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uvodnik

O strahu in 
pogumu

Ravno v trenutku, ko pišem ta uvodnik, je 
novemu koronavirusu uspelo prodreti v slo-
vensko Istro, prav tako nas je dodobra okužil 
strah, ki je izpraznil police trgovin in zaloge le-
karn, številne občanke in občane pa zaprl med 
štiri stene svojega doma.

Previdnost nedvomno nikoli ni odveč in zelo 
je pomembno, da spoštujemo navodila Naci-
onalnega inštituta za javno zdravje ter še več 
pozornosti namenimo umivanju rok in pravilni 
higieni kašlja. Ne smemo pa si dovoliti, da nas 
strah popolnoma ohromi. Utemeljen razlog 
za zaskrbljenost še ne pomeni tudi razloga za 
preplah. Lokalne skupnosti slovenske Istre so 
namreč vnovič združile svoje moči in se sku-
paj z našimi zdravstvenimi ustanovami dobro 
pripravile na morebiten spopad z novim obo-
lenjem. 

Del pozornosti, ki nam jo je ugrabila epi-
demija, bi bilo dobro nameniti tudi drugim 
pomembnim stvarem, ki vplivajo na kakovost 
naših življenj. Ena izmed njih je zagotovo po-
dročje okolja in prostora, v katerem bivamo. 
Sprejem občinskega prostorskega načrta je 
morda celo najpomembnejša naloga vsake lo-
kalne skupnosti in Mestna občina Koper se je 
v sodelovanju z občankami in občani tega pro-
jekta lotila zelo odločno.

Številni ste se že udeležili delavnic, ki jih je 
za vas organizirala občina, in dokazali, da ima-
te radi svoj kraj, da ste zanj pripravljeni nekaj 
narediti in se tudi kaj novega naučiti. Napočil je 
čas, da prepoznamo in omejimo včasih tudi se-
bične lastne interese in na prvo mesto posta-
vimo potrebe celotne skupnosti. Naj bo enkrat 
za vselej popolnoma jasno, kje so površine, 
namenjene gospodarstvu, in zakaj. Kje bomo 
razvijali znanje in kje turizem, kje so območja 
za poselitev … Na vsa ta vprašanja si bomo zdaj 
lahko odgovorili sami. Izkoristimo to lepo pri-
ložnost, da ambiciozno začrtamo svoj razvoj in 
hkrati učinkovito zavarujemo svojo naravno in 
kulturno dediščino.

Gre za pomemben izziv, ki od nas terja tudi 
pogum, in morda se prav v tem skriva razlog, 
da je Koper s tem dokumentom odlašal celo 
desetletje. Naj tudi zato ta zapis zaključim z 
mislijo enega izmed najpomembnejših bor-
cev za svobodo ljudi, ki je nekoč dejal, da »po-
gumen človek ni tisti, ki strahu ne čuti, ampak 
tisti, ki strah premaga.«

Alojz Petrovčič

KP – MOK je uradni časopis Mestne občine Koper
Izdajatelj: Multimedijski center Vizija, d. o. o. – s. r. l., Ver-
dijeva 10, 6000 Koper; Odgovorni urednik: Alojz Petrovčič; 
Naklada: 23.000 izvodov; Fotografije: Jaka Ivančič, ZEN, 
Glasbena šola Koper, Košarkarski klub Koper Primorska, 
arhiv Aurelia Flega, arhiv Lučja Pertiča, Vojko Rotar, Vla-
do Krivec, FPA (Tomaž in Zdravko Primožič) in arhiv MOK, 
Tiskarna: Salomon, d. o. o., marec 2020. Brezplačen izvod 
prejmejo vsa gospodinjstva in pravne osebe v MOK. 
Oddaja oglasov: info@mcvizija.si 



Mestna občina Koper je objavi-
la Javni razpis o dodeljevanju 
nepovratnih sredstev za izvajanje 
omilitvenih ukrepov z namen-
om zmanjšanja vplivov emisij 
iz pristaniške dejavnosti za leto 
2020. Rok za prijavo se izteče 
2. aprila ob 12. uri, vse prispele 
vloge pa bo obravnavala posebna 
komisija, ki bo na podlagi meril 
oblikovala prioritetno listo naložb.

Na voljo so sredstva za izvedbo omilitvenih 
ukrepov za zmanjšanje vplivov pristanišča

Do sredstev so upra-
vičeni lastniki oziroma 
solastniki stanovanjskih 
stavb, ki so znotraj treh 
vplivnih območij. Najožje 
območje obsega pas od 
pristanišča do Cankarjeve 
in Kidričeve ulice, ožje ob-
močje pas do ceste Zore 
Perello Godina in Ferrar-
ske ulice, medtem ko se 
pas širšega vplivnega ob-
močja zaključi vzporedno s 
hitro cesto Koper–Izola. 

Višina nepovratnih 
sredstev, ki jih lahko prido-
bi upravičenec, znaša naj-
manj 50 odstotkov upra-
vičenih stroškov naložbe. 
Izjema so socialno šibki 
občani, ki bodo upraviče-
ni do finančne spodbude 
v obsegu 100 odstotkov 
upravičenih stroškov na-
ložbe, vendar ta ne sme 
presegati najvišje dolo-
čene vrednosti sredstev 
glede na površino stavbe 
oziroma dela stavbe. Naj-
višji znesek sofinanciranja 

znaša 17.000 evrov, in sicer za stavbe 
oziroma dele stavb, ki so večje od 91 
kvadratnih metrov. 

Sredstva so namenska in bodo 
dodeljena za tiste naložbe, ki v 
največji meri odpravljajo oziroma 
zmanjšujejo vplive pristaniške de-
javnosti na okolje in zdravje ljudi ter 
kulturno dediščino. Mednje sodijo 
zamenjava stavbnega pohištva, iz-
vedba fasadnega ometa, izolacija 
strešne ali podstrešne konstrukcije, 

vgradnja sistemov prečiščevanja in 
prezračevanja zraka, namestitev kli-
matske naprave in posaditev ustrez-
nih sredozemskih zimzelenih grmov-
nic in dreves. 

V proračunu za leto 2020 je Me-
stna občina Koper za ta namen za-
gotovila 400 tisoč evrov nepovratnih 
sredstev. Gre za sredstva, ki jih Luka 
Koper na podlagi dogovora z občino 
letno namenja za izvajanje omilitve-
nih ukrepov. 
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Občinski svet Mestne 
občine Koper je na svoji 10. 
redni seji po skrajšanem 
postopku sprejel občinski 
proračun za leto 2020, ki 
predvideva 79,6 milijona 
evrov odhodkov in 71,4 
milijona evrov prihodkov, 
za izpeljavo 36 projektov 
v okviru participativnega 
proračuna pa je MOK za-
gotovila 480.000 evrov. 

Vsebinsko in razvojno usmerjen 
proračun za leto 2020

Letošnji proračun predvideva 
77,1 milijona odhodkov, z odplači-
lom kreditov pa izdatki znašajo 79,6 
milijona. Poleg tekočih lastnih pri-
hodkov bo poraba krita še s 6,8 mili-
jona sredstvi iz državnega proračuna 
in virov EU ter s črpanjem sredstev 
na računih v višini 7,6 milijona. Od-
hodki, namenjeni investicijam, bodo 
v letu 2020 znašali 33 milijonov 
evrov, kar predstavlja 43 odstotkov 
vseh odhodkov, od katerih bo več 
kot 12 milijonov evrov namenjenih 
naložbam na podeželju. V letu 2020 
je predvidenih za 71,4 milijona evrov 
prihodkov, od katerih je 54,6 tekočih 
prihodkov.

Kot je povedal župan Mestne 
občine Koper Aleš Bržan, svetnicam 
in svetnikom ni predstavil običaj-
nega predloga proračuna: »Prvič v 
zgodovini so nam ga pomagali se-
staviti naše občanke in občani v okvi-

ru projekta Predlagam – odločam/
Propongo – decido in prvič v novem 
mandatu smo dobili priložnost, da 
zastavimo svoje usmeritve, saj smo 
se lani morali ukvarjati predvsem 
s kupom obveznosti iz preteklega 
obdobja.« Dodal je, da je proračun 
zdaj vsebinsko in finančno popolno-
ma razvojno usmerjen: »V njem je 
33 milijonov oziroma 43 odstotkov 
vseh odhodkov namenjenih nalož-
bam. Dejstvo je, da je Mestna občina 
Koper infrastrukturno podhranjena 
in da mora v številnih območjih šele 
postaviti temelje za razvoj. Letošnji 
proračun ne izpolnjuje sanj, ampak 
potrebe. Ne piše pravljice, ampak 
resnično zgodbo o uspehu.«

Največji projekt, ki se bo začel 
izvajati v letu 2020, je izgradnja ka-
nalizacijskega omrežja na območju 
Hrvatinov, Škofij in Bertokov. Gre za 
projekt Čisto za Koper in Ankaran, ki je 

vreden dobrih 17 milijonov evrov, od 
katerih bo kar osem milijonov evrov 
nepovratnih evropskih sredstev. V 
tem letu bo občina za projekt name-
nila 4,5 milijona evrov. Eden večjih in 
pomembnejših projektov, ki se bo za-
čel izvajati v letu 2020, je gradnja nad-
zemne parkirne hiše P + R Sonce, do-
končana bo tudi podzemna parkirna 
hiša pod Muzejskim trgom, s katerima 
bodo občanke in občani v neposredni 
bližini mestnega jedra dobili več kot 
900 novih parkirnih mest.

V letu 2020 bo Mestna občina 
Koper realizirala tudi številne projek-
te na področju vrtcev in šol, tako bo 
končana dozidava OŠ Marezige, za-
čel se bo graditi prizidek k OŠ Dušana 
Bordona v Semedeli, začele se bodo 
tudi aktivnosti za izgradnjo nove šole 
na Škofijah. Vrtec v Semedeli, enota 
Slavnik, bo deležen obnove notranjo-
sti, v načrtu je povečanje telovadnice 
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čunu za 2020 so zajeta tudi 
sredstva za subvencioni-
ranje obnove fasad vaških 
jeder in za obnovo fasad 
ter izvedbo protihrupnih 
ukrepov v mestnem jedru, 
prav tako bo občina sub-
vencionirala kanalizacijske 
priključke v okviru projekta 
Čisto za Koper in Ankaran 
ter subvencionirala male 
čistilne naprave.

ob osnovni šoli v Šmarjah in obnova 
strehe šole v Hrvojih. Predvidena je 
še obnova gasilskega doma PGD Ba-
biči in nabava novih gasilskih vozil, 
novosti se obetajo tudi na področju 
programov zdravstvenega varstva, 
ki jih izvaja Zdravstveni dom Koper. 
V letu 2020 bo MOK izpeljala še 36 
projektov, ki so jih občanke in ob-
čani izglasovali v okviru participa-
tivnega proračuna in predstavljajo 
pomembno vsebinsko dopolnitev 
proračuna. 

Proračun predvideva dodatne 
storitve na področju sociale s širitvijo 
službe pomoči na domu, zagotovitev 
dodatne oblike brezplačnih prevozov 
za socialno ogrožene starostnike in 
sredstva za nakup dodatne bivalne 
enote za brezdomne osebe ter za 
ureditev prostorov dnevnega centra 
za otroke in mladostnike Koper Pet-
KA, v načrtih je še ureditev medge-
neracijskega centra v Dekanih. Poleg 

občinskih socialnih denarnih pomoči 
bo MOK v okviru Rdečega križa zago-
tovila sredstva za materialne in druge 
oblike pomoči socialno ogroženim in 
dodatno okrepila svetovalne dejav-
nosti za otroke in mladostnike, na 
področju zdravstva je predvideno na-
daljevanje izvajanje mreže prvih pos-
redovalcev, za starše, ki prvič rešuje-
jo stanovanjski problem z najetjem 
stanovanjskega kredita, pa občina 
uvaja znižanje plačila vrtca. V prora-
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Mestna občina Koper je 
z delavnicami Urejajmo 
prostor – Gestiamo insi-
eme il territorio sklenila 
niz dogodkov z namenom 
preveritve strateških ciljev 
prostorskega razvoja 
Mestne občine Koper. 

Delavnice skupnega 
urejanja prostora 
dobro obiskane

Namen delavnic, ki so pote-
kale med 23. januarjem in 11. fe-
bruarjem, je bil občanke in občane 
Mestne občine Koper vključiti v pro-
ces priprave občinskega prostor-
skega načrta (OPN) in v njih spod-
buditi razumevanje prostorskega 
načrtovanja, krepiti participacijo v 
družbi ter zavedanje, da je prostor 
omejena, predvsem pa skupna dob-
rina. Odziv občank in občanov je bil 
nad pričakovanji, prav tako njihova 
pripravljenost sodelovati in soobliko-
vati predloge za boljše upravljanje s 
prostorom in načrtovanje nadaljnje-
ga prostorskega razvoja Mestne ob-
čine Koper. 

»Cilj, ki smo si ga zadali, je zago-
toviti enakomeren in uravnotežen ra-
zvoj mesta in podeželja, ki bo upošte-
val specifike in omejitve prostora ter 
potrebe in želje prebivalcev. Z delav-
nicami smo želeli občanke in občane 
seznaniti s predpisanimi načini ureja-
nja, rabe in varstva prostora, hkrati pa 
dobiti vpogled v želje občank in obča-
nov ter njihovo razumevanje prostora 

in nadaljnjega razvoja v Mestni občini 
Koper,« je na delavnicah večkrat po-
udaril župan Aleš Bržan. Čeprav časa 
ni veliko, dokument mora biti sprejet 
najkasneje do decembra 2021, verja-
me, da bodo stroka, različne javnosti 
in občina skupaj, v strpnem in demo-
kratičnem dialogu, pravočasno do-
segli zastavljeni cilj. 

Delavnice je Mestna občina Ko-
per v sodelovanju z društvom PiNA, ki 
je koordiniralo celoten proces, izvedla 
na šestih lokacijah, in sicer v Šmarjah, 
Sv. Antonu, Dekanih, Gračišču, Kopru 
in na Škofijah. Udeležencev je bilo 
skupaj več kot 450.

Na vsaki od delavnic so zbra-
ni v uvodu prisluhnili strokovnim 
službam Mestne občine Koper, ki 
so povedale, da je treba OPN spre-
jeti do decembra 2021, saj po tem 
datumu prenehajo veljati zdaj ve-
ljavni prostorski plan in prostorsko 
ureditveni pogoji, ki pokrivajo veči-
no MOK. OPN je pomemben pro-
storski predpis, ki velja na celotnem 
območju občine in določa cilje ter 

Predstavitev osnutka OPN-ja

Ko bo osnutek OPN-ja pripravljen, 
ga bo Mestna občina Koper predsta-
vila po krajevnih skupnostih, in sicer 
predvidoma konec marca 2020 (da-
tumi obiskov po KS bodo objavljeni 
na spletni strani Mestne občine Ko-
per). Začetek maja bo osnutek po-
sredovan v pridobitev in uskladitev 
prvih mnenj nosilcev urejanja pros-
tora. Konec leta 2020 bosta sledili 
javna razgrnitev in javna obravna-
va, OPN pa naj bi dokončno sprejeli 
predvidoma konec leta 2021. 
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Predlogi občank in občanov

Med večkrat izpostavljenimi predlo-
gi, še zlasti v zaledju občine, je bila bolj 
premišljena določitev stavbnih in kme-
tijskih zemljišč, medtem ko si v strnjenih 
naseljih in mestu želijo več zelenih, par-
kovnih površin in več vsebin, namenje-
nih različnim starostnim skupinam. 

Občani so velikokrat poudarili, da 
si želijo uravnotežen razvoj celotnega 
območja MOK s poudarkom na razvoju 
zaledja in kot potencial zaledja prepoz-
navajo razvoj trajnostnih oblik turizma 
ter spodbujanje lokalnega kmetijstva 
za oskrbo lokalnih šol in samooskrbe 
občank in občanov MOK. Prav tako so 
na vseh delavnicah občani poudarili 
potrebo po izgradnji medgeneracijskih 
centrov, dnevnih centrov za starejše, 
domov za ostarele ter ureditve ustrezne 
prometne infrastrukture (pločniki, ces-
te, kolesarske steze, parkirišča) in ko-
munalne infrastrukture. Pogosto je bila 
izpostavljena tudi želja po vzpostavitvi 
učinkovitega in hitrega javnega potni-
škega prometa ne le v mestu, ampak na 
območju celotne občine.

Veliko občanov in občank je na de-
lavnicah izpostavilo, da bi spremembe 
namenske rabe iz kmetijskega v stavb-
no zemljišče, pa tudi obratno, morale 
potekati hitreje. 

izhodišča prostorskega 
razvoja občine, namensko 
rabo in pogoje umeščanja 
objektov v prostor.

Občankam in obča-
nom so predstavili tudi 
načela urejanja prostora, 
kot so trajnostni prostor-
ski razvoj, zavedanje po-
membnosti in kvalitet na-
šega prostora, ter načelo 
usmerjanja poselitve, ki 
se zagotavlja z racionalno 
rabo prostora, kar pome-
ni, da imata pred širitvijo 
stavbnih zemljišč pred-
nost notranji razvoj nase-
lij (aktivacija nepozidanih 
stavbnih zemljišč) in pre-
nova degradiranih ali sla-
bo izkoriščenih zemljišč.

Sledile so delavnice, na kate-
rih so udeleženci najprej razmislili 
o razvojnih priložnostih njihovega 
kraja in celotne občine, nato pa v 
skupinah oblikovali konkretne pre-
dloge. 

Znova velja poudariti, da so 
pobude informacija načrtovalcu 
pri določanju namenske rabe in 
da bodo pobude za spremembo 
namenske rabe obravnavne v skla-
du z zakonskimi določili, načeli ter 
pravili urejanja prostora, kjer ima-
ta notranji razvoj naselij in prenova 
prednost pred širitvijo stavbnih ze-
mljišč. Ob tem se moramo zaveda-
ti, da ima občina velik delež nepo-
zidanih stavbnih zemljišč ter da je 
treba najprej revitalizirati številna 
degradirana območja in slabše iz-
koriščena stavbna zemljišča. 
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V tokratni številki občinskega časopisa predstavljamo delo Nadzorne-
ga odbora Mestne občine Koper, ki ga ob predsedniku Jadranu Bajcu 
sestavljajo Edmond Gašpar, Tjaša Benčina, Dunja Jovičić, Valter Kr-
mac, Rok Parovel in Tina Podgornik. Pogovarjali smo se s predsedni-
kom Bajcem, ki nam je v pogovoru razkril, kako poteka delo Nadzor-
nega odbora in katerim zadevam posvečajo največ pozornosti.

Prostora za izboljšavo 
odločanja in delovanje 
občinske uprave je 
še veliko

Nadzorni odbor MO Koper je naj-
višji in popolnoma neodvisen organ 
nadzora javne porabe v Mestni občini 
Koper. Gospod Bajec, kako ste se kot 
predsednik spopadli s to odgovorno 
nalogo?

Brez zadržkov in sprenevedanja 
lahko zatrdim, da smo vsi člani NO 
zrele osebe in se svoje odgovornosti 
zavedamo. Po izvolitvi oziroma ime-
novanju smo se dela lotili v skladu 
z zakonodajo in predpisi. Občinski 
svet je potrdil naš program dela, za 
katerega se je izkazalo, da je ambi-
ciozen, zahteven, predvsem pa, da 
bomo za izvedbo potrebovali bistve-
no več časa, kot smo ga predvideli. 
Ne glede na to so nekatera končna 
poročila o nadzorih že končana, ne-
katera so v pripravi (odzivna poro-
čila), nadaljujejo se tudi nadzori po 
zastavljenem programu. Skratka nič 
pretresljivega in revolucionarnega. 
Svoje delo opravljamo kar se da res-
no in odgovorno.

Kako poteka sodelovanje nadzor-
nega odbora z občinskim svetom, 
županom, delovnimi telesi sveta in 
občinsko upravo?

Sodelovanje med NO in naštetimi 
poteka po predpisih. Trudimo se, da 

bi bilo sodelovanje korektno in pri 
tem posebej skrbno pazimo na pri-
stojnosti in iz tega izhajajoče odgo-
vornosti. Zavedamo se, da je sode-
lovanje oziroma izvajanje nadzorov, 
kot smo si jih zastavili, morda »mo-
teče« za poslovne procese, ki pote-
kajo v upravi, a je naš cilj ravno to – 
da nadzori postanejo del poslovnih 
procesov. Odnosi so torej korektni, 
jih je pa mogoče in treba nadgraditi 
ter izboljšati. Seveda smo odprti za 
vse predloge, ki ob medsebojnem 
spoštovanju pristojnosti in odgovor-
nosti stremijo k izboljšavi procesov 
nadzora in njihove vsebine.

Ste pri svojem nadzoru že odkri-
li kakšno večjo napako v zvezi s 
smotrnostjo porabe proračunskih 
sredstev?

Ugotovili smo več nedorečenosti, 
zamegljevanje pristojnosti in s tem 
odgovornosti pri sprejemanju od-
ločitev. Ugotovili smo »izkoriščanje 
predpisov« za doseganje točno do-
ločenih ciljev, cilji pa niso ali je zanje 
zelo težko trditi, da so v javno korist. 
V več primerih smo ugotovili ne-
gospodarno in nesmotrno ravnanje 
s sumom oškodovanja občinskega 
premoženja. Predlagam, da zainte-

resirani, ko bodo zaključ-
ki nadzorov končani, na 
spletni strani preberete 
končna poročila nadzor-
nega odbora, kjer so zapi-
sane vse ugotovitve. 

Katerim nalogam boste 
v prihodnje namenili naj-
več pozornosti?

V nadzornem odboru 
menimo, da je treba zlasti 
definirati procese odloča-
nja in iz njih ugotoviti odgo-
vornosti. Pri vsaki sprejeti 
odločitvi je treba definirati 
javni interes in način, kako 
ga doseči. Treba je ugoto-
viti, kakšna so odstopanja 
med predvidenimi učinki 
porabe javnih sredstev in 
dejanskimi rezultati. Ali 
sistem deluje v javnem in-
teresu, je mogoče ugotovi-
ti na podlagi nadzorov, ki 
so orodje za ugotavljanje 
stanja in (z odzivnimi po-
ročili) aktivnosti, ki bodo 
stanje izboljšale. Prostora 
za izboljšavo odločanja in 
delovanje občinske uprave 
je še veliko.



Mestna občina Koper uvaja dodatno 
ugodnost pri plačilu vrtca za starše, ki prvi 
stanovanjski problem rešujejo z nakupom 
nepremičnine na območju občine in za 
katero odplačujejo stanovanjski kredit. 
Starši, ki bodo izpolnjevali pogoje, bodo 
po novem vrtec mesečno plačevali 10 
evrov manj. 

Dodatna 
ugodnost pri 
plačilu vrtca

Upoštevanje posojila pri znižanju 
cene vrtca velja od 1. januarja 2020, 
starši, ki bodo oddali vlogo za zni-
žanje, bodo do dodatne ugodnosti 
pri plačilu vrtca deležni od prvega 
dne naslednjega meseca po vložitvi 
vloge. Starši bodo upravičeni do zni-
žanja cene vrtca za vsakega otroka, 
ki je vključen v program predšolske 
vzgoje. Pravica do dodatne ugo-
dnosti je namreč vezana na otroka 
in se upravičencu priznava za celo-
ten čas vključenosti otroka v vrtec 
oziroma za čas trajanja odplačeva-
nja posojila za nakup nepremičnine. 

Pravico do dodatne ugodnosti 
lahko uveljavlja eden od staršev, 
zakoniti zastopnik oziroma skrb-
nik otroka, ki je vključen v program 
predšolske vzgoje, pod pogoji, da z 
najemom posojila za nakup nepre-
mičnine rešuje prvi stanovanjski 
problem, je skupaj z otrokom stalno 
prijavljen na naslovu nepremični-
ne v Mestni občini Koper, za katero 
ima najeto posojilo, ne on ne druge 
osebe, ki se upoštevajo v postopku 
odločanja o znižanju plačila vrtca, ni 
lastnik ali solastnik drugih stavb ali 
delov stavb.

Vlagatelji morajo vlogi priložiti ko-
pijo kupoprodajne pogodbe za na-
kup stanovanja oziroma stanovanj-

ske hiše ali pravnomočno gradbeno 
dovoljenje (za gradnjo ali obnovo), 
kopijo kreditne pogodbe, dokazi-
lo o odplačevanju posojila, kopijo 
odločbe centra za socialno delo o 
znižanem plačilu vrtca in potrdilo o 
stalnem bivanju za kreditojemalca 
in otroka. 

Vlogo je možno prevzeti v spre-
jemni pisarni Mestne občine Koper 
(Verdijeva ulica 10) in v prostorih 
Centra za socialno delo Južna Pri-
morska, enota Koper (Cankarjeva 
ulica), dostopna je tudi v elektron-
ski obliki na uradni spletni strani 
Mestne občine Koper www.koper.
si. Izpolnjeno vlogo je treba odda-
ti na Center za socialno delo Južna 
Primorska, enota Koper, Cankarje-
va ulica 6, Koper. 

Dodatno ugodnost znižanja pla-
čila vrtca bo Mestna občina Ko-
per zagotovila v okviru proračun-
skih sredstev. Tudi sicer področju 
varstva in vzgoje predšolskih otrok 
vsako leto namenja znatna sredstva 
(tekoči in naložbeni odhodki), v le-
tošnjem proračunu je za ta namen 
predvidela 9.227.745 evrov.

Med večjimi naložbami, ki jih na-
meravamo izpeljati, je nadaljevanje 
obnove vrtca Semedela – enote 
Slavnik. Vrtec je bil v letu 2019 de-

ležen celovite energetske 
sanacije, ki je predvidela 
obnovo fasade, strehe 
in terase ter zamenjavo 
stavbnega pohištva, letos 
pa bomo temeljito obno-
vili še notranjost objekta. 
Razpis za izbiro izvajalca 
bomo objavili v kratkem, 
dela se bodo izvajala po-
leti. 

Poleg tega bo MOK tudi 
letos v koprskih vrtcih iz-
vajala več manjših vzdrže-
valnih del, katerih osnovni 
namen je zagotoviti opti-
malne pogoje za izvajanje 
kakovostnega vzgojno-iz-
obraževalnega programa.

www.ekopercapodistria.si
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Na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev 
javne službe oskrbe s pitno vodo za Občino Pi-
ran, Občino Izola, Mestno občino Koper in Občino 
Ankaran bodo so s prvim marcem v veljavo stopile 
nove cene vodarine in omrežnine, ki so v povpreč-
ju višje za 5,49 odstotka. Spremembi cen storitev 
je botrovalo splošno zvišanje stroškov poslovan-
ja Rižanskega vodovoda Koper, med drugim na 
račun zvišanja cen dobave električne energije, 
poštnine in spremembe cen vodarine Kraškega 
vodovoda Sežana.

Z marcem nove cene storitev 
Rižanskega vodovoda Koper 

Občanke in občani 
vseh štirih istrskih občin 
bodo položnice z novimi, 
nekoliko višjimi cenami 
storitev omrežnine in vo-
darine v poštne nabiral-
nike prejeli aprila. Fizične 
osebe (gospodinjstva) 
bodo za kubični meter 
vode po novem plače-
vale pet centov več (prej 
0,8595, po novem 0,9097 
evra), pravne osebe in sa-
mostojni podjetniki pa 7,6 
centa več kot doslej (prej 
1,3796, po novem 1,4551). 
Spremenila se bo tudi 
cena mesečne omrežnine 
(DN 15), ki bo po novem 

višja za nekaj manj kot 26 
centov (prej 4,8644, po no-
vem 5,1235).

Za primer vzemimo 
povprečno gospodinjstvo 
z mesečno porabo 10 ku-
bičnih metrov vode, ki bo 
po novem za vodo plačeva-
lo 0,76 evra več kot doslej 
(prej 13,46 evra, od aprila 
dalje pa 14,22 evra). 

Na spremembo cen 
je v veliki meri vplivalo zvi-
šanje življenjskih stroškov 
in poslovnih stroškov, in 
sicer so se lani za 75 od-
stotkov povišali stroški 
dobave električne energi-
je, za 40 odstotkov stroški 

poštnine, za 19 odstotkov 
cene vodarine Kraškega 
vodovoda Sežana, zaradi 
državne uskladitve so se 
dvignile plače v javnem 
sektorju in povišali stroški 
dela na račun dviga višine 
neobdavčenega regresa 
ter povračila za prehrano 
med delom.

Glede na navedene 
podatke je bilo pričakovati 
bistveno večjo podražitev 
omrežnine in vodarine, 
tako kot so to storili ne-
kateri drugi vodovodi po 
Sloveniji (povečanje za 
približno 17 odstotkov). V 
Rižanskem vodovodu Ko-
per jim je z optimizacijo 
poslovanja podjetja uspe-
lo doseči, da se v povpre-
čju cene ne bodo dvignile 
za več kot 5,49 odstotka.

Ker sta bila Poslovni 
načrt za leto 2020 in Elabo-
rat o oblikovanju cene sto-
ritev javne službe oskrbe s 

pitno vodo za občine slo-
venske Istre sprejeta šele 
ta teden, bodo nove cene 
omrežnine in vodarine v 
veljavo stopile 1. marca, 
medtem ko se bo v prvih 
dveh mesecih letošnjega 
leta (januar, februar) obra-
čunavala enaka cena kot v 
preteklem obdobju.

Ne glede na novo 
korekcijo cen vodarine 
in omrežnine bodo od-
jemalci Rižanskega vo-
dovoda Koper tudi v pri-
hodnje plačevali vodo, 
ki je med najcenejšimi v 
regiji. Na območju Pri-
morsko-notranjske regije 
so stroški dobave vode za 
odjemalce cenejši le na 
območju Logatca, Vipave 
in Ajdovščine, medtem ko 
so v ostalih 11 občinah po 
podatkih, objavljenih na 
spletnih straneh vodovo-
dov, cene višje tudi do 20 
odstotkov.
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Mestna občina Koper je s postavitvijo naprav za merjenje povprečnih 
hitrosti vozil naredila prvi korak k ureditvi prometnih razmer na Tri-
banski cesti. Podatki, ki jih bo na ta način pridobila, bodo osnova za 
sprejem nadaljnjih ukrepov za umiritev prometa, s tem pa zagotovitev 
večje prometne varnosti. 

Poskusno merjenje 
hitrosti na Tribanski cesti 

Nekoč dostopna pot do bližnjih 
zaselkov je danes za marsikaterega 
občana pomembna prometna pove-
zava z mestom, po kateri se dnevno 
prevaža tudi več tisoč vozil. Dodatno 
težavo predstavljajo vozniki, ki ne 
upoštevajo omejitev hitrosti in tako 
ogrožajo varnost drugih udeležen-
cev v prometu. Vse to so v svojih 
zahtevah za ureditev razmer pouda-
rili številni krajani, ki so se po pomoč 
obrnili na Mestno občino Koper. 

Občina je k reševanju problemati-
ke pristopila celostno, v prvi fazi bo 
vzpostavila sistem za merjenje hitro-
sti in tako pridobila ključne informa-
cije o razmerah na cesti, šele nato bo 
skupaj s krajevno skupnostjo spreje-
la odločitve o nadaljnjih postopkih 
za umirjanje prometa. 

Za potrebe izvajanja meritev je 
najela dve napravi, ki povprečne hi-
trosti vozil merita na podlagi dolžine 
merilnega odseka in potovalnega 

časa. Napravi sta postavljeni na od-
seku ceste med Bonini in Tribanom 
(merili bosta v smeri vožnje proti 
Kopru), delovati pa bosta začeli v pri-
hodnjih dneh. Občina je poleg tega 
na območje nadzora postavila table, 
ki voznike obveščajo o izvajanju me-
ritev hitrosti na tem območju. 

Namen postavitve kamer ni izva-
janje nadzora, ampak zgolj pridobi-
tev informacij o hitrostih, ki jih dose-
gajo vozila na tem območju. 

POPOLNOMA NOVI

185EUR
/mesec

Šalara 31d
Koper
05-663-56-66

Komb. porabe goriva: 6,9 – 7,7 l/100km, emisije CO2: 144 – 190 g/km, 
emisijska stopnja: EURO 6d Temp, emisije NOX: 0,0108 - 0,0428 g/km.
Ponudba velja za vozilo Ssang Yong Korando 1.5 T-Gdi Turbo, z opre-
mo Fresh (17’’) 4x2 ISG M/T, z redno ceno 19.900,00 EUR. Cena z 
obračunanim akcijskim popustom (1.000 EUR) ter dodatnim popus-
tom za financiranje (2.500,00 EUR) znaša 16.490,00 EUR. Popust za 
financiranje se obračuna le pri nakupu preko produkta Ssang Yong 
super financiranje. Doplačila: strošek priprave vozila (230,00 EUR) in 
kovinska barva (400,00 EUR). Reprezentativni primer izračuna za Pre-
mierno akcijsko ponudbo za vozilo Ssang Yong Korando 1.5 T-Gdi Tur-
bo Fresh: vrsta financiranja – finančni leasing; predračunska vrednost 
predmeta financiranja: 17.120,00 EUR; lastna udeležba (polog) 30 % 
(5.136,00 EUR); znesek financiranja: 11.984,00 EUR; število obrokov: 
84; mesečno plačevanje: 184,12 EUR; zadnji (85.) obrok: 10 % (1.712,00 
EUR); letna obrestna mera: 4,33 %; Efektivna obrestna mera (EOM): 
10,358% na dan 11.12.2019. Financiranje se lahko zavrne če stranka 
nima ustrezne bonitete. Ponudba velja do odprodaje zalog. Vse cene že 
vključujejo DDV. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni 
plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zu-
nanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemne-
ga ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije so na voljo 
v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Ssang 
Yong. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG 
d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.

NOVA D.O.O.  
KOPER

ssangyong.si

že za
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Pust v objemu tradicije 
in aktualnih tem

Letošnja že 12. Istrska pustna 
povorka je znova navdušila. V njej 
je sodelovalo več kot 700 pustnih 
šem, ki so navdih za letošnjo ma-
škarado našli v aktualnih družbe-
no-političnih temah in vsakdanjem 
življenju. Piko na i tradicionalnemu 
pustnemu rajanju je dalo sončno in 
toplo vreme, ki je v Koper zvabilo 
več kot 15 tisoč obiskovalcev. Na 
Istrski pustni povorki je sodelova-

lo 18 skupinskih mask, in sicer dve 
etnografski maski, štiri skupine ter 
šest malih in šest velikih pustnih 
vozov. Med njimi so tokrat najbolj 
prepričali navihani Nagajivi zobki 
društva TKŠD »Kraški rob« iz Črne-
ga Kala, ozaveščeni voz Eko Loka 
društva KTŠID Gugo iz Loke in Los 
Pisjanos Turističnega društva Deka-
ni, ki so slavili tudi v kategoriji naj-
boljša predstavitev.
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Konec januarja smo izbrali županovo vino in oljčno olje za leto 2020. 

Capris refošk 2015 
in Jasa 2019 osvojila 
naslova županovo vino 
in oljčno olje 2020

lili 21 zlatih in tri srebrna priznanja, 
vinarjem pa 19 zlatih in 21 srebrnih 
medalj.

Mestna občina Koper bo v pro-
tokolarne in promocijske namene 
odkupila najmanj 500 steklenic žu-
panovega vina, najmanj 250 stekle-
nic ekstra deviškega zmagovalnega 
oljčnega olja ter najmanj 150 stekle-

Zanimanje za nateča-
ja je bilo med vinogradniki 
in vinarji ter prideloval-
ci oljčnega olja iz Mestne 
občine Koper veliko. Na 
natečaj za županovo vino 
se je prijavilo 20 vinarjev 
z rekordnim številom 40 
vzorcev vina sorte refošk in 
malvazija, na natečaj za žu-
panovo oljčno olje pa se je 
kljub lanskoletni slabi oljka-
rski letini prijavilo kar 18 olj-
karjev s 24 vzorci oljčnih olj.

Strokovno komisijo je 
med vini najbolj prepričal 
Capris refošk 2015 iz kleti 
Vinakoper, laskavi naslov 
Županovo oljčno olje pa 
je prejelo oljčno olje Jasa 
2019, ki ga je pridelal Arsen 
Jurinčič. Naslov 1. spremlje-
valca je prejel Janko Bočaj, 
sicer lanskoletni zmagova-
lec natečaja, za oljčno olje 
Stara kortina 2019, naslov 
2. spremljevalca pa Danjel 
Sabadin za oljčno olje Sa-
badin 2019. Poleg tega so 
koprskim oljkarjem pode-

nic ekstra deviškega oljčnega olja 1. 
spremljevalca in najmanj 100 stekle-
nic ekstra deviškega oljčnega olja 2. 
spremljevalca. 

Zmagovalno vino in olje bosta 
širši javnosti dostopna tudi v Vinski 
fontani v Marezigah in v koprskem 
turistično-informacijskem centru (TI-
C-u) v Pretorski palači.

Direktor vinske kleti Vinakoper Borut Fakin in Arsen Jurinčič v družbi župa-
na Mestne občine Koper Aleša Bržana, vinske kraljice slovenske Istre Tee 
Ivančič in Tomaža Klepača ter Iztoka Gustinčiča, ki sta povezovala večer.



www.ekopercapodistria.si
aktualno

Marec 2020 14

Na koprske ulice so konec januarja zapeljala tri manjša 
vozila na električni pogon, ki bodo prebivalkam in prebival-
cem mesta, še zlasti starejšim in gibalno oviranim, olajšala 
dostop do doma in javnih storitev ter skrajšala razdalje med 
pomembnejšimi cilji v mestni peš coni. Kurjerce, kot so jih z 
anketo na Facebooku poimenovali občanke in občani, bodo 
po mestu vozile vsak dan med 8. in 18. uro, vožnja z njimi bo 
za vse uporabnike brezplačna.

Občani starega 
mestnega jedra 
navdušeni nad 
Kurjerco

mestno jedro osvoboditi 
pločevine, parkirne povr-
šine pa vrniti ljudem, jim 
dati vsebino in vlogo, ki so 
jo pred leti že imele,« je na 
premierni predstavitvi Kur-
jerce povedal koprski žu-
pan Aleš Bržan. 

Mestna občina Ko-
per je nakup treh električ-
nih vozil za prevoz oseb 
v vrednosti nekaj več kot 
220 tisoč evrov sofinan-
cirala iz različnih virov. Iz 
naslova Eko Sklada je za ta 
namen pridobila nekaj več 
kot 153.000 evrov sredstev 
Podnebnega sklada, v okvi-
ru projekta MULTI-E (Mul-
tiple Urban and Long-dis-
tance Transport Initiatives 
– Electric and CNG) pa še 
približno 53.500 evrov.

Prevoz prilagojen 
uporabnikom

Kurjerce so vozila na 
električni pogon kategorije 
N1, v katerih je prostora za 
šest oseb in voznika. Vozila 
so zaprta in prilagojena za 
prevoz starejših ter invali-
dnih oseb, vanje je možno 
naložiti invalidski oziroma 
otroški voziček širine do 65 
centimetrov. Opremljena 
so z električnimi drsnimi 
potniškimi vrati, ki jih od-
pira voznik iz kabine, kar 
je zelo pomembno zaradi 
varnosti potnikov pri vsto-
pu in izstopu.

»Nakup električnih 
vozil za prevoz oseb po 
mestnem jedru je eden 
prvih ukrepov za dosego 
dolgoročnega cilja, to je 

Po mestu s Kurjerco 
Na vožnjo z enim iz-

med električnih vozil Kur-
jerca se je odpravila tudi 
naša ekipa in voznika To-
maža Zajca povprašala, 
kakšni so odzivi občank in 
občanov ter obiskovalcev 
mesta. Zaupal nam je, da 
so odzivi na Kurjerco po-
zitivni in dobro sprejeti, 
predvsem med starejšo 
populacijo, saj jim omogo-
ča lažji dostop do različnih 
lokacij po mestnem jedru. 
Voznik jih največkrat za-
pelje do zdravstvenega 
doma, tržnice, lekarne in 
upravne enote na Trgu 
Brolo. Dodal je, da se šte-
vilo uporabnikov Kurjerce 
povečuje. Med tednom se 
z njo prevozi nekaj več sta-
rejših uporabnikov, med 
koncem tedna in prazniki 
pa turisti ter obiskovalci. 

Tomaž na pridobitev 
občine gleda s pozitivne 

Dostopnost Kurjerce

Vstop in izstop je mogoč 
kjer koli, uporabniki jo 
lahko z dvigom roke us-
tavijo kar med vožnjo ozi-
roma si prevoz zagotovijo 
s klicem na številko +386 
51 488 000. Občina je v ta 
namen izdelala posebno 
zloženko, ki so jo prejela 
vsa gospodinjstva v sta-
rem mestnem jedru, dos-
topna je tudi na spletni 
strani www.koper.si. 

Uporabniki si lahko poleg 
tega naložijo posebno 
mobilno aplikacijo MOK 
Mobi in tako v živo sprem-
ljajo, kje so Kurjerce ob 
določenem času.
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plati, saj taksi na dolo-
čena območja ne pelje, 
zato Kurjerca občanke in 
občanke zapelje vse do 
vrat njihovega doma. »Ko 
jim povem, da je Kurjerca 
brezplačna in vozi vsak 
dan v tednu, so navduše-
ni,« nam je zaupal voznik 
Tomaž. Ena večjih nagrad 
za njegovo delo je videti 
ljudi srečne, saj je treba 
le malo, da človeku polep-
šaš dan.

Dragan Klarica: 

Kurjerca je vsekakor 
pozitivna pridobitev za mo-
bilnost v mestnem jedru 
Kopra, z namenom zmanj-
ševanja prometa, pretira-
ne uporabe avtomobilov in 
sproščenja javnih površin, 
ki bi morale biti namenje-
ne drugim vsebinam. V 
Piranu, kjer živim, imamo 
podoben sistem na klic 
Maestro, ki na žalost delu-
je le v poletnih mesecih, ko 
se mesto duši v pločevini. V 
Ljubljani so ti prevozi zgle-
dno urejeni, saj so na voljo 
celo leto, ker so opremljeni 
tudi za vožnjo v zimskih po-
gojih. Kurjerca je pozitivna 
pridobitev, predvsem za 
starejše in gibalno ovirane, 
ker zaradi svojih manjših 
dimenzij doseže tudi ozke 
ulice in trge srednjeveške-
ga mestnega jedra. Gre za 
pridobitev, ki bo z novimi 
parkirnimi mesti omogoči-
la prijaznejše javne površi-
ne, prostore za druženja in 
organizacijo kulturnih ter 
turističnih prireditev. Po-
hvalno. 

Branka Šišljagič: 

Električna vozila Kur-
jerca so za Koper oziroma 
mestno jedro velika pri-
dobitev. Lahko rečem, da 
sem več kot navdušena, 
saj delam v središču Kopra 
na Čevljarski ulici, kjer opa-
žam, da jo je starejša popu-
lacija odlično sprejela. Sicer 
se še nisem peljala, a priz-
nam, da je njen videz prav 
simpatičen, saj se mi zdi, da 
ob pogledu iz nje popolno-
ma drugače vidiš te prele-
pe koprske ulice v starem 
mestnem jedru in okolici. 
Lahko razkrijem, da ima-
mo kar nekaj stalnih strank 
v starem delu mesta, ki so 
nad Kurjerco navdušene, 
saj tudi po obisku naše tr-
govine kristalne izdelke 
odpeljejo domov na lažji 
in dostopnejši način. Taki 
projekti so vedno dobrodo-
šli za samo mesto in njego-
vo jedro. Verjamem, da ne 
bomo navdušeni samo mi, 
ampak tudi turisti, ki bodo 
obiskali naš prelepi Koper.

Klara Vac: 

Kurjerca je lepa prido-
bitev za mestno jedro Kopra, 
saj menim, da starejši potre-
bujejo lažji dostop do vseh 
prej težje dostopnejših ulic 
ali trgovin. Ljudje do trafike, 
kjer podaljšujejo abonamen-
te, dostopajo veliko lažje in z 
večjim zadovoljstvom. 

Metka Kovač: 

Kurjerce so zelo zani-
mive, saj so popestrile mo-
bilnost v Kopru. Glede na to, 
da je Kurjerca namenjena 
predvsem starejšim in gi-
balno oviranim, bi bilo mor-
da smiselno, če bi Kurjerce 
vozile tudi do nakupovalnih 
centrov, vendar bi s tem po 
drugi strani podpirali po-
trošništvo. Mislim, da se bo 
Kurjerca dobro prijela med 
občankami in občani.

Davorka Štefanec: 

Zamisel se mi zdi fan-
tastična. Kurjerco opažam 
že nekaj časa, saj se redno 
ustavlja pred našo knjigar-
no, opažamo tudi, da po 
njej posegajo tako starejši 
kot mlajši. Jaz sem na Kur-
jerco stopila iz radoved-
nosti in se z njo popeljala 
po historičnem mestnem 
jedru. Presenetilo me je, 
kam vse lahko Kurjerca 
zapelje, celo na bolj odroč-
ne ulice, kjer taksi pravilo-
ma ne vozi. Zdi se mi, da 
je v mestnem jedru nekaj 
manjkalo, zadnje čase so 
velika težava tudi parki-
rišča, vendar menim, da bo 
Kurjerca v prihodnje pripo-
mogla k odpravi tega.

Nina Krivec Rudolf: 

Z navdušenjem pozd-
ravljam vsako iniciativo, ki 
opomni in da ljudem mož-
nost, da se spomnijo na histo-
rični del Kopra in si ga ogleda-
jo ter se s Kurjerco premikajo 
na drugi konec mesta.

Kaj o Kurjerci menijo občanke, 
občani in obiskovalci?
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Fantazima, ki je od konca novem-
bra 2019 pa vse do sredine janu-
arja 2020 bogatila vsakodnevno 
dogajanje v Kopru, je požela velik 
uspeh. Pohvale in pozitivni odzivi 
občanov in obiskovalcev so deže-
vali z vseh strani. 

Velik 
uspeh 
Fantazime 

Veliko drsališče ob 
morju, ki je tudi letos nosilo 
sloves največjega drsališča 
v državi, bogata praznična 
gostinska ponudba, vsa-
kodnevni raznolik spre-
mljevalni program, okusna 
praznična okrasitev, dih je-
majoči video mapping na 
Titovem trgu, predvsem 
pa množica zadovoljnih 
obiskovalcev so zaznamo-
vali Fantazimo v Kopru, ki 

jo je v poldrugem mesecu obiska-
lo približno 100 tisoč obiskovalcev. 
Med njimi je bilo veliko Italijanov, pa 
tudi Hrvatov in obiskovalcev z drugih 
koncev naše države. 

Fantazimo si bomo zapomnili 
tudi po bogati beri prireditev. Samo 
v Taverni in na trgu nasproti Uprave 
za pomorstvo se jih je odvilo prib-
ližno 70, če k temu prištejemo še 
prireditve v Areni Bonifika, Športni 
dvorani OŠ Koper, dvorani sv. Fran-
čiška Asiškega, Centru mladih Ko-

per, Gledališču Koper in na ostalih 
prizoriščih ter decembrske priredi-
tve na podeželju, se njihovo število 
povzpne krepko čez sto. 

»Zadovoljni smo, da je Fanta-
zima dosegla in celo presegla pri-
čakovanja številnih domačinov in 
turistov. Na Turistično organizacijo 
Koper smo prejeli številne pohva-
le bodisi na račun okrasitve bodisi 
programa in video mappinga«, pravi 
zadolžena za področje turizma v Me-
stni občini Koper  Ylenia Loredan. 
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V četrtek, 5. marca, so se vodstvo Mestne občine Koper, svetnice in svetniki Ob-
činskega sveta Mestne občine Koper, družinski člani pokojnega, nekdanji župani 
Mestne občine Koper in predstavniki skupščine občine Koper z žalno sejo občin-
skega sveta Mestne občine Koper poslovili od nekdanjega župana Dina Pucerja.

V Pretorski palači so se 
poslovili od nekdanjega 
župana Pucerja 

»Poslavljamo se od 
velikega človeka, ki smo 
ga Koprčani tudi zara-
di njegove skromnosti in 
preprostosti imeli radi. 
Zavedali smo se njegove 
dobrote, njegove iskrenos-
ti in skrbnosti, s katero nas 
je vodil,« je na žalni seji v 
spomin na Dina Pucerja 

povedal Aleš Bržan. Poudaril je, da 
je v času njegovega županovanja Ko-
per dobil obnovljeno Pretorsko pa-
lačo in da je poskrbel za ustanovitev 
koprskega poklicnega gledališča, ki 
je takrat po 44 letih Kopru ponovno 
dahnilo utrip odrskih desk. 

Dino Pucer je bil kot soustanovi-
telj in dolgoletni predsednik Društva 
oljkarjev slovenske Istre tudi eden 

najbolj zaslužnih za pospešen razvoj 
te kmetijske panoge pri nas. »Tako 
pozorno in predano, kot je skrbel za 
ljudi, je skrbel tudi za domačo zem-
ljo,« je poudaril Bržan. »Predvsem pa 
je bil pošten človek, ponosen Istran, 
navezan na svoj dom in svojo zem-
ljo. Dragi Dino, počivaj v zasluženem 
miru,« je svoj govor sklenil koprski 
župan.

Mestna občina Koper je objavila javni razpis za podelitev dveh občin-
skih priznanj – Priznanje 15. maj in Priznanje z veliko plaketo za leto 
2020. Rok za oddajo predlogov je 31. marec, do vključno 12. ure. 

Objavljen razpis za 
podelitev priznanj 
Mestne občine Koper

Najvišjo občinsko nagrado, Pri-
znanje 15. maj, prejmejo občanke in 
občani za življenjsko delo na podro-
čju družbenih, političnih, gospodar-
skih, kulturnih, znanstvenih, umetni-
ških in drugih dejavnosti, Priznanje 
z veliko plaketo pa družbene orga-
nizacije za dosežene uspehe v kraj-
šem časovnem obdobju, ki s svojo 
dejavnostjo pomembno prispevajo 
k uveljavitvi in razvoju Mestne ob-
čine Koper. Zaslužni občanke in ob-
čani bodo priznanji prejeli na slav-

nostni seji občinskega sveta koprske 
občine ob občinskem prazniku, ki ga 
Mestna občina Koper obeležuje 15. 
maja.

Predlogi za priznanja morajo biti 
utemeljeni s podrobnim opisom do-
seženih uspehov predlaganih kandi-
datk oziroma kandidatov, vsebovati 
pa morajo tudi navedbo, za katero 
priznanje je predlog posredovan. 
Predloge lahko predložijo bodisi ob-
čani bodisi podjetja, organizacije in 
skupnosti. 

Predlagatelji morajo svoje predlo-
ge posredovati do vključno 31. marca, 
do 12. ure, Komisiji občinskega sveta 
Mestne občine Koper za priznanja in 
nagrade na naslov Verdijeva 10, 6000 
Koper, v zaprti ovojnici z označbo NE 
ODPIRAJ – PREDLOG ZA PRIZNANJE 
MESTNE OBČINE KOPER.

Župan Aleš Bržan je na lanski slav-
nostni seji Mestne občine Koper najvišjo 
občinsko nagrado, Priznanje 15. maj, 
izročil Editi Frančeškin, priznanja z veliko 
plaketo pa so prejeli Ivan Poklar, Marjan 
Tomšič in mag. Milena Anđelić Đukić.
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Konec januarja je župan 
Mestne občine Koper Aleš Bržan 
s sodelavci obiskal odprta 
gradbišča projektov, ki jih vodi 
Mestna občina Koper, in se tako 
na lastne oči prepričal, da dela 
potekajo brez večjih zapletov. 

Župan obiskal 
gradbišča in si ogledal 
sklenjene naložbe 

Na Muzejskem trgu gradbena dela potekajo v 
skladu s terminskim načrtom. Na severnem delu 
gradbišča so se sredi januarja začela gradbena 
dela, in sicer betoniranje temeljne plošče najnižje 
etaže garaže ter servisnega prostora, ki bo služil 
shranjevanju vode za napajanje požarnega sis-
tema. Na severozahodnem in južnem delu grad-
bišča še vedno potekata izkop in varovanje grad-
bene jame, na delu gradbišča pa tudi arheološke 
raziskave.

Pospešeno se ureja degradirano območje med izli-
vom Badaševice in Žusterno, kjer je občina v okviru 
druge faze prestavila skalomet in pripravila teren za 
ureditev nasipa. Nasutje flišnega materiala do viši-
ne 0,5 metra nad morjem bo sklenjeno predvidoma 
aprila, nakar se mora teren utrditi, kar bo trajalo do-
datnih šest mesecev. V sklepni fazi, ki bo sledila jese-
ni, bo občina območje preoblikovala v privlačen oze-
lenjen prostor za morske užitke, rekreacijo in različne 
prostočasne dejavnosti. 

Župan si je ogledal na novo urejen odcep ceste 
med Šmarjami in vasjo Puče, kjer je občina po-
leg vozišča obnovila še dotrajan podporni zid in 
zadnji odsek ceste med Sirči in Hrvoji, ki številnim 
prebivalcem koprskega podeželja predstavlja 
edino prometno povezavo z mestom. 

Celovite obnove je bila deležna tudi rojstna hiša 
Alojza Kocjančiča v Kubedu, v kateri je občina že 
uredila spominsko sobo in kulturno rezidenco, v 
kratkem sledi še postavitev manjše etnološke kra-
jevne zbirke. Naložba je predvidevala zamenjavo 
stavbnega pohištva, ureditev fasade in ograje ter 
temeljito obnovo notranjih prostorov. 
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Zelo hitro poteka tudi gradnja prizidka k Osnovni šoli 
Ivana Babiča - Jagra v Marezigah. Občina bo do za-
četka prihodnjega šolskega leta z dozidavo zagotovi-
la nujne potrebne dodatne učne prostore, sanitarije, 
knjižnico in multimedijo ter večjo jedilnico.

Januarja je občina začela urejati prostore nekda-
njega zaklonišča na Markovcu, v katerem bo že v 
kratkem zaživel četrtni mladinski center. Deloval 
bo v okviru Centra mladih Koper, namenjen pa bo 
mladim kreativcem, glasbenim ustvarjalcem in 
vsem, ki si želijo druženja ter aktivnega preživlja-
nja prostega časa. Poleg sanitarij, družabnega 
prostora in večje predavalnice bodo prostor za 
vaje in glasbeno ustvarjanje v njem dobili tudi 
mladi glasbeniki in skupine. 

Te dni se je uspešno končala ureditev Kozlovičeve uli-
ce na Markovcu, kjer je občina z razširitvijo cestišča 
uredila 53 parkirnih mest za tamkajšnje stanovalce, 
obnovila in na novo dogradila površine, namenjene 
pešcem, zamenjala drogove javne razsvetljave ter 
uredila ekološki otok. V okviru naložbe je preuredila 
bližnje gramozno parkirišče in tako zagotovila do-
datnih 15 parkirnih mest.

Pred dnevi se je sklenila gradnja krožišča na glavni 
cesti Vanganel–Babiči, s katero je občina poskrbela 
za boljšo pretočnost prometa in večjo varnost vseh 
udeležencev v prometu. Naložba je predvidevala 
tudi ureditev priključka javne poti za Montinjan in 
površin za pešce, prestavitev dela vodovoda ob ces-
tišče in gradnjo meteorne kanalizacije. V okviru del 
je občina na novo postavila še javno razsvetljavo, 
celotno območje preplastila, za zagotovitev boljše 
preglednosti pa za nekaj metrov prestavila avtobu-
sno postajališče v smeri proti Babičem.

Komb. porabe goriva: 3,9 – 6,9 l/100km, emisije CO2: 97– 158 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d 
Temp, emisije NOX: 0,008 - 0,0404 g/km. Cene veljajo v primeru financiranja pod pogoji akcije 
»KIA FOREVER«. Pogoji financiranja, reprezentativni izračun in okoljske informacije se nahajajo na 
bencickp.kia.si. AVTOHIŠA MTP d.o.o., Ulica 15. maja 10b, Koper.

95€ŽE
ZA

NOVI

/mesec

AVTOHIŠA MTP d.o.o. Ulica 15. 
maja 10b, Koper, bencickp.kia.si

POPOLNOMA NOVI

€129ŽE ZA

/mesec
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Z gradnjo parkirne hiše Sonce bo občina zagotovila 
dodatna prepotrebna parkirna mesta v neposre-
dni bližini mestnega jedra. Trenutno je v pripravi 
projektna dokumentacija, občina bo javno naročilo 
za izbiro izvajalca del objavila predvidoma v drugi 
polovici leta 2020. Naložba bo sklenjena v letu 2021. 

S parkirno hišo 
Sonce novih 462 
parkirnih mest 

Kapaciteta parkirne 
hiše bo 462 parkirnih mest, 
od tega jih bo 23 name-
njenih invalidom, devet pa 
staršem z otroki. Parkirna 
mesta bodo zarisana nad-
standardno, zato bodo ši-
roka 2,8 metra in dolga pet 
metrov. Predvidena je tudi 
ureditev parkirnih mest za 
motorna kolesa in kolesa 
znotraj in zunaj parkirne 
hiše, v neposredni bližini pa 
še postaja za izposojo elek-
tričnih koles. Poleg parkir-
nih mest in večnamenske 
strehe bodo v objektu svoj 
prostor našle javne sanitari-
je in gostinski lokal.

Uvoz in izvoz v objekt 
bosta urejena po dodat-
nem zavijalnem pasu na 
Ankaranski cesti (cesta 
mimo čebelnjaka), ki bo 

omogočal nemoten potek 
prometa tudi v primeru 
gneče pri vstopu v par-
kirno hišo, predvideni so 
trije uvozno-izvozni paso-
vi z zapornicami. Promet 
v garaži bo organiziran 
po enosmernem vozišču, 
ki bo razmejevalo oboje-
stransko urejena pravoko-
tna parkirna mesta, s pre-
hodi, urejenimi na sredini 
objekta, pa bo prehajanje 
med posameznimi etaža-
mi hitro in preprosto. 

Ocenjena vrednost 
celotnega projekta zna-
ša 5,6 milijona evrov brez 
davka, od katerih bo naj-
manj 1,5 milijona evrov 
nepovratnih evropskih 
sredstev iz naslova Ce-
lostnih teritorialnih na-
ložb. 

Med tremi prispelimi natečajnimi elaborati je ocenjeval-
na komisija kot najboljšo izbrala rešitev arhitekturnega 
biroja Kombinat iz Ljubljane, pod katerega se podpisu-
jejo avtorji Ana Grk, Blaž Kandus, Alenka Korenjak, Alja 
Mišigoj, Vesna Skubic in Rok Preskar. Ti so si novogradnjo 
zamislili kot montažno armiranobetonsko konstrukcijo v 
obliki prostorskega skeleta s tremi oziroma štirimi etaža-
mi. Objekt bo globoko temeljen, vsa vertikalna jedra pa 
bodo vodila na streho, ki bo javno dostopna in zasnova-
na na način, da bo na njej možno urediti park oziroma 
prostor za rekreacijo. Poseben videz bo objektu dala 
fasada, sestavljena iz cinkanih in prašno barvanih palic 
z različnimi medosnimi razmiki. Zasnova objekta je raci-
onalna in upošteva trajnostne vidike sodobne gradnje, 
ki ne zahteva veliko vzdrževanja. Ob tem vsebuje veliko 
premičnih elementov, kar omogoča prilagodljivost za-
snove in prilagajanje spremenljivim pogojem nadaljnje-
ga razvoja tega območja.

Prihaja pomlad,
cvetlice se prebujajo,

Steklarna Rogaška pa vam
priporoča nakup čudovitih

vaz po spomladanskih cenah!

Ob nakupu ene vaze prejmete 
20% popust, ob nakupu dveh pa 

30% popust. 
Akcija velja od 1. do 31. marca.

Popusti se ne seštevajo, akcije se izključujejo.

Prodajalna Koper • Čevljarska 15

10%
popust na vse*
Kupon velja do 30.4.2020
*Popusti se ne seštevajo, akcije se izključujejo.
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Prvo fazo prenove in 
energetske sanacije enote 
vrtca za Slavnikom v Seme-
deli je koprska občina izpe-
ljala minulo poletje. Dela je 
izvajalo podjetje Makro 5 
Gradnje, d. o. o., ki je v okvi-
ru naložbe obnovilo streho, 
fasado in teraso ter zame-
njalo stavbno pohištvo. Ce-
lotna naložba je bila vredna 

nekaj manj kot 500 tisoč 
evrov, od katerih je dobrih 
330 tisoč evrov občina pri-
dobila iz naslova čezmejne-
ga sodelovanja Interreg Slo-
venija – Italija.

Letos sledi druga faza 
– obnova notranjosti objek-
ta. V okviru del bo občina 
obnovila sanitarije, celotno 
elektroinštalacijo, zamenja-

la radiatorje in vsa svetila 
ter jih nadomestila z ener-
getsko varčnimi svetili LED. 
Celovito bo uredila tudi 
okoliške površine in pove-
zala lani postavljene spre-
jemnike sončne energije za 
ogrevanje vode. Naložba 
je ocenjena na dobrih 450 
tisoč evrov, od katerih bo 
nekaj več kot 35 tisoč evrov 

iz naslova čezmejnega so-
delovanja Interreg Slovenija 
– Italija. 

Občina bo razpis za 
izbiro izvajalca objavila mar-
ca, začetek del je predviden 
sredi junija. Obnova objek-
ta se bo izvajala čez poletje, 
saj je želja občine, da bi bil 
program vrtca čim manj 
moten. 

Potem ko je minulo poletje občina energetsko sanirala in obnovila zunanjost 
objekta semedelskega vrtca – enota Slavnik, bo letos celovito obnovila še njegovo 
notranjost. Malčki bodo v prenovljene prostore zakorakali z novim šolskim letom. 

Poleti sledi še prenova notranjosti 
enote vrtca za Slavnikom 

Gradnja objekta mora biti gospo-
darna in energetsko učinkovita, 
ob tem pa mora slediti sodobnim 
trendom gradnje in upoštevati 
navodila ministrstva za šolstvo in 
šport za gradnjo osnovnih šol. Pri 
gradnji morajo biti uporabljeni 
okolju prijazni in obnovljivi mate-
riali velike trajnosti, ki so preprosti 
za vzdrževanje in skladni z Uredbo 
o zelenem javnem naročanju, po-
leg tega mora biti objekt zasno-
van tako, da omogoča nadaljnje 
prostorske spremembe oziroma 
prilagoditve. 

Občina si želi v okviru javnega nate-
čaja najti najprimernejšo arhitekturno 
in konstrukcijsko rešitev za gradnjo 
nove dvooddelčne šole z 18 oddelki, 
ki je predvidena na obstoječi lokaciji 
osnovne šole in mora smiselno vklju-
čevati tudi objekt obstoječe telovad-
nice ter povezavo med telovadnico 
in športno dvorano Burja. Celoten 
objekt šole bo obsegal vsaj 3.391 kva-
dratnih metrov neto tlorisne površine, 
od katerih bo za pouk športne vzgoje 
predvidenih 827 kvadratnih metrov. 

Predmet natečaja je tudi ureditev 
okolice šole in prometa, ki mora upo-
števati potrebe po dodatnih parkir-
nih površinah, obstoječe dovozne in 
dostopne poti ter možnost ureditve 

okolice spomenika in omogočati va-
ren ter nemoten prihod otrok v vrtec 
in šolo.

Natečajne elaborate, ki bodo na 
Mestno občino Koper prispeli do 
vključno 24. aprila, do 12. ure, bo preg-
ledala in obravnavala ocenjevalna ko-
misija, ki ji predseduje Milan Tomac, 
univ. dipl. inž. arh. Po izvedbi postop-
ka pogajanj brez predhodne objave 
bo prvonagrajeni natečajnik z Mestno 
občino Koper sklenil pogodbo za izde-
lavo projektne dokumentacije. Sledi 
pridobitev gradbenega dovoljenja in 
razpisa javnega naročila za izbiro izva-
jalca del. Gradnja nove šole na Škofi-
jah je predvidena v sredini leta 2021, 
konec del pa jeseni 2022.

Mestna občina Koper bo strokovno 
najprimernejšo rešitev za novo-
gradnjo Osnovne šole Oskarja Kovači-
ča Škofije iskala z javnim, projektnim, 
odprtim, anonimnim, enostopenjskim 
arhitekturnim natečajem. Izdelova-
lec zmagovalnega elaborata bo po 
postopku s pogajanji z občino sklenil 
pogodbo za pripravo projektne doku-
mentacije. Rok za oddajo je petek, 24. 
aprila, do 12. ure.

Z natečajem do najprimernejše rešitve 
za gradnjo nove šole na Škofijah
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Osp je simpatična vasica pod 
kraškim robom, približno na pol 
poti med Črnim Kalom in Ore-
hom na italijanski strani. Tako 
lahko iz Kopra tja pridete po 
dveh poteh. Ena vodi skozi Črni 
Kal in Gabrovico, druga pa mimo 
nekdanjega mejnega prehoda 
Škofije in skozi vas Oreh. Kraj je v 
zadnjih 20 letih postal svetovno 
znan zaradi slovite naravne ple-
zalne stene, kjer se preizkušajo 
mojstri z vsega sveta. 

Gledališka 
skupina je doma 
pod strmo skalo

A to ni vse, vsaj v domačem 
okolju so morda še malo bolj znani 
po vztrajnem ljubiteljskem gleda-
liškem ustvarjanju. KD Domovina 
Osp namreč že 30 let razveseljuje 
ljudi doma in po Sloveniji, njihov 
najnovejši »izdelek« je predstava 
Šjora od poslanca. Igro Toneta Par-
tljiča z naslovom Gospa poslanče-
va so prenesli v primorsko okolje. 
Vadijo v majhni dvorani gasilskega 

doma v domačem Ospu. Ena od 
dolgoletnih članic, ki v skupini igra 
že več kot 12 let, je z nasmehom 
pojasnila, da zdaj niso več ama-
terski kot nekoč, ampak ljubiteljski 
igralci. »To je nekaj, kar počnemo 
izven službe, v prostem času,« je 
dodala naslednja. Naučiti se je tre-
ba besedilo in naštudirati vlogo, 
potem skupaj na vajah vse dode-
lajo in nato nastopajo. Pa ni tako 
preprosto, vseeno na odru pustijo 
kar nekaj ur. To jih ne moti, pravi-
jo, saj jim vaje, druženje in vse, kar 

ta dejavnost potegne zra-
ven, tudi potovanja, ne 
predstavljajo bremena. 
So pa poti, ki so jih pripe-
ljale v gledališko skupino, 
zelo različne.

»Jaz sem prišla tako 
rekoč iz nuje, ker sem 
potrebovala podpis za 
obvezne izbirne vsebine 
v gimnaziji, in potem mi 
je postalo všeč. Tako sem 
ostala tudi po gimnaziji,« 
je povedala ena mlajših. 

Tudi v novi številki občinske-
ga glasila KP MOK v rubriki 
Zgodbe iz naših krajev nada-
ljujemo z zanimivimi zgod-
bami iz krajevnih skupnosti 
Mestne občine Koper. Tokrat 
bomo predstavili štiri krajše 
zgodbe iz krajevnih skupnos-
ti Črni Kal, Podgorje, Hrvatini 
in Gradin. V KS Črni Kal smo 
obiskali gledališko skupino 
KD Domovina v Ospu, v KS 
Podgorje Tumovo kočo na 
Slavniku, ki je prava planin-
ska postojanka, v KS Hrvatini 
vrtec, ki ga obiskujejo otroci 
s posebnimi potrebami, v KS 
Gradin pa ljudsko zasedbo 
Cantadore, kjer lahko obišče-
mo tudi vas Abitanti s samo 
enim prebivalcem. 
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Dve članici sta obiskovali 
drugo gledališko šolo, a 
ker so se tam osredotoča-
li na produkcije, ne toliko 
na igro, sta se priključili 
osapski skupini. Nekateri 
pa so prišli iz ljubezni do 
gledališča. Posebej so za-
dovoljne, da njihove dru-
žine ta zahtevni hobi spre-
jemajo z razumevanjem, 
tudi pred premierami, ko 
je intenzivnost vaj veliko 
večja, so še dodale. 

»Tu in tam se vendar-
le pojavijo težave zaradi 
kakšnega ljubosumnega 
moža. Zato se je treba kdaj 
prilagoditi in zna biti na-
porno. Ampak gre, čeprav 
je včasih tudi nam odveč. 
Je pač obveznost, tudi če 
kdaj nisem pri volji. Mi je 
pa všeč tako druženje in 
vse skupaj, čeprav moraš 
biti za take reči malo od-
trgan,« je še dodala ena 
od članic. V skupini ima-
jo tudi moške, eden med 
njimi je rekorder z 20 leti 
igralskega staža, najbolj 
»svež« član pa je 19-letnik, 
ki se je društvu pridružil 
pred dvema mesecema. 
Zdaj igra svojo prvo vlogo, 
seveda manjšo. Pri pripra-
vi nove predstave posve-
čajo največ pozornosti 
svoji vlogi po režiserjevih 
napotkih in se skušajo 
vanjo čim bolj vživeti, so 
razložili. Potem so na vrsti 
skupne vaje. Nemalokrat 
vloge vadijo sami na vseh 
mogočih krajih, pogosto 
besedilo za predstavo po-

navljajo sami v avtu. Na 
predstavah je najlepše 
občutiti izmenjavo ener-
gije z občinstvom, to daje 
dodatno motivacijo. Tudi 
člani družin radi prihajajo 
na ogled njihovih pred-
stav. 

Predsednica KD Do-
movina Osp Darja Krkoč 
je pojasnila, da je skupina 
v 30 letih dela postavila 
vsaj 25 premier. Zgodilo 
se je, da so eno predsta-
vo pripravljali tri leta, pa 
tudi, da so v enem letu 
pripravili dve premieri. 
Letno odigrajo od 25 do 

35 ponovitev, se pa je že 
zgodilo, da so predstavo 
ponovili kar 50-krat. Delali 
so vse mogoče, tudi pred-
stave o življenju Primoža 
Trubarja, Ivana Cankarja, 
Franceta Prešerna in Si-
mona Gregorčiča ob po-
sebnih priložnostih, sicer 
pa se posvečajo komedi-
jam. Na sodobnih družab-
nih omrežjih še niso priso-
tni, načrtujejo pa, da bodo 
letos izdelali Facebook 
stran in tam predstavili 
vse stare predstave ter 
napovedali nove. 

Krkočeva o zgodovini društva: »Prvo premiero smo 
odigrali 25. 11. 1989 v kulturnem domu v Ospu. Ob 
200. obletnici prve uprizoritve Linhartove Županove 
Micke smo se odločili prav zanjo, a prevedeno v naše 
narečje. Tistega leta je KS Črni Kal sklenila prenoviti 
dotrajano vaško dvorano, ki so jo nato, preimenovano 
v Kulturni dom, prenesli v upravljanje KD Domovina 
Osp. Društvo smo aprila istega leta znova registrirali. 
Sicer je bilo Kulturno društvo Domovina ustanovlje-
no že leta 1898, v tem času so v njem delovali godba 
na pihala, mešani pevski zbor in dramska skupina. 

Po drugi svetovni vojni pa je delovanje društva zamrlo. Po uspešni prvi premieri 
smo pripravili še veliko predstav domačih in tujih avtorjev, sodelovali z znanimi 
slovenskimi režiserji (Katja Pegan, Sergej Verč in Gašper Tič so le nekateri) in za 
svoje delo prejeli vrsto priznanj.«

ELLE GI d.o.o. Koper 
Šmarska cesta 7b 
6000 Koper, Slovenija, 
tel: +386 5 663 40 80
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Tumova 
koča na 
Slavniku je 
priljubljena 
izletniška 
točka 

Slavnik je že dolgo 
priljubljena izletniška toč-
ka Primorcev, pa ne le njih. 
Koča je leta 2007 slavila 
svojih prvih 50 let. Poti na 
dobrih 1.000 metrov visok 
»primorski Triglav« je veli-
ko, ena najbolj priljubljenih 
je tista iz Podgorja. Lastnik 
koče je Obalno planinsko 
društvo Koper, kar je prav-
zaprav redko, je v meg-
lenem jutru, ko smo se s 
terenskim avtomobilom 
vozili proti vrhu, pojasnje-
val Rajko Čerin, ki je po po-
oblastilu lastnika gospodar 
planinskega doma. Zelo 
malo je takih objektov v 

lasti planinskih društev. Ena slabših 
lastnosti tega dejstva je oteženo pri-
dobivanje sredstev, pravi Čerin. Obči-
na oziroma država namreč ne smeta 
vlagati v zasebno lastnino. 

»Zato je naša naloga malo tež-
ja, ker skušamo kočo vzdrževati na 
nivoju, kot smo jo dobili, in v skladu 
s standardi, ki veljajo za planinske 
koče. Raven storitev naj bi bila približ-
no enaka kot v tujini, čeprav je to tež-
ko. Vse, kar lahko, opravimo planinci 
oziroma člani društva sami, le za zah-
tevnejše stvari poiščemo strokovno 
pomoč. Tako smo prostovoljno ob-
novili notranjost, sobe in sanitarije. 
Težava je oskrba z vodo. Vodovoda 
na Slavniku ni, oskrbujemo se s ka-
pnico, ampak kapaciteta rezervoarja 

je le 45 kubikov, kar je ob koncih te-
dna premalo. Zato vodo vozimo do 
koče. Največja investicija v zadnjih 
letih je bila čistilna naprava, ki stoji 
za kočo. Tega nima ravno vsaka pla-
ninska koča. Napravo smo kupili, vsa 
druga dela pa opravili sami. Zadnja 
pridobitev v nizu del je nova peč s sis-
temom centralnega ogrevanja. Stare 
peči se ni dalo več popraviti, in ker je 
bila razlika v ceni med pečjo in celim 
sistemom majhna, smo se odločili za 
takšno rešitev,« je razložil Čerin, ko 
smo v koči pili vroč čaj. 

Glavna pokrajinska značilnost Mestne občine Koper je brez dvoma 
morje. Pa vendar je tudi tu doma ljubezen do gora in planinarje-
nja, ki je značilna za Slovence. Ne le, da ljudje od tu radi hodijo 
drugam v planine, imamo tudi svojo priljubljeno goro in na nje-
nem vrhu stoji planinska koča. Poimenovali so jo Tumova koča in 
sprejema planince od tu in tam na vrhu Slavnika, kamor smo se 
odpravili iskat eno od zgodb za tokratno številko.

Gospodar planinskega doma Rajko Čerin.
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Tumova 
koča na 
Slavniku je 
priljubljena 
izletniška 
točka 

Koča je sicer odprta 
le ob koncih tedna in pra-
znikih, za večje skupine jo 
odprejo tudi po želji. Leta 
2017 se je v knjigo vpisalo 
skoraj 7.500 oseb, po oce-
nah se jih še skoraj toliko ni 
vpisalo. Leto kasneje je bil 
obisk nekoliko slabši, ker 
je bilo ob vikendih pogosto 
slabo vreme. Podobno je 
bilo tudi lani od septembra 
dalje. Obiskovalci so ve-
činom rekreativci, manj 
je pravih planincev. Kočo 
upravlja oskrbnik, ki ga iz-
berejo po razpisu. Čerin je 
povedal, da se je na zad-
njega priglasilo kar veliko 
ponudnikov. Pri izboru je 
bilo pomembno, da gre za 
domačina, ki živi čim bliž-
je, in da izbrani kandidat 
ni izključno gostinec. Po-
membno je namreč, da pri-
dobitna dejavnost ni prvi in 

osnovni cilj. In tako sta v ta priljublje-
ni planinski dom prišla Gabrijela in 
Edvin Nagy.

»Odločitev za prijavo ni bila tež-
ka, saj smo doma v Podgorju, žena je 
po poklicu kuharica in tako sva prišla 
na Slavnik, kjer nama zdaj teče šesto 
leto. Naš delovnik se začne ob petkih 
popoldan, ko pripravimo vse potreb-
no, v soboto pa vstanemo že ob 4. uri 
zjutraj. Tako lahko ob 9. uri priprav-
ljeni čakamo prve obiskovalce. Obisk 
je sicer odvisen od vremena, če je 
lepo, je ljudi veliko. Ponujamo doma-
čo hrano in sladice, v dobrih dneh 
prodamo do tristo obrokov dnevno. 
Izbor hrane sicer ni širok, vedno pa 
morajo biti v ponudbi jota in njoki 
z divjačinskim golažem. Težimo k 
temu, da je kar največ hrane iz oko-
lice. Sicer samo od te dejavnosti ne 
moremo živeti, zato sva oba z ženo 
čez teden v službi. Zanimivo je, da je 
prav poleti obiska zelo malo. Če pa je 
na vrhu sneg in ljudje vidijo belo kapo 
na Slavniku, pridejo kar masovno. Se-

veda je treba spremljati vremensko 
napoved. Če je napovedano slabo 
vreme, dež ali sneg, moramo pravo-
časno pripeljati v kočo zaloge hrane 
in vode. Sicer je treba vse nositi na 
hrbtu, kadar zaradi vremena ne mo-
remo do koče s terenskim avtomobi-
lom. Če se nam pri tem zalomi, nam 
pomagajo prijatelji,« je z nasmehom 
povedal oskrbnik Edvin. 

Planinska zveza Slovenije pode-
ljuje priznanja za urejenost koč. Na 
Slavniku so ponosni na kar dva cer-
tifikata – kot okolju prijazen objekt in 
družinam prijazna koča. Ime je sicer 
primorska planinska postojanka do-
bila po Henriku Tumi (1858–1935), 
slovenskem politiku, publicistu in 
planincu čeških korenin, ki je velik del 
življenja preživel na Primorskem. Bil 
je velik ljubitelj planin in je o tem na-
pisal tudi nekaj knjig.

Dr. Henrik Tuma se je rodil v Ljubljani 9. 7. 1858. Oče Matej, čevljar, je 
prišel leta 1835 iz Prage, mati Marija Ana Vidic je bila iz Grosuplja. Bil je 
peti otrok v družini, iz gimnazije se je prepisal na učiteljišče in kot učitelj 
delal v Postojni, a so ga zaradi svobodomiselnosti odpustili. Na Dunaju je 
študiral pravo in se leta 1886 vrnil v Ljubljano ter kasneje v Trst. Kot sod-
nik je v Tolminu spoznal ženo Marijo, s katero sta imela deset otrok. Leta 
1901 je v Gorici odprl odvetniško pisarno, večino življenja preživel na Pri-
morskem, bil tudi deželni poslanec, nato se je leta 1924 vrnil v Ljubljano. 
Tam je 10. 4. 1935 umrl. Kot velik ljubitelj gora je bil aktiven v Slovenskem 
planinskem društvu in je o tem napisal več knjig. Dve je izdal še za časa 
svojega življenja, sedem jih je izšlo po njegovi smrti.

Oskrbnik koče Edvin Nagy.
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Vrtec z najlepšim 
razgledom

V vrtcu imajo štiri 
skupine otrok, od tega 
sta dve v sosednji osnov-
ni šoli, dve pa v stavbi 
vrtca. Zanje skrbi 10 za-
poslenih – štiri vzgojite-

ljice, štiri pomočnice in dve osebi 
za pomoč s polovičnim delovnim 
časom. Vodja enote Mojca Fermo 
zagotavlja, da je to ravno pravo 
število za uspešno in nemoteno 
delo, kadar so vsi zaposleni zdra-

vi. Ko niso, se prilagodijo, da delo 
poteka nemoteno, je še dodala. 
Trenutno v vrtcu skrbijo za prib-
ližno 70 otrok, ki ne prihajajo le iz 
Hrvatinov in bližje okolice, temveč 
tudi iz drugih delov Mestne obči-
ne Koper. Najmlajši skupini otrok, 
v starosti od enega do dveh let in 
od dveh do treh let, imata, kot že 
omenjeno, prostore v stavbi vrt-
ca. Drugi dve, v katerih so otroci 
v starosti od treh do petih let in 
od štirih do šestih, pa gostujeta v 
sosednji osnovni šoli. To je sicer 
malo specifičen položaj, predvsem 
zaradi prehrane. Otroci dobijo zaj-
trk v igralnico, na kosilo pa hodi-
jo v jedilnico šole. Na začetku so 
se malo bali, da bodo zaradi tega 
kakšne težave, omeni Fermova, a 
se je izkazalo, da otrok to sploh ne 
moti. Ravno nasprotno, otroci se 
hitro naučijo in prilagajajo, poleg 
tega radi vidijo, da je nekaj druga-
če kot v vrtcu. 

Ena velikih posebnosti vrtca 
v Hrvatinih je, da so med prvimi 
v skupine vključili otroke s po-
sebnimi potrebami. Danes to si-
cer ni več kakšna posebnost, saj 
je takšno prakso vpeljalo mnogo 
vrtcev, pojasni Fermova in doda: » 
Ne spominjam se točno, kdaj smo 
začeli delati na tak način, saj je 
tako, odkar sem tukaj. Nam se to 
ne zdi nič posebnega. Zdaj je čisto 
drugače kot včasih, otroci so spre-
jeti, kar je dobro tako za otroka, ki 
pride k nam, kot za otroke, ki so 
že tu. Ne spomnim se, da bi bile 
kdaj kakšne težave. Veste, bariere 
v glavah imamo lahko odrasli, ot-
roci jih nimajo. Mlajši kot so, lažje 

V Hrvatinih deluje enota Vrtca Semedela in tam imajo otroci enega 
najlepših razgledov na Koper in okolico. A to ni bil razlog obiska pri 
njih, čeprav se s tem ne more pohvaliti mnogo ustanov. V vrtcu v Hr-
vatinih imajo v skupinah tudi otroke s posebnimi potrebami, znani 
pa so po svojem lastnem oljčniku in oljčnem olju.
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je zanje in za posebne otroke. Ot-
roci takih težav nimajo in odprto 
sprejemajo vse.«

Sicer pa program dela malo 
prilagodijo. Vsi otroci dobijo svoj 
individualni plan dela, ki je prila-
gojen vsakemu posebej, odvisno 
od potreb in stanja. V vrtcu so-
delujejo z logopedi, specialnimi 
pedagogi in psihologi, na sedežu 
vrtca v Semedeli je tudi sveto-
valka, ki pride v vsako enoto po 
razporedu, po potrebi z vsemi 
usklajujejo dodatne obiske. Letni 
delovni načrt sicer pripravi vodja 
enote vrtca in v njem je zajeto vse, 
kar naj bi leto zajemalo. V katere 
projekte so vključeni, s katerimi 
društvi sodelujejo, katere enote 
in šole se vključujejo. Sodelujejo 
tudi z oddelki sosednje osnovne 
šole, saj so skupaj na igrišču, na 
proslavah in predstavah, ko prip-
ravijo kakšne novoletne in druge 
posebne prireditve za starše in 
stare starše ter srečanja.

»Mi smo posebni še po ne-
čem,« z nasmehom pove vodja 
enote Mojca Fermo. »Imamo na-
mreč svoj oljčnik in pridelujemo 
svoje oljčno olje.« S ponosom po-
kaže na šest dreves na bregu za 
stavbo vrtca. Nabiranje opravijo 
vsako sezono kakšno soboto, ko 
pripravijo še družabno srečanje. 
To delajo v okviru projekta Zdrav-
je v vrtcu za delavce in v sklopu 
projekta Od olja do cveta. Vedno 

pri tem sodelujejo tudi otroci, ki 
tako spoznavajo oljke. So zraven, 
ko se obrezuje, škropi drevesa in 
pri drugih opravilih. Nato so poleg 
tudi pri obiranju, nabrano odne-
sejo v torklo in skupaj z vzgojite-
ljicami in starši okušajo, kaj je nas-
talo. »Tudi to je del vzgoje. Lani 
smo obiranje oljk vključili v širši, 
državni projekt Turizem v vrtcu, 
v delu Spominek iz mojega kraja 
pa smo predstavili prav naše olj-
ke. Naše olje nato stekleničimo v 
majhne steklenice in ga ponudimo 
staršem ali drugim v zameno za 
prostovoljne prispevke. In to olje 
je lepo sprejeto,« pravi Fermova.

V enoti v Hrvatinih sicer hra-
ne za otroke ne kuhajo, saj imajo 
le razdelilno kuhinjo. Vso hrano 
jim pripeljejo iz osrednje kuhinje, 
ki je v enoti na Markovcu, je še 
pojasnila vodja hrvatinskega vrt-
ca. Prav tako imajo primere, ko 
se kakšna deklica v vrtec vrne kot 
vzgojiteljica. 

Ob ustanovitvi občine Anka-
ran je sicer prišlo do nekaj orga-
nizacijskih sprememb, saj so bili 
pred tem precej povezani z vrtcem 
v Ankaranu. Poleti, v času do-
pustov, ko ni veliko otrok v vrtcih, 
so hodili v Ankaran, nato je to od-
padlo in se zdaj odpravijo v Koper. 

»Česa drugega pa ni bilo 
opaziti, tudi kakšnih te-
žav ni bilo,« je še dodala 
Fermova. 

Hrvatinski vrtec je enota Vrtca Se-
medela v Kopru. Ta ima poleg te še 
štiri druge enote na skupno sedmih 
lokacijah in razvojni oddelek v pro-
storih Centra za komunikacijo, sluh 
in govor v Portorožu. Enote so še 
na Markovcu z dvema oddelkoma 
v enoti Balinišče Žusterna, enota 
Prisoje, Rozmanova ulica in enota 
Slavnik v Novi ulici. Skupaj za 683 
otrok skrbi 81 vzgojiteljic in 43 osta-
lih delavcev, je povedala direktori-
ca Vrtca Semedela Nives Prša.
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Abitanti se 
budijo – tudi 
s pesmijo 
Kantadore

predstavil svoj kraj. »V 
prihodnjih letih je veli-
ka želja krajanov urediti 
vodovod in preplastiti 
cesto do Abitantov. Tam 
si nato želijo razvijati tu-
rizem. Želijo si veliko obi-
skovalcev, a takšnih, ki 
bodo znali ceniti specifi-
ko tega kraja, ne tistih, ki 
bodo prišli z avtobusi za 
tri minute in se slikali za 
družabna omrežja.«

S tem se strinja tudi 
eden redkih prebivalcev 
Abitantov Martin Perič, 
ki živi v vasi s še sedmi-
mi sosedi. V zadnjih le-
tih začasno tam prebiva 
do 20 oseb. Odločil se je 
ostati v domačem kraju 
in je tik pred diplomo iz 
agronomije. Kljub teža-
vam zaradi pomanjkanja 
infrastrukture gradi do-
mačijo, na kateri bi uredil 
turistično kmetijo. Kan-
tino je uredil že njegov 
oče Graziano, zdaj pa 
je na vrsti še vse drugo.  

»Eni rečejo, da smo 
na koncu sveta, mi pravi-
mo, da smo na začetku. 
To je lepa krajevna skup-
nost, ki je od mesta od-
daljena, kar je po svoje 
prednost. Slabost je pro-
metna povezava, dobra 
stran pa je, da smo rav-
no zaradi tega še vedno 
povezani med sabo in 
da je kakovost življenja 
zaradi oddaljenosti od 
virov onesnaženja in 
hrupa na visokem nivoju. 
Res je, da se razmere na 
področju infrastrukture 
izboljšujejo in cesto, ki je 
državna, ne občinska, naj 
bi se saniralo najkasneje 
v roku dveh let. Že letos 
bomo obnovili vsaj del 
lokalne ceste iz Reperca 
proti Brezovici, uredili 
otroško igrišče na Brezo-
vici, prenovili streho šole 
v Hrvojih, kjer zamaka, in 
še nekaj manjših stvari,« 
je predsednik sveta KS 
Gradin Simon Markežič 

Brezovica pri Gradinu je od Kopra najbolj oddaljen 
sedež krajevne skupnosti v Mestni občini Koper. To 
je lahko slabost ali prednost, pravijo ljudje tam. 
Med prednosti štejejo predvsem mir in možnost 
razvoja specifičnega turizma. V tej povezavi veliko 
stavijo na vnovičen razcvet vasi Abitanti, ki od leta 
1987 sodi med kulturne spomenike lokalnega po-
mena, v zadnjih letih pa se v »spečo istrsko Trnu-
ljčico« spet vrača življenje. In prav za ta namen 
je bila pred dobrimi 25 leti ustanovljena pevska 
zasedba Kantadore.
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Martin skrbi za nekaj glav 
istrskega goveda boškarin 
in prideluje odličen refošk, 
za katerega trdi, da je prav 
v naravnem amfiteatru 
Abitantov zanj idealno 
okolje, kljub dokaj visoki 
nadmorski višini skoraj 
490 metrov. Prepričan je, 

da je edina ovira za razvoj 
kakovostnega butične-
ga turizma prav neustre-
zna infrastruktura. Cesta 
iz Gradina je deloma še 
makadamska, telefonski 
signal je šibak, internetne 
povezave praktično ni.

»Tudi če nas je malo, 
je te stvari treba urediti, 
ker nas sicer nikoli ne bo 
več,« pravi Martin, ki nam 
ob sprehodu skozi naselje 
pokaže nekaj znamenito-
sti. Mednje v prvi vrsti so-
dijo arhitektura stavb z ve-
liko baladurji in oboki, več 
stoletij star hrast, dvestole-
tne zaščitene trte, grčaste 
murve in stara »šterna« 
ob vstopu v vas. Pravi, da 
je svojevrsten paradoks, 
da Abitanti, ki praktično 
stojijo na vodi, saj je v vasi 
kar 14 vodnjakov, nimajo 
vodovoda. Je pa vas brez 
cerkve, kar je svojevrstna 
posebnost, ki utegne mar-
sikaj povedati o nekdanjih 
in sedanjih prebivalcih. 

 A to še zdaleč ni vse, 
kar vam imajo pokazati 
v tej oddaljeni skupnosti. 
Prav radi tudi zapojejo, kar 
že dobrih 25 let dokazuje 
pevska zasedba Kantado-
re, ki goji ljudsko glasbo. 
Moški zbor, največkrat 
sestavljen iz osmih do de-
setih pevcev, je bil ustano-
vljen in je prvič nastopil v 
javni radijski oddaji Abitan-
ti so v Istri Radia Koper de-
cembra leta 1994. Redno 
so začeli delovati v letu 
1995 in do danes zbrali ne-
kaj manj kot 500 nastopov. 
»Moška pevska zasedba 
je sestavljena v glavnem 
iz domačinov, le eden od 

članov prihaja iz druge kra-
jevne skupnosti. Dobri dve 
leti je bil naš član tudi Igor 
Mikolič, znani primorski 
kantavtor. Sami zbiramo 
ljudske napeve in se jih tru-
dimo ohraniti v izvirni obli-
ki. Redno se udeležujemo 
pevske revije Primorska 
poje, gostujmo tudi v Itali-
ji in na Hrvaškem. V prvih 
letih smo največ energije 
namenili iskanju nape-
vov, nato pa so ustanovili 

Kulturno društvo Gradin, 
s katerim smo postavili 
pravne temelje delovanju 
zasedbe,« je povedal Šte-
lio Markežič, član skupine 
Kantadore. Čeprav so v ce-
lotnem obdobju delovanja 
zasedbe skušali vključevati 
tudi nove, mlade člane, se 
ta poteza ni najbolj obnes-
la in skupina Kantadore 
ima skoraj ves čas enako 
zasedbo. 

»Po nekaterih virih ime kraja izvira iz italijanske besede 
abitanti, ki pomeni prebivalci, ker naj bi že v 16. stoletju 
kraj naselili Benečani s prebežniki iz Dalmacije in Bosne 
in Hercegovine, ki so takrat bežali pred Turki. Legenda 
pravi, da naj bi se istrski kmet s priimkom Perič želel na-
seliti v eni od okoliških vasi, a mu tega niso dovolili, zato 
naj bi v jezi na »nikogaršnji zemlji« zasadil svoj »pikon« in 
dejal: »Tu ćemo abitat!«, kar pomeni tu bomo prebivali. 
Od tod torej ime kraja Abitanti,« pravi Martin Perič, poto-
mec tega prvega prebivalca vasi. 

Prebivalec Abitantov 
Martin Perič.
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Ustvarjalci kandidaturne knjige z 
naslovom Val sprememb so v za-
četku letošnjega leta v Pretorski 
palači v Kopru orisali program, 
s katerim se občine Piran (kot 
vodilni partner), Izola, Ankaran in 
Mestna občina Koper potegujejo 
za prestižni naslov Evropske pre-
stolnice kulture 2025 (EPK). 

Evropska 
prestolnica kulture 
združuje Istro

Projektu, ki nosi večjezično 
ime Piran-Pirano4Istria2025, so 
podporo izrazile tudi občine Trst, 
Milje, Istrska županija in hrvaška 
mesta Buje, Umag, Poreč, No-
vigrad, Rovinj, Labin, Pulj in Opa-
tija.

»Skupno snovanje in delova-
nje na področju kulture v istrskem 
prostoru prinaša otipljivo mož-
nost za razvoj kulturnega poten-
ciala širše regije in hkrati utrjuje 
pot k vzpostavitvi sistema živah-

nega regionalnega in celostnega 
čezmejnega sodelovanja,« je v 
uvodu poudaril Đenio Zadković, 
župan Občine Piran, ki je vodilni 
partner projekta. Navzoči so bili 
tudi župan Izole Danilo Markočič, 
župan Ankarana Gregor Strmčnik 
in župan Kopra Aleš Bržan, ki je 
ob tej priložnosti izpostavil pred-
nosti zgodovinsko bogate in kul-
turno raznolike skupne Istre.

Naslov kandidaturne knjige 
Val sprememb nakazuje na to, da 

je EPK izrazito razvojni 
projekt. »V času, ko za-
radi včasih slabo razum-
ljenega multikulturaliz-
ma narašča tesnoba in v 
ospredje stopajo vpraša-
nja evropske kohezije, bi 
Istra rada ponudila svoj 
zgled tega, kako so raz-
lične kulture preživele, 
sobivale in se medseboj-
no oplajale,« je svoj pog-
led orisal Borut Jerman, 
odgovoren za participa-
tivni proces kandidatu-
re.

Kandidaturo za EPK 
so poleg Pirana oddali še 
Nova Gorica, Kranj, Len-
dava, Ljubljana in Ptuj. 
Po uradni predstavitvi 
konec meseca februar-
ja so se v drugi, finalni 
krog za naziv Evropske 
prestolnice kulture (EPK) 
2025 uvrstila mesta 
Nova Gorica, Ptuj, Lju-
bljana in Piran. Izbrana 
mesta morajo v pol leta 
svoje koncepte oblikova-
ti v konkretne predloge, 
končni izbor za EPK 2025 
pa bo znan decembra.
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Pripovedujmo 
zgodbe svobode
Raccontiamo 
storie di libertà

Pokrajinski muzej Koper in Združenje protifašistov, 
borcev za vrednote NOB in veteranov Koper ter Mestna 
občina Koper ob 75. obletnici osvoboditve mesta Koper 
pripravljajo razstavo Zgodbe o svobodi.

Razstava bo pripovedovala osebne zgodbe lju-
di, ki so osvoboditev mesta doživeli neposredno ali 
so jim o tem pripovedovali sorodniki. Pomagajte jim 
poiskati zgodbe, ki bodo sooblikovale razstavo. Krat-
ke zapise zgodb sprejemajo na elektronskem naslovu 
osvoboditev@pokrajinskimuzejkoper.si, in sicer najka-
sneje do 20. marca 2020.

Il Museo Regionale di Capodistria e l'Associazione 
Antifascisti, Combattenti per i Valori Della LPL e Veterani 
di Capodistria, in occasione del 75esimo anniversario della 
liberazione di Capodistria, preparano la mostra Storie di 
Libertà.

In seno alla mostra si vuole raccontare le storie della 
gente che ha vissuto la liberazione, direttamente o attraverso 
i racconti dei parenti. Aiutateci a trovare le storie che faran-
no la mostra. Raccontatecele brevemente all'indirizzo email 
liberazione@pokrajinskimuzejkoper.si, entro il 20 marzo 
2020.

Mestna občina Koper je v februarju, 
mesecu kulture, zagotovila dodatne 
odhode avtobusov na relaciji Koper–
Bertoki–Pobegi–Sv. Anton, ki so bili 
prilagojeni dopoldanskim aktivno-
stim in popoldanskim ter večernim 
prireditvam. 

V mesecu 
kulture občina 
uresničila prvi 
projekt v sklopu 
participativnega 
proračuna

Gre za prvega od skupno 36 
projektov, ki jih je občina uresničila 
v okviru participativnega dela pro-
računa. Pobudo za povečanje fre-
kvence avtobusov na relaciji med 
Koprom, Bertoki, Pobegi in Sv. An-

tonom so v okviru projekta partici-
pativnega proračuna Predlagam – 
odločam/Propongo – decido podali 
tamkajšnji krajani, ki so si želeli bolj-
še avtobusne povezave med naselji 
oziroma z mestom. 
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Glasbena šola Koper skrbi za 
kakovostno izobraževanje mladih 
glasbenikov v slovenski Istri

Glasbeno šolo Koper 
danes sestavljajo tri 
slovenske obmorske 
glasbene šole: izolska, 
koprska in piranska. 
Koprsko so ustanovili 
na pobudo primorske-
ga pianista, zborovodje 
in pedagoga Srečka 
Kumarja. 

O kakovostnem pedagoškem 
delu v glasbeni šoli in njenih po-
družnicah govorijo uspehi številnih 
učencev in dijakov Glasbene šole 
Koper pri nas in v tujini. »Prizna-
nja in nagrade so, seveda, potrdi-
tev talenta mladih glasbenikov in 
plačilo za njihov trud, a je to le vrh 
ledene gore,« pomen odmevnih 
glasbenih uspehov na klavirskem, 
pihalnem, področju trobil, harfe ter 
zborovskem tekmovanju razkriva 
ravnatelj Glasbene šole Koper Iztok 
Babnik. 

Učenec za doseganje dob-
rih rezultatov potrebuje spodbudo 
staršev, dobro strokovno vodstvo in 
angažiranega učitelja. Ta potrebuje 
dobre pogoje za delo in strukturo, 

ki ga podpira. Zato gre priznanje 
celotni strukturi, ki mlade spodbu-
ja in jim omogoča udejstvovanje na 
tekmovanjih, revijah, koncertih … 
Glasbena šola Koper že več kot 70 
let skrbi za kakovostno izobraževa-
nje mladih glasbenikov v slovenski 
Istri, ambiciozni in visoko izobraženi 
profesorji pa skrbijo za kakovostno 
poučevanje in predajanje svoje-
ga znanja na učence, pravi Babnik: 
»Glavni elementi odličnosti pou-
čevanja naših učiteljev so njihova 
strokovnost, motiviranje učencev in 
postavljanje pravih ciljev, ki so prila-
gojeni učenčevi sposobnosti in na-
darjenosti ter, seveda, pedagoški za-
nos, ljubezen in odgovornost do dela.  
Velika motivacija za doseganje viso-
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kih ciljev je tudi dejstvo, da 
v Glasbeni šoli Koper izva-
jamo program Umetniške 
gimnazije – smer glasba, 
tu se večina mladih že 
resno izobražuje za poklic 
glasbenika. To je zagotovo 
velik izziv in še večja odgo-
vornost za naše učitelje, ki 
pripomore k nenehnemu 
razvoju njihovih pedago-
ških kompetenc.«

Pomen izobraževanja in 
komunikacije

Kot pravi ravnatelj Glasbene 
šole Koper, šola veliko pozornosti 
namenja izobraževanju in dodat-
nemu usposabljanju učiteljev, po-
vezovanju z glasbenimi šolami po 
Sloveniji in primerljivimi glasbenimi 
inštitucijami v tujini. »Za dobre re-
zultate dela je med drugim bistve-
nega pomena sodelovanje in komu-
nikacija s starši, ker so prav oni naš 
največji zaveznik in podporni steber 
našemu dobremu delu. Sodelova-
nje in komunikacija sta zagotovo 
dva pojma, ki veliko pomenita. Vsi 
soudeleženi na glasbeni šoli smo 
del živega organizma, ki se razvija, 
spreminja, raste ... Brez razumeva-
nja, dobrih odnosov, sodelovanja 

in komunikacije ne moremo dobro 
delovati,« je jasen Babnik, ki meni, 
da bo vzdrževanje tega nivoja v pri-
hodnje velik izziv. »Treba je vzdrže-
vati entuziazem in strast do glas-
be, da to lahko predajamo naprej 
novim generacijam. Biti moramo v 
koraku s časom, se prilagajati in ves 
čas v delo vpeljevati novosti, da ne 
bi zapadli v rutino. Poklic učitelja se 
nikoli ne zaključi, temveč se z vsa-
kim novim učencem znova začne. 
Velik izziv bo tudi pridobiti dodatne 
prostore (učilnice, orkestrsko dvo-
rano …), ki nam bodo omogočili še 
kvalitetnejše delo.«

Novice o številnih uspehih 
učencev in dijakov Glasbene šole 
Koper si lahko preberete tudi na 
spletni strani www.glasbena-kp.net.

PRESELILI SMO 
SE NA NOVO 

LOKACIJO
Ulica 15. maja 23, 

6000 Koper

Ravnatelj Glasbene šole Koper 
Iztok Babnik.
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Ambulanta se razprostira na 521 
kvadratnih metrih površine in obsega 
13 delovno-terapevtskih sob, v katerih 
se izvajajo različne terapevtske dejav-
nosti, večjo sejno sobo in nekaj ser-
visnih prostorov za potrebe hrambe. 

Združitev vseh storitev razvojne ambu-
lante na enem mestu je v prvi vrsti iz-
boljšala delovne pogoje za zdravstveno 
osebje kot tudi kakovost in dostopnost 
storitev za uporabnike.

Novo pridobitev je pozdravil tudi prvi 

mož koprske občine Aleš Bržan, ki ver-
jame, da so novi prostori zgolj srednje-
ročna rešitev. Dolgoročni cilj občine je 
namreč, da se vse storitve zdravstve-
ne oskrbe združijo na eno mesto, pod 
okriljem novega zdravstvenega doma.

V prvem nadstropju stanovanjsko-poslovnega kompleksa Zeleni park 2 so v decembrskem času zaživeli novi prostori ra-
zvojne ambulante, v okviru katere deluje tudi center za zgodnjo obravnavo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. 

Koper bogatejši za razvojno ambulanto 

Rok za predložitev napotne listine je 
odvisen od stopnje nujnosti, navedene 
na napotnici. Pacient se tako na čakalni 
seznam uvrsti v petih dneh po predloži-
tve napotne listine oziroma v dveh dneh 
po opravljeni triaži. Če v navedenih rokih 
niste bili uvrščeni na čakalni seznam in 
niste prejeli datuma pregleda v osmih 
dneh od oddaje napotnice, gre za kršitev 
vaših pravic, o katerih se lahko posvetu-
jete z zastopnikom. 

Čakalne dobe so pri različnih izvajal-
cih različne, sami pa lahko preverite, kje 
v Sloveniji boste najprej prišli na vrsto za 
zdravstveno storitev, ki jo želite opraviti. 
To lahko preverite na portalu e-Zdravje s 
klikom Čakalne dobe in prosti termini, in 
sicer tako, da vnesete zahtevane podat-
ke. Če so pri vseh izvajalcih presežene 
najdaljše dopustne čakalne dobe, imate 
pravico do opravljanja brezplačnega pre-
gleda. Bolniki imajo več načinov naroča-
nja na specialistični pregled, in sicer prek 
elektronskega ali telefonskega naroča-
nja, po pošti in z osebnim naročanjem. 

Zastopnik človekovih pravic nudi 
brezplačno pomoč pri uveljavljanju zdra-
vstvenih pravic, na območju slovenske 
Istre in Krasa pa to počne zastopnica Jo-
žica Trošt Krušec, ki deluje na Vojkovem 
nabrežju 4 A v Kopru. 

Zastopnik pacientu svetuje, pomaga 
ali ga zastopa pri uveljavljanju pravic po 
Zakonu o pacientovih pravicah, svetuje o 
pravicah, načinih in možnostih njihovega 
uveljavljanja v času pred ali med zdravlje-
njem in kadar so te kršene. Poleg tega 
pacienta usmerja pri uveljavljanju pravic 
ali predlaganju možne rešitve, nudi po-
moč pri vlaganju pravnih sredstev in zanj 
opravlja potrebne poizvedbe v zvezi z 
domnevnimi kršitvami pri izvajalcih zdra-
vstvene dejavnosti ter neformalno posre-
duje z namenom hitrega odpravljanja kr-
šitev. Zastopnik lahko pacienta napoti na 
pristojno pravno ali fizično osebo ali pri-
stojen državni organ in v okviru pacien-
tovega pooblastila vlaga pravna sredstva 
ter daje predloge in pojasnila v korist pa-
cienta za hitro in uspešno razrešitev spo-

ra. Zastopnik pacientovih pravic pacientu 
daje osnovne informacije, nudi strokov-
no pomoč in daje konkretne usmeritve 
pri uveljavljanju pravic s področja zdra-
vstvenega varstva, zavarovanja in izva-
janja zdravstvene dejavnosti. Izvajalec 
zdravstvene dejavnosti mora zastopniku 
omogočiti dostop do vseh podatkov, ki so 
potrebni za njegovo delo v zvezi z zadevo, 
ki jo obravnava, zastopnik se lahko sezna-
ni z zdravstveno dokumentacijo pacienta 
na podlagi njegove pisne privolitve (poo-
blastila). Pri svojem delu se zastopnik lah-
ko seznani z zdravstveno dokumentacijo 
pacienta na podlagi njegove pisne privoli-
tve oziroma pooblastila. 

Zastopnica pacientovih pravic je v 
času uradnih ur (ob ponedeljkih, torkih 
in četrtkih med 18. in 20. uro) dosegljiva 
na telefonski številki 041 667 501. Za po-
govor se lahko dogovorite tudi prek ele-
ktronskega naslova jozica.trost-krusec@
nijz.si ali telefonske številke 05 66 30 841, 
in sicer od ponedeljka do petka med 9. 
in 14. uro. 

Ko gre za vprašanje zdravja, je pomembno, da pacient pozna svoje pravice, kako jih lahko uveljavlja, pred-
vsem pa, da prepozna, ko so mu te kršene. Ob tem se lahko obrne na zastopnika pacientovih pravic, ki svetuje 
v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah. 

Spoznajte svoje pravice, ko gre za vaše zdravje
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Nogomet je v Kopru 
doma že 100 let 

Prav zdaj živimo v ob-
dobju, ko se koprski klub 
znova uspešno pobira 
po enem takšnih padcev. 
Članska ekipa namreč v 
tej sezoni uspešno nasto-
pa v 2. slovenski nogo-
metni ligi, kjer zaseda 
vrh lestvice in je najres-
nejši kandidat za vrnitev 
med najboljše slovenske 
enajsterice. Vsekakor bi 
tak uspeh lepo sovpadel 
s prireditvami, ki jih ob 
častitljivi obletnici letos 
pripravljajo v klubu in lo-
kalnem okolju. O tem smo 
se pogovarjali s koordina-

rodnosti, ki so živeli v mestu. Takoj 
po koncu druge svetovne vojne se 
je klub leta 1946 preimenoval v Au-
rora. Takrat so se v društva združili 
tudi pripadniki slovenske narodno-
sti in leto kasneje ustanovili kluba 
Meduza in Partizan. Kluba Aurora v 
črno-belih dresih in Meduza v mod-
ro rumeni barvi sta nastopala do 
leta 1949 v ligi Svobodnega tržaške-
ga ozemlja. Ko je bilo to leta 1955 
razformirano in je Cona B pripadla 
Jugoslaviji, sta se kluba združila v 
enega in nastal je NK Koper, ki je 
prevzel danes tradicionalno mod-
ro-rumeno barvno kombinacijo. 
Prvo igrišče so koprski igralci dobi-
li na zunanji strani vrat Muda, leta 
1948 so se preselili na novo igrišče 
na Bonifiko, kjer so zgradili stadion, 
ki je današnjo obliko dobil po pre-
novi leta 2010. 

NK Koper je vrsto let z večjim 
ali manjšim uspehom nastopal v 
slovenski nogometni ligi, ki je bila 
v nekdanji skupni državi tretji rang 
tekmovanja. Prvi vrhunec je prišel 
v 80. letih prejšnjega stoletja, ko so 
koprski nogometaši pod vodstvom 
trenerja Lučja Pertiča v slovenski 
ligi zmagali in se uvrstili v 2. zvezno 
ligo – zahod.

Nogomet je najbolj priljubljena športna igra na planetu, številni pa trdi-
jo, da je najpomembnejša postranska stvar na svetu. Čeprav to zadnje 
ne drži popolnoma, saj je nogomet veliko več kot postranska zadeva. 
Nogomet je tudi globalno eden največjih poslov, čeprav ob njegovih 
začetkih na kaj takega nihče ni niti pomislil. Tako je bilo tudi v našem 
mestu, kjer so, sodeč po najstarejših ohranjenih dokumentih, organizi-
rano začeli brcati žogo leta 1920. Prvič se je ime Nogometni klub Koper 
pojavilo leta 1955. V teh letih je ta šport tudi v Kopru doživel vzpone v 
neslutene višave in grobe padce. 

torjem nogometne šole v FC Koper 
Andrejem Poljšakom. Opozoril je, 
da ne gre za stoletnico koprskega 
nogometnega kluba, kot se v javno-
sti pogosto omenja, temveč mineva 
100 let od dokumentirane omembe 
začetkov organiziranega igranja no-
gometa v našem mestu. 

Nogomet je leta 1920 v Koper 
prišel iz Italije in Češkoslovaške

Nogometna igra naj bi po pri-
povedovanjih k nam prišla tako iz 
Italije kot tudi iz Češkoslovaške. 
Po ohranjeni dokumentaciji so leta 
1920 v Kopru ustanovili Circolo 
Sportivo Capodistriano, v katerem 
so bili skoraj vsi člani italijanske na-
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Ob 100. obletnici 
razstava, proslava in 
posebna tekma

Ob letošnji 100. oble-
tnici igranja nogometa 
v Kopru bodo pripravili 
številne aktivnosti in do-
godke. »Naš namen ob 
tej obletnici je pripraviti 
čim več dogodkov. Prvi 
in eden pomembnejših 
bo razstava o nogometu 
po obdobjih, ki jo prip-
ravljamo v sodelovanju 
z Luko Koper in bo na 
ogled do konec letošnje-
ga leta. Del tega bo tudi 
vodeni ogled po prostorih 
kluba, na razstavi bomo 
prikazali veliko fotografij 
in predmetov. Prav pose-
ben dogodek bo proslava 
s podelitvijo plaket zaslu-
žnim ljudem pri razvoju 
nogometa v Kopru, kjer 
bi za zaključek praznova-
nja člansko moštvo odi-
gralo srečanje s kakšno 
pomembno našo ali tujo 
ekipo. Vse to sovpada s 
100. obletnico Nogome-
tne zveze Slovenije ozi-
roma njenimi pravnimi 
predhodniki. Polege tega 
želimo predstaviti zgodo-
vino objektov, na katerih 
se je v Kopru igral nogo-
met. Stadion Bonifika, kot 
ga poznamo danes, je star 
deset let. K sreči je na vo-
ljo ogromno slikovnega 
materiala iz vseh časov,« 
je povedal Andrej Poljšak 
in ob tem dodal, da je 
osnovni namen vseh de-
javnosti promocija športa, 
nogometa in dogajanja 
okoli njega.

Uredništvo se zahva-
ljuje gospodu Stojanu 
Maleševiču, ki je dovolil 
uporabo neprecenljivih 
slik zgodovine nogome-
ta v Kopru, ki si jih ob-
čanke in občani lahko 
podrobneje ogledate 
na spletu na naslovu 
NK Koper 1920–2020 
neuradna stran 
(www.nk-koper.si).

Obeleževanje 100. obletnice bo trajalo vse leto, zato 
bomo nogometu in njegovi zgodovini tudi v prihod-
njih številkah občinskega glasila namenili poseben 
prostor. V naslednjih mesecih bodo tako naši sogo-
vorniki tudi drugi, ki so pomembno prispevali k ra-
zvoju koprskega nogometa in klubu podarili svoja 
najlepša leta. Prav tako bomo občanke in občane v 
tiskani in elektronski obliki pravočasno seznanili s 
podrobnostmi o proslavi, razstavi in jubilejni tekmi.
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V drugi jugoslovanski ligi le 
eno sezono

Lučjo Pertič je zato 
trdno prepričan, da so k 
razcvetu koprskega no-
gometa takrat veliko pri-
pomogli tudi njegovi pri-
jatelji iz Visokega. Tako so 
Koprčani leta 1985 prvič 
osvojili naslov prvaka v 1. 
slovenski nogometni ligi in 
naslednjo sezono zaigrali 
v drugi zvezni ligi. Tam so 
naleteli na »jugoslovansko 
nogometno okolje«, kjer 
je bilo zakulisno dogaja-
nje pomembnejše od igre 
na zelenici. Tekmovanje 
v drugi zvezni ligi zahod v 
sezoni 1985/1986 je bilo 
izjemno naporno na vseh 
področjih delovanja kluba. 

Resna poškodba leta 1970 ga je 
prvič opozorila, da se mu bo kariera 
igralca prezgodaj zaključila. Kmalu 
po tem, ko se je ponovila, je bilo ko-
nec. Svojo pot trenerja je nato začel 
z mladinci in člani v Dekanih ter po 
nekaj zamenjanih sredinah januarja 
leta 1982 prevzel člansko ekipo NK 
Koper. O tistih časih Pertič pravi: »Z 
urejanjem razmer v klubu, s kakovo-
stnejšim, pozitivnim pristopom, več-
jo odgovornostjo, tudi do igralcev, in 
z velikim odrekanjem smo dosegli 
primarni cilj ter obstali v slovenski 

nogometni ligi. Naslednjo sezono 
smo lahko bistveno kakovostneje 
organizirali priprave, načrtovali in 
izvedli spremembo igralskega kadra 
ter gradili temelje za model igre, ki 
nam je omogočil razvoj. Tu nastopi 
srečno naključje, da sem bil takrat 
zaposlen pri podjetju KTK Visoko 
kot njihov zastopnik v Kopru. Zara-
di dobrih poslovnih rezultatov sem 
se imel možnost maksimalno pos-
vetiti treniranju ekipe, moja vez s 
podjetjem in funkcionarji NK Bosna 
Visoko pa je omogočila kakovostne 
priprave v naslednjih treh letih. Tako 
smo dosegli raven pripravljenosti 
ekipe, ki je drugod ne bi uspeli. Med 
drugim so nam izkušnje tamkajšnje-
ga nekdanjega zveznega drugoliga-
ša veliko pomagale pri razumevanju 
razmer, s katerimi smo se kasneje 
morali soočiti.« 

Z zlatimi črkami 
zapisan v zgodovino 
koprskega nogometa
Nekdanji trener v NK Koper in 
eden od tvorcev nogometne zgod-
be v našem mestu je nedvomno 
Koprčan Lučjo Pertič. Danes, v 72. 
letu življenja, je koprska nogome-
tna legenda igri z žogo zapisan že 
okroglih 60 let. Prvič je bil namreč 
za koprski klub kot igralec regi-
striran 15. januarja 1960, njegovo 
ime pa je tesno povezano z enim 
največjih uspehov koprskega no-
gometa, igranjem v takratni drugi 
jugoslovanski nogometni ligi. 
Kasneje ga je pot vodila še v Novo 
Gorico, Izolo in Ljubljano, a Kopra 
ni izpustil iz srca, čeprav si na 
stadionu Bonifika že od davnega 
leta 2004 ni ogledal nogometne 
tekme.

Intervju z legendami
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Tistih časov se Pertič spo-
minja takole:

»Brez izkušenj, brez 
čvrstih zagotovil, da nas 
bo lokalna skupnost pod-
prla, smo posamezniki 
imeli pred seboj le en cilj – 
dostojno speljati enoletno 
tekmovanje na zvezni rav-
ni. S tem bi se zapisali na 
nogometni zemljevid Ju-
goslavije in imeli kot edini 
slovenski zvezni ligaš, saj 
sta Olimpija in Maribor iz-
padla v SNL, neponovljivo 
priložnost in odgovornost 
predstavljati naš način ra-
zumevanja in igranja no-
gometa. Na lokalni ravni 
pa bi nogomet dobil pra-
vico do enake obravnave, 
kot so jo tedaj imele dru-
ge, bolj privilegirane špor-
tne panoge, in do razvoja 
na novih osnovah. Že sam 
začetek avanture je naka-
zoval težave. Naslov je bil 
osvojen v zadnjem krogu 
in občinski veljaki so nam 
še kasneje prižgali zeleno 
luč za tekmovanje, a le na 
amaterski osnovi. Tako so 
bile naše možnosti za re-
ševanje kadrovskih potreb 
omejene. Ostali smo brez 
pomembnih stebrov eki-
pe, saj so odšli štirje igral-
ci in en trener, iz drugih 

okolij je prišlo devet novih igralcev 
in dva trenerja. V spomladanskem 
delu je odšlo osem igralcev in en tre-
ner, prišlo pa sedem igralcev in en 
trener.«

Po eni sezoni so Koprčani izpa-
dli iz zvezne lige, a so se po osvoji-
tvi drugega naslova prvaka v SNL 
in tekmovanja v medrepubliški ligi 
vanjo skušali vrniti. Še danes je živ 
spomin na odločilno srečanje z 
Bačko, ki so ga »morali« izgubiti, se 
z malo grenkobe spominja naš so-
govornik. A Pertiča takrat že tri leta 
ni bilo več med rumeno-modrimi. 
Trenerska pot ga je namreč pelja-
la najprej dvakrat v Novo Gorico, v 
Izolo in nato k Olimpiji v Ljubljano. 
Preden je svojo trenersko kariero 
pri 56 letih zaključil, je vodil še mladi 
reprezentanci Slovenije do 20 in do 
21 let. Po osamosvojitvi Slovenije je 
sicer prejel kar pet ponudb, da bi 
se vrnil v Koper. Tri so bile finančno 
zelo mamljive, a je bilo po njegovem 
mnenju nekaj bistvenih pogojev ne-
ustreznih, zato jih je zavrnil. »Vse se 
je zelo jasno in drastično spremenilo 
po koncu obdobja druge zvezne lige. 
Takrat sem prvič začutil, da sem iz-
polnil svojo moralno obveznost, da 
svojemu domačemu okolju nekaj 
prispevam. Razumel sem, da je pri-
šel čas, ko je moral razum nadvladati 
čustva.« 

Od začetka leta 2004 si na 
stadionu Bonifika ni ogledal no-
bene tekme članske ekipe, vendar 
spremlja prenose tekem SNL na te-
leviziji in srečanja slovenske repre-
zentance ter vse vrhunske nogome-

tne predstave. Tako neobremenjen 
lahko svoje strokovno znanje še 
nadgrajuje, saj je prepričan, da pro-
ces razumevanja nogometne igre 
zanj ne bo nikoli končan. 

Na odločitev, da ne bo obisko-
val tekem na koprskem stadionu, 
sta vplivala dva pomembna dejav-
nika. Prvi je sprememba simbolov 
in imena kluba, drugi pa koncept 
razvoja, kjer domači potenciali ni-
majo prave možnosti uveljavljanja v 
primerjavi z drugorazrednimi igralci 
iz tujih držav. Na osebni ravni doži-
vljanje obdobja zadnjih dveh dese-
tletij strne v en stavek: »Spoštujem 
in želim biti spoštovan ter obratno.« 
Vendar današnjim upraviteljem no-
gometa v Kopru priznava, da so 
zagotovili tako vrhunske pogoje za 
vadbo na pomožnih objektih kot 
tudi za tekmovanje na mestnem 
stadionu Bonifika: »V primerjavi z 
obdobjem, ko sem sam sodeloval, 
lahko tedanje pogoje označim za 
'srednjeveške'.«

Pertič je prepričan, da bo Koper spet 
prvoligaš

Danes je prepričan, da se bo 
Kopru nedvomno uspelo vrniti v 
prvo ligo, a ne želi napovedovati, 
do kod lahko seže, saj ne pozna 
večine parametrov, ki vplivajo na 
uspešnost tekmovanja. Toda če bi 
mu v tistem obdobju, že v samos-
tojni Sloveniji, kdo dejal, da bo naša 
reprezentanca igrala na dveh sve-
tovnih prvenstvih, in to ne neke 
obrobne vloge, in da bo predsednik 
UEFA Slovenec, bi zelo težko verjel.  
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A zatrjuje: »Vendar sem 
od vekomaj verjel v to, da 
smo v Sloveniji sposobni 
vzgojiti 20 vrhunskih igral-
cev nogometa. Ne Messi-
jev ali Ronaldov, ki sta 

nogometna genija, ker takih se ne 
da predvideti, ti se rodijo. Temveč 
takšnih, ki lahko tekmujejo na naj-
višji ravni, saj je od nas odvisno, ali 
verjamemo v svoje človeške poten-
ciale ali ne, ali imamo znanje, pri-

merljive razmere za razvoj ... Eden 
največjih motivov pri mojem delu 
je bilo prav zaupanje v naše moči in 
znanje, tudi sam se nisem nikoli ču-
til manjvrednega od kolegov širom 
sveta. Kar nekaj je stvari, ki potrjuje-
jo mojo trditev, da imamo izvrsten 
človeški potencial.« 

Na koncu našega pogovora 
koprska nogometna legenda Lučjo 
Pertič poudarja: »Uspeh v nogo-
metu je vedno vsota prizadevanj 
številnih. Prehojena pot je namreč 
soodvisna od tistih, ki jih na njej 
srečuješ. Uspeh NK Koper je plod 
mnogo prizadevanj več posamezni-
kov, ki so dali svoj prispevek k ra-
zvoju tukajšnjega nogometa. Če bi 
imel možnost svojo pot prehoditi 
ponovno, ne bi spremenil ničesar.« 

Pravi, da je bil privilegiran, ker 
je opravljal delo, ki ga je veselilo. 
»Pomembno pa je, da sem na to 
pot krenil že kot otrok.«

Slike so simbolične. Za napake v tisku ne odgovarjamo. Navedena cena ustreza ceni po veljavnem ceniku.

Ford EcoSport / Uradna poraba goriva: 5,8-8,2 l/100 km. Uradne emisije CO2: 118-145 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Uradne emisije NOx: 0,0222-0,0611 g/km. Specifične 
emisije trdih delcev: 0,00024-0,00068 g/km. Število delcev: 0,46-44,9 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega 
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Tvoja najboljša odločitev.

Ford EcoSport
15.660 €

že za

NOVA   ŠALARA 31/D,  6000, KOPER      05  66 35 668       AVTONOVA. SI
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Šport v slikah

Med številnimi uspešnimi 
koprskimi športnimi društvi 
in klubi v tokratni številki 
časopisa izpostavljamo tri 
uspešne plesne, navijaške, 
gimnastične in akrobatske 
klube. To so Športni klub 
Salto, AKS dance studio in 
Športni klub Flip Piran, ki 
na različnih tekmovanjih 
pri nas in v tujini v različnih 
kategorijah osvajajo vrhun-
ske rezultate.

Rokometno društvo Koper
Poleg sprejema enega najvidnejših koprskih ro-
kometašev Deana Bombača po uspešnem na-
stopanju za reprezentanco na nedavnem evrop-
skem prvenstvu pozornost ljubiteljev rokometa 
pleni priimek Poklar. Starejši brat Nejc, ki je po 
zaključeni karieri zaradi poškodbe postal direk-
tor, zdaj to funkcijo opravlja s polnim delovnim 
časom. Njegov mlajši brat Tine pa se bo rumeno-
-modrim spet pridružil v naslednji sezoni in sku-
paj s še vsaj dvema okrepitvama gradil ekipo za 
naskok na vrh slovenskega rokometa.

Nogometni klub Koper – FC Koper
 V klubu veliko energije namenjajo mladim 
selekcijam. Tako so se mladinci in kadeti 
lani uspešno vrnili v prvo ligo, zdaj pa se 
borijo za obstanek v njej. Mladincem kaže 
dobro, malo slabše gre kadetom, a sistem 
tekmovanja vodi obe kategoriji skupaj in 
točke sešteva. Koordinator šole nogometa 
v koprskem klubu Andrej Poljšak je prepri-
čan, da jim bo to do konca sezone uspelo. 

Košarkarski klub Koper Primorska
Kljub težavam in odhodu trenerja ter ključnih igral-
cev tigri še naprej grizejo. Tretjič zapored so zmagali 
na zaključnem turnirju slovenskega pokala in in sla-
vili v igri za turnir final four tudi v regijski ligi ABA. 
Pomembno priznanje za uspešno delo je zagotovo 
vpoklic v državno reprezentanco za kapetana ekipe 
Alena Hodžiča. Koprčan se bo za tekme kvalifikacij 
za EP tako pridružil soigralcu Žigi Dimcu, ki je s Slo-
venijo postal evropski prvak v Istanbulu leta 2017, 
družbo pa jima bo delal še tretji predstavnik Kopra 
Primorske, mladi Jan Kosi, medtem ko je Aleksandar 
Lazić član reprezentance BiH.
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Il libro “Memorie da sopra 
l’Equatore” tradotto in 
lingua slovena con il titolo 
“Spomini iznad Ekvatorja”. 
L’autrice Isabella Flego - 
personalità di spicco della 
Comunità Nazionale Itali-
ana di Capodistria - ra-
cconta i cinque anni vissuti 
in Ghana, ricchissimi dal 
punto di vista umano e 
culturale.

"Memorie da sopra 
l'Equatore - Spomini 
iznad Ekvatorja", 
opera di Isabella Flego tradotta in sloveno. 
Ricordi e messaggi dell'esperienza in Africa 
con Tomos Ghana. 

La capodistriana, ma originaria 
di Arsia, Isabella Flego è una delle più 
prolifiche scrittrici e poetesse della 
CNI - la Comunità Nazionale Italiana 
- vincitrice di numerosi premi, pro-
motrice di iniziative non solo di ca-
rattere culturale, ma anche sociale, 
umanitario e didattico. Una perso-
na di mondo alla cui crescita intel-
lettuale ha contribuito l’esperienza 
di cinque anni in Ghana, dal 1973 al 
1978, periodo in cui suo marito Au-
relio Flego era direttore di Tomos 
Ghana Limited. La nota industria 
di motociclette, la Tomos di Capo-
distria per l’appunto, negli anni ’70 
ha allargato la sua attività (all’epoca 
di grande successo) nel continente 
africano. Ricordi, impressioni da cui 
scaturiscono anche tanti messaggi 

e riflessioni, li ha raccontati nel libro 
“Memorie da sopra l’Equatore” ris-
cuotendo ampi successi in più sedi, 
in particolare presso le Comunità 
degli Italiani, vincitrice inoltre del 
premio internazionale “Golfo di Tri-
este 2018”. L’opera, pubblicata due 
anni fa grazie al contributo finanzia-
rio della Comunità Autogestita della 
Nazionalità Italiana di Capodistria, 
recentemente ha visto anche la 
versione in lingua slovena dal titolo 
“Spomini iznad Ekvatorja” affidata 
al traduttore Denis Valič, alla cura di 
Jasna Čebron e di Ingrid Celestina. 
Alla presentazione ufficiale, svoltasi 
presso la Biblioteca centrale Sreč-
ko Vilhar di Capodistria, l’autrice ha 
ribadito l’importanza di divulgare 
le opere della CNI alla maggioran-
za perché ancora poco conosciute. 
L’esperienza in Ghana, che ha co-
involto pure i figli Lorella e Andrea, 
ha aperto ai Flego una realtà tanto 
inaspettata quanto sorprendente: 
“Infatti ero partita verso l’Africa con 
pregiudizi e paura forse perché non 
conoscevo il continente, ma ben 
presto ci ha conquistati per la sua 
ricchezza culturale, la forte iden-
tità, la sensibilità, il rispetto verso 
il prossimo, la natura e gli antena-
ti. Mi ha dato libertà e portato ad 
apprezzare tanti aspetti della vita di 
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ha accolti nella loro terra si è distin-
to per la grande genuinità e valori 
molto solidi - quei valori che il mon-
do occidentale spesso sottovaluta o 
non ha affatto”. Innegabile un para-
gone con il mondo odierno, benché 
siano passati molti anni del viaggio 
in Ghana. “Parlare oggi di questa 
esperienza positiva, mi porta a gu-
ardare l’Africa con occhi diversi. Le 
condizioni attuali, che vedono tante 
persone lasciare le proprie radici, le 
abbiamo causate noi europei, en-
trati nel continente con prepotenza 
e sfruttamento. Nessuno dice vo-

lentieri addio al luogo in cui è nato 
e cresciuto, ma se le condizioni non 
consentono una vita dignitosa, la 
via dell’immigrazione è quasi scon-
tata” – ha detto la scrittrice, dicen-
dosi dispiaciuta e preoccupata per 
l’odissea che non pochi migranti 
e profughi si trovano ad affronta-
re sulle tante rotte in cerca di un 
mondo migliore. “Tradurre queste 
sfumature, impressioni e pathos 
non è stato facile. 

cui ho fatto tesoro anche 
dopo il rientro in patria, 
soprattutto nella mia pro-
fessione di insegnante” – 
ha spiegato la Flego con 
emozione al numeroso 
pubblico. Una realtà con 
tante contraddizioni seg-
nata dalla povertà, dalla 
secolare schiavitù, dalla 
consapevolezza che il fu-
turo nel continente non 
offre grandi prospettive, 
“eppure - ha proseguito la 
scrittrice - il popolo che ci 

Isabella Flego è innanzitutto 
una poetessa e la lingua italiana è 
perfetta per cogliere questa melo-
dia. Lo sfida più grande è stata man-
tenere l’autenticità della vita in Afri-
ca, che tra l’altro ci rivela l’apertura 
di Capodistria verso un mondo che 
all’epoca sembrava lontanissimo e 
sconosciuto”- hanno detto Valič e i 
curatori di “Spomini iznad Ekvator-
ja”. 

Ricordiamo infine che “Mem-
orie sopra l’Equatore” vedrà una 
presentazione pure a San Ginesio, 
cittadina delle Marche con cui Ca-
podistria ha stretto un forte legame 
di amicizia. L’appuntamento è per 
l’otto maggio 2020.
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Župan obiskal novorojenčke v letu 2020 
Koprski, piranski in izolski župan ter podžupanja Obči-
ne Ankaran so na prvi dan novega leta že tradicionalno 
obiskali novorojenčke. Prva je v leto 2020 prijokala de-
klica, ki so ji dali ime Zoja.

Naziv Osebnost Primorske v roke Larisi Štoka
Osebnost Primorske 2019 je postala Larisa Štoka, pred-
sednica koprskega društva Palčica Pomagalčica in do-
brodelni škrati, ki je zagnalo dobrodelno akcijo za Krisa 
Zudicha in mu omogočilo gensko terapijo v Združenih 
državah Amerike.

Pešbus z rokometaši Rokometnega društva Koper
panji spodbujanja odhoda otrok v šolo peš so se prid-
ružili rokometaši Rokometnega društva Koper, ki so 
osnovnošolce pospremili do šolskih klopi. 

40 let vrtca Bertoki
Enota Bertoki Cicikorak Vrtca Koper je s pestrim 
kulturnim programom, ki so mu čar dodali razigra-
no otroško petje in veseli nasmehi, obeležila 40 let 
delovanja. 

Koprska PiNA odprla prvi skupnostni 
prostor v Istri 
V prostorih koprskega društva PiNA na Gortanovem 
trgu je zaživel prvi skupnostni prostor v Istri, ki bo pove-
zal posameznike, skupine in institucije na tem območju 
z namenom reševanja družbenih izzivov.

Silvestrovanje
Ob pričakovanju novega leta je v Kopru na prostem 
silvestrovalo več kot 12 tisoč obiskovalcev, ki so ob 
glasbenih ritmih Rock Partyzanov vstopili v novo de-
setletje. 
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Koper postaja vse bolj zeleno mesto
Mestna občina Koper namerava s sajenjem dreves in 
grmovnic v naslednjih letih povečati delež zelenih povr-
šin v mestu, s tem pa poskrbeti za bolj zdravo, prijetno 
in kakovostno bivalno okolje. 

Župan podpisal pismo o nameri za 
vzpostavitev javnega potniškega pro-
meta med Slovenijo in Italijo
Koprski župan Aleš Bržan je v sklopu med-
narodnega projekta Inter – Connect podpisal 
pismo o nameri glede nujnosti vzpostavitve 
rednega in občanom prijaznega javnega po-
tniškega prometa med Slovenijo in Italijo. 

Župan na obisku pri starejših in otrocih
Župan Aleš Bržan in podžupanja Olga Franca sta 
predpraznični čas namenila obisku in druženju 
s starejšimi občankami in občani ter otroki s po-
sebnimi potrebami.

Koper in Šmarje na turističnem vrhu
Turistična zveza Slovenije je v sklopu Dnevov sloven-
skega turizma podelila priznanja najbolj urejenim in 
gostoljubnim krajem v okviru tekmovanja Moja deže-
la – lepa in gostoljubna 2019. Koper je v kategoriji več-
jih mest zasedel tretje mesto, Šmarje pa so dosegle 
odlično drugo mesto v kategoriji vaških jeder. 

Otroci iz vrtca obiskali župana
Župan Aleš Bržan je v prostorih Mestne občine Koper 
sprejel otroke iz enote Vanganel Vrtca Koper, ki so mu 
zastavili številna nadobudna vprašanja, povezana z nje-
govim delom. 

Letna pomoč prostovoljnim gasilskim društvom
Župan Aleš Bržan je podpisal letne pogodbe o financi-
ranju z Obalno gasilsko zvezo Koper in desetimi prosto-
voljnimi gasilskimi društvi (PGD) Mestne občine Koper. 
Občina bo za izvajanje gasilske službe letos namenila 150 
tisoč evrov, dodatnih 175 tisoč evrov pa za opremo in na-
kup gasilskih vozil.
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Vaše vodstvene sposobnosti bodo pou-
darjene. Na bližnje boste vplivali z vnemo 
in navdušenjem. Obeta se vam spre-
memba statusa ali vidni karierni dosežek. 
Obdobje je odlično tudi za uresničitev 
osebnih ciljev in spremembo načina živ-
ljenja. Tkali boste nova prijateljstva, se od 
njih učili ali prejemali usluge. Starejše in 
izkušene osebe vam bodo stale ob strani 
in pomagale. Na ljubezenskem področju 
bo večji poudarek na odkritih pogovorih. 
Vaša neposrednost bo dih jemajoča. 

Vaš sistem vrednot se bo postopoma 
spreminjal. Prihajali boste do novih 
spoznanj o sebi in drugih. Če se boste 
danim okoliščinam upirali, lahko pride 
do kaosa. Pomembno bo, da resnici 
pogledate v oči in se odločite z mirom v 
srcu. Bolj kot razum naj vas vodita šesti 
čut in občutek za pravičnost. V ključnem 
trenutku boste pokazali, iz kakšnega te-
sta ste narejeni, in na nekoga napravili 
zelo dober vtis. 

Na zunaj boste mirni, v vas pa se bodo 
dogajali mini pretresi. Pasivno prepuš-
čanje toku dogajanj ne bi bilo pametno, 
prav tako ni priporočljivo, da se z določe-
no zadevo ukvarjate preveč. Izberite raje 
vmesno pot. Pridobivanje novih znanj bo 
sicer naporno, a se vam zelo izplača vla-
gati trud v to. Moški, zlasti starejši, vam 
bodo ponujali odlične nasvete. Upošte-
vajte jih! Na ljubezenskem področju vas 
ne bo lahko razumeti, saj boste delovali 
skrivnostno. 

Na partnerskem področju se ne boste 
pripravljeni sprijazniti s čimer koli ali ko-
mer koli. Zelo dobro boste vedeli, kam 
želite priti, zato postavite svoje pogoje. 
Zgledujte se po ženski, ki je že uspešno 
prestala, kar se vam bo dogajalo spo-
mladi. Ko boste nekaj spremenili znotraj 
sebe, se bodo spremembe začele odvija-
ti tudi navzven. Ne verjemite vsemu, kar 
bo povedano »za zaprtimi vrati«. Prave 
informacije bodo do vas prišle javno in 
neposredno.

Napravite »veliko čiščenje« in odvrzite 
vse, kar ne služi več svojemu namenu. 
Šele potem bo v vaše življenje lahko za-
pihal svež spomladanski veter. Obdobje 
je ugodno tudi za spremembo dietnega 
režima ali začetek nove vadbe. Vse, kar 
bo povezano s povečano disciplino, vam 
bo šlo zelo gladko od rok in vam prina-
šalo osebna zadovoljstva. Ne ukvarjajte 
se preveč s popolnostjo, saj je tako ali 
drugače ni možno doseči. Vaše mnenje 
bo cenjeno in upoštevano. 

»Če želite biti hitri, pojdite sami, če želite 
priti daleč, pojdite skupaj,« pravi afriški 
pregovor, ki bi se ga morali spomladi 
držati. Čeprav določene stvari najbolje in 
najraje naredite sami, skušajte v proces 
vključiti tudi osebo, ki vam je pri srcu. 
Presenečeni boste nad tem, kako vas 
nekdo lahko dopolnjuje in navdihuje. Na 
delovnem področju bodite pozorni na 
drobni tisk, saj se bo hudič skrival v po-
drobnostih. V ljubezni niti ne poskušajte 
imeti nečesa pod nadzorom. 

Zelo jasno vam bo, koliko vam določena 
oseba pomeni in kaj ste zanjo pripravlje-
ni storiti. Boljše bo, da ji to daste vedeti s 
konkretnimi dejanji. Če boste nekaj držali 
samo zase, to ne bo imelo pravega smisla. 
V ljubezni boste pripravljeni nekomu stati 
nesebično ob strani, in to vaju bo še bolj 
povezalo. Naj vas spremembe ne vržejo 
iz tira ali spravijo v dvome. Vsemu boste 
kos! Kar boste sadili zdaj, bo rastlo še v 
naslednjih dveh letih, zato izberite zdravo 
seme. 

Bodite čim bolj pozitivni. Nihče ni rekel, da 
bo nekaj lahko, vendar se nima smisla ob-
našati, kot da je nemogoče. Bolj ko boste 
odprti, večje možnosti za uspeh imate. Če 
želite nekoga pridobiti na svojo stran, bo 
treba spremeniti tudi način komunikacije. 
Odprt pogovor bo pripomogel k bistve-
nemu izboljšanju odnosa, vendar morate 
nekomu prisluhniti z odprtim srcem. Po-
govori bodo vse prej kot površinski. Slišali 
boste globoke besede.

Varčujte z besedami, a razsipavajte z deja-
nji. Manj ko boste povedali o svojih načr-
tih, večje možnosti imate, da jih v kratkem 
uresničite. V neki situaciji pa bo najboljši 
odziv molk. Ker boste pravim stvarem znali 
pripisati pravo vrednost, vam bo zdaj, bolj 
kot kadar koli prej, jasno, kaj ima vrednost 
in kaj je sploh nima. Ponudila se vam bo 
priložnost za dobro finančno potezo, a raje 
počakate na april, ki bo dober tudi za lju-
bezen.

V zadnjem letu ste pridobili marsikate-
ro izkušnjo, zdaj pa bo na vrsti osebna 
preobrazba, kot si jo sami želite. Po-
membno je, da imate jasne cilje. Če jih 
nimate, se posvetujte z družinskim čla-
nom ali nekom, ki ima podobne cilje 
kakor vi. S presenetljivo lahkoto boste 
usmerjali cel kup dogajanj okrog vas. Na 
finančnem področju boste mimogrede 
prišli do odlične zamisli. V ljubezni ne 
boste sprejeli manj od želenega.

Navdih boste prejemali iz tujine ali od 
oseb, ki imajo popolnoma drugačne ži-
vljenjske izkušnje kakor vi. Vaše besede 
bodo modre in stali boste za svojimi sta-
lišči. Težko bo vplivati na vas, ker boste 
imeli zelo jasna stališča in izdelane cilje. 
Na ljubezenskem področju boste bolj 
sproščeni šele od konca aprila dalje. Do 
takrat bodo v osredju razne obveznosti, 
predvsem pa skrb za druge. Vaša prijaz-
nost bo na bližje napravila odličen vtis. 

Sprememba okolja vam bo zelo dobro 
dela, zato povabilo sprejmite brez okle-
vanj. Doživeli boste nekaj novega, kar bo 
imelo pozitiven vpliv tudi na vaše bližnje. 
Na ljubezenskem področju boste misli-
li bolj nase, kar bo v končni fazi dobro. 
Bolj ko boste zadovoljni sami s seboj, več 
boste lahko dajali tudi drugim. Vaš krog 
prijateljev se bo v tem času razširil, od-
nosi pa poglabljali. V naravi boste našli 
svoj mir. 
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Nagradna križanka

Pravilno izpolnjeno geslo decembrske zabavne križanke je FANTAZIMA. Med vsemi prispelimi in 
pravilno izpolnjenimi gesli križanke bomo izžrebali tri nagrajence, ki bodo prejeli knjigo Šavrinke 
Marjana Tomšiča. Nagrajence bomo objavili v prihodnji številki in jih obvestili po pošti. Pravilno 
izpolnjeno geslo križanke nam na dopisnici pošljite do 20. maja 2020 na naslov MESTNA OBČINA 
KOPER, VERDIJEVA 10, 6000 KOPER s pripisom »za nagradno križanko«. 



PRED NAMI JE
PRIREDITVENO 
BOGATO 
LETO
Izpostavljamo največje prireditve 
naslednjih mesecev

Luka Koper 7. Istrski maraton/
Luka Koper 7a Maratona Istriana
(5. april, slovenska Istra/5 aprile, Istria slovena)

Koper na dlani/ 
Capodistria si presenta
(16. maj, Koper/16 maggio, Capodistria)

48. Praznik refoška in slovenske 
Istre/48a Festa del refosco 
e dell'Istria slovena 
(23. in 24. maj, Marezige/23 e 24 maggio, Marezige)

Caprisov koncert/
Concerto Radio Capris 
(12. junij, Koper/12 giugno, Capodistria)

Srednjeveški dnevi v Kubedu/ 
Giornate medievali a Kubed 
(13. in 14. junij, Kubed/13 e 14 giugno, Kubed)

Rumeno-modre noči/ 
Notti gialle e blu
 (23.–26. julij, Koper/23–26 luglio, Capodistria)

I feel Slovenia Ironman 
Slovenian Istria 
(6. september, slovenska Istra/6 settembre, Istria slovena)

Vonj po Istri/
Profumo d'Istria 
(19. september, Krkavče/19 settembre, Krkavče)

12. Mednarodni festival sladic in 
sladkih izdelkov Sladka Istra/12o 
Festival Internazionale dei dolciumi 
e di prodotti dolci – Dolce Istria 
(26. in 27. september, Koper/26 e 27 settembre 
Capodistria)

Dnevi kmetijstva v slovenski 
Istri/Giornate dell'agricoltura 
nell'Istria slovena 
(17. in 18. oktober, Koper/17 e 18 ottobre, Capodistria)

Fantazima v Kopru/ 
Fantazima a Capodistria 
(28. november–10. januar 2021, Koper/ 
28 novembre–10 gennaio 2021, Capodistria)

CI ASPETTA UN
ANNO 
RICCO 
DI EVENTI
Alcuni degli eventi da non perdere nei 
prossimi mesi

 www.visitkoper.si


