav zato se ne čudim, da so organizatorji za izvedbo prejeli visoke nagrade. Kvaliteta zvoka, prizorišče, osvetlitev,
kulinarične dobrote in rdeča preproga na
Titovem trgu so neverjetni. In vse to skupaj z dejstvom, da je ladja zasidrana le nekaj korakov stran – prav to dogodku doda
spektakularnost. Tudi sicer je Koper eno
izmed meni najljubših mest. Že med samo
pripravo dogodka tekom dneva preverim,
če gre vse po načrtih, nato se sprehodim
po mestu in preživim lepe trenutke s
svojo posadko v tukajšnjih restavracijah
in lokalih, kjer med drugim degustiramo
dobra slovenska piva. To je nekaj kar počnemo vsakič, ko pridemo v naše mesto,
saj se tukaj počutimo kot doma. Prav vsi
se z velikim veseljem vračamo sem, tako
gostje kot posadka in želim si, da bi Koper
obiskovali še pogosteje.«
Ernest Marchain, direktor križarjenj,
Azamara Club Cruises

»Koper je prelepo mesto. Očaralo me je zeleno okolje
in čisto morje, ljudje so zelo prijazni. Z družbo se ravnokar odpravljamo na pokušino lokalnih vin in sirov,
zvečer pa že komaj pričakujemo Azamazing, za katerega smo slišali same pohvale.«
Sanna (Florida, ZDA)
»Ulice so kot iz škatlice, čiste in urejene. Vidi se, da
veliko vlagate v mesto in prav je tako. Všeč mi je mediteranska pristnost mesta in tukajšnjih prebivalcev.
Upam, da se še kdaj vrnem, saj se v enem dnevu zagotovo ne bom uspela naužiti vsega.«
Gabriela (Florida, ZDA)
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Več kot uspešna ironmanska
premiera napolnila Koper
Prva izvedba polovičnega triatlonskega Ironmana v Sloveniji je poskrbela za pestro športno in še kakšno dogajanje
v Kopru ter širši okolici. Več kot 1.400 udeležencev iz 40 držav je spoznavalo zanimivo in tudi zahtevno traso
Ironmana v Kopru. Ironmanske premiere se je udeležil tudi koprski župan Boris Popovič, ki je izrazil navdušenje
nad športnim dogodkom, za katerega upa, da bo v Kopru postal stalnica. Po več kot uspešni izvedbi bo to najbrž
skoraj neizogibno.
V Kopru je na dan triatlona vrvelo, čutiti je bilo prav
posebno energijo, predvsem
pa si je prireditev ogledalo
ogromno ljudi, ki jih je zanimal predvsem štart in pa
zaključek ironmana, kamor
so tekmovalci pritekli po zahtevni nalogi. Tekmovalce je na
štartu pospremil tudi gostitelj
letošnjega dogodka, župan
Mestne občine Koper Boris
Popovič, in jim zaželel uspešno opravljeno preizkušnjo.
Vzdržljivi športniki so najprej
morali preplavati krog v zalivu, dolg 1900 metrov, nato
pa je sledila naporna kolesarska preizkušnja, dolga kar 90
kilometrov, ki je tekmovalce
popeljala v čudovito koprsko
zaledje vse do Črnega kala in
nazaj v Koper.
Zadnji del triatlona je
bila tekaška preizkušnja na
21,3 kilometra. Udeleženci
prvega slovenskega triatlona
blagovne znamke Ironman – z
uradnim imenom I Feel Slovenia Ironman 70.3 Slovenian Istria – so lahko na lastnih
nogah preizkusili eno zadnjih
turističnih ponudb na Obali,
izpraznjeno nekdanjo glavno
cesto med Koprom in Izolo.
Za celoten podvig so najhitrejši potrebovali nekaj manj
od štirih ur in 20 minut, naziv
zmagovalca pa si je prislužil
Poljak Rajca.
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Prvi triatlonski Ironman v Sloveniji bo, kot pričakujejo prireditelji,
pripomogel k večji turistični prepoznavnosti ne le obalne regije, pač
pa tudi celotne države. Prav zato je bil velik tudi vložek - proračun
letošnje prireditve je znašal okrog 600.000 evrov, pri čemer so 15
odstotkov prispevala Slovenska turistična organizacija (STO) in
obalne občine.

www.ekoper.si
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Župan v družbi direktorice STO Maje Pak in Eve Štravs
Podlogar, državne sekretarke Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo

Koprski Ironman je obiskala tudi snežna kraljica Tina Maze.

»Gre za izredno resno športno organizacijo in verjamem, da bo ta dogodek za Koper
postal tradicionalen,« je organizatorje pohvalil koprski župan, obenem pa povedal, da so
takšne prireditve v Kopru več kot dobrodošle.« Prireditev si je župan Mestne občine Koper
ogledal tudi v družbi organizatorjev dogodka. »Upam, da bomo tu tudi v naslednjih dveh
letih, seveda v še večjem obsegu in še večjim številom tekmovalcev – želimo si jih 2.000,«
je načrte za prihodnost za konec razkril še generalni direktor triatlona Milan Eržen.
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Pet mojstrov, pet hodov in
Zgodba o carpacciu je v začetku oktobra navdušila s svežino ideje in okusov.
Koprska Taverna na Carpacciovem trgu v Kopru je bila
v začetku oktobra prizorišče
edinstvenega
kulinaričnega
dogodka Carpaccio story –
umetnost surovega, v okviru
katerega so lahko gostje v živo
občudovali pripravo pet različnih carpacciov, ob tem pa uživali v pristnih in svežih okusih,
ki so jih z različnimi kombinacijami sestavin, predvsem pa
z nadvse izvirnimi zgodbami,
spretno spajali sodelujoči kuharski mojstri.

Prvi se je s carpacciom
iz surovega mesa brancina
predstavil Tadej Gašparin
(Pikol), ki je svojo večkrat
nagrajeno jed tudi tokrat oplemenitil s kiselkastim okusom
granatnega jabolka, kostanjevim medom in obilico domačega oljčnega olja. Sledil je
še en svež morski carpaccio,
tunin carpaccio Tomaža Bevčiča, ki ga je kombiniral z jagodami in rdečim poprom, a ravno
prav, da je uspel ohraniti tisti
pristni okus sveže tune, kar je
tudi glavna značilnost jedi portoroške Restavracije Rizibizi.
Prav tako svež, a s priokusom
dima, je bil tudi carpaccio vipavske postrvi, s katerim se
je predstavil Tomaž Kavčič
(Gostilna pri Lojzetu – Zemono). Slovenski mojster kuhinje
je svoji jedi dodal sol, ki jo je
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predhodno dimil, in sladkor, vse skupaj pa diskretno kombiniral s sadnimi okusi hruške, jabolka in celo rdeče pese. Trem morskim jedem je
sledil prvi mesni carpaccio, pripravljen iz račjih
prsi, saj ima raca v kuhinji Svetozarja Raspopoviča (Restavracija AS) prav posebno mesto. Tudi
on je jedi dodal zrna granatnega jabolka, obogawww.ekoper.si

til pa jo je z jesenskim pridihom kostanja, odličnim staranim sirom ter začimbami. Kot zadnji
se je predstavil Fabricio Vežnaver, ki se podpisuje pod zgodbo odlične restavracije Pergola v
Zambratiji. Ker stavi na domače istrske okuse in
tradicionalno kuhinjo, je carpaccio pripravil iz
oslovskega mesa.
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pet carpacciov

Izbrani mojstri kuhinje so svojo zgodbo podkrepili s pripravo jedi pred očmi obiskovalcev, njihove nastope pa je glasbeno
povezala vrhunska švedska vokalistka in kantavtorica izolskih korenin Marina Martensson. Tudi sicer je bilo vzdušje v Taverni
odlično, druženje v prijetnem ambientu se je v družbi vinske kleti Vinakoper namreč nadaljevalo tudi po uradnem zaključku
prireditve, ki so jo tako organizatorji kot številni obiskovalci ocenili za odlično.
KP-MOK Oktober 2018
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Jubilejna Sladka Istra povezala
in napolnila mesto
Letošnja 10. Sladka Istra, ki je v Kopru zaznamovala zadnji septembrski konec tedna, bo v spominu zagotovo
ostala kot Sladka Istra presežkov. Nad prireditvijo so bili navdušeni tako obiskovalci kot tudi ponudniki sladkih
izdelkov in ponudniki v mestnem jedru.
Več kot 120 ponudnikov na približno 140 prodajnih
mestih, skoraj 60 tisoč obiskovalcev in tri dni sonca, polnih
trgov in ulic ter na stotine zadovoljnih obrazov. Zatem pa
še številne pohvale in pozitivni
odzivi. Tako bi lahko na kratko
povzeli letošnjo Sladko Istro,
prireditev, ki je po desetih letih
postala zaščitni znak Kopra. Od
skromnejših začetkov, ko je bilo
na prireditvi kakih 50 stojnic,
pretežno domačih ponudnikov, do danes, ko Sladka Istra
združuje in zaokrožuje domala
vse, kar je povezano s svetom
sladkega, je bila seveda zahtevna pot. K sreči pa je prireditev že od vsega začetka imela
veliko podporo prvega moža
koprske občine, župana Borisa
Popoviča, ki je vselej znal prisluhniti željam obiskovalcev, potrebam ponudnikov in idejam
organizatorjev. In ker v Mestni
občini Koper vselej stremijo k
napredku, so letos sprejeli izziv
in najslajšo prireditev v državi
organizirali na več prizoriščih v
zgodovinskem mestnem jedru
ter tako obiskovalcem Kopra
na edinstven način kar tri dni
omogočili spoznavanje vseh
kotičkov, ki jih mesto ponuja.
Z logističnega vidika je bila to
zagotovo najzahtevnejša naloga v zgodovini Sladke Istre, a
k sreči so jim na roko šli tudi
prebivalci mestnega jedra, ki so
kljub zaporam prometa in gneči v mestu, izkazali veliko mero
strpnosti in razumevanja.
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Sladka Istra je presegla tudi pričakovanja
ponudnikov na sladkih stojnicah
Lepo je slišati, da so bili s prireditvijo zadovoljni tudi ponudniki na stojnicah.
»Letošnji obisk je presenetil marsikaterega ponudnika na
sladkih stojnicah. Lokacija je bila odlična, prodaja prav tako.«
David Bais, Pomp Catering
»Na letošnji Sladki Istri smo prodali največ doslej.«
Nace Šumrada Slosar, Kavarna Triglav
»Že v soboto dopoldne nam je zmanjkalo sladic, tako smo
popoldne morale znova zavihati rokave in poprijeti za delo,
da smo lahko v nedeljo prodajale naprej. Številni so pohvalili naše domače sladice, vsekakor pa je k prodaji pripomogla
tudi dobrodelna nota naše stojnice.«
Emina Korenika, dobrodelna stojnica Mestne občine Koper

www.ekoper.si
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Z 10. Sladko Istro so v Mestni občini Koper nedvomno
dokazali, da je Koper več kot
upravičeno aktualna Evropska destinacija odličnosti. S
smelimi načrti, ambicioznimi koraki in pravimi idejami
bodo ta sloves zagotovo ohranili tudi v prihodnje.
Zadovoljni ponudniki v mestnem
jedru
Po prireditvi so pohvale na Mestno občino Koper kot glavnega organizatorja začele praktično kar deževati, tudi s strani
ponudnikov v mestnem jedru.
»Zavod Koper Otok nedvomno podpira
selitev prireditve v samo osrčje Kopra. Naši
člani so bili z letošnjo Sladko Istro zelo zadovoljni, prav tako smo veliko pohval prejeli s strani naših strank.«
David Tomovski, Zavod Koper Otok
»V mestu je bilo tri dni čudovito. Na ulicah smo začutili prijeten vrvež, glasba
in spremljevalni program so prireditvi
dodali piko na i. Kljub velikemu številu
obiskovalcev, je bilo z ličnimi smerokazi
in smiselno postavitvijo prizorišč lepo
poskrbljeno za pretočnost, prav tako za
čistočo in številne druge detajle.«
Nina Krivec Rudolf, Bar Cameral
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Istrska oljčna olja znova
med najboljšimi v svetu
V novi izdaji svetovno znanega vodnika oljčnih olj Flos Olei, ki velja za nekakšno biblijo na tem področju, je znova
kar 6 oljkarjev iz Mestne občine Koper.

Franc Morgan, aktualni zmagovalec natečaja za Županovo oljčno olje.

V kratkem bo izšla
najnovejša edicija svetovno
znanega vodnika oljčnih olj
Flos Olei 2019, v katerega
so se tudi letos v sam vrh
uvrstili oljkarji iz slovenske
Istre.
Med najbolje ocenjenimi oljčnimi olji, ki so dobila od 95 do 100 točk, so olja
Dujc, Jenko, Morgan in Adamič - Olje Ronkaldo, nekoliko nižje, a še vedno odlično
ocenjena so Ekološka Kmetija Bem - Boris Sabadin, Ekološka kmetija Bočaj in Oleum Solis - Matjaž Bordon.
Vsi z izjemo zadnjega imajo
svojo dejavnost registrirano
na območju Mestne občine
Koper, ki tudi sicer na različne načine podpira delo oljkarjev. Mestna občina Koper
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je med drugim krila tudi strošek prijave za
en vzorec oljčnega olja tistim sodelujočim
na natečaju za Županovo oljčno olje 2018,
katerih vzorci oljčnega olja so bili vključeni
v vodnik Flos Olei 2018 in so svoje vzorce
oljčnega olja prijavili tudi za sodelovanje za
vodnik Flos Olei 2019. »Veseli nas, da ima
Mestna občina Koper posluh za nas in da
podpira našo dejavnost, seveda pa nas uvrstitev v sam vrh vodnika izjemno veseli«, je
povedal oljkar Miran Adamič – Ronkaldo in
k temu dodal, da je uvrstitev v vodnik zanje
pomembna potrditev, obenem pa tudi potencial s tržnega vidika. »Kar pridelamo, je
namreč treba tudi prodat«, pravi Adamič.
Podobnega mnenja je tudi aktualni
zmagovalec natečaja za Županovo oljčno
olje Franc Morgan, ki uvrstitev slovenskih
oljkarjev v sam svetovni vrh oljčnih olj vidi
predvsem kot potrditev njihovemu delu.
»Vsakoletna uvrstitev v sam vrh vodnika pa
priča o kontinuiteti kakovosti našega dela«,
dodaja Morgan.

www.ekoper.si

V vodniku Flos Olei je sicer uvrščenih 500 najbolje ocenjenih olj z vsega sveta, celo iz Japonske, z Nove Zelandije in iz
Peruja. Med najbolje ocenjenimi jih je več
kot polovica iz Italije, močno zastopana pa
je tudi Hrvaška.
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V KOPRU DOGAJA

Česa ne gre zamuditi novembra?
Koper bo novembra predvsem v znamenju martinovanj, osmic in še zlasti Čudolandije, ki nas bo popeljala v praznični december.
Koper bo 9. novembra ob 18. uri zasijal
v soju prazničnih lučk oziroma Čudolandije, s čimer bo mesto zasijalo v vsej svoji
lepoti. Ena najlepših okrasitev mest daleč
naokoli in zagotovo najlepša v zgodovini Kopra nas bo s skupino Perpetuum
jazzile v praznično čarobnost popeljala
v petek, 9. novembra. Čudolandija z dih
jemajočimi in modernimi prazničnimi
lučkami ter svetlobnimi konstrukcijami,
drsališčem in bogatim spremljevalnim
programom nas bo postopoma popeljala
v praznični december.
V Kopru bo tudi letos potekalo dalje. V četrtek vas bodo zabavali Mambo Kingsi in
Martinovanje v ogrevanem šoto- Trio Martin, v petek Tanja Žagar in Trio Martin, v
ru na parkirišču ob stadionu Bo- soboto pa Klapa Rišpet in skupina Tequila. Od petnifika, kjer se boste lahko zaba- ka (9. novembra) do nedelje (11. novembra) pa bo
vali od četrtka, 8., do sobote, 10. tradicionalna Martinja tudi v Marezigah. Tudi letos
Cudolandija_modra.pdf
16 23. 10.
novembra.
Veselo dogajanje
se2018bo15:04:30
Martinjo odprla vinska kraljica slovenske Istre, v
bo vsak dan začelo že od 18. ure sklopu dogajanja bodo krstili mlado vino ter poskr-
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beli za zabavo in druženje ob domači kulinariki in
seveda odličnih vinih.
Ljubitelji domačih istrskih dobrot boste na svoj
račun prišli tudi v osmicah. Med 2. in 11. novembrom bo svoja vrata odprla Osmica Jakomin v Kubedu, med 9. in 18. novembrom pa Osmica Štok v
Marezigah.
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KULTURA

Lepo je biti Koprčan
Ob letošnjem Evropskem letu kulturne dediščine, se v Mestni občini Koper odvijajo najrazličnejši dogodki in tako so
luči žarometov osvetlile prav posebno gledališko predstavo, kulturno-zgodovinski mladinski gledališki kviz Lepo je
biti Koprčan, avtorice Renate Vidič, ki na duhovit način predstavlja kulturno dediščino mesta Koper.

Predstava, ki jo je Gledališče Koper
premierno uprizorilo 22. septembra, je privabila številne ljubitelje kulture. Ti so v uro
trajajoči predstavi na humoren način spoznavali zanimiva dejstva o zgodovini Kopra

ter odkrivali čare njegove pestre kulturne
dediščine. Predstavo si je v družbi svojih najbližjih ogledal tudi prvi Koprčan, župan Boris
Popovič. Predstavi je sledilo druženje v duhu
tradicije in običajev, ki so jih obujali Šavrini

Predstavo si je ogledal tudi prvi Koprčan Boris Popovič s svojo družino.
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in anka Šavrinke, skupina Al
tempo di Tartini in Rosa Klementina.

Da je lepo biti Koprčan, so potrdili tudi Sabina
Mozetič, direktorica občinske uprave MOK,
Katja Pegan, direktorica Gledališča Koper in
Peter Bolčič, podžupan MOK.
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Odloči se za …

Koper je v zadnjih šestnajstih
letih doživel popoln preporod in
se razvija v moderno mesto, kot
ga ni daleč naokrog. A vsekakor
je projekt modernizacije mesta
še daleč od zaključka in nalog je
še veliko. In tudi zato bo vaša letošnja odločitev ključna. Ključna
za vas.
Poleg množice pohval naših
krajanov in tudi obiskovalcev
Kopra je vsak uspešen voditelj
seveda deležen tudi kritik in
nasprotovanj. Predvsem s strani
tistih, ki bi ga radi zamenjali na
oblasti.
Ne pravim, da so čisto vse
kritike zgolj del političnega boja.
Včasih so krajani upravičeno
kritični in občina se na njihove
pripombe tudi ustrezno odzove. Toda zadnja leta, posebej po
propadu poskusa pravosodnega atentata, občinska opozicija
prav tekmuje v iskanju dlake v
jajcu.
Tako si je pred časom ena
od županskih kandidatk enostavno izmislila domnevno ignoranco občine do brezdomcev, a
je hitro utihnila, ko je celo varuhinja človekovih pravic ugotovila, da ima občina vzorno urejeno tako infrastrukturo, kot tudi
socialne programe za ta del naše
skupnosti.
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Ko so pred časom predstavniki samooklicane
kulturne elite mesta protestirali zaradi stare lože
na vrhu Čevljarske ulice, se je župan takoj odzval
in občina je ta prostor kupila. Ko pa jih je župan
pozval, da pripravijo kulturni program, ki bi upravičil nakup in oživil ta del mesta, so se enostavno
potuhnili. Zakaj? Zato, ker vodijo politični boj za
oblast, ne pa vsebinskega za razvoj mesta.
Ker so ti in podobni poskusi neuspešni, se sedaj osredotočajo na kritiko razvojne vizije Kopra,
češ da župan zanemarja zaledje in ureja samo urbano središče mesta. Kot sem izpostavil v besedi
urednika, pri tem zamolčijo pomembno dejstvo.
Ko populistično napadajo razvojne projekte,
ki postavljajo Koper na zemljevid turističnih destinacij, pri tem pravijo, da bi morali najprej poskrbeti za ceste in kanalizacijo v zaledju. Pri tem pa ne
povejo, da nepovratna sredstva, ki jih občina zelo
uspešno pridobiva, ne moremo uporabiti za čisto
nič drugega, temveč samo za projekte, ki izpolnijo pogoje in kriterije za dodelitev teh sredstev. In
pravila so jasna, ta nepovratna sredstva so namenjena izključno velikim projektom v urbanih središčih, v katerih živi dovolj ljudi, da so izpolnjeni
zahtevni evropski kriteriji.
Tako kritizirajo enega od področij dela občine, kjer smo najbolj uspešni, namesto da bi pohvalili občinsko ekipo, ki vodi pridobivanje nepovratnih sredstev.
A opoziciji seveda ne gre zameriti neizmerne
želje po pridobitvi oblasti, saj je to razumljivo. Ne
grem jim zameriti niti tega, da zaradi pomanjkanja
dejanskih argumentov tu in tam tolčejo v prazno.
Ne gre zameriti, a tudi ne kar tako dopustiti.
Pred vami je ponovno pomembna odločitev,
komu zaupati vodenje občine. Na voljo imate, da
nagradite doseženo in predvsem podprete vizijo
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prihodnjega razvoja Kopra v moderno mesto. Ali
pa da pritegnete kritikom. Na žalost pa se vedno
več ljudi odloči za tretjo možnost, da se volitev
sploh ne udeležijo. In prav ti bodo letos ključni.
Povsem jasno je namreč, da se bodo volitev
udeležili vsi tisti, ki so proti županu, pod katerim se
je mesto uredilo in preporodilo. Ni pa enako jasno,
da bodo svoj glas oddali vsi, ki so zadovoljni z življenjem v novem Kopru. Nekateri mislijo, da je itak
vseeno, saj bo Boris Popovič zmagal v prvem krogu in njihov glas ni pomemben. Drugi mislijo, da je
Koper že tako ali tako urejen in se niti ne spomnijo,
kakšen je bil pred letom 2002, ko se je začela moderna renesansa mesta.
Prav tiste, ki razmišljajo, da njihov glas ni bistven, pozivam, naj razmislijo še enkrat. Tudi če
se ne spomnijo več, kakšen je bil Koper nekoč, je
dovolj, da primerjajo naše mesto s sosednjimi in
dobro presodijo, kaj je v njihovem interesu. Prava
vsak glas bo štel. Zato se odloči za… za sebe in nadaljevanje razvoja, ki postavlja Koper za vzor številnim drugim mestom daleč naokrog. Vsekakor pa
se odloči in glasuj.
Sebastjan Jeretič
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Koper v gostil največji modni dogodek –
V septembru je bila dvorana sv. Frančiška prizorišče že tretjega modnega dogodka Stylo, na katerem so se javnosti
predstavili mladi modni oblikovalci Anja Medle, Erik Starc in Jona Bednjanec.
Modno revijo je priredil Center mladih Koper v
sodelovanju z Mestno občino
Koper v okviru natečaja Stylo,
katerega glavni namen je spodbuditev mladih h kreativnosti ter jim dati priložnost, da
svoje zamisli in delo javnosti
predstavijo na pravem mo-

dnem dogodku. Letos so k sodelovanju povabili
tudi Mercedes-Benz Fashion Week Ljubljana, ki
je v širšem prostoru ime za mednarodni premium teden mode. Zmagovalka letošnjega modnega dogodka Stylo je Jona Bednjanec, ki se
je predstavila s kolekcijo vzorčastih, barvitih in
dovršeno oblikovalnih pletenin. Navdih je iskala v svojih koreninah, pristni etno pridih pa je
ustvarila z igro vzorcev ter tkanin.

Zmagovalka natečaja Jona Bednjanec.

Zmagovalka natečaja v družbi organizatork
modne revije Kristine Radovčič in Mojce Vojska.
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– modno revijo Stylo

Župan Boris Popovič v družbi zmagovalke modne revije Jone Bednjanec in
svoje hčerke Tie.
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ITALIJANSKA SKUPNOST

Importante riconoscimento
internazionale alla scrittrice Isabella Flego
Il fascino antico del Caffè
San Marco di Trieste ha fatto
da cornice, domenica 7 ottobre
2018, all'atto conclusivo del Premio Letterario Internazionale
“Golfo di Trieste 2018” giunto
alla quattordicesima edizione. Il
primo premio per la narrativa è
stato assegnato quest’anno alla
scrittrice e poetessa connazionale Isabella Flego con la sua
ultima fatica “Memorie da sopra
l’equatore” edito dalla Comunità
Autogestita della Nazionalità Italiana di Capodistria.
Ha fatto da cornice alla cerimonia una sala gremita in ogni
ordine di posti alle presenza fra
gli altri dell’assessore del Comune di Trieste Michele Lobianco,
in rappresentanza del Sindaco,
e dal deputato italiano al Parlamento di Lubiana Felice Žiža.
E' un libro - si legge nella motivazione del Premio - di
appassionante lettura con le sue
pagine intense e profonde, intrise di forte empatia. Allo stesso
tempo narrazione, diario, testi-

monianza e documento del Continente africano in
cui l'autrice è vissuta per un certo periodo della sua
vita. Isabella Flego riesce a cogliere con chiarezza e
incisività, e a esprimere in modo suggestivo il fascino del patos della difficile possibilità a un mondo
ricco di contraddizioni, di ritualità e di forza atavica, di antica saggezza e di capacità di resistenza
all'oppressione ma anche la sua dignità, la sua fierezza e speranza per il futuro.
Nel ringraziare per l’importante riconoscimento Isabella Flego ha rilevato di aver messo la
propria anima in ogni riga dell’opera.
“Ho vissuto – ha detto l’autrice – per cinque
anni nel mondo africano accanto al popolo Ashanti
e non come turista. Devo dire che questo popolo

mi ha insegnato tantissimo, mi ha cambiata dentro, mi ha fatto capire cosa significa essere liberi.
Io provenivo da una terra ove il regime allora al
potere non mi permetteva di essere libera e loro,
pur avendo avuto cinque secoli di schiavitù, sanno
dirti cosa sia e sanno apprezzare la libertà. Sembra
– concluso Isabella Flego – che sia stato il destino a
mandarmi a conoscerli, a parlare di loro, a parlare
di questo grande popolo e dell’Africa che è sempre
in cammino per uscire da un recinto che gli altri
hanno costruito per loro”.
“Memorie da sopra l’equatore” di Isabella
Flego, dopo una recente ristampa, uscirà a breve
anche nella traduzione in lingua slovena.

Apprezzamento per le
opere di Edo Zanco
Lusinghiero successo di
pubblico e critica per la mostra
“ArteFactus” del connazionale
Edo Zanco che qualche giorno
fa ha chiuso i battenti presso la
sala d’esposizione di Palazzo Gravisi-Buttorai. L’artista autodidatta
con le sue creazioni usa esclusivamente materiali di riporto,
vecchi attrezzi, abiti smessi, legno
riciclato e tutto quanto riporta
inesorabilmente al territorio che
lo ha visto nascere e crescere,
l’Istria. Edo Zanco si è trasferito
con la sua famiglia a Capodistria
nel lontano 1964 dalla natia Portole. In passato aveva già esposto
le sue opere presso Palazzo Gra-
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visi-Buttorai ma anche a Isola, Costabona e Truscolo. Le sue opere sono un inno ad uno dei temi più
attuali dei tempi moderni il riciclaggio dei materiali.
Ad oggetti che hanno ormai esaurito la loro funzione
primaria infonde nuova vita e nuovi contenuti grazie
alla sua vena artistica. “Oggi – ci dice Zanco – è sempre più difficile trovare gratis materiali da riciclare
anche perché la gente ha assunto maggiore coscienza del valore dell’eredità culturale e dell’importanza degli oggetti antichi”. Un vero e proprio simbolo
dell’arte di Edo Zanco è sicuramente un collage per
i quali ha usato parti di vecchi jeans per dare vita ad
un paesaggio tipicamente istriano intitolandolo “Istria in braghe de tela” anche un titolo estremamente esplicativo del pensiero stesso che anima le abili
mani di Zanco nella creazione delle sue opere.
Per la cronaca diremo che le opere di Edo Zanco non sono in vendita.
www.ekoper.si
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Kakšen pa je tvoj odnos do živali?
Vsako leto 4. oktobra obeležujemo svetovni dan živali. Dan želi opozoriti ljudi na zaskrbljujoč položaj ogroženih živalskih vrst ter
jih tako opomniti na pomembno vlogo živali v vsakdanjem življenju in pri ohranjanju pestrosti življenjskih okolij. Tudi v Obalnem
zavetišču za živali spodbujajo k razmisleku o odnosu človeka do živali.
Namen svetovnega dneva živali je opozoriti na
poseben odnos med človekom in živaljo ter hkrati
priložnost, da razmislimo o človekovem sobivanju
z živalmi. Cilj svetovnega dneva živali je dvig kulture
in spoštljivega odnosa do živali ter izboljšanje njihovega življenjskega standarda, ki je v veliki meri
odvisen od ljudi.
Pomena sterilizacije in kastracije
sta ključna!
V Obalnem zavetišču za živali poudarjajo, da
je svetovni dan živali tudi priložnost, da se zavemo
lastne vloge in odgovornosti ter pomagamo predvsem manj srečnim in zavrženim živalim. Ob tem

lastnike živali pozivajo k sterilizaciji in kastraciji, ki
sta ključnega pomena pri reševanju problematike
brezdomnih in zapuščenih živali. Na ta način se
povečujejo možnosti posvojitve drugim živalim v
zavetiščih.
Prav tako pozivajo k pomoči tako v obliki materialnih dobrin, kot tudi na druge načine. Živalim
lahko pomagate s posvojitvijo, obiskom zavetišča,
sprehajanjem psov in preživljanjem prostega časa
z oskrbovanci, posvojitvijo na daljavo, donatorskimi sredstvi ali pa donacijo odej, pregrinjal, rjuh ali
brisač, s katerimi so opremljeni boksi.

Obalno zavetišče skrbi za zavržene pse in mačke z območja vseh štirih občin v slovenski Istri. Trenutno je v njihovi oskrbi približno 32
psov in 79 mačk, kar je tudi povprečje naenkrat oskrbovanih živali. Letno zavetišče odda več kot 100 mačk in 50 psov, ob tem pa skrbnikom vrne še najmanj 100 izgubljenih psov.

Živali v Obalnem zavetišču iščejo dom
V Obalnem zavetišču za živali v Dvorih
pri Sv. Antonu kosmatinčki iščejo topel in
ljubeč dom.

SANY je prijazen, cartljiv in igriv samček. Sany si močno želi najti novo družino, ki mu bo ponudila nov dom in ga
razvajala s crkljanjem.

Za informacije glede posvojitev oskrbovanih živali so v Obalnem zavetišču vedno na voljo na brezplačni številki 080 88 49, ali na dežurni telefonski številki
031 771 551. Lahko jim tudi pišete na zavetisce@marjeticakoper.si.

SENI je zelo nežen in radoveden
samček. Je zelo prijazen mucek,
ki v Obalnem zavetišču že pol leta
čaka, da ga bo kdo vzljubil in mu
ponudil topel dom.

SINY je prijetna mlada mucka, prav
tako kot njena bratca Sany in Seni.
Njena dlaka je tribarvna, je zelo cartljiva in umirjena. Obiščite Siny v Obalnem zavetišču in morda se odločite,
da ji ponudite nov dom.

Obalno zavetišče za živali

RUDOLF je kuža mešanček, črne
barve z belimi lisami, star štiri mesece. Je zelo prijazen ter cartljiv. Hitro
vzljubi prijazne ljudi in je zelo zaupljiv.
Rudolf si najbolj želi novega in toplega doma. Obiščete ga lahko vsak dan
v Obalnem zavetišču.
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Dvori 25
6276 Pobegi
URNIK ZA OBISKOVALCE IN SPREHAJALCE PSOV
Vsak dan od 8.00 do 17.00
URADNE URE (za posvojitve, po dogovoru)
Od ponedeljka do petka od 11.00 do 15.00

www.ekoper.si

LEON je tri mesece in pol star mešanček, črno-rjave barve. Je zelo
igriv in cartljiv in potrebuje veliko
pozornosti. Leon komaj čaka na vaš
obisk, še bolj pa na nov – dokončni
dom.

DEŽURSTVO NA BREZPLAČNI ŠTEVILKI:
080 88 49
INTERVENCIJSKA ŠTEVILKA: +386 31 771 551
SPLETNO MESTO: www.obalnozavetisce.si
FB: ZavetisceObala
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Koper je postal bogatejši za nov Bibliobus. Star je šel v uporabo
Narodni in univerzitetni knjižnici Republike Srpske Banja Luka,
za vzpostavitev bibliobusne dejavnosti v občini Banja Luka in za
pripadnike slovenske narodne skupnosti v Bosni in Hercegovini.
Na fotografiji župan Boris Popovič z direktorjem Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper, Davidom Runkom.

Na svetovni dan brezdomstva in duševnega zdravja, ki ga obeležujemo 10. oktobra, so v Zavetišču za brezdomne osebe Koper
pripravili dan odprtih vrat. Obiskal jih je tudi prvi mož koprske
občine Boris Popovič.

Dvorana Sv. Antona je bila septembra prizorišče proslave ob
Tednu makedonske kulture. Zanimiv program je očaral tudi župana Borisa Popoviča.

Tudi na Univerzi na Primorskem so novo študijsko leto obeležili
s tradicionalnim Pozdravom brucem na Titovem trgu. Brucke
in bruce je v imenu Mestne občine Koper pozdravil podžupan
Peter Bolčič.

Direktorica občinske uprave Mestne občine Koper, Sabina
Mozetič je v Pretorski palači sprejela delegacijo občinskih uprav
občin Kostel, Dolenjske toplice, Straža, Žužemberg in Mirna peč,
ki so Koper obiskali v okviru strokovne ekskurzije po slovenski
Istri.
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Glasbena šola Koper je letos obeležuje svojo 70. letnico delovanja. Slavnostnega dogodka v Avditoriju Portorož se je udeležil
tudi podžupan Mestne občine Koper Alberto Scheriani, ki je ob
tej priložnosti glasbeni šoli izročil občinsko priznanje.

www.ekoper.si
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Na slovesnosti v vaški hiši na Zgornjih Škofijah, je koprski župan
Boris Popovič skupaj s krajani pozdravil zadnje pridobitve v krajevni skupnosti, v prijetnem in sproščenem vzdušju pa je beseda
tekla tudi o načrtih in projektih za prihodnost.

V Dekanih so konec septembra obeležili 80 let delovanja nogometnega kluba. Praznovanja se je v imenu Mestne občine Koper
udeležil podžupan Peter Bolčič, ki je ob visokem jubileju predsedniku kluba Patriku Picigi predal posebno priznanje.

S prerezom traku je v sredini oktobra župan Boris Popovič v
Grintovcu slavnostno odprl novo preplaščeno cesto Grintovec
– Kaverljag.

FAMNIT je z začetkom študijskega leta namenu predal prenovljene prostore. Novo pridobitev je pozdravil tudi koprski župan
Boris Popovič v družbi rektorja Univerze na Primorskem dr. Dragana Marušiča in ministra za izobraževanje, znanost in šport dr.
Jerneja Pikala.

Koprski župan Boris Popovič je gostil podžupana občine Tavullia
Patrizia Federicija. Obujala sta spomine na nedavno dobrodelno
akcijo, s katero so skupaj s predstavniki kluba oboževalcev Valentina Rossija obdarili otroke Splošne bolnišnice Izola.

KP-MOK Oktober 2018

Škofije so gostile sedaj že tradicionalni 14. Praznik vina in oljk.
Tudi tokrat je organizator dogodka, Kulturno društvo Istrski
grmič, poskrbel za prijetno in domače vzdušje, pester nabor
najrazličnejših dobrot ter bogat kulturni program, ki si ga je z
navdušenjem ogledal tudi župan Boris Popovič.

www.ekoper.si
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V začetku meseca je Krajevna skupnost Pobegi-Čežarji praznovala krajevni praznik, kjer so se spomnili pomembnih zgodovinskih dogodkov iz obdobja borbe proti fašizmu in nacizmu.
Dan so posvetili predvsem žrtvam nemške požigalske ofenzive,
tragičnega 2. oktobra 1943. Proslave se je udeležil tudi podžupan
Mestne občine Koper Peter Bolčič.

Župan Boris Popovič je z razbitjem vrčka piva naznanil na praznovanje Oktoberfesta v Kopru.

Župan Boris Popovič je skupaj s podžupanom Albertom Scherianijem gostil generalnega konzula Italije v Kopru Giuseppeja
D'Agosto. Beseda je tekla o nadaljnjem plodnem sodelovanju z
italijansko narodno skupnostjo.

V okviru dogodka »S Tomosom okrog Kopra« je častni krog
odpeljal tudi župan Boris Popovič.

Konec septembra je Športno društvo Centaver v sodelovanju s
kolektivom postaje koprske prometne policije na igriščih športnega društva v Dekanih pripravilo že 17. nogometni turnir na
umetni travi. Dogodka se je udeležil tudi župan Mestne občine
Koper Boris Popovič, ki je spomnil na pomen opravljanja poklica
policista, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
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V okviru izmenjave dijakov so Koper obiskali nizozemski dijaki in
si gledali njegove znamenitosti. V Pretorski palači jih je pozdravil
tudi predstavnik Mestne občine Koper, vodja urada za družbene
dejavnosti in razvoj, Timotej Pirjevec.

www.ekoper.si
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Svetovalka župana Jana Tolja je kapitanu luksuzne ladje Queen
Victoria, ki je na svoji poti obiskala Piran, v imenu Mestne občine
Koper podarila knjigo The most beatiful coast in ga povabila da
se prihodnjič privežejo v Kopru, najlepšem obmorskem mestu.

Tudi letošnje Barcolane se je udeležil župan Boris Popovič. Z jadrnico Way of Life, nekdanjo Maxi Jeno, Gašperja Vinčeca, so
dosegli tretje mesto.

V Gračišču so v začetku meseca obeležili visok jubilej - 75. obletnico ustanovitve Istrskega odreda, kjer so se spomnili tragičnih dogodkov naše zgodovine. Proslave se je v imenu župana
Mestne občine Koper Borisa Popoviča udeležil njegov svetovalec Dejan Škerlič. Na fotografiji v družbi ravnateljice OŠ Istrskega
odreda Gračišče Vanje Košpenda, in predsednika KS Gračišče
Petra France in Slobodana Popoviča, občinskega svetnika MOK.

Zaključek motoristične sezone Red Eye Biker Fest v Žusterni je
pozdravil tudi koprski župan Boris Popovič.

Sejemsko dogajanje na Dnevih kmetijstva slovenske Istre je obiskal tudi župan Boris Popovič in okušal dobrote lokalnih ponudnikov.
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Chi viene, chi va, večina vodji služb ostane zvesta Mestni občini
Koper, pride pa čas, ko je treba v pokoj in tako se je dolgoletni
vodja samostojne investicijske službe Viljan Tončič poslovil od
svojih kolegov sodelavcev.

www.ekoper.si
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Jesenski horoskop - pripravlja Ivana Scotto di Minico

OVEN



!

že v prvih desetih dneh se prepričujete v srečne preobrate

BIK



!

vnovična nepotrpežljivost,
povsem po nepotrebnem

DVOJČKA

na vidiku je nekaj drugačnega,
bodite pogumni



!

glede urejanja domačega
vprašanja

za dober in koristen nasvet na
pravnem področju
v zvezi s financami, saj so vaši cilji
previsoki

RAK



da spet ujamete nekaj glede
česar ste bili neodločni

!

preveliko obremenjevanje z
enimi in istimi vprašanji

Ob začetku astrološkega leta, ki bo v
znaku ognja, prihajate na svoj račun,
čeprav morda tudi okoli nečesa, kar ste
pričakovali kasneje ali povsem drugače.
Vsekakor vam bo toplo okoli srca, posebno, ko boste večkrat dokazali, da se
niste zmotili!

Prepozno se boste zavedli, da ste se
znašli v slepi ulici. Vprašajte, poizvedujte,
saj se zadeve še vedno lahko spremenijo: pomemben je drugačen pristop. Velja
tako s partnerjem, kot glede poslovne
pobude. V drugi polovici meseca samski
navezujete stike, med katerimi bo vsaj
eden usodno pomemben!

Učite se od tistih, ki so od vas značajsko
različni, saj si lahko pridobite veliko več,
kot ste pričakovali. Na koncu se boste
izkazalo, da se poti zlivajo v eno smer in
proti uresničevanju istega, le na nekoliko drugačen način. Ne prepuščajte se
občasnemu malodušju, borite se zoper
utrujenost.

V določenih ozirih ste izredno močni in
odločni, potem pa vam spodrsne na malenkostih. Tokrat se potrudite pogledati
celoto in se držati praktičnih ciljev. Vse
ob pravem času, kar velja tako za vezane, kot za samske rake. Pustite se razvajati, navezujte nove in zanimive stike.

LEV

DEVICA

TEHTNICA

ŠKORPIJON



!

razcvet na zasebnem področju



prevelika pričakovanja na poslovnem
področju

!

za samostojno dejavnost, vse, kjer
vam ni treba polagati računov
domače preglavice se
nadaljujejo



!

za to, da najdete neko srednjo in
nikakor ne drastično rešitev za
najbolj pereči problem
slabše finančno stanje, ki
zahteva drugačen pristop.



!

za to, da poskusite
znova
prehitro boste dvignili roke k
višku, kar se vam nikakor ne poda

Blizu pomembnega cilja ste, sicer pa je
možno tudi, da se vam vse skupaj ne bo
zdelo tako mikavno kot takrat, ko ste si
vse skupaj le zastavljali ter začeli oblikovati v svojih mislih. Vsekakor pa vam
polovica meseca prinaša nove rezultate,
predvsem pestrejše družabno življenje
in več prijetnega razvedrila.

Tisto, kar se vam je zdelo enostavno ima
v resnici veliko več odtenkov. Na vas je,
da pravočasno razkrijete, kaj se v resnici
dogaja ter se ustrezno prilagodite. Nihče ne bo preveč razpoložen za to, da vas
dolgo posluša. Pravzaprav bo vsak še
bolj izrazito gledal le na svoj blagor, zato
se zaščitite, držite svojega in maksiimalno razvajajte.

Ob začetku meseca boste še nekako počasni in dokaj zaskrbljeni, posebno glede
denarnih načrtov in preglavic. Kmalu zatem se marsikaj obrača drugače, ugotovili
boste svojo moč in jo tudi brez pomislekov uporabili! Presenečeni bodo le tisti,
ki vas niso dobro poznali! V novi zgodbi
boste končno prevzeli glavno besedo.

Nihče vam ne bo ničesar očital, če si
boste enostavno priznali svoje napake
ter se odločili obrniti list. Kvečjemu si
lahko pridobite nove zaveznike, ki jim bo
všeč, da ste jih upoštevali. Prevčkrat ste
se ravnali le po lastnem občutku, tokrat
pa je potrebno slediti tudi določenim
nasvetom in napotkom. Vse bo dobro z
več prožnosti.

STRELEC

KOZOROG

VODNAR

RIBI



!

praznujete življenje, uživate v
luči povsem nove energije



!

ustavlja vas le občasna
neorganiziranost in zmedenost

Ob začetku vašega leta si želite več na
vseh področjih! Res je, da se stvari ne
morejo odpreti kar vse naenkrat, zato
ne prehitevajte po nepotrebnem, saj
bo časa za vse več kot dovolj. Občutek
v ljubezni vas vodi na pravo stran. Nek
stik se navezuje na precej nepričakovan
ali neobičajen način.

za prenavljanje
starih zaobljub



fizično še niste povsem močni,
preveč se razdajate na več frontah

Okoliščine zahtevajo drugačno organizacijo, posebno, če se vam počasi
uresničujeta dve pomembni zadevi
hkrati in preprosto nimate dovolj časa,
da bi se vsemu posvetili tako, kot ste bili
vajeni. V ljubezni krajši zastoj, a le za kratek čas, saj si boste pravočasno priznali
ter ugotovili, kam vas vleče.

!

za lepo zgodbo, ki vas polni z
energijo
preveč preštevate vse razloge
za in proti

Nikar se ne skrivajte, saj še predobro
veste, da boste slej ko prej spregovorili.
Preveč ste družabni in resnicoljubni, da
bi se lahko predolgo prilagajali. Bodite
jasni in direktni, brez kakršnega koli strahu. Drugi del meseca odpirate v znaku
zanimive ponudbe ali srečanja.



vsak dan bo boj zase, toda tudi
vir zanimivih izkušenj

!

ne govorite o stvareh, ki jih ne
poznate

Mesec bo vse prej kot lahek in čaka vas
večinoma zahteven, hiter in naporen tempo, ki vam velikokrat ne bo preveč pisan
na kožo, toda tudi to so situacije iz katerih
lahko izvlečete nekaj zase. Na koncu bo
bilanca dobra, posebno ob druženjih s tistimi, ki so močnega značaja, saj se boste
izredno dobro dopolnjevali.

KP – MOK je uradni časopis Mestne občine Koper
Izdajatelj: Multimedijski center Vizija d.o.o. – s.r.l., Verdijeva 10, 6000 Koper; Odgovorni urednik: Sebastjan Jeretič; Naklada: 23 000 izvodov; Fotografije:
Matija Ščukovt, Tomaž Primožič/FPA, Jaka Ivančič, Jaka Miklavčič, Još Gantar/STO, Vojko Rotar, Foto Belvedere in arhiv MOK;
Tiskarna: SALOMON d.o.o., Oktober 2018.
Brezplačen izvod prejmejo vsa gospodinjstva in pravne osebe v MOK. Oddaja oglasov: info@mcvizija.si
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ISKANO
GESLO

PREBIVAZVOČNI
STISNJENA LEC FR.
ZNAK ZA
MESTA
DLAN
PREPLAH
NIMESA

BREZVLADJE

PREVLEKA
ZA PREŠITO ODEJO
(LJUDSKO)

GLAVNA
SESTAVINA
MAŠČOB
DOMAČE
ŽIVALI
ISTEGA
IZVORA
NOVINARKA PUST
UMETNIK
GOT. DOBE

GESLO JE
OZNAČENO
Z BARVO

OKLEŠČENO
DREVO

FR. PESNIK
V 19. ST.
(CHARLES)

PREBIVALEC
SRBIJE

Geslo iz prejšnje številke:
Sožitje mesta in pristanišča

NIŽJA
LESNATA
RASTLINA
TANTAL

KRTAČKA

EKSISTENCA
BORILNI
ŠPORT

ZDRAVILNI
NAPITEK
NIZKA TEMPERATURA

ELEONORA
DUSE

IZVRŽEK,
IZMEČEK
VRSTA
OBLIČA

Nagrajenci minule številke:
1. Žilavec Dušan, Koper, prejme
županovo vino in oljčno olje;
2. Marsetič Armando, Podgorje,
prejme monografijo Anje Čop –
Najlepša obala;
3. Česnik Albina, Šmarje, prejme
dežnik z logotipom Mestne
občine Koper.

SAMO
HUBAD
RUSKA
ZELJNATA
JUHA

LUBJE

ZAMENJAVA
JAP. VERA,
ŠINTOIZEM

FILMSKI
REŽISER
HITCHCOCK
SUROVINA
ZA ČOKOLADO,
KAKAV
HRV. KRAJ
OB KOLPI
GL. MESTO
NORVEŠKE

ŠPANSKO
VINO,
SHERRY
UD ORGANIZACIJE;
SENIOR

POTOMEC
NIZOZEM.
V JUŽNOAFR. REP.

ŠKOTSKA
PEVKA
(SHEENA)
LUKA V
J. ITALIJI
JURE
GODLER

GR. LITERAT KAZANTZAKIS
DALJŠE
OBDOBJE,
VEK

LJUBČEK,
LJUBIMEC
(ZASTAR.)

VRSTA
HRASTA

OGRAJEN
PROSTOR

Pravilno izpolnjeno geslo
križanke nam na dopisnici pošljite
do 10. novembra 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.

VSAKO
OD DVEH
OJES PRI
VOZU

Dobitnike nagrad naprošamo,
naj se zglasijo na sedežu Mestne
občine Koper, Verdijeva ulica 10, v
Kopru, kjer bodo lahko prejeli svoje
nagrade.

FRANCO
NERO
ORIENT.
SUKNO

Če se med potjo
ustavljaš, da bi vrgel
kamen v vsakega psa,
ki laja nate, ne boš
nikdar prispel do cilja.
Fjodor Mihajlovič
Dostojevski

Pravila časopisa KP-MOK za lokalne volitve 2018
V skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007 - ZPolS-D, 105/2008 - odl. US, 11/2011, 28/2011 - odl. US, 98/2013, 8/2015, 6/2018 - odl. US),
Zakonom o medijih (Uradni list RS, št. 35/2001, 54/2002 - skl. US, 62/2003, 73/2003 - odl. US, 113/2003 - odl. US, 16/2004 - odl. US, 123/2004 - odl. US, 96/2005 - ZRTVS-1, 60/2006, 69/2006
- ZOIPub, 36/2008 - ZPOmK-1, 90/2010 - odl. US, 87/2011 - ZAvMS, 77/2010 - ZSFCJA, 47/2012, 47/2015 - ZZSDT, 22/2016, 39/2016) in programsko zasnovo izdajatelj časopisa Mestne občine
Koper KP-MOK, Multimedijski center Vizija d.o.o., objavlja Pravila za volilno kampanjo lokalnih volitev 2018.
V uredništvu skladno z zakonodajo in s svojo uredniško politiko zagotavljamo korektno predstavitev volilne tematike, programov in kandidatov. O načinu, obsegu in vsebini novinarskih
prispevkov, ki govorijo o kampanji, kandidatih in volitvah, odloča uredništvo samostojno, v skladu z uredniško politiko. K njej sodi načelo čim večje objektivnosti.
V času volilne kampanje omogoča tudi vsebine komercialne narave. Za plačljive vsebine se lahko zakupi oglasni prostor. Oglasno gradivo mora biti vsebinsko pripravljeno v skladu s predpisi.
V skladu s 7. členom ZVRK je treba volilne oglaševalske vsebine vedno objaviti z navedbo naročnika. Za pravilnost in resničnost besedila oziroma navedb v oglasu odgovarja naročnik objave
oglasa.
Obseg promocijskih kapacitet je omejen, ceniki in pogoji komercialnega predvolilnega oglaševanja so dostopni s prošnjo na elektronski naslov
ekoper@koper.si.
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Vsak dan od

Tutti i giorni
dalle

A Capodistria
Ogrevan šotor Bonifika
Tendone riscaldato Bonifika

MAMBO
1.
.1
8
ì,
d
e
v
io
S
G
/
G
k
te
N
tr
I
e
Č
K
TANJA
ZAGAR Petek / Venerdì, 9.11.
KLAPA +TEQUILA
RIŠPET Sobota / Sabato, 10.11.

