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uvodnik

Ne vem, ali to velja le zame, a res sem naveličan tega, da 
sem kar naprej jezen. Jezen na politiko, jezen na stroko, jezen 
na virus, jezen na medije, jezen sam nase, ker si dovolim, da 
me razjezi jezen sodelavec. Sploh se več ne spominjam časov, 
ko nisem bil jezen.

Zunaj se mi nasmiha toplo zgodnje jesensko sonce, izza 
barvitega oktobrskega listja skozi odprto okno zaslišim ptičje 
petje in razposajeno igro otrok, znotraj pa me mrazi. Ožemam 
računalniško miško in zbiram pogum za naslednji klik. 

Začenja se še en tek slaloma med žalitvami, grožnjami in 
posmehovanjem, ki so izrinili nekoč običajne lepe želje, čestitke 
in pozdrave z družabnih omrežij. Prebiram polemiko dveh, še 
pred časom neločljivih prijateljev, zdaj ujetih na različnih brego-
vih hudournika Pandemija, ki je vrezal globoko sotesko v našo 
skupnost. Eden se je znašel na strani ovac, ki nastavljajo rame-
na, drugi je med sebičneži brez mask, ki nas želijo vse pobiti. 
Njuno skupno odraščanje, večno zavezništvo, tisočera skupna 
doživetja so v hipu izpuhtela v meglo. 

In spet sem jezen.
Hitro poiščem drugo temo in se znajdem v svetu, kjer sku-

pina ljudi nekega politika časti kot božanstvo in vse dvomljivce 
razglaša za heretike, proti njim se zažene druga skupina ljudi, ki 
v istem politiku vidijo utelešenje zla, ki ga je treba izgnati. Pred 
točo zmerljivk s fašisti in komunisti ugasnem računalnik.

Kaj se dogaja z nami?
Kam je izginila naša spodobnost? Kam so izginili pogovori, 

ki osrečujejo? Kaj se je zgodilo z našo sposobnostjo poslušati in 
slišati? Kako smo lahko tako hitro pozabili, da poniževanje boli? 
Smo v sebi sploh še sposobni poiskati sočutje, svoj občutek za 
prav in narobe?

Ljudje nismo živali, ne glede na to, kaj ste prebrali na inter-
netu. Neskončno paleto čustev imamo, in čeprav ne razmišlja-
mo vsi enako, znamo vsi ljubiti, biti velikodušni, humani, dobri, 
prijazni, veseli … Nikoli se ne bomo vsi imeli radi, smo pa tudi 
v teh časih vsi lahko veliko bolj strpni in spoštljivi drug do dru-
gega.

Referendumska kampanja, ki je v našem mestu zadnji me-
sec pogrela nekatere stare zamere in razburkala nove strasti, 
se izteka. Ne jezite se, tudi če preštete glasovnice ne bodo po-
trdile vaših pričakovanj. Kopru gre zelo dobro in mu bo šlo zelo 
dobro tudi naprej.

Za nami je rekordna poletna turistična sezona, ki je neko-
liko ublažila posledice omejitvenih ukrepov, zaključujejo se 
ureditvena dela na parku nad parkirno hišo Belveder, gradbeni 
stroji pa se vračajo tudi v obmorski park med Badaševico in 
Žusterno. Začela se je gradnja nove osnovne šole na Škofijah, 
parkirne hiše P+R Sonce in nove avtobusne postaje … Naložb 
in načrtov občine je toliko, da jim celo gradbeni sektor le še s 
težavo sledi.

Veliko razlogov imamo, da bi lahko bili zadovoljni. Če sploh 
še znamo biti.

Alojz Petrovčič

KP MOK je uradni časopis Mestne občine Koper
Izdajatelj: Multimedijski center Vizija, d. o. o. – s. r. 
l., Verdijeva 10, 6000 Koper; Odgovorni urednik: 
Alojz Petrovčič; Naklada: 23.000 izvodov; Fotogra-
fije: Jaka Ivančič, FPA (Tomaž in Zdravko Primožič), 
Vlado Krivec, Matia Ščukovt, Jakob Bužan, Daan 
Verhoeven, Florian Budghardt, Alan Radin, Luka 
Koper, Ministrstvo za infrastrukturo, Marjetica 
Koper, Rižanski vodovod Koper in arhiv MOK, Ti-
skarna: Salomon, d. o. o.; Oktober 2021. Brezplačni 
izvod prejmejo vsa gospodinjstva in pravne osebe v 
MOK. Oddaja oglasov: info@mcvizija.si 
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Obmorski urbani park je že letos 
privabil številne obiskovalce, ki so 
na prostrani zelenici s prodnatimi 
dostopi do morja preživljali svoj 
prosti čas. Prihodnjo turistično se-
zono bo ta še lepši in uporabnikom 
prijaznejši, zato na občini verjame-
jo, da bodo poleti 2022 znova do-
segali turistične rekorde. Že letos 
so bile številke zelo spodbudne, s 
skoraj 64.000 prihodi in kar 191.000 
nočitvami je Koper kljub epidemiji 
presegel vsa pretekla leta. 

Gradbeni stroji so se oktobra že vrnili 
v obmorski urbani park med ustjem 
Badaševice in Žusterno, kjer bo občina 
uredila zalivček s prodnatim dostopom 
do morja in namestila betonske tribu-
ne, z zasaditvijo različnih vrst dreves in 
grmovnic pa poskrbela za prijetno dru-
ženje v vseh letnih časih. 

Obmorski park v 
Žusterni kmalu v 
končni podobi

Nekdaj degra-
dirano območje med 
ustjem Badaševice in Žu-
sterno je danes sodoben 
in urejen urbani obmo-
rski park z lično oblikova-
nimi zalivi in prodnatimi 
dostopi do morja. Večji 
del ureditve je občina 
sklenila še pred poletno 
sezono – uredila je skalo-
met, nanj postavila velike 
betonske plošče (prefab-
rikate) in na dveh mestih 
uredila prodnat dostop 

do morja, na novo je speljala tudi 
kolesarsko in pešpot – zdaj pa bo 
območju nadela končno podobo. 

Po poletju sledi končna 
ureditev, v okviru katere bo ob-
čina zasadila drevesa tamariska, 
alepskih borov, pinij, hrastov in 
koprivovcev, neposredno ob oba-
li zgradila tribune, uredila zaliv s 
prodnatim dostopom do morja, 
skozi zelenico pa speljala novo 
pešpot.

Dela so se začela v začetku 
oktobra, sklenjena pa bodo pred 
začetkom turistične sezone 2022. 
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V osrčju mesta Koper 
je zrasel nov park 

nili in tako dobili potrebno globino. 
Nekaj dreves so zasadili tudi v lična 
betonska korita, na katerih se lah-
ko obiskovalci odpočijejo. 

Tlakovani del parka krasi več-
ji talni vodomet z osvetlitvijo, ki 
predstavlja zvočno kuliso za preg-
lasitev hrupa bližnjega pristanišča, 
in trije stenski slapovi, nameščeni 
ob paviljone za izhod iz parkirne 
hiše. Paviljoni so opremljeni z in-
formacijskimi tablami, ki prikazu-
jejo ureditev in namembnost tega 
prostora skozi zgodovino.

Posebno pozornost so na-
menili izboru materialov. Park je 
opremljen z dvovišinskimi klopmi 
in počivalniki iz brušenega bele-
ga betona ter z lesenimi sedišči iz 
sibirskega macesna, iz sorodnih 
materialov je tudi druga urbana 
oprema v parku. Talne plošče so 
narejene iz sivega peščenjaka, bele 
obrobe, ki ločujejo stari in novi del 
trga, pa iz apnenca iz Lipice, med-
tem ko so povezovalne poti prekri-
te s peskom, a je ta zaradi večje ob-
stojnosti povezan s poliuretanom. 

Pri končni zunanji ure-
ditvi trga je občina pris-
luhnila stanovalcem in 
namesto novih pozidav 
zasnovala zelen mes-
totvoren prostor. Pri tem 
je upoštevala historični 
kontekst in se glede ure-
ditve uskladila z Zavodom 
za varstvo kulturne dediš-
čine. Nov mestni park je 
zasnovan tako, da nago-
varja različne generacije 
uporabnikov, ki se bodo 
lahko v njem družili, sre-
čevali in preživljali svoj 
prosti čas. 

Velik del trga je ozele-
njen in namenjen sprosti-
tvi po napornem dnevu 
oziroma različnim pros-
točasnim aktivnostim. Da 
bi lahko vanj zasadili ne-
kaj več kot 50 dreves in 
2.000 grmovnic, ki bodo 
v vročih poletnih dneh za-
gotavljali prijetno senco, 
so del površine privzdig-

Dela v novem mestnem parku nad Parkirno hišo 
Belveder se končujejo. Občina je v njem že zasa-
dila več kot 50 novih javorjev in koprivovcev ter 
dva tisoč grmovnic, ki bodo skupaj z vodnimi 
elementi nekdaj zapuščeno območje preobli-
kovali v prostor za oddih, preživljanje prostega 
časa, prireditve in dogodke. 

Park krasi nekaj več kot 50 javorjev in koprivov-
cev ter dva tisoč grmovnic, ki vzbujajo vzdušje 
domačnosti. 

Arhitekturno ureditev parka so zasnovali v 
biroju Marasovic arhitekti, dela je izvajalo 
gradbeno podjetje CGP, d. d. Vrednost na-
ložbe je znašala približno 2,2 milijona evrov 
z vključenim davkom. 

Park krasi nekaj več kot 50 javorjev in koprivov-
cev ter dva tisoč grmovnic, ki vzbujajo vzdušje 
domačnosti. 
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Pokončni bojevniki/Guerrieri verticali, 1970, 
kamen travertin/travertino

Novi mestni park bo krasil tudi kip 
koprskega kiparja Oresta Dequela, za ka-
terega je koprska občina dolga leta iskala 
primerno lokacijo za javno postavitev. Kip 
z naslovom Guerrieri verticali so leta 1997 
umetnikovi dediči podarili mestu Koper, do 
danes pa so ga hranili v Pokrajinskem mu-
zeju Koper.

Oreste Dequel se je rodil leta 1923 v Ko-
pru. Med drugo svetovno vojno je kot pripa-
dnik brigade Garibaldi aktivno sodeloval v 
narodnoosvobodilnem boju. Po vojni mu je 
takratna Jugoslavija omogočila študij na 
novi Akademiji upodabljajočih umetnosti 
(AUU) v Ljubljani, ki ga je zaključil leta 1951. 
Istega leta se je vrnil v rodni Koper, v njem 
živel in ustvarjal do leta 1956, ko se je prese-
lil v Italijo. Po pričevanjih je v Kopru ustvaril 
serijo bronastih plastik (Cankar, Prešeren, 
Verdi, Dante in druge) za različne kulturne 
ustanove, ki pa, žal, niso ohranjene. Leta 
1953 so mu zaupali izjemno pomemben 
projekt, izdelavo doprsnega kipa koprske-
ga škofa Petra Pavla Vergerija ml., ki da-
nes krasi Vergerijev trg v Kopru. Dequel je 
tudi avtor visoke skulpture Padli mornar, ki 
danes nosi ime Solidarnost in stoji v parku 
pred pokopališčem v Izoli. Leta 1959 se je 
preselil v Rim, kjer je navezal stik in prija-
teljeval z različnimi umetniki, intelektualci, 
pa tudi meceni, ki so vplivali na njegovo 
življenje in delo. Med letoma 1960 in 1984 
je ustvaril več javnih del, ki so postavljena 
po italijanskih mestih. Ustvarjal in deloval 
je tudi drugje po Evropi, v letu 1980 je pre-
daval na Iowa University v ZDA. Umrl je 24. 
marca 1985, pokopan je v Trstu.

Igor Marasovič, 
marasovic arhitekti:

Pri snovanju zamisli smo se soočali z več izzivi; 
od neustrezne globine za zasaditev večjih dreves, 
strogih omejitev pri dodatni statični obremenitvi 
konstrukcije podzemne parkirne hiše, navezovanja 
na različno visoke okoliške ulice ter zagotavljanja 
intervencijskih in dostavnih poti do dejstva, da gre 
za del historičnega mestnega jedra. To je od nas 
zahtevalo posebno pozornost pri branju obstoječe-
ga mestnega tkiva, analizi velikosti in značilnosti 
drugih mestnih parkov in trgov ter usklajevanje z 
Zavodom za varstvo kulturne dediščine. 

Območje obdelave, ki se je izkazalo za nesoraz-
merno veliko v primerjavi z ostalimi mestnimi parki 
in trgi, smo z oblikovanjem treh ambientov, dveh 
parkovnih ter osrednjega tržnega, približali merilu 
mesta. Z dvigom parkovnih ploščadi za višino dveh 
stopnic smo ambiente med seboj ločili, s tem pa tudi 
zagotovili zadostno višino prsti za zasaditev dreves. 
Posebno pozornost smo v sodelovanju s krajinskim 
arhitektom prof. Markom Dobrilovičem namenili iz-
boru dreves, saj smo iskali taka, ki bi poleti nudila 
gosto senco, pozimi pa prepuščala sončne žarke. Na 
koncu smo izbrali listopadni vrsti javor in koprivo-
vec, ki smo jih na poseben način sidrali (vpeli, op. 
a.) pod nivojem zemlje, da bodo lahko kljubovala 
močnemu vetru. 

Pri delu smo se soočali še z omejitvami zaradi 
dodatne obremenitve parkirne hiše. Kjer smo lah-
ko, smo zmanjševali debelino elementov ali izbirali 
materiale, ki so lažji, ne da bi ob tem odstopali od 
osnovne zasnove ureditve. 

Z izbiro urbane opreme iz brušenega betona 
smo želeli ureditvi dodati klasičen, a hkrati sodoben 
značaj, z umestitvijo vodnih motivov pa omehčati 
vplive okoliškega prometa in pristanišča. Naš cilj je 
bil ustvariti nov mestni prostor, ki se bo spoštljivo 
spojil v urbano mrežo koprskih ulic, trgov in parkov. 
Mestotvoren, ozelenjen ter odprt javni prostor, ki se 
bo prilagajal potrebam prebivalcev in obiskovalcev 
različnih starostnih in interesnih skupin, kot tudi 
mesta samega. Želim si in verjamem, da smo to tudi 
dosegli. 
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V Marezigah obeležili spomin 
na 100. obletnico prvega 
množičnega upora Istranov 

Prav v Marezigah, ki 
se jih je že v času cesarske 
Avstrije oprijel vzdevek 
trdnjava slovenstva, se je 
15. maja spremenilo vse, 
je poudaril koprski župan 
Aleš Bržan: »Fašisti so prvič 
dobili udarec nazaj. Dožive-
li so spontan ljudski upor. 
Prav istrski kmet je v svoji 
iskreni poštenosti in s trdno 
vero v svojo pravico celemu 
svetu pokazal, kako se bori 
proti ideologiji sovraštva 

in nasilja. Da v boju za svobodo ni 
prostora za neodločnost, da v boju 
s fašizmom istrski kamen spregovori 
mogočneje od besede.«

V svojem govoru se je župan 
vrnil v čas, ko so se razmere v Istri 
in širše zaostrovale, ko se je stopnje-
valo sovraštvo in je okupator krepil 
nadvlado nad malim človekom. »A 
tudi najhujša surovost fašistične Italije 
ni uspela zlomiti istrskega človeka in nje-
govega uporniškega duha. Marežganski 
uporniki so s svojo odločnostjo pokazali, 
kako se brani dostojanstvo slovenskega 

naroda,« je še zaključil Bržan in dodal, da so glo-
boke rane tistega časa sicer zaceljene, a boleči-
na in spomin na žrtve nista zbledela. »Vse dokler 
prav tu, na tem kraju neverjetnega junaštva skupaj 
ostajamo zvesti spominu na trpljenje okupiranega 
in potujčevanega naroda in na njegov legitimen 
narodnoosvobodilni boj branimo svoj obstoj.« 

Mestna občina Koper je s septembrsko spominsko prireditvijo Moč misli, moč upora, moč večkulturnosti v Marezi-
gah obeležila spomin na 100. obletnico prvega množičnega upora Istranov proti fašističnemu nasilju. Zbrane sta 
ob tej priložnosti nagovorila župan Mestne občine Koper Aleš Bržan in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, 
ki verjameta, da teh težkih časov zatiranja, poniževanja in preziranja malega človeka ne smemo nikoli pozabiti, 
pa vendar moramo znati pogledati dalje in našo prihodnost zgraditi na odločnosti, medsebojnem spoštovanju in 
sprejemanju drugače mislečih.

Mestna občina Koper je ob letošnji 100. obletnici na pobudo Krajevne 
skupnosti Marezige celovito obnovila tamkajšnji spomenik, ki je posvečen 
žrtvam Marežganskega upora in druge svetovne vojne.

Zbrane je nagovoril župan Mestne občine Koper 
Aleš Bržan in podaril, da je Koper danes ena-
kopraven dom različnih narodov.

Slavnostni govornik na slovesnosti je bil predse-
dnik države Borut Pahor.
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Na težko zgodovino Primor-
cev v času med obema vojnama 
je ob tej priložnosti spomnil tudi 
predsednik republike Borut Pa-
hor: »Primorci različnih svetovno-
nazorskih prepričanj smo tako hudo 
trpeli pod fašističnim škornjem, da 
v času druge svetovne vojne na tem 
delu slovenskega ozemlja pravza-
prav ni bilo izdajstva, ni bilo bra-
tomorne vojne. Ta izkušnja hudega 
trpljenja, izživljanja, poniževanja, 
odvzemanja časti in dostojanstva je 
slehernega Primorca ali Primorko 
gnala v boj.« Ob tem je pojasnil, da 
naši starši, stari starši niso mogli, 
niso smeli, niso hoteli čez noč po-
zabiti vsega, kar je bilo hudega, 
ter si zastavil retorično vprašanje, 
ali smo zdaj dovolj modri, ne da 
bi pozabili, ampak da bi pogledali 
naprej in na tem delu multikultur-
ne Evrope, med dvema narodo-
ma in dvema državama, poskušali 
zgraditi vse tisto, kar odlikuje ta 
čudoviti, sicer nepopoln, ampak 
miren in varen evropski dom.

Kulturno dogajanje, ki ga je 
zasnoval režiser Ivan Loboda, je 
potekalo na parkirišču ob gostilni 
Karjola v Marezigah. Kako močna, 
uničevalna, a hkrati osvobodilna 
in pozitivna je lahko ena sama mi-
sel, prepričanje peščice, ki čez noč 
nato postane splošna resnica, so 
z izredno čustveno in sporočilno 
igro, plesom in glasbo uprizorili 
Ana Pandur Predin, Lara Komar, 
Vladimir Jurc, Miriam Monica, Aleš 
Valič, Mak Tepšić, Alida Bevk, Ma-
nuel Šavron, plesalke Plesne šole 
Fiona, pevci Mešanega pevskega 
zbora Obala in Lovskega pevskega 
zbora Dekani ter Pihalni orkester 
Marezige. Scenografija in kostumi 
so nastali izpod rok Lane Deu An-
gel, pod glasbo se je podpisal Sašo 
Fajon.

Režiser slovesnosti Ivan Loboda v družbi nastopajočih ni skrival navdušenja, 
da mu je na odru uspelo na poseben način združiti igro, ples in glasbo.

Odrski utrinek iz slovesnosti v Marezigah.

Zgodovina Marežganskega upora
Letos mineva 100. obletnica prvega množičnega upora Istranov proti 
fašističnemu nasilju. Dogajanje sega v leto 1918, ko je ozemlje Istre pri-
padalo italijanski kraljevini, pritisk na Slovence se je stopnjeval na vseh 
ravneh, s čimer je italijanska oblast jasno dala vedeti, da jih spoštova-
nje manjšinskih pravic ne zanima. Njihov primarni cilj je bil asimilacija 
slovenskega prebivalstva, zato so bile 15. maja 1921 razpisane druge 
parlamentarne volitve v rimsko zbornico. Že predvolilna kampanja je 
bila nasilna, izgredi so izbruhnili po vsej Italiji, teror se je samo še stop-
njeval. Na dan volitev so gorele Mačkolje in Osp, osapskemu duhovniku 
dekanu Malalanu so škvadristi prestrelili nogo, ker jim ni dovolil uničiti 
volilne skrinjice. Večja skupina fašistov iz Kopra je ustrahovala Marež-
gane, nanje so streljali in med ljudi vrgli ročno bombo. Pred voliščem 
so fašisti izzivali in žalili krajane s protislovenskimi psovkami. Domačini 
njihovega početja niso odobravali in so se napadalcem uprli ter jih za-
suli s kamenjem. Ta dogodek je danes znan kot Marežganski upor, ki je 
terjal tri mrtve in več ranjenih.
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1. septembra je svoja vrata na Cankarjevi ulici 1 uradno odprla Medobčinska upra-
va Istre, ki združuje Medobčinski inšpektorat, Medobčinsko redarstvo, Medobčin-
sko službo za zaščito, reševanje in varstvo okolja ter Medobčinsko notranjo revizijo. 

Na občinski razpis za pomoč mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem ter samostojnim podjetnikom, ki v času epidemi-
je niso mogli poslovati oziroma so bili pri tem omejeni, je prispelo 228 vlog. Mestna občina je po pregledu vseh vlog finančno 
pomoč namenila 187 upravičencem, ki so izpolnjevali vse kriterije razpisa.

Zaživela Medobčinska 
uprava Istre

Občinsko pomoč ob epidemiji prejelo 187 upravičencev

trdili, da si želijo složno sodelovati 
še naprej, na ta način pa izboljšati 
kakovost storitev, ki jih nudijo ob-
čankam in občanom. »Sodelovanje 
med štirimi občinami smo s skupno 
upravo samo še okrepili. Je samou-
meven korak, s katerim bomo znižali 
stroške delovanja občinske uprave, 
saj bo plače zaposlenih do višine 55 
odstotkov sofinancirala država. V 
Kopru bo to na letni ravni pomenilo 
približno 400.000 evrov prihranka,« 
je izpostavil župan Mestne občine 
Koper Aleš Bržan.

Vodja Medobčinske uprave Istre 
po pooblastilu je Ivan Koljesnikov, 
ki je ob tej priložnosti poleg finanč-
nih učinkov združevanja poudaril 
dejstvo, da bodo storili vse, kar je 
v njihovi moči, da občani ne bodo 
občutili organizacijskih sprememb 
in da bo obenem raven storitev še 

S slavnostnim prerezom traku 
na sedežu skupne uprave so župa-
ni štirih občin slovenske Istre po-

Na javni razpis za dodelitev ne-
povratnih finančnih sredstev za 
blaženje posledic epidemije co-
vid-19 na področju gospodarstva v 
Mestni občini Koper je pravočasno 
prispelo 228 vlog v skupni vred-
nosti več kot milijon evrov. Od tega 
se je 136 vlog nanašalo na sofinan-
ciranje obeh ukrepov, 92 pa na 
posamičen ukrep. Ker je bilo mož-
no oddati vloge za oba ukrepa, je 
bilo skupno število prijavljenih za 
sofinanciranje najemnine 170, za 
ukrep sofinanciranja obratovalnih 
stroškov pa 195.

višja. Medobčinska uprava trenutno 
zaposluje 54 ljudi, do konca leta pa 
pričakujejo, da se bo ta številka pov-
zpela na 70. Mestna občina Koper 
je namreč 30. septembra objavila 
javna natečaja za zasedbo prostih 
delovnih mest, na katera se lahko 
zainteresirani kandidati prijavijo do 
vključno 11. oktobra. S sedmimi no-
vimi močmi bo okrepila Medobčin-
sko redarstvo, z dvema pa Medob-
činski inšpektorat. 

Po besedah vodje bodo tako v 
kratkem zaposlili dodaten kader, ki 
ga že danes v vseh štirih občinah 
primanjkuje, in skrbeli za njihovo 
specializacijo. Enotno redarstvo 
prav tako pomeni, da bodo v prime-
ru večjih prireditev ali izrednih do-
godkov kader lahko preusmerili iz 
ene občine v drugo in si tako vzaje-
mno pomagali v kritičnih trenutkih.

Vse prejete vloge je pregledala 
in obravnavala posebna komisija 
v skladu s pogoji javnega razpisa. 
Na podlagi tega je občina v začet-
ku julija s sklepom finančno pomoč 
odobrila skupno 187 upravičencem 
in jih pozvala k podpisu pogodbe o 
sofinanciranju. Odobrena sredstva 
je MOK upravičencem v mesecu 
septembru tudi izplačala.

Zgodovinski dogodek
Župani štirih istrskih občin, piranski 
Đenio Zadković, izolski Danilo Marko-
čič, koprski Aleš Bržan in ankaranski 
Gregor Strmčnik so ob slovesnosti v 
en glas poudarili, da gre za zgodo-
vinski dogodek povezovanja in sode-
lovanja vseh štirih občin.

Koprska občina je v okviru razpisa gospodarstvu letos razdelila skupno 
400 tisoč evrov, od katerih je bilo 300 tisoč evrov namenjenih subvencioni-
ranju stroškov najemnin poslovnih prostorov, 100 tisoč evrov pa za nujne 
obratovalne stroške.
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Sladka dobrodelna 
nota
Veliko zanimanja sta 
poželi stojnici Gledali-
šča Koper in dobrodel-
nega društva Palčica 
Pomagalčica, kjer so z 
različnimi sladkimi dob-
rotami zbirali dobrodel-
na sredstva za dečka 
Urbana. 

13. Sladka Istra je bila letos 
istrska, a vseeno zelo sladka 

Ti so letos, za razliko od minulih let, lahko 
okušali le dobrote ponudnikov iz slovenske 
Istre, ki so se predstavljali na koprskem Ti-
tovem trgu. Na približno 50 stojnicah so ka-
varne, slaščičarne in številna društva, vinarji, 
pivovarji ter drugi ponudniki sladkih pijač 
obiskovalcem ponujali najrazličnejše sladice, 
med katerimi niso manjkale istrske fritule, 
kroštoli, kuhani štruklji, pa tudi refoškov 
sladoled in druge tipične lokalne dobrote. 
Obiskovalci z različnih koncev naše države in 
drugje so bili nad njimi tako zelo navdušeni, 
da so zaloge nekaterim ponudnikom pošle 
še pred koncem prireditve. 

Koprski Titov trg je bil konec septembra prizorišče 13. festivala sladic Sladka Istra. Čeprav je letošnja edicija zaradi trenu-
tnih razmer v državi potekala v manjšem obsegu, kot smo je bili vajeni minula leta, je najslajša prireditev v državi presegla 
pričakovanja organizatorjev, ponudnikov in obiskovalcev. 

Koprski župan v družbi direktorice Zavoda za 
mladino, kulturo in turizem Koper Mojce Vojska 
in Ylenie Loredan, vodje oddelka za turizem pri 
Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper.
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Koprska občina je uspešno izpeljala javni razpis za sofinanciranje pro-
gramov v vrtcih in šolah, ki so namenjeni preprečevanju in reševanju so-
cialnih stisk, povezanih s posledicami epidemije koronavirusa. Sedem 
izbranih izvajalcev bo med drugim izvajalo psihosocialno svetovanje 
in psihosocialno pomoč ter pripravljalo različne preventivne delavnice. 
Občina bo v sklopu razpisa izvajalcem dodelila skupno 11.875 evrov. 

Stanovanjska problematika je ena izmed bolj perečih tem sodobne družbe. Mestna ob-
čina Koper je zato pristopila k financiranju antideložacijskega programa Varen dom, ki 
je pod okriljem Območnega združenja Rdečega križa Koper – Capodistria zaživel z le-
tošnjim poletjem. Njegov namen je ranljivim posameznikom in družinam, ki se znajdejo 
v stanovanjsko tveganem položaju, nuditi potrebno pomoč in podporo. 

Dodatni programi za 
blažitev socialnih stisk 
otrok in mladostnikov

Mestna občina Koper za pomoč 
občanom v stanovanjski stiski 

Center za psihoterapijo in psihoso-
cialno pomoč Koper – Associazione 
Centro psicoterapia e assistenza 
psicosociale di Capodistria, Zavod 
uporabnih umetnosti in Društvo 
Projekt Človek. 

Izvajalci bodo v javnih vrtcih, 
osnovnih in srednjih šolah v Me-
stni občini Koper pripravljali števil-

Preventivne programe, psiho-
socialno svetovanje in različne ob-
like psihosocialne pomoči, ki so za 
otroke in mladostnike brezplačni, 
bo izvajalo sedem prijaviteljev, in 
sicer Zavod Amaltea, Center za so-
cialno delo Južna Primorska, Zavod 
NORA, Center za psihosintezo in ra-
zvoj človeških potencialov, Društvo 

Stanovanjske stiske postajajo 
eden od naraščajočih globalnih 
problemov, zato so na območnem 
združenju Rdečega križa Koper – 
Capodistria zagnali antideložacijski 
program Varen dom, ki ga financi-
ra Mestna občina Koper. Name-
njen je predvsem posameznikom, 
parom in družinam, ki se znajdejo 
v stanovanjsko tvegani situaciji in 
posledično potrebujejo podporo 
pri ohranitvi stanovanja. Uporab-
nikom nudijo celostno podporo v 
obliki pomoči pri iskanju nadome-
stnega stanovanja in izboljšanju 

ne preventivne delavnice 
na teme preprečevanja 
zasvojenosti z digitalni-
mi mediji, preprečevanja 
nasilja, socialno-emocio-
nalnega učenja in zasvo-
jenosti z alkoholom, to-
bakom ter nedovoljenimi 
psihoaktivnimi snovmi.

cilji programa so še mre-
ženje z različnimi organi-
zacijami, večanje socialne 
kohezivnosti in solidar-
nosti, ozaveščanje in od-
piranje širše diskusije o 
preventivnih programih 
stanovanjske izključeno-
sti v Sloveniji.

bivalnih pogojev, spremstvo ter za-
govorništvo ob obisku organizacij, 
nudenje psihosocialne podpore in 
iskanje možnih rešitev. 

Gre za pomemben korak nap-
rej v smislu ohranjanja varne in 
dostojne nastanitve za socialno iz-
ključene osebe ter preprečevanja 
brezdomstva, kar je tudi primarni 
cilj tega programa. Poleg tega za-
gotavlja pomoč pri ustvarjanju po-
gojev varnega doma, kar vključuje 
pravno svetovanje, podporo pri 
skrbi za čist in varen dom ter po-
moč pri opremi stanovanja. Med 
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»Slovenija je in bo ostala 
pomorska država«

Ob tej priložnosti je minister za 
infrastrukturo Jernej Vrtovec opom-
nil, da strateške usmeritve resolucije 
tudi po treh desetletjih ostajajo pre-
dnostni cilj države. Zbrane je spom-
nil, da je koprsko pristanišče kljub 
epidemiji in zaščitnim ukrepom os-
talo odprto in še enkrat dokazalo, 
da upravičeno nosi naziv slovensko 
okno v svet: »Slovenija je in bo ostala 
pomorska država«.

Mala simfonija Kopra je po vzoru 
Simfonije Kopra pred dvema letoma 
tokrat zazvenela na Titovem trgu in 
terasi kavarne Loggia v srcu mesta. 
Koncertni večer v družbi Komornega 
godalnega orkestra Slovenske filhar-
monije, solistke Eve-Nine Kozmus 
na flavti in Rezidenčnega ansambla 
Društva prijateljev glasbe Koper je 
pričaral edinstveno glasbeno doži-
vetje za občinstvo, pa tudi številne 
domačine, ki so dogajanje spremlja-
li z nekoliko bolj oddaljenih stojišč 
izven prizorišča. Občinstvo je pris-
luhnilo kompozicijam Vivaldija, Čaj-
kovskega, Borodina in Toldràja ter 
krstni izvedbi kompozicije Last Dan-
ce skladateljice Nane Forte.

Navdušenje nad prireditvijo, ki 
Kopru dajejo novo podobo, je izra-
zil župan Mestne občine Koper Aleš 
Bržan. Večerni dogodek so poleg Mi-
nistrstva za infrastrukturo in Upra-
ve za pomorstvo skupaj organizirali 
Mestna občina Koper, Luka Koper in 
Društvo prijateljev glasbe. 

Prireditev Mala simfonija Kopra je osmislila 
obeležitev 30. obletnice sprejetja Resolucije o 
pomorski usmeritvi Republike Slovenije, v ka-
tero je država leta 1991 zapisala svojo zaveza-
nost morju. Zvoki komornega orkestra in flavte 
so prebudili kulturno dogajanje v mestnem je-
dru ter pričarali nepozabno glasbeno doživetje. 

Zvoki komornega orkestra in flavte so prebudili kulturno dogajanje 
v mestnem jedru.

Nepozabno glasbeno doživetje v objemu edinstvene arhitekturne 
kulise je navdušilo množico na trgu.

Jernej Vrtovec, minister za 
infrastrukturo

Župan MOK je poudaril, da takšni 
dogodki Kopru dajejo novo podobo.
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Mestna občina Koper je v letošnjem poletju na pobudo krajevnih skupnosti in 
krajanov, ki si želijo bolj urejenih parkirnih razmer, uvedla nekatere spremembe 
v parkirnem in prometnem režimu. Spremembe so v prvi vrsti usmerjene v za-
gotavljanje večje pretočnosti parkirišč, poenotenje parkirnega režima in hitrejše 
sproščanje parkirnih mest, s čimer se uporabnikom zagotovi nemoten in nepo-
sreden dostop do storitev.

V letošnjem šolskem letu je šolski prag prestopilo 21.123 prvošolk in prvošolcev, 
od tega 523 v Mestni občini Koper. V šolske klopi je tako v Sloveniji sedlo 193.113 
učenk in učencev, v enajstih osnovnih šolah na območju koprske občine pa 4.952 
osnovnošolk in osnovnošolcev.

V veljavi nov parkirni 
in prometni režim

Letos prvič v šolske 
klopi 523 koprskih otrok

Na območju nekdanjega ben-
cinskega servisa na Škofijah, pri 
Zadružnem domu v Šmarjah in na 
Srebrničevi ulici v Semedeli bo po 
novem parkiranje plačljivo. Delav-
ci Marjetice Koper so na vseh treh 
območjih zarisali parkirne prosto-
re, na Škofijah jih je 35, v Šmarjah 
in Semedeli pa po 25. 

Spremenjen prometni režim za večjo 
varnost

Pred začetkom novega šolskega 
leta je koprska občina na Veluščk-
ovi ulici v Semedeli pod OŠ Duša-
na Bordona na pobudo vodstva 
šole in staršev učencev vzpostavila 
enosmerni prometni režim ter z 
dodatnimi parkirnimi mesti olaj-
šala vsakodnevni prihod in odhod 
otrok v šolo. Nov režim je veljavi 
tudi na Markovi ulici v Bertokih pri 
pokopališču, kjer je bilo vključeva-
nje na glavno cesto zaradi slabe 
preglednosti nevarno.

Prehod iz vrtca v šolo ni po-
memben mejnik le za otroke in 
njihove starše, ampak pomeni 
intenzivnejšo pripravo na sa-
mostojno udeležbo v prometu. 

Tako je Mestna občina Koper s 
pristojnimi službami tudi letos v 
prvih septembrskih dneh poskr-
bela za varno pot otrok v šolo in 
domov. 

Na območju nekdanjega bencin-
skega servisa na Škofijah je par-
kiranje plačljivo vsak delovnik, 
od ponedeljka do petka med 6. 
in 15. uro. Za opravljanje krajših 
obveznosti bo prva ura parkira-
nja brezplačna, vsaka naslednja 
pa 0,50 evra. Imetniki splošnih 
abonmajev so prav tako upravi-
čeni do parkiranja na tem parki-
rišču. 

Pri Zadružnem domu v Šmarjah 
je parkiranje plačljivo od pone-
deljka do petka od 6. do 19. ure in 
ob sobotah med 7. in 13. uro. Prva 
ura parkiranja je brezplačna, za 
vsako naslednjo je treba odšteti 
en evro. 

V semedelskem mandraču je prva 
ura prav tako brezplačna, vsaka 
naslednja pa en evro, vendar le 
med delovniki od 6. do 15. ure. 

V Veluščkovo ulico lahko vozila za-
peljejo iz smeri križišča z Levstikovo 
ulico, medtem ko zavijanje iz Ulice II. 
Prekomorske brigade ni več možno. 
Občina je pod OŠ Dušana Bordona 
zarisala dodatna mesta za kratko-
trajno pakiranje, namenjena star-
šem, ki svoje otroke pripeljejo v šolo.

Enosmerni promet je uveden tudi v 
Bertokih, in sicer na Markovi ulici, 
ki pelje proti vaškemu pokopališču, 
kjer je bilo vključevanje na glavno 
državno cesto zaradi slabše pregle-
dnosti oteženo in nevarno. Vozniki 
se lahko na glavno cesto po novem 
vključijo na bolj preglednem križi-
šču približno 200 metrov višje.
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Občinski prostorski načrt 
je živ dokument, ki ga bo 
občina sproti prilagajala 
in dopolnjevala, na ta na-
čin pa sledila potrebam in 
zahtevam prostorskega 
razvoja koprske občine. 
Ker je v postopku njegove 
priprave že zaznala pot-
rebo po širši obravnavi in 
določenih spremembah, 
prejela pa je tudi več po-
bud za izboljšave, so služ-
be že začele pripravljati 
nove strokovne podlage. 
Te bodo osnova za spre-
membo OPN-ja, h kateri 
bo občina pristopila takoj 
po sprejemu krovnega 
dokumenta. 

Pred javno razgrnitvijo OPN-ja občino 
čaka še nekaj dopolnitev 

Prvi osnutek OPN-ja 
je koprska občina skupaj 
z izbranima zunanjima 
izdelovalcema Ljubljan-
skim urbanističnim zavo-
dom, d. d. ter podjetjem 
LOCUS, d. o. o. in biro-
jem PS Prostor, d. o. o. 
izdelala že maja 2020 in 
takoj začela pridobivati 
mnenja nosilcev urejanja 
prostora. Večino mnenj 
je pridobila v zakonsko 
predpisanem roku, zad-
njega pa je prejela šele 
konec oktobra, kar je pre-
cej zamaknilo predvide-
no časovnico dopolnitve 
osnutka prostorskega 
akta. Številni nosilci ure-
janja prostora so v mne-
njih postavili tudi določe-
ne zahteve, Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano je naspro-
tovalo večjim predlaga-
nim širitvam stavbnih 
zemljišč, Ministrstvo za 
okolje in prostor je zah-
tevalo vnovično preveri-
tev nepozidanih stavb-
nih zemljišč, Ministrstvo 
za kulturo pa je določilo 
nova arheološka obmo-
čja in predlagalo nova 
določila, vezana zlasti na 
varovanje prepoznavne 
silhuete naselij. Avgusta 
istega leta je Ministrstvo 
za okolje in prostor ob-
čini naložilo še izvedbo 
celovite presoje vplivov 

na okolje, ki predvideva 
vnovično obravnavo vseh 
sprememb namenske 
rabe zemljišč, ob tem pa 
zahtevalo izdelavo okolj-
skega poročila in dodatka 
o presoji sprejemljivosti 
vplivov izvedbe plana na 
varovana območja, kot 
ga predvidevata Zakon o 
varstvu okolja in Zakon o 
ohranjanju narave. 

Občina je na podla-
gi prejetih zahtev in pri-
pomb osnutek OPN-ja 
dopolnila, izdelala je tudi 
okoljsko poročilo, na ka-
tero je moral mnenje o 
ustreznosti podati Direk-
torat za okolje. Odgovor 
z njihove strani je občina 
prejela šele avgusta le-
tos, vključno s številnimi 
zahtevami za dopolnitev. 
Med drugim mora znova 
izpeljati presojo že spre-
jetih prostorskih ureditev, 
preveriti vpliv turizma na 
kakovost tal in naravne 
vrednote ter oceniti, kako 
vpliva gradnja nove ob-
voznice Podpeč na vodo-
varstvena območja in bli-
žnje jame. Vse dopolnitve 
je treba nato še uskladiti 
in vnesti v osnutek OPN-ja 
ter okoljsko poročilo, ki ju 
bodo znova obravnavali 
vsi nosilci urejanja pros-
tora. 

Šele ko pridobimo 
sklep o ustreznosti okolj-

skega poročila, lahko ob-
čina končni osnutek do-
kumenta javno razgrne, 
s tem pa javnost seznani 
z njegovo vsebino. Točen 
datum razgrnitve bo pra-
vočasno objavila na ura-
dni spletni strani Mestne 
občine Koper, v lokalnih 
medijih in na družbenih 
omrežjih. Razgrnitev bo 
trajala vsaj mesec dni, v 
tem času bo občina izpe-
ljala tudi javno obravnavo 
dokumenta, širša javnost 
pa bo imela možnost po-
dati svoje pripombe na 
dokument, ki jih bo treba 
tehtno proučiti in do njih 
zavzeti stališče.

Sledila bo priprava 
predloga OPN, za kate-
rega je treba znova pri-
dobiti pozitivno mnenje 
vseh 25 nosilcev urejanja 
prostora, kar lahko vpliva 
tudi na spremembo že 

razgrnjenega dokumenta. 
Dopolnjen in usklajen do-
kument bo župan Mestne 
občine Koper predlagal 
Občinskemu svetu MOK v 
obravnavo in sprejem. 

Mestna občina Koper nadaljuje postopke za pripravo Občinskega prostorskega načrta, s katerim bo začrtala smeri 
urejanja prostora in postavila temelj nadaljnjemu razvoju celotne občine. Strokovne službe so veliko dela že opravile, 
a jih pred sprejetjem končnega dokumenta čaka še kar nekaj pomembnih korakov. 
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Veličastne orgle iz švicarske koncertne dvorane Tonhalle so nov dom našle 
v koprski stolnici Marijinega vnebovzetja. Prvič bodo zadonele v mesecu 
novembru in s tem dale polet številnim glasbenim ter kulturnim ustvarjal-
cem. Mestna občina Koper je projektu namenila 130.000 evrov.

Veličastne orgle 
bodo prvič zadonele 
v novembru

V župnijski cerkvi Marijinega 
vnebovzetja v Kopru bodo ob ma-
šah in drugih cerkvenih slovesno-
stih ter priložnostnih koncertih 
kmalu zazvenele nove orgle. Po 
štirih letih od oddaje prijave na 
razpis za dodelitev orgel iz švicar-
ske koncertne dvorane Tonhalle iz 
Züricha so te v Kopru nared. Orgle, 
ki jih sestavlja 5.520 piščali in teh-
tajo 16 ton, so že postavljene, stro-
kovnjaki bodo do konca oktobra 
izpopolnjevali njeno uglaševanje, s 
katerimi bodo instrument zvočno 
umestili v stolnico.

Postavitev novih orgel je zah-
tevala večje investicijske posege 
v koprsko stolnico, saj so morali 
zaradi njihove velikosti zgraditi 
nov pevski kor. Poseben izziv je 
predstavljala tudi vsa logistika, 
od dostave sestavnih delov orgel 
do njihove postavitve in uglasitve. 
Zasluga za to gre v prvi vrsti Župni-
ji Koper, ki je tudi nosilka projekta 
in je aktivno vodila vse postopke 
za pridobitev in umestitev orgel v 
koprsko stolnico. 

Napredni radar na cesti med Bonini 
in Tribanom.

Koncertna inavguracija orgel
Inavguracijo veličastnih orgel bodo spre-
mljali številni dogodki. Veliki slavnostni 
koncert bo izvedel Pier Damiano Peretti, 
profesor na Univerzi za glasbo in uprizo-
ritvene umetnosti na Dunaju. V sklopu 
koncertov ob inavguraciji bo tudi Koncert 
zmagovalnih skladb natečaja za nove 
skladbe Aegis Carminis 2021 za orgle in 
pevski zbor, kjer bosta sodelovala tako 
Zbor akademije za glasbo in Akademski 
pevski zbor Univerze na Primorskem.

Po nekajmesečnem testnem obdobju merjenja hitrosti z naprednim radarjem na 
cesti med Bonini in Tribanom, ki ga je Mestna občina Koper postavila letos spo-
mladi, je ta z mesecem septembrom začel operativno delovati. Prednost nove 
tehnologije se kaže v tem, da hitrost meri na daljšem odseku, s čimer voznike pri-
sili k spoštovanju omejitev vzdolž celotnega cestnega odseka.

Sodobnejši radar med Bonini in 
Tribanom za večjo prometno varnost

Koprska občina na področju 
prometne varnosti vselej poseb-
no pozornost namenja najšib-
kejšim udeležencem v prometu, 
zato so ukrepi v prvi vrsti usmer-
jeni v preprečevanje nevarne in 
razmeram neprilagojene vožnje. 
Vzpostavitev sistema za merjenje 
hitrosti je zagotovo eden prvih ko-
rakov k ureditvi prometnih razmer 

na lokalnih cestah, ki jih dnevno 
uporabljajo številni vozniki. Poleg 
obremenjenosti cest dodatno te-
žavo predstavljajo vozniki, ki ne 
upoštevajo omejitev hitrosti in 
ogrožajo varnost drugih udeležen-
cev v prometu.

Mestna občina Koper se zave-
da, da sta spoštovanje cestnop-
rometnih predpisov in pozorna 

vožnja najboljša preventiva pred 
prometnimi nezgodami, z name-
nom umiranja hitrosti pa izvaja 
številne ukrepe, kot so postavlja-
nje prikazovalnikov hitrosti, grbin 
znotraj naselij in meritve hitrosti.
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Sezona potniških ladij 
je vendarle oživela

Potem ko je naše 
mesto po skoraj dvole-
tnem premoru zaradi 
epidemije konec avgu-
sta in nato še septembra 
obiskalo nekaj manjših 
potniških ladij, bodo te 
Koper obiskale še šest-
krat v oktobru. Če ne 
bo prišlo do odpovedi v 
zadnjem trenutku, bodo 
ladje Sea Dream I, Eu-
rodam, Viking Sea, Aza-
mara Quest, Amera in 

Viking Venus k nam priplule 15., 
17., 19., 20., 28. in 31. oktobra. 

Sicer je bilo v Kopru za letoš-
nje leto sprva napovedanih več 
kot 50 prihodov potniških ladij, a 
so jih ladjarji zaradi aktualnih raz-
mer in zapletov s koronavirusom 
sproti odpovedovali. V Mestni ob-
čini Koper in Zavodu za mladino, 
kulturo in turizem Koper ostajajo 
optimistični in upajo, da bo teh 
nekaj prihodov znova oživilo živa-
hen turistični utrip v mestu.

Konec avgusta je Koper prvič po letu 2019 vendarle obiskala 
potniška ladja. Tudi sicer v Kopru glede prihodov potniških ladij 
ostajajo optimistični. 

100-letni bonus je sestavljen iz osnovnega popusta, dodatnega akcijskega popusta in popusta ob izbiri financiranja. Velja za izbrana vozila iz zaloge. S 5 let jamstva brez omejitve kilometrov. 
Uradna poraba goriva: 4,4-6,8 l/100 km. Uradne emisije CO2: 117-155 g/km. Emisijska stopnja Euro 6d. Uradne emisije NOx: 0,0071-0,0666 g/km. Specifične emisije trdih delcev: 0,00025-0,00141 g/km. Število delcev: 0,02-2,10 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 PM 10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  Za napake v tisku ne odgovarjamo.

NOVA d.o.o. KOPER          ŠALARA 31/D, 5000 KOPER, 05 66 35 668, AVTONOVA.SI

PREVERITE POSEBNO PONUDBO OB 
100. OBLETNICI ZNAMKE FORD V SLOVENIJI
IN ODPELJITE FORD PUMO S PRIHRANKOM DO 4.900 EUR. 

FORD PUMA 
S 100-LETNIM BONUSOM
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Občine slovenske Istre na svojem ozemlju še nimajo ustreznega vodnega vira, ki bi v poletnih mesecih nemoteno zagota-
vljal potrebne količine pitne vode za občanke in občane. Po prvih korakih k zagotovitvi novega vodnega vira, ki jih je poleti 
sprejela Vlada RS, je direktor Rižanskega vodovoda Koper Martin Pregelj pojasnil njegov pogled na dodaten vodni vir, ki bi 
po številnih letih rešil vodne težave v naši regiji.

Rižanski vodovod Koper pozdravlja vladno 
odločitev o dodatnem vodnem viru

»Letošnje poletje je bilo nadpov-
prečno vroče in sušno. V kolektivu Ri-
žanskega vodovoda Koper smo kljub 
okoliščinam zagotovili nemoteno vo-
dooskrbo vse dni in v potrebnih koli-
činah na celotnem območju slovenske 
Istre,« pove Pregelj in doda: »Oskrbe z 
vodo Rižanski vodovod Koper že dolgo 
let ne zagotavlja več samo iz lastnega 
vodnega vira, ker je nezadosten, še po-
sebej v poletnem času. V juliju, avgustu 
in septembru se populacija na obmo-
čju, ki ga oskrbujemo, poveča tudi za 
50 odstotkov, iz 88.000 na 130.000 lju-
di, posledično so večje potrebe po vodi. 
V teh treh mesecih prodamo približno 
32 odstotkov letne proizvodnje pitne 
vode oziroma, za primerjavo, količino, 
ki jo sosednji Kraški vodovod proda v 
celem letu. Tudi letos poleti je bila sta-
tistika podobna. Po drugi strani je rav-
no v teh treh mesecih izdatnost osnov-
nega vodnega vira, izvira reke Rižane, 
najmanjša. Z njim smo avgusta letos 
pokrili slabih 48 odstotkov potreb, 
preostalo smo morali pokriti z nakupi 
iz sosednjih dveh vodovodov, s kateri-

ma smo se po cevovodih povezali že v 
prejšnjem tisočletju. Tako smo slabih 
24 odstotkov potreb pokrili s pomočjo 
Kraškega vodovoda Sežana, preostalih 
28 pa iz Istrskega vodovoda Buzet.«

V Rižanskem vodovodu Koper sku-
paj z občinami ustanoviteljicami že 
vrsto let opozarjajo na vodno proble-
matiko, še bolj pa po železniški nesreči 
v predoru nad Dolom pri Hrastovljah. 
»Od sanacije nesreče zelo pozorno 
spremljamo vse aktivnosti, ki se na ni-
voju države dogajajo in izvajajo v zvezi z 
zagotovitvijo dodatnega, novega in za-
dostnega vodnega vira za naše obmo-
čje, ki bo hkrati rezervni vir za obmo-
čje, ki ga oskrbuje Kraški vodovod, in s 
tem za količine, ki jih Rižanski vodovod 
odkupuje s Krasa,« je jasen Pregelj, ki 
za konec doda: »Pozdravljam, da se v 
zadnjem času na tem področju stvari 
vendarle premikajo. Podpiramo vse 
aktivnosti, ki jih izvaja Ministrstvo za 
okolje in prostor (MOP) v okviru Vlade 
RS. Veseli me, da je sredi avgusta Vlada 
RS sprejela sklep o izvedbi državnega 
prostorskega načrtovanja za ureditev 
oskrbe prebivalstva slovenske Istre 
in kraškega zaledja s pitno vodo. Gre 
za pomemben korak v projektu, ki ga 
potrebuje predvsem naša regija. MOP 
bo v okviru postopkov izpeljal potreb-
ne faze, ki so obvezujoče za varovanje 

okolja, zaveda pa se tudi naše ustavne 
pravice do pitne vode. Zaključek grad-
nje in s tem trajna rešitev našega pro-
blema je po sprejeti časovnici v projek-
tu predvidena v letu 2027.«

Za varnejšo vodno prihodnost
V Rižanskem vodovodu Koper pozdravljajo 
odločitev vlade in prizadevanja ustanovite-
ljic, občin Piran, Izola, Ankaran in Mestne 
občine Koper, k zagotovitvi dodatnega 
vodnega vira za slovensko Istro. S projek-
tom akumulacije Suhorca/Padež bi zago-
tovil varnejšo vodno prihodnost za več kot 
130.000 ljudi, ki živijo na območju sloven-
ske Istre in Krasa.

Popolna podpora županov slovenske Istre
Župani občin slovenske Istre projekt aku-
mulacije Suhorca/Padež odločno podpi-
rajo in pričakujejo, da bo vlada projekt 
tudi v prihodnje obravnavala predno-
stno ter storila vse, da bo njegova reali-
zacija res zaključena do konec leta 2027.

Izvir reke Rižane v sušnem obdobju.

Projekt ureditve novega vodnega vira 
Suhorca/Padež bi dolgoročno zagotovil in 
zavaroval človekovo ter ustavno pravico 
do pitne vode.

Martin Pregelj, direktor 
Rižanskega vodovoda Koper.
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WWW.AVTOPLUS.SI
ISTRSKA CESTA 55, 6000 KOPER

05 613 70 70 00

VSAK DAN
7:00 - 19:00

SOBOTE
8:00 - 12:30

TEHNIČNI PREGLEDI - ZAVAROVANJA - HOMOLOGACIJE

PRIPRAVITE VAŠE VOZILO 
NA ZIMO 

Paket vključuje
- pregled karoserije
- kontrola pnevmatik
- kontrola klimatske naprave
- kontrola akumulatorja

Cena paketa 19,90EUR

Ob opravljenem servisu 
prejmete tudi kupon za 
20EUR popusta (velja nad 
vrednostojo računa 150EUR).
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Koprsko komunalno podjetje Marjetica Koper si že dolga leta na različne načine prizadeva, da bi občani poskrbeli za 
pravilno razvrščanje odpadkov na njihovem viru nastanka. V ta namen so v drugem delu leta 2021 začeli širiti individu-
alno komunalno infrastrukturo. Zaradi sunkovitega dviga cen končnega prevzemanja mešanih komunalnih odpadkov 
je bilo treba opraviti vidne sistemske korake k zmanjšanju količin teh odpadkov in višji stopnji ločevanja frakcij.

Marjetica Koper za vestnejše 
ločevanje odpadkov 

Tako je dodatne rumene 240-li-
trske zabojnike za ločeno zbiranje 
mešane embalaže letos prejelo 
več kot 2.200 občank in občanov 
v Mestni občini Koper. Po predvi-
devanjih se je od januarja do julija 
stopnja ločeno zbranih frakcij po-
večala iz 41 odstotkov v letu 2020 
na 47 odstotkov v letu 2021.

Ločevanje plastične in kovinske 
embalaže znatno pripomore k 
čistejšemu okolju in ohranjanju 
naravnih virov, saj gre za frakcijo 
odpadkov, ki se v veliki meri lah-
ko predela in reciklira. V zabojnik 
za embalažo odlagamo plastenke 

in pločevinke pijač, konzerve živil, 
plastenke čistil in pralnih sredstev, 
prazno embalažo mleka ali sokov 
(tetrapak), plastične lončke in vreč-
ke ter aluminijasto folijo. Reciklira-
no plastiko lahko kasneje uporabi-
mo za izdelavo novih izdelkov, kot 
so oblačila, preproge, kanalizacij-
ske cevi, spalne vreče, avtomobil-
ski deli, čopiči in še veliko drugega.

Najdražji je črn zabojnik
Črni zabojniki so namenjeni 

zgolj preostanku odpadkov, ki jih 
ne moremo razvrstiti v noben drug 
namenski zabojnik. Ekološki otoki 
so v koprski občini postavljeni smi-
selno in glede na gostoto prebival-
stva. Po nekaterih podatkih bi ljud-
je ob vestnem upoštevanju pravil 
za ločevanje odpadkov ločeno od-
dali kar 80 odstotkov vseh proizve-
denih odpadkov. V tem primeru bi 
bili zneski, ki jih na Marjetici pora-
bijo za prevzemnike mešanih ko-
munalnih odpadkov, bistveno nižji, 
saj je ravno cena prevzema črnih 
zabojnikov z naskokom najvišja.

Direktor Davor Briševac pravi, 
da se pri tem komunalno podjetje 
Marjetica zanaša na pomoč vseh 
občank in občanov. Ocenjujejo, 
da se lahko prav na tej točki trend 
pravilnega ločevanja pozitivno pre-
makne. Čeprav se zavedajo, da je 
današnji ritem življenja hiter in na-
poren, želijo prav v vsakem obča-
nu prebuditi zavedanje, da se od-
govorno ravnanje z odpadki začne 
pri viru nastanka, torej v gospodinj-
stvih.

MAKOBOX, idealna rešitev za lo-
čeno zbiranje odpadkov
Na Marjetici Koper vam ponujajo 
idealno rešitev za ločeno zbira-
nje odpadkov. MAKOBOX lahko 
uporabljate doma v notranjih 
prostorih ali na zunanjih površi-
nah, saj je vodoodporen. Izdelan 
je iz valovitega polipropilena, 
ki je 100-odstotno recikljiv in ne 
vsebuje težkih kovin. Zabojnik 
sestavljajo štirje koši skupnih di-
menzij 30 x 100 x 75 centimetrov 
za različne frakcije odpadkov. 
Vanje lahko namestite vrečke 
velikosti od 70 do 100 litrov. Z 
ločevanjem odpadkov v gospo-
dinjstvih bistveno prispevamo k 
njihovi pripravi za vnovično upo-
rabo, recikliranje ali drugo vrsto 
predelave.
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Na Marjetici Koper so že v prvih šestih 
mesecih leta 2021 dosegli zastavljeni cilj, 
da bi najmanj šest odstotkov vseh njihovih 
uporabnikov prešlo na sistem prejemanja 
digitalnih računov. Na e-račun je do danes 
preklopilo več kot 1.750 uporabnikov, ki 
so se odločili za učinkovitejše, hitrejše in 
okolju prijaznejše poslovanje. Elektronski 
račun Marjetice Koper enakovredno na-
domešča račun v papirnati obliki. Ob tej 

priložnosti se iskreno zahvalju-
jejo vsem, ki ste se že odločili za 
ta korak, vsem drugim pa spo-
ročajo, da to lahko storijo na nji-
hovi spletni strani. Izpolnjeno in 
podpisano vlogo lahko pošljejo 
na naslov Ulica 15. maja 4, 6000 
Koper ali na elektronski naslov  
ekoracun@marjeticakoper.si.

Izberite okolju prijazen 
način plačevanja računov.

     PREKLOPITE 
              NA

Scegli la fatturazione elettronica 
per il rispetto verso l’ambiente.

SCEGLI 
PAGAMENTI

www.marjeticakoper.si/eracun

Podjetje ponosno na Pihalni orkester Sv. Anton
Marjetica Koper je že leta ponosni sponzor Pihalnega orkestra Sv. Anton, ki letos 
obeležuje zavidljivo 120. obletnico neprekinjenega delovanja. Pod taktirko Ma-
tjaža Klaja igra v orkestru več kot 25 članov. V zadnjih letih delovanja se lahko 
med drugim pohvalijo z novimi vadbenimi prostori v Hiši Kulture v Sv. Antonu. V 
prejšnjih prostorih zdaj deluje glasbena šola Sv. Anton, ki mlade vključuje v ta del 
lokalne glasbene kulture, letos pa so v orkester vstopili tudi prvi učenci Glasbene 
šole Sv. Anton. Če orkester dobro pogledamo, lahko opazimo, da si izmenično sle-
dijo mladi obrazi ter obrazi tistih, ki so mladi po srcu. Ravno to medgeneracijsko 
sodelovanje daje orkestru prav poseben čar. Vse bralce, ki ljubijo glasbo, skupaj 
vabimo, da se udeležijo koncertov. Tiste pogumnejše pa tudi, da se orkestru Sveti 
Anton pridružijo v članstvu in igranju.

Na preizkušnji novi elek-
trični pihalniki
Mestna občina Koper in 
Marjetica Koper sta pris-
luhnili željam občanov, 
ki so si ob čiščenju ulic 
mestnega jedra želeli 
manj hrupa. Da bi rešili to 
težavo, so v javnem pod-
jetju poskrbeli za nakup 
novih električnih pihalni-
kov, ki so enako zmogljivi, 
a bolj priročni in delujejo 
brez hrupa. Ker so elek-
trični, ne povzročajo ško-
dljivih emisij toplogrednih 
plinov v ozračje, zato so 
tudi okolju in življenju pri-
jaznejši.
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Modni dogodek mladih oblikovalcev Stylo, ki ga je Center mladih Koper letos 
organiziral že šestič, se je zaključil s tradicionalno modno revijo v koprski dvo-
rani sv. Frančiška Asiškega. Zmagovalka je modna oblikovalka Zala Hrastar. 

Tudi letošnji oktober v protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega bo popestril glasbeni cikel Šelestenja. 

Modni dogodek Stylo 
tudi letos navdušil

Oktobra se vračajo Šelestenja, tokrat v paru 

Na modnem dogod-
ku se je letos predstavilo 
osem finalistov, in sicer 
Žan Matjaž Flogie, Sindi 
Breščak, Sara Brundula, 
Petra Frank, Martin Kalu-
ža, Gašpar Marinič, Deni 
Pregelj in Zala Hrastar. 
Prav zadnja je bila po iz-
boru strokovne komisije, 
ki so jo sestavljale modna 
poznavalka, voditeljica in 
novinarka Lorella Flego, 
odgovorna urednica re-
vije Elle Petra Windsch-

Petkove večere 
bodo letos glasbeno 
obarvali zanimivi due-
ti. Prvi bo na programu 
v petek, 8. oktobra, ko 
bosta nastopila Gregor 
Ravnik, aktualni pre-
jemnik velike nagrade 
strokovne žirije za naj-
boljšo skladbo letošnje 

nurer in modna oblikovalka, ustanoviteljica 
Benedetti Life izr. prof. Mateja Benedetti, 
zmagovalka letošnjega dogodka. »V to kolekci-
jo sem dala svojo dušo in kreacije dejansko od-
ražajo mene in moje razmišljanje. Skozi barve in 
teksture se izraža nežnost, vsaka silhueta pa je 
karakter zase«, je skoraj 24-letna zmagovalka 
iz Dolenjske pokomentirala svoje delo. Sicer ji 
je zmaga na Stylu prinesla denarno nagrado v 
višini 2.000 evrov in predstavitev v reviji Elle, 
zagotovo pa bo uspeh tudi odskočna deska 
za prihodnost. Lanskoletnemu zmagovalcu 
Styla Eriku Starcu so se namreč odprla vrata 
v tujini in ga v kratkem čaka sodelovanje s pri-
znano modno hišo Dior. 

slovenske popevke, in sopra-
nistka ter pevka zabavne glasbe 
Štefica Stipančević - Steffy. 15. 
oktobra bosta nastopila Tinkara 
Kovač in harmonikar, klaviatu-
rist, skladatelj ter producent Ja-
nez Dovč, 22. oktobra Tomaž Ho-
stnik in Matija Krečič, 29. oktobra 
pa Slavko Ivančić in Drago Mislej 
Mef. 

Na letošnji modni natečaj se 
je prijavilo 11 oblikovalcev, ki so 
ustvarjali na temo petega elemen-
ta. Kreacije osmih finalistov si je 
sredi septembra na modni reviji 
ogledalo občinstvo, ki je bilo vi-
dno navdušeno nad zanimivimi in 
nevsakdanjimi modnimi kreacija-
mi.

Uveljavljanje mladih na področju 
mode
Prav pridobivanje izkušenj in uve-
ljavljanje mladih na področju 
mode sta poglavitna razloga, ki 
Zavod za mladino, kulturo in turi-
zem Koper s Centrom mladih Koper 
ženeta v organizacijo modne revije. 
»Naš namen je pomagati mladim, 
še neuveljavljenim modnim obliko-
valcem, da pridobijo nove izkušnje, 
se povezujejo in izmenjujejo zamisli 
ter izkušnje. Center mladih Koper 
je ne nazadnje prostor za kreativ-
no preživljanje prostega časa mla-
dih«, pravijo v koprskem zavodu. 

Modni utrinek z revije Stylo.

Modna oblikovalka Zala Hrastar je s svojimi kreacijami prepričala stroko in občinstvo.
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Sermin 73b
6000 Koper

sencila1.capris@siol.net

040 207 004
www.tende-capris.com



www.ekopercapodistria.si
naložbe

Oktober 2021 22

Gradbeni stroji so že zasedli večji del parkirišča za poslovnim objektom 
Barka, kjer bo v naslednjih mesecih zrasla nova trietažna parkirna hiša. 
Izvajalec del, družba Makro 5, je najprej opravil testne vrtine in preveril 
sestavo tal, v minulih dneh pa začel vrtati pilote.

Koprska občina nadaljuje sanacijo ze-
meljskega plazu, ki jo je začela letos po-
leti. Delavci so pred dnevi izdelali prvo 
izmed treh pilotnih sten iz armiranega 
betona, ki bodo varovale stanovanjske 
objekte ob plazu. Naložbo bodo sklenili 
novembra. 

Gradnja Parkirne hiše 
Sonce v polnem teku

V Krnici nadaljujejo drugo fazo sanacije plazu

Z gradnjo nove parkirne hiše 
Sonce bo Koper bogatejši za novih 
462 parkirnih mest v treh etažah, 
od katerih jih bo 23 prilagojenih in-
validom, devet pa staršem z otroki. 
Objekt bo globoko temeljen, pose-
ben videz strukturi bo dala fasada, ki 
bo sestavljena iz cinkanih in prašno 
barvanih palic z različnimi medosni-
mi razmiki. 

Naložba bo sklenjena predvido-
ma avgusta 2022. Mestna občina Ko-
per je za ta projekt prejela več kot tri 
milijone dodatnih sredstev, od tega 
je 2.459.559,2 evra (80 odstotkov) iz 
evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj, 614.889,80 evra (20 odstotkov) 
pa sredstev slovenske udeležbe.

Občina je že pred leti izpeljala 
prvo fazo sanacije zemeljskega pla-
zu Krnica, ki je obsegala gradnjo ce-
vovodov, jarkov in ureditev globoke 
drenaže. Da bi plaz še stabilizirali, 
zaustavili plazenje zemlje in zavaro-
vali okoliške objekte, Mestna obči-

na Koper in Ministrstvo za 
okolje in prostor od pole-
tja dalje nadaljujeta drugo 
fazo sanacije. Ta obsega 
gradnjo treh pilotnih sten, 
prvo od treh so v minulih 
dneh že zaključili. 

Do konca izvedbe del bo večji del 
parkirišča za Barko zaprt. Občina 
je sicer na delu tega parkirišča 
zagotovila približno 120 mest za 
imetnike abonmajev in dovolilnic, 
še 60 dodatnih pa na izpraznje-
ni deponiji v neposredni bližini 
gradbišča. Uporabniki parkirišča 
za Barko si lahko sicer zagotovi-
jo parkirna mesta tudi na drugih 
parkiriščih v neposredni bližini, in 
sicer je 100 parkirnih mest na vo-
ljo na parkirišču pred trgovskim 
centrom Park Center. Abonma 
je na voljo za 20 evrov na mesec, 
uporabniki si ga lahko zagotovijo 
na telefonski številki 040 327 000 
(vzdrževalna služba, Park Center). 

Območje Parka urbanih športov 
na Bonifiki že krasi 36 zimzelenih 
hrastov (Quercus ilex), ki jih je 
Mestna občina Koper presadila z 
območja za Barko. Drevesa bodo 
tako še naprej pridno čistila zrak 
in proizvajala kisik. 

Občina je 60 dodatnih parkirnih 
mest zagotovila v neposredni bližini 
parkirišča za Barko. 
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Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria je 
s projektom kandidiral na Javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v infra-
strukturo, namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev 
za starejše Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
in bil pri tem uspešen, za naložbo so pridobili 606.157,59 evra nepovratnih 
sredstev. Naložbo je koprska občina prijavila tudi na razpis za pridobitev 
sredstev iz naslova Celostnih teritorialnih naložb.

Celovita obnova dotrajane palače Sabini-Grisoni na Vergerijevem trgu, ki sta se je s skupnimi močmi lotila Mestna ob-
čina Koper in Obalni dom upokojencev Koper, je v polnem teku. Delavci so poskrbeli za rušitvena dela, sanirali temelje 
in postavili novo medetažno konstrukcijo.

Objekt na Vergerijevem trgu bo 
zaživel že v začetku leta 2022

Objekt bosta uporabljala 
Slovensko združenje za duševno 
zdravje Šent in Obalni dom upoko-
jencev Koper, ki bo v pritličnih pro-
storih umestil dnevni center za sta-
rejše od 65 let. Dela na dotrajani 
palači potekajo po načrtih, delavci 
so že izpeljali vsa rušitvena dela, 
potrebna je bila tudi obsežnejša 
statična sanacija. Sanirali so te-
melje in postavili novo medetažno 
konstrukcijo, kjer trenutno tudi po-
tekajo dela. 

V nadstropju bodo pisarne, 
manjša predavalnica, dvorana in 
sejna soba ter sanitarije, preureje-
ni bosta še dve pisarni v mansar-
di. Zunanji videz objekta bo ostal 
nespremenjen, za lažji dostop 
v zgornje etaže bo na dvorišču 
postavljeno dvigalo. Na novo bo 
vzpostavljen tudi sistem ogrevanja 
in hlajenja s toplotnimi črpalkami. 
Naložba bo v celoti sklenjena spo-
mladi 2022.

Stara gotska stavba, spo-
meniško zaščitena palača 
Sabini-Grisoni, je sicer del 
kulturne dediščine Kopra, 
zato koprska občina sku-
paj z Zavodom za varstvo 
kulturne dediščine Piran 
izvaja obsežne arheolo-
ške raziskave. Stenske in 
stropne poslikave, ki so 
jih našli predvsem na delu 
objekta Obalnega doma 
upokojencev Koper, bodo 
restavrirali in tako poskr-
beli za ohranitev pomemb-
nega dela kulturne dediš-
čine. Ureditev dnevnega 
centra v tem pritličnem 
delu bodo zato sklenili 
marca prihodnje leto.
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Objekt Osnovne šole Oskarja Kovačiča na Škofijah je porušen. 
Kmalu se bo začela gradnja nove, prostornejše in nadstandar-
dno opremljene šole, ki bo lahko sprejela 504 učence in bo tako 
zadostila zahtevam za dvooddelčno šolo z 18 oddelki.

V novo šolsko leto 
smo vstopili s 
številnimi naložbami 

Novogradnje na Škofijah se vese-
lijo številni, saj ne gre za zgolj šolski 
objekt, temveč dobrodošlo pridobi-
tev za celoten kraj. Trg pred šolo, na 
katerega bo občina umestila pergolo 
s klopjo, pitnikom in stebrom za nu-
jen servis koles, bo namreč postal 
nova točka srečevanja in druženja, 
dodana vrednost bo tudi šolska knji-
žnica z možnostjo javne rabe za kra-
jane, ki doslej te možnosti na Škofijah 
niso imeli.

V sklopu investicije bo občina pos-
krbela tudi za novo prometno ure-
ditev okolice šole, ki bo omogočila 
varno in tekoče odvijanje prometa 
ter varen prihod otrok v šolo in vrtec, 
v bližini šole pa uredila še tri sklope 
parkirišč. Prvi sklop s 24 parkirišči bo 
na osrednji ploščadi tik ob šolskem 
objektu, dodatnih 29 mest za upo-

rabnike OŠ Škofije bo na 
vzhodni strani objekta, 15 
parkirišč bo še pred dvo-
rano Burja. Skupno torej 
68 parkirnih mest, od ka-
terih jih bo šest namenje-
nih parkiranju invalidov, tri 
vzdolžna mesta pa za pot-
rebe dostave otrok.

Nadomestni prostori v času gradnje 
Prvi in drugi razredi pouk obiskujejo v župnišču, tretji in četrti v pro-
storih Krajevne skupnosti Škofije, za učenke in učence od petega do 
devetega razreda pa je koprska občina nadomestne prostore uredi-
la v športni dvorani Burja. Preselila je tudi tamkajšnje športnike in 
športna društva – ti v času gradnje svoje dejavnosti izvajajo v drugih 
športnih dvoranah in objektih v koprski občini, kmalu pa tudi v ogre-
vanem šotoru na zunanjem šolskem igrišču. 

Dela bo izvajalo podjetje Makro 5 
gradnje, d. o. o. Vrednost naložbe 
znaša 12.168.915 evrov, od kate-
rih bo nekaj več kot 2,3 milijona 
evrov nepovratnih sredstev, ki jih 
je koprska občina pridobila na raz-
pisu Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport za sofinanciranje 
investicij v vrtcih in osnovnem šol-
stvu. Če gre vse po načrtih, bodo 
gradbena dela sklenjena konec leta 
2022, sledili bosta namestitev opre-
me in selitev šole v nove prostore. 
Učenci bodo v šolske klopi novega 
objekta sedli predvidoma po zim-
skih počitnicah 2023. 
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Vse je nared za gradnjo trietažnega prizidka k objektu 
Osnovne šole Dušana Bordona v Semedeli. Zelenico ob 
objektu so v prejšnjih dneh že ogradili, gradnja se bo 
začela v kratkem. Osnovnošolci bodo v nove prostore 
zakorakali jeseni 2022. 

Večja in bolj 
prostorna bo tudi 
šola Dušana Bordona 

Z gradnjo prizidka 
bo OŠ Dušana Bordo-
na dobila nekaj več kot 
600 kvadratnih metrov 
dodatnih površin v treh 
etažah. V pritličju bosta 
na novo urejeni knjižnica 
z izhodom na teraso in 
zobozdravstvena ordina-
cija s čakalnico, sanita-
rijami za obiskovalce in 
zaposlene ter spremljajo-
čimi prostori. Ordinacija 
bo od šole ločena, do nje 
bo mogoče dostopati iz 

knjižnice oziroma iz zuna-
nje strani z Ulice II. preko-
morske brigade. V prvem 
in drugem nadstropju pri-
zidka bodo tri učilnice, od 
tega bo ena opremljena 
za izvajanje pouka gospo-
dinjstva, štirje kabineti za 
učitelje, ločene sanitarije 
za dečke in deklice, nekaj 
bo skladiščnih prostorov. 
V okviru naložbe bodo 
delno preuredili obstoječi 
objekt in nabavili opre-
mo.

Mestna občina Koper je izkoristila čas, ko v Osnovni šoli 
v Dekanih ni otrok, da bi prenovila in povečala šolsko 
kuhinjo. Gradbena dela so v zaključni fazi, sledita na-
bava in namestitev nove opreme. Naložba bo v celoti 
sklenjena novembra. 

Šola in vrtec v 
Dekanih kmalu z 
novo kuhinjo

Da bi lahko pove-
čala kapacitete šolske 
kuhinje, je občina objekt 
dozidala. V minulih dneh 
je končala streho in zu-
nanjo ureditev ter as-
faltirala dostopno pot. 
Zaključnim delom sledi 
priprava prostorov za 
namestitev opreme. V 

okviru 500.000 evrov 
vredne naložbe je občina 
uredila tudi začasno raz-
delilno kuhinjo, z Obal-
nim domom upokojen-
cev in Vrtcem Semedela 
pa se dogovorila, da bos-
ta v času del učencem in 
vrtčevskim otrokom za-
gotavljala topel obrok. 
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Osnovna šola Šmarje pri Kopru bo dobila novo telovadni-
co, ki bo v prihodnosti omogočala nadzidavo in ureditev 
dodatnih prostorov za potrebe šole. Občina je trenutno v 
fazi izdelave projektne dokumentacije, gradnja je predvi-
dena v letih 2022 in 2023.

Nova šolska telovadnica v Šmarjah

Nova telovadnica bo 
prostornejša od sedanje 
in bo urejena skladno s 
standardi za organizacijo 
drugo- in tretjeligaških 
odbojkarskih tekmovanj. 
Ker bo objekt tudi višji od 
obstoječega, stropi mora-
jo biti visoki vsaj sedem 

metrov, bodo v njem ure-
dili medetažo, namenje-
no servisnim prostorom. 
Posebna bo tudi kon-
strukcijska zasnova, ki bo 
omogočala nadzidavo in 
ureditev dodatnih šestih 
učilnic s sanitarijami in 
garderobami. 

Potem ko so se lani razveselili prizidka z dodatnimi petimi učilnicami, knjižnico, multimedijsko učilnico, sanitarijami, 
tremi kabineti, pisarno in prostornejšo jedilnico, bodo v Osnovni šoli Ivana Babiča Jagra v Marezigah namenu predali 
še popolnoma obnovljeno zunanje šolsko igrišče. 

Po prizidku v Marezigah še novo šolsko igrišče 

Temeljita obnova 
šolskega igrišča se je 
začela poleti. V okviru 
naložbe je občina povr-
šino v celoti sanirala in 
jo na novo asfaltirala, 
na njem pa zarisala eno 
veliko igralno polje za 
odbojko, nogomet in ro-
komet, v okviru tega pa 
še dve manjši za košarko 
in mali nogomet. Igral-
no površino je oblekla 

v supersoft maso, v bli-
žini pa na novo uredila 
še doskočišče za skok v 
daljino in krajšo trim ste-
zo iz tartana. Dobavila in 
namestila bo tudi vso 
potrebno opremo, igri-
šče pa nato še ogradila. 
Celotna naložba je vre-
dna 174.424,40 evra z 
vključenim davkom, dela 
bodo sklenjena konec 
oktobra. 

Vabljeni v največji KIA prodajni salon v 
obalno kraški regiji. Pri nas imamo vozila 
NA ZALOGI. 05 915 0600
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Nadkritje mestne tržnice v Kopru bi se lahko začelo še 
letos. Gradbeno dovoljenje je pravnomočno, po prido-
bitvi dokumentacije PZI bo Marjetica Koper objavila 
javni razpis za izbiro izvajalca del. Dela bodo sklenje-
na poleti 2022. 

Kmalu razpis za nadkritje mestne tržnice

Z namestitvijo nad-
streška, ki bo nudil za-
vetje pred neugodnimi 
vremenskimi vplivi, bo 
občina bistveno izbolj-
šala pogoje za delo bra-
njevk in branjevcev na 
koprski tržnici. V okviru 
naložbe bo na odprti del 
tržnice namestila fiksno 
kovinsko konstrukcijo, 
ki ne bo vpeta v zdajšnji 
objekt tržnice. Poleti je 
zato opravila geome-
hanske raziskave tal in 
preverila stabilnost tere-
na ter določila najustre-
znejši način temeljenja 
objekta. 

Pri nadkritju je po-
membno zlasti to, da ne 
pride do učinka tople gre-
de in da prostor ohrani do-
volj svetlobe. Nadstrešek 
bodo zato tvorile odprtine 
različnih dimenzij, ki bodo 
omogočale kroženje zra-
ka, ne da bi to vplivalo na 
zaščito pred vremenskimi 
vplivi. Predvidena je tudi 
zasteklitev pasu ob fasadi 
objekta in sredinski strešni 
črti. 

Naložba je ocenjena na 
dobrih 800 tisoč evrov, v 
času del bo občina mestno 
tržnico preselila na nado-
mestno lokacijo v bližini. 

Ob Plezalnem centru Koper na Bonifiki se kmalu obeta nov infrastrukturni podvig – gradnja zunanje plezalne stene, ki 
se je bodo razveselili plezalci in vsi ljubitelji te športne panoge. 

Kmalu bogatejši za največji 
plezalni center v državi

Če gre vse po načr-
tih, bi se lahko gradnja 
zunanje plezalne stene, 
ki bo skupaj z obstoječo 
infrastrukturo združevala 
discipline balvanskega, 
hitrostnega in težavnos-
tnega plezanja, začela 
še letos. Postopek izbire 
izvajalca sicer še ni skle-
njen. Dela bodo trajala 
šest mesecev, naložba bo 
zaključena predvidoma 
do poletja 2022. 

Večji del plezalne 
stene bo namenjen te-
žavnostnemu plezanju. 

Sestavljale ga bodo raz-
lične plezalne plošče, ki 
bodo razvrščene v več 
smeri in nameščene pod 
različnimi nakloni. Nav-
pične proge za hitrostno 
plezanje so predvidene 
na nekoliko odmaknje-
nem visokem stolpu na 
levi strani stene. Obe 
plezalni površini bosta 
na vrhu povezani z nad-
strešnico, ki bo služila 
za stabilizacijo objekta, 
hkrati bo dobrodošla zaš-
čita pred močnim son-
cem, dežjem in vetrom.

Občina je za projekt prido-
bila nepovratna sredstva 
Fundacije za šport, in sicer 
v višini 55.000 evrov.

Z gradnjo zunanje plezalne stene za težavnostno in 
hitrostno plezanje bo koprski plezalni center, ki se že ponaša 
z notranjo balvansko steno, kot prvi v Sloveniji na enem 
mestu združeval vse tri plezalne discipline. 
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Aktivna jesen tudi v zaledju Kopra 

Minule dni so gradbeni stroji zabrneli na Montinjanu, kjer 
je v teku obnova 200 metrov dolgega dotrajanega odseka 
ceste. Tam bo občina obstoječi asfalt preplastila z eruptiv-
nim agregatom in zgradila betonske bankine.

Gradbeni stroji bodo kmalu brneli tudi na cesti skozi Polja-
ne na Pomjan, kjer bo občina obnovila dobrih 100 metrov 
ceste, obnove bo deležna tudi povezovalna cesta med Ga-
žonom in Srgaši, ki jo dnevno uporabljajo predvsem tam-
kajšnji prebivalci. 

Še v tem mesecu bo občina nadaljevala obnovo ceste skozi 
dolino Dragonje. V proračunu je letos in prihodnje leto za 
ta namen predvidela 200 tisoč evrov, nekaj manj pa jih bo 
namenila še v letu 2023. Letos bo poleg tega na brežini pod 
zaselkom Dilici namestila lovilno-podajne mreže in tako 
območje zavarovala pred nadaljnjimi skalnimi podori. 

Jeseni se bodo začele številne naložbe v cestno infra-
strukturo, s katerimi koprska občina skrbi za boljšo opre-
mljenost zalednih krajev in večjo prometno varnost ob-
čank ter občanov. 

Ukrepi za večjo varnost
Občina je izpeljala več ukrepov za zmanjšanje voznih 
hitrosti in izboljšanje varnosti v prometu. Hitrostno 
oviro je tako namestila na cesti pod šolo v Šmarjah, 
hitrostno grbino pa na križišču Ceste med vinogradi 
in trase Porečanke, medtem ko bo vzdolž ceste Ber-
toki–Sv. Anton postavila več interaktivnih opozorilnih 
tabel, ki voznike opozarjajo na prekoračitev hitrosti. 

Še letos se bo začela obnova prvih 500 metrov ceste na 
Grintovec, za kar je občina v proračunu namenila 80.000 
evrov. Druga faza sanacije bo sledila v naslednjih letih. 

Kmalu se bodo začeli tudi napovedana obnova večjega 
odseka ceste od Marezig proti Truškam, ki je dotrajan in 
ob deževju nevaren, sanacija zadnjega ovinka na cesti 
za Boršt, v bližini odcepa za Glem, in betoniranje ceste 
Baratali-Hrpelci.

V kratkem sledi ureditev platoja v centru Šmarij ob 
opuščeni trafopostaji in novem ekološkem otoku, ki bo 
obenem predstavljal manjši vaški trg s klopcami in ze-
lenimi površinami.

V naslednjih dneh se bosta začeli tudi dograditev kanaliza-
cije in obnova dotrajanega vodovoda v Montinjančevem 
naselju na območju Čežarjev. V okviru 60.000 evrov vredne 
naložbe bo občina sanirala še 130 metrov dolg odsek ces-
te, ki pelje skozi naselje. 



Jeseni se bo nadaljevala obnova ceste od Sv. Antona 
proti Potoku, za kar bo občina namenila 100.000 evrov, 
za večjo prometno varnost pa sanirala še dva plazova 
na grinjanski cesti, ki sta posledici močnih deževij ko-
nec lanskega leta. 

Poleg tega je še pred začetkom šolskega leta uredila 
nadomestno makadamsko parkirišče v središču Škofij 
za potrebe parkiranja v času izgradnje nove šole, v je-
senskem času pa bo izvedla sanacijo dotrajanega od-
seka ceste na Plavjah pri cerkvi in sanirala del vozišča 
ter meteorne kanale na cesti Urbanci–Puberli.

V teku je sanacija obalnega zidu v 
mandraču Badaševica 

Dela v mandraču Badaševica, tik pred iz-
livom v morje, so se naposled začela. Izbrani 
izvajalec, družba Final Pasarič, bo predvido-
ma do maja prihodnje leto v celoti obnovil 
500 metrov dotrajanega in mestoma poško-
dovanega obalnega zidu tamkajšnjih komu-
nalnih privezov. V okviru del bodo odstranili 
poškodovani zgornji sloj betona vse do ar-
mature, armaturo pa zamenjali oziroma jo 
očistili. Obnovili bodo tudi vertikalne razpo-
ke zidu, po obnovi pa zunanjo površino pre-
mazali s cementno maso, ki bo zid zaščitila 
pred korozijo.

Dela bodo trajala približno šest mesecev, vrednost nalož-
be znaša 186.000 evrov. Najemnike komunalnih privezov bo 
Marjetica Koper o delih in morebitnem začasnem umiku plovil 
obveščala sproti.

Potem ko je Marjetica Koper lansko poletje iz razpokanega betona obalnega zidu v mandraču Badaševica odstra-
nila štrleče armaturne palice, se je zdaj lotila še celovite obnove njegovega najbolj dotrajanega dela. 
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Slikoviti Kubed 
je ponosen na 
svojega pesnika 

Alojz Kocjančič se je 
rodil v Kubedu 20. maja 
1913 in je v rojstnem kra-
ju dokončal osnovno šolo. 
Nato sta ga učitelj in vaški 
župnik kot nadarjenega 
učenca poslala v seme-
nišče v Gorico, kjer se je 
šolal 13 let. Po zaključku 
šolanja je imel novo mašo 
prav v domači cerkvi sve-
tega Florjana. Dogodek 
pa je prerasel običajne 
okvire in postal nekakšna 
narodna manifestacija, na 
kateri se je zbralo veliko 
ljudi, ki so po maši pre-
pevali slovenske pesmi. 
To v takratni Italiji ni bilo 
všeč niti posvetnim niti 
cerkvenim oblastem, zato 
je bil mladi duhovnik takoj 

kazensko premeščen v Buzet. Tam 
je ostal le eno leto, saj so ga nato 
poslali v Koštabono, kjer je službo-
val kar 25 let. V tistem času je leta 
1962 izšla njegova prva pesniška 
zbirka Šavrinske pesmi. Leto po 
izidu je bil premeščen v Klanec pri 
Kozini, kjer je ostal do upokojitve, 
ko se je vrnil v rodni Kubed. Njego-
va druga zbirka pesmi z naslovom 
Brumbole je na pobudo prijatelja 
in pisatelja Marjana Tomšiča izšla 
leta 1988. Šlo je za revidirano in do-
polnjeno izdajo Šavrinskih pesmi. 
Alojz Kocjančič je umrl leta 1991, 
leto kasneje je posthumno izšla še 
zbirka proznih zapisov Ljudje, ope-
val sem vode in skale, ki jo je uredi-
la pesnica in slavistka Ines Cergol. 

Pesnikovo življenjsko pot je 
opisala domačinka Tanja Jakomin 
Kocjančič, ki se ukvarja z raziskova-

njem kulturne dediščine v slovenski 
Istri: »Kocjančič je bil kompleksna 
osebnost. Duhovnik, pesnik, pisec 
in odličen pevec, ki je sodeloval v 
več različnih pevskih zborih, pa tudi 
ljubitelj klasične glasbe. Bil je velik 
intelektualec, o čemer priča nje-
gova bogata knjižnica, ob tem pa 
je bil tudi velik človek. Vedno je bil 
spoštljiv do drugih, posebej do tis-
tih v stiski. Kot zelo zaveden Slove-
nec in Istran je pustil globok pečat v 
naših krajih. Vedno se je rad vračal 
v Kubed, kjer si je želel urediti dom, 
vendar ga je prehitela smrt. Nam je 
pa v njegov spomin uspelo urediti 
spominsko sobo.«

Potep med kraji in ljudmi v zaledju Mestne občine Koper tokrat nadaljuje-
mo v Krajevni skupnosti Gračišče, kjer smo obiskali Kubed. Slikovita vas, 
ki je nastala okoli obrambne utrdbe, postavljene za potrebe nadzora trgo-
vskih poti, pa nima le zgodovinski, temveč tudi velik kulturni pomen. Tu je 
bil namreč rojen domoljub, duhovnik in istrski pesnik Alojz Kocjančič.

V iskanju gosta, ki zna ceniti kulturo kraja
Sedanji Svet Krajevne skupnosti Gračišče si je kot osrednjo nalogo zadal 
razvoj turizma s ponudbo kulturne in naravne dediščine, je povzel pred-
sednik Sveta KS Dušan Arko. Poleg Kubeda je v krajevni skupnosti še kar 
nekaj zanimivih točk. Arko je izpostavil dom pisateljice Marije Franca v 
Gračišču. Z okoliškimi kraji Črnim Kalom, Gradinom in Buzetom so se po-
vezali pri pripravi in izvedbi projekta Šavrinska pot, s pomočjo Mestne 
občine Koper pa nameravajo urediti informacijski center oziroma spo-
minsko točko. Vendar se ob teh smelih načrtih malo bojijo prevelikega 
navala turistov, ki bi lahko ogrozili občutljivo podeželje. Zato razmišljajo 
o ponudbi za butične goste, ki so zahtevnejši in znajo ceniti kulturo obi-
skanega kraja. Skupaj z gostujočimi umetniki pa nameravajo izpeljati 
vrsto ustvarjalnih delavnic. 

Zgodbo vasi Kubed in oris doma 
pesnika Alojza Kocjančiča so skozi 
besede predstavili predsednik društva 
Skala Vojko Udovič, raziskovalka 
kulturne dediščine Istre Tanja 
Jakomin Kocjančič in predsednik 
sveta KS Gračišče Dušan Arko.

Spominska soba pesnika Alojza 
Kovačiča v Kubedu.
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Pesnikov dom gosti 
umetnike iz vse Slovenije

Vojko Udovič, pred-
sednik Društva za šport, 
kulturo in turizem Ska-
la Kubed, je pojasnil, da 
društvo kot naslednik 
nekdanjega Pevskega in 
bralnega društva Skala, 
ustanovljenega davnega 
leta 1898, nadaljuje tradi-
cijo in urejanje pesnikove 
sobe. Projekt so si prizade-
vali urediti vse od pesniko-
ve smrti. K sreči je lastnica, 
ki je bila sicer Kocjančičeva 
služkinja, razumela po-
men tega prostora in je ni 
želela prodati komur koli. 
Tako so se pred tremi leti 
vendarle dogovorili in Me-
stna občina Koper je pros-
tor odkupila prav z name-
nom ureditve spominske 
sobe. Tako je prostor pos-
tal središče kulturnega do-
gajanja v kraju, je pripoved 
zaključil Udovič. 

Tik ob sobi so do-
mačini uredili poseben 
apartma, kamor vabijo 
umetnike na enomesečno 
ustvarjanje v Kubedu in 
okolici. Za zdaj gostijo le 
slovenske umetnike. Celo-
ten projekt sicer upravlja 
Zavod za mladino, kulturo 
in turizem Koper, doma-
čini poskrbijo le za ureje-
nost apartmaja in dobro 

počutje njegovih gostov. Zaradi epi-
demije in ukrepov proti njej se sicer 
z njimi v zadnjem času niso mogli kaj 
dosti družiti, je ob tem dodala Tanja 
Jakomin Kocjančič, a so že pripravi-
li program dejavnosti za v bodoče, 
saj želijo ohranjati in razvijati boga-
to kulturno tradicijo kraja, podobno 
kot je to počel že sam pesnik Alojz 
Kocjančič. Ena osrednjih želja je pri-
rediti vsakoletni dogodek ob pesni-
kovem rojstnem dnevu – 20. maju. 
Lahko bi šlo za literarni večer ali 
predstavitev kakšnega umetnika, 
saj jih je v okolici kar nekaj. Jakomin 
Kocjančičeva je omenila le nekatere, 
kot so kipar in slikar Jože Pohlen iz 
Hrastovelj, slikar Arduin Hrvatin iz 
Šmarij ali operna pevka Ksenija Vida-
li, ki je doma prav v Kubedu. Razmi-
šljajo tudi o koncertih zborovske ali 
klasične glasbe. Skupaj z Društvom 
slovenskih pisateljev želijo v projekt 
Slovenska pisateljska pot, ki povezu-
je domače kraje avtorjev iz Sloveni-
je ter zamejstva, vključiti tudi Alojza 
Kocjančiča in Kubed. 

Unikaten prevod dokumenta iz 11. stoletja s prvo 
omembo Kubeda.

V spominski sobi Alojza Kocjančiča so 
razstavljeni številni predmeti in kolo, ki 
ga je pesnik redno uporabljal.

Vas z razgibano zgodovino 
Kubed je slikovita vas na robu Šavrinskega 
gričevja, prvič omenjena v letu 1067, ko je 
z darilno pogodbo cesar Henrik IV. kraj po-
daril freisinški škofiji. Od 13. stoletja dalje 
je bila vas del utrjenega obrambnega pasu 
okoli koprskega ozemlja. V 15. stoletju so jo 
Benečani še utrdili za potrebe obrambnega 
tabora. Tam so 7. avgusta 1870 pripravili ta-
bor, na katerem se je zbralo približno 4.000 
Istranov, ki so zahtevali Zedinjeno Slovenijo, 
uvedbo slovenskega jezika v šolah in uradih 
ter znižanje davkov. 14 let kasneje je vas do-
bila svojo čitalnico, še štiri leta kasneje so 
ustanovili Pevsko in bralno društvo Skala. V 
Kubedu je od leta 1851 delovala šola in kljub 
velikemu fašističnemu nasilju se je sloven-
ska beseda ohranila. Med drugo svetovno 
vojno je v vasi delovala partizanska šola, ku-
rirji pa so imeli stalno javko. Nemška vojska 
je 2. oktobra 1943 vas požgala, danes na tis-
te čase spominjata dva spomenika. 
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V Pobegih so obnovili 
narodni dom iz 
začetka 20. stoletja

Domačini, večinoma posestni-
ki, so 31. januarja 1895 v Pobegih 
ustanovili Posojilno in konzumno 
društvo, katerega osnovni namen 
je bil pomoč lokalnim kmetom pri 
nakupu zemlje, semen in strojev. 
Do leta 1903 so bili najemniki pro-
storov, nato so se odločili za na-
kup zemljišča. Skupno 54 članov 
društva, med katerimi je bilo tudi 
nekaj okoliških kmetov iz Bertokov 
in Svetega Antona, je s posojilom, 
za katero so zastavili svoje premo-
ženje, željo tudi uresničilo. Na svo-
jem so postavili narodni dom, je 
pripoved začel Igor Pečarič, doma-
čin, čigar pradedek je bil prvi pred-
sednik društva: »Bil je razgledan 
človek in tudi ostali so dobro ve-
deli, da je združevanje moči dobro, 
saj so na tak način pomagali sebi in 
eden drugemu. V domu sta bili go-
stilna in plesna dvorana, začeli so 
tudi z bralnim društvom. Časopi-
sov in knjig je bilo takrat malo, bili 
so težko dosegljivi, branje v sloven-
ščini pa se jim je zdelo pomembno. 
Informacije niso bile za vsakim 
vogalom kot danes. Tik pred prvo 
svetovno vojno so postavili še za-
družno vinsko klet. Z veliko volje so 
preživeli obe svetovni vojni, čeprav 
je bilo posebej pod fašizmom zelo 

težko. Pomagali so majhnim kme-
tijam, da niso propadle, a so se 
nekateri morali zaradi takratnih 
zakonov vpisati v fašistične organi-
zacije. Bili so sicer zavedni Slovenci, 
vendar so le na tak način lahko vo-
dili društva.«

Krajevna skupnost Pobegi - Čežarji je primestna krajevna skupnost z značil-
nostmi podeželja. Čeprav gre za področje, kjer se ljudje tradicionalno ukvar-
jajo s kmetijstvom, predvsem vinogradništvom, oljkarstvom in pridelovanjem 
vrtnin, je število prebivalcev v zadnjih 50 letih zelo naraslo. Številni so si tu na-
mreč postavili domove in hodili na delo v bližnji Koper. Krajani so ponosni na 
svojo preteklost, predvsem na Posojilno in konzumno društvo Pobegi ter naro-
dni dom, ki so ga postavili prav člani omenjenega društva. O tem smo se pogo-
varjali s predsednico Sveta KS Pobegi - Čežarji Orjano Ugrin in Igorjem Pečari-
čem, pravnukom enega od ustanoviteljev društva.

Narodni dom v uporabi kraja-
nov in društev 
Ob vsem povedanem velja po-
udariti, da je bil narodni dom v 
tistih burnih časih pomemben 
dejavnik z vidika gospodarske-
ga, kulturnega in družbenega 
življenja tega okolja, je povedala 
Orjana Ugrin, predsednica Sveta 
KS Pobegi - Čežarji. Da se je vrnil 
in ostal v lastništvu krajevne 
skupnosti, je zasluga dolgole-
tnih prizadevanj krajanov. Ti so 
zaslužni za to, da je stavba danes 
takšna, kot je. Skupaj z Mestno 
občino Koper so dom obnovili in 
ga vračajo v uporabo krajanom 
in društvom. Pritličje je že ob-
novljeno, v njem so urejeni več-
namenska dvorana, kuhinja in 
sanitarije, prav tako je sanirana 
fasada s streho. Zdaj je na vrsti 
prvo nadstropje, za kar je MOK 
že obljubila sredstva, poudarja 
Ugrinova, tam pa bodo prostore 
za svoje dejavnosti dobila doma-
ča društva in organizacije. Po-
membno je, da bo narodni dom 
deloval povezovalno za kraj in 
znova postal pomembno stičišče 
za krajane, je zaključila predse-
dnica sveta krajevne skupnosti.

Zgodbo naših krajev so med 
pogovorom in obujanjem spominov 
obogatili domačinka Majda Santin, 
pravnuk enega od ustanoviteljev 
društva Igor Pečarič in predsednica 
sveta KS Pobegi - Čežarji Orjana Ugrin.

Spominska tabla ustanoviteljem društva 
na pročelju stavbe narodnega doma.

Obnovljena stavba narodnega 
doma, kjer je bil sedež Posojilnega 
in konzumnega društva.
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Društvo prenehalo delovati po 
priključitvi cone B Jugoslaviji 

Društvo je prenehalo delovati 
v letu 1954, ko je nova oblast za-
čela ustanavljati zadruge. Pečarič 
meni, da dejstvo, da so bili lastni-
ki društva večinoma posestniki, 
ni bilo dobro sprejeto. Še bolj je 
bilo moteče članstvo nekaterih v 
fašističnih organizacijah, čeprav 
druge izbire niso imeli. Društvo 

je bilo ukinjeno, njegovo premo-
ženje pa je leta 1955 prešlo na ta-
kratno Kmetijsko zadrugo Pobegi 
- Čežarji. Oblast je sicer obljubila 
poplačilo vsega dela in imetja, a 
se je zatikalo. Vendar je nekaterim 
ljudem, predvsem domačinom na 
vodilnih položajih, po letih truda 
vsaj nekaj uspelo dobiti nazaj od 
države. Tako je Socialistična zve-
za delovnega ljudstva, druga naj-

pomembnejša družbenopolitična 
organizacija v takratni Jugoslaviji, 
del premoženja prepisala na leta 
1979 ustanovljeno prostovoljno 
gasilsko društvo v Pobegih. Šele 
leta kasneje je to prešlo v last Kra-
jevne skupnosti Pobegi - Čežarji. 
V zadnjem času so krajani stavbo 
obnovili in ji zdaj skušajo vdahniti 
novo življenje. 

Časovni razvoj PGD Pobegi - Čežarji
Prostovoljno gasilsko društvo Pobegi - Čežarji je bilo ustanovljeno 21. apri-
la 1979. Že v prvem letu delovanja se je njegovo članstvo močno povečalo, 
leto kasneje pa so dobili prvo intervencijsko vozilo. V letu 1982 je bil končan 
postopek pridobivanja vse potrebne dokumentacije in PDG je postalo lastnik 
prostorov bivšega konzumnega društva. Postali so uporabniki celotne stavbe 
in garažnih prostorov, torej nekdanje plesne dvorane. Tako so prišli do lastnih 
prostorov in leta 1986 vendarle začeli gradnjo težko pričakovanega novega 
gasilskega doma. Leta 1995 so postali tudi pravni lastniki vsega premoženja 
in prostorov. Objekt narodnega doma s pripadajočim dvoriščem so leta 2000 
po dolgotrajnih pogajanjih in razmišljanjih odstopili krajevni skupnosti. 
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Zdravstveni dom Koper je od konca septembra bogatejši za nove am-
bulantne prostore v stanovanjsko-poslovnem kompleksu Zeleni park 
2. Poleg razvojne ambulante, ki je tam zaživela pred dvema letoma, 
po novem delujejo tudi ambulanta fizioterapije, ultrazvoka, dispan-
zerja za ženske, antikoagulantna ambulanta, Zdravstvenovzgojni 
center in Center za duševno zdravje odraslih, ki so v zadnjih letih de-
lovali na različnih lokacijah v mestu in okolici. Na novi lokaciji bo de-
lalo skupaj 39 zaposlenih, od tega bodo v Centru za duševno zdravje 
odraslih v prihodnje zaposlili osem novih.

Zdravstveni dom Koper 
z novimi prostori 

Nove prostore v stano-
vanjsko-poslovnem kom-
pleksu Zeleni park 2 sta 
s slavnostnim prerezom 
traku namenu predala 
koprski župan Aleš Bržan 
in direktor Zdravstvenega 
doma Koper Igor Hrvatin.

»Za kakovostno in ce-
lovito zdravstveno oskrbo 
naših občank in občanov 
ter drugih uporabnikov 
potrebujemo dvoje – zdrav-
nikom in medicinskemu 
osebju zagotoviti najbolj-
še možne delovne pogoje 
in opremo ter jim ob tem 
nuditi tudi vso potrebno 

podporo, uporabnikom pa 
na enem mestu zagotoviti 
čim več različnih storitev, 
od zdravstvene nege in 
pomoči do strokovnega 
posvetovanja in preventiv-
nih programov,« je v svo-
jem nagovoru ob predaji 
prostorov povedal župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan. Po mnenju 
župana je to osnovno 
vodilo občine pri iskanju 
najustreznejše lokacije za 
nov zdravstveni dom, ki 
bi ga lahko v prihodnjih 
letih uredili na območju 
Za Barko.

Potrebe po kakovostni in dostopni zdra-
vstveni oskrbi so vse večje, vendar jim v 
koprskem zdravstvenem zavodu skušajo sle-
diti. Veseli so, da jim je uspelo pridobiti pro-
gram Centra za duševno zdravje odraslih, ki 
je predvideval osem novih zaposlitev, v pri-
hodnje se nadejajo vzpostaviti še Center za 
duševno zdravje otrok. Kot uspeh si štejejo 
tudi pridobitev polnega programa ultrazvo-
ka, ki so ga zdaj izvajali le dvakrat tedensko, 
združitev obeh dispanzerjev za ženske, v pri-
hodnje pa si želijo nadgraditi še program fizi-
oterapije. »Delamo tudi na strokovnem kadru, 
ki ga povsod primanjkuje, saj je ta ključen za 
zagotavljanje celostne in kakovostne zdravstve-
ne oskrbe za naše občane in uporabnike.«

Izpolnjena obljuba župana
»Konec leta 2019 nam je koprski župan oblju-
bil, da bo občina zagotovila dodatne prosto-
re in svojo obljubo je izpolnil. Želim si, da bi 
se uresničila tudi tista o novem zdravstve-
nem domu oziroma centru, ki bi pod eno 
streho združeval vse programe in dejavnosti, 
tako kurativne kot preventivne,« je ob odpr-
tju novih prostorov izpostavil direktor Zdra-
vstvenega doma Koper Igor Hrvatin. 
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Boljši logistični pogoji
Strokovna vodja ZD Koper dr. Ljubica Kolan-
der Bizjak v združevanju zdravstvenih pro-
gramov vidi številne pozitivne učinke: »Selitev 
zdravstvenih programov na enotno lokacijo 
pomeni boljše logistične pogoje, lažja nado-
meščanja v primeru odsotnosti, pa tudi več 
strokovnosti, saj se na skupni lokaciji medi-
cinsko osebje dnevno srečuje, si izmenjuje iz-
kušnje in mnenja, se med seboj posvetuje. To 
je ključno za napredek v naši stroki.« Ob tem 
je izpostavila program Centra za duševno 
zdravje odraslih, ki bo prinesel drugačno, bolj 
celostno obravnavo pomoči potrebnih. Poleg 
zdravnikov, specialistov psihiatrije, bodo na-
mreč storitve in pomoč nudili še klinični psi-
holog, psiholog, medicinske sestre, socialna 
delavka in delavna terapevtka.

Pogled v nove prostore Zdravstvenega doma Koper v Zelenem 
parku 2.
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Človek ima ob vašem delu 
občutek, da vas pogled v 
preteklost veliko bolj za-
nima kot pogled v priho-
dnost?

»Nisem zaman zgo-
dovinar. Zgodovinarji se 
ukvarjamo s preteklostjo 
in tudi sam sem se ukvar-
jal s širokim spektrom 
zgodovinskih tem in ob-

dobij, zavedajoč se, da ne izha-
jam iz tega prostora, zato sem ga 
moral postopno spoznavati skozi 
lastne raziskave in študij. Fakul-
teta mi je dala neko splošno zna-
nje, splošen zgodovinski okvir, kot 
umetnostnemu zgodovinarju pa 
še vpogled v kulturno dediščino, 
zlasti beneškega obdobja, ki je glo-
boko zaznamovalo mestna jedra 
Kopra, Izole in Pirana. Poglobljena 

Pogovor s častnim občanom Mestne občine Koper Salvatorjem Žitkom 

znanja so prihajala postopoma, skozi lasten 
študij in ravno delo v Pokrajinskem muzeju 
v Kopru mi je omogočilo sistematično spo-
znavanje ožjega in širšega okolja oziroma 
nepremične in premične kulturne dedišči-
ne.«

Kakšni so vaši spomini na leta v Pokrajin-
skem muzeju, bil je skorajda vaš drugi dom?

»Prevzeti vodenje take institucije ni 
bilo preprosto. V muzej sem prišel po de-
setih letih pedagoškega dela na gimnaziji in 
je zame predstavljal velik izziv. Čakalo me je 
zelo angažirano delo, morda ne toliko pove-
zano z administracijo, ki se ji, seveda, nisem 
mogel izogniti, nisem pa želel strokovnega 
dela prelagati zgolj na kolege, muzejske 
kustose. Vedno sem želel biti tudi strokov-
ni vodja, tisti, ki po strokovni plati vodi in 
usmerja ustanovo. Z lastnim zgledom, pisa-
njem in raziskovanjem sem želel dati pečat 
in prepoznavnost ustanovi, ki sem jo vodil 
skoraj 25 let.«

Poleg vodenja muzeja ste veliko tudi pisali. 
Kaj žene človeka, ki ima rad zgodovino in 
dela na takem področju, da toliko piše?

»Pogosto izhajam iz misli uglednega 
francoskega zgodovinarja Françoisa Fure-
ta, ki je v svojem delu z naslovom »Minule 
iluzije. Esej o komunistični ideji 20. stoletja« 

»Ta prostor je v preteklosti 
dihal drugače kot danes.«
Na kulturnih straneh občinskega glasila v tokratni številki gostimo 
Salvatorja Žitka, profesorja in zgodovinarja, ki je letos prejel naziv 
častnega občana Mestne občine Koper. Rojen v Metliki je osnovno 
šolo končal v Črnomlju in se nato leta 1957 s starši preselil v Koper. 
Po končani gimnaziji je odšel na študij zgodovine in umetnostne 
zgodovine na ljubljansko Filozofsko fakulteto ter se vrnil v Koper, 
kjer se je za krajši čas zaposlil v tedanjem Mestnem arhivu, nato je 
desetletje poučeval na koprski gimnaziji in kasneje več kot 20 let vo-
dil Pokrajinski muzej. Po opravljenem doktoratu je nekaj let preda-
val na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. 
Čeprav v zadnjih letih ne živi v Kopru, temveč v Portorožu, je ostal 
na mesto zelo navezan, saj je, kot pravi, Koper mesto njegovega od-
raščanja, intelektualnega zorenja in nenehnega vračanja.

Z lastnim zgledom, pisanjem in raziskovanjem je Žitko dal neizbrisen 
pečat in prepoznavnost Pokrajinskemu muzeju Koper, ki ga je zelo 
uspešno vodil skoraj 25 let.
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(Pariz, 1995) zapisal, da ga ne preseneča, če 
intelektualci sledijo duhu svoje dobe, pač pa 
ga veliko bolj preseneča, če se temu duhu 
podredijo, namesto da bi času, v katerem 
delujejo, vtisnili svoj pečat. Tak pečat sem 
želel vtisniti tudi sam, a v mojem poklicu to 
najlažje narediš s pisanjem in objavljanjem 
svojih prispevkov. Bodisi z razpravami, raz-
pršenimi po revialnem tisku, ali pa z obšir-
nejšimi deli oziroma monografijami.«

Zgodovinarji, pa ne le oni, hitro lahko pride-
jo v konflikt z razvojem in modernimi časi. 
Takšen problem ima tudi Koper. Kako bi po 
vašem kar najbolje uravnotežili bogato zgo-
dovino in nujno potreben razvoj?

»Ko sem ob neki priložnosti pripravil 
krajšo definicijo Kopra, sem zapisal, da je to 
»mesto kontrastov, številnih zgodovinskih 
reminiscenc, minule slave in plemenite le-
pote«. Že če pogledamo njegovo današnjo 
urbano podobo in se zazremo v oba nebotič-
nika na Belvederju, zaznamo ta kontrast, ki 
pač kaže na neko obdobje, na nesporazum 
oziroma neupoštevanje urbanega izročila. 
Koper je, kot rečeno, tudi mesto neštetih 
zgodovinskih reminiscenc, o čemer bi lahko 
napisal cel traktat. Tretja definicija ga ozna-
čuje kot mesto minule slave. Koper – Caput 
Histriae – Capodistria, je bil namreč skozi 
stoletja, zlasti pod Benetkami, prestolnica 
beneške Istre. Od obdobja oglejskih patriar-
hov pa do konca Beneške republike (1797) 
so ga označevali kot prestolno mesto in mu 
posvečali posebno pozornost. Ni slučajno v 
nekem dokumentu beneškega senata iz 15. 
stoletja v latinskem jeziku napisano laskavo 
priznanje: Capodistria est principale mem-

brum quod habemus in Istria. Če-
trta definicija Koper označuje kot 
mesto plemenite lepote. Ta se kaže 
na mnogo palačah in cerkvah v 
simbiozi med beneško gotiko in re-
nesanso, pa tudi v razkošni baročni 
dekoraciji. Za spoznanja o drago-
cenosti koprske kulturne dedišči-
ne je bil v širši javnosti potreben 
daljši čas in nenehno opozarjanje 

na vrednote, ki bi lahko 
za Koper predstavljale 
tudi prvovrstno turistično 
promocijo. To mesto ima 
pač izjemno kulturno de-
diščino, na kateri bi bilo 
vredno razvijati kulturni 
turizem, to pa zahteva te-
meljitejšo zaščito in ure-
ditev mestnega jedra.«

Naziv častnega občana je zgodovinarja presenetil 
Naziv častnega občana je velika čast, ki je prof. Žitko ni pri-
čakoval. Ugledni zgodovinar to osebno razume kot rezultat 
dozorevanja in kritičnejšega razmišljanja sredine, v kateri je 
vrsto let živel in ustvarjal. »Kolikor sem pogledal za nazaj, so 
bili prejemniki v glavnem s področja gospodarstva, šolstva 
ali zdravstva. Sem verjetno eden prvih, ki je to visoko prizna-
nje dobil s področja humanistike, znanosti in kulture, kar je 
zame nekakšen pozitiven premik v sfero, ki je bila v prete-
klosti nekoliko zapostavljena. Tako sem to občutil, čeprav 
so tisti časi, kar je popolnoma razumljivo, dajali prednost 
predvsem ekonomskemu razvoju. Takrat je bilo pač treba na 
tem območju polagati temelje gospodarske infrastrukture, 
šolstva in zdravstva, kultura ter varstvo kulturne dediščine 
sta tako prišla na vrsto šele kasneje,« pove prof. Žitko.
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V Skladišču Libertas lahko med 24. septembrom in 15. oktobrom 
obiščete festival IZIS, ki ga organizira Kulturno izobraževalno dru-
štvo PiNA. Letošnja edicija festivala sledi osrednji temi, ki temelji 
na proučevanju podnebne krize v prihodnosti oziroma njenega 
vpliv na naša obmorska mesta. 

Libertas gosti festival 
IZIS 2200 UND3R

Letošnji naslov festi-
vala IZIS 2200 UND3R ni 
uganka, ki naj bi jo obisko-
valec razvozlal, temveč 
pomenljivo napoveduje, 
kaj lahko obiskovalec na 
festivalu pričakuje. Na 
podlagi znanstvenih po-
datkov lahko domneva-
mo, da bo morska gladi-
na leta 2200 (čez slabih 
osemdeset let) tri metre 
višje kot danes. Po teh 
napovedih bo skladišče 
Libertas pod vodo. Obi-
skovalec festivala se lah-
ko sprehodi v futuristični 
napovedi podvodne pri-
hodnosti skladišča. 

»Po najbolj optimi-
stičnih napovedih fizika 
dr. Matjaža Ličerja iz Na-
cionalnega inštituta za 
biologijo se bo do leta 
2200 srednje morje v Se-

vernem Jadranu namreč dvignilo 
za tri metre, frekvenca poplavljanja 
pa bo neprekinjena, vsakodnevna,« 
pove Karlo Hmeljak, avtor uvodne 
besede kataloga IZIS 2200 UND3R, 
in doda: »Po eni strani so v umetni-
ška dela letošnje edicije prevedene 
posledice podnebnih sprememb, 
ki se dogajajo ta trenutek, po drugi 
strani pa svet, ki bo nastopil, oziro-
ma podvodno okolje, ki bo hranilo 
spomin na današnji svet.«

Letošnji program ponuja dva-
najst intermedijskih instalacij, štiri 
delavnice in en performans. Obi-
skovalci se lahko v prostoru sen-
zorično prepustijo zaznavanju 
povezave med novomedijsko vizu-
alno umetnostjo, tankočutnostjo in 
okoljsko trajnostjo. Del letošnjega 
programa bo izveden tudi v novem 
koprskem laboratoriju HEKA.

Več informacij o instalacijah in 
programu si lahko preberete na po-
vezavi www.festival-izis.org. 

Laboratorij na presečišču umetnosti in znanosti
V amfiteatru za Areno Bonifika (Cesta Zore Perello Godina 3) v Kopru je z 
začetkom oktobra svoja vrata odprl laboratorij na presečišču umetnosti in 
znanosti HEKA. Novonastali laboratorij Kulturno izobraževalnega društva 
PiNA temelji na konceptu družbene znanosti. Predstavlja prostor za pove-
zovanje in sodelovanje umetnikov, raziskovalcev, obrtnikov, podjetnikov, 
mladih in vseh, ki delujejo in raziskujejo na področjih okolja, zvoka, svetlobe 
in izobraževanja. 
Rdeč nit, ki povezuje področja dela laboratorija, je spoprijemanje s podneb-
no krizo in njenimi posledicami, vodilo dela laboratorija in njegove ekipe pa 
je zavest, da imajo tehnologija, umetnost in gospodarstvo vedno učinek na 
posameznika in družbo. Laboratorij bo za javnost v prihodnje odprt med 
delavnicami, večjimi dogodki in dnevi odprtih vrat, na katerih bo obiskoval-
cem na voljo vodena predstavitev delovanja laboratorija.

www.festival-izis.org

Festival sodobne in intermedijske umetnosti IZIS /
Festival of Contemporary and Intermedia Art IZIS /
Festival d’arte contemporanea e intermediale IZIS 

24.9.–15. 10. 2021
Libertas Koper / 
Libertas Koper / 
Libertas Capodistira
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kot na racionalnosti. Odločila sem 
se in odšla. Stvari so se zgodile, hitro 
sem vedela, kaj si želim. In če želiš ne-
kaj doseči, moraš temu posvetiti vse 
svoje življenje. 

Vas je globin morja kdaj strah?
Morskih globin se ne bojim, saj 

sem radovedna in rada raziskujem. 
Sicer pa je priprava, o kateri sva go-
vorila, ključnega pomena. Da se lah-
ko sploh potapljaš v take globine, 
moraš pripraviti celega sebe, tako 
fizično kot mentalno. Strah je eden 
izmed dejavnikov, ki porabi veliko ki-
sika. Imeti moram tako močno vero 
in samozavest v to, kar počnem, da 
strahu praktično ni. Ko se potopim, 
ne smem razmišljati o tem, da mi ne 
bo uspelo. Tudi razmišljanje porabi 
ogromne količine kisika. Ko se človek 
potaplja, mora čim manj razmišlja-
ti. Ne sme razmišljati o treh korakih 
vnaprej, ampak mora biti maksimal-
no prisoten. 

Ima Alenka Artnik meje?
Če razmišljaš o tem, ali meje obsta-

jajo, si jih boš ustvaril. Um je tisto, kar 
določa meje, velikokrat si ne upamo 
pogledati onkraj. Morda se tudi zato 
ukvarjam s tem športom, ki mi omo-
goča pogled onkraj tega predala, ki 
nas dejansko omejuje. Mejo bom 
spoznala takrat, ko si jo bom iz neke-
ga razloga sama postavila. 

V turškem mestecu Kaş se pripravljate 
že dober mesec. Ste zadovoljni s pote-
kom priprav? 

S pripravami, ki potekajo že od me-
seca februarja, sem zelo zadovoljna. 
Treniram v tistih krajih, kjer je to mo-
goče. Letos sem se pripravljala pred-
vsem na Karibskem otočju, saj so 
bili Filipini, kjer sicer treniram, zaradi 
epidemije koronavirusa zaprti. Tek-
ma v Turčiji, ki me čaka, bo dejansko 
zaključek letošnje sezone. Tekme se 
zelo veselim, mogoče še bolj tega, da 
se bom končno vrnila domov. 

Kako močno pogrešate dom? Kaj naj-
bolj pogrešate?

Koper je moj dom, to se ne bo ni-
koli spremenilo. Pogrešam svoj Mar-
kovec, pogrešam pogled na morje. 
Mogoče še najbolj pogrešam občutek 
doma, Kopra. Tudi ko sem v Sloveniji, 
nisem doma, ampak treniram v pre-
stolnici. Manjka mi ta energija, ki je 
prisotna v našem Kopru. 

Kako zahteven šport je potapljanje na 
vdih? 

Je izjemno zahteven šport, saj 
samo fizična priprava ni dovolj. Tudi 
način naše telesne priprave se razli-
kuje od drugih športnikov, specifika 
je, denimo, v zadrževanju zraka. Ko se 
potapljamo, ne dihamo. Veliko trenin-
gov moramo posvetiti temu, da smo 
lahko dlje časa pod vodo. V trenutku, 
ko se nivo kisika v telesu toliko spu-

sti, človek omedli. Temu se moramo 
izogniti, telo moramo natrenirati na 
tak način, da se navadi na nizko raven 
kisika v telesu. Posebnost je tudi pri-
tisk, ki na 122 metrih znaša približno 
13 barov. Normalno telo se v take glo-
bine ne more spustiti, ne da bi se poš-
kodovalo. Pomemben del predsta-
vljajo tudi dihalne vaje, pred potopom 
moramo zajeti čim več zraka. Ta zrak 
pa je ključen pri izenačevanju, ki je še 
en izjemno zahteven element. Po-
datek, da je na taki globini utrip srca 
zgolj 20-krat na minuto, dovolj pove. 

Pomemben vidik vsakega športa pred-
stavlja psihološka priprava. Koliko psi-
hologije je prisotne v vašem športu? 

Veliko. Prav mentalni del je naj-
bolj specifičen del tega športa. Na 
koncu igra ta vidik najbolj pomembno 
vlogo. Športnik lahko vse tisto, kar sva 
omenila, izpili, a psihološki element je 
ključen. 

Je potapljanje na vdih vaš način življe-
nja?

Zagotovo. Vse svoje življenje posve-
čam treningu, tekmam, nastopom. Vi-
deli bomo, kako dolgo bo še tako. Ko 
sem se odločila, da bom kovčke prip-
ravila in odšla, je bila prva destinacija 
Egipt. Takrat sem se potapljala na glo-
bini 40 metrov, niti sanjala nisem, da 
sem lahko tako dobra v tem športu. 
Moja odločitev o tem, da se odpravim 
po svetu, je temeljila bolj na intuiciji 

Človek riba, kraljica morskih globin, morska deklica … Vse to je Alenka Artnik, koprska športnica, ki bo letos dopol-
nila 40 let. Potapljanje na vdih je v popolnosti spoznala pred približno petimi leti. Od takrat dalje je nanizala izjemne 
uspehe in postavila številne rekorde. Pred meseci je na Long Islandu na Bahamih še izboljšala svetovni rekord in se 
potopila kar 122 metrov globoko. Ta mesec jo čaka svetovno prvenstvo v Turčiji, kjer bo nastopila z dvema plavutma. 

Ko se potaplja, ne razmišlja o strahu 
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Na olimpijskih igrah v Tokiu je barve Slovenije zastopalo tudi pet Koprčank in Koprčanov. Za njihovo borbenost 
in vrhunske uvrstitve sta ob vrnitvi športnikov iz dežele vzhajajočega sonca Mestna občina Koper in Športna 
zveza Koper pripravili veličasten sprejem na Titovem trgu.

Župan Mestne občine Koper Aleš Bržan v družbi koprskih olimpijcev.

Koprske olimpijske junake 
pozdravila množica športnih 
navdušencev

Koprski športni ju-
naki Vlatko Čančar, Gre-
gor Hrovat, Špela Po-
nomarenko Janič, Anja 
Osterman in Veronika 
Macarol ter Pirančanka 
Tina Mrak so se v družbi 
navijaških skupin Dva-
najsti Kopra in Tifozi 
sprehodili skozi mesto 
do Titovega trga, kjer so 
jih pričakali navdušeni 
navijači, za odlično vz-
dušje pa je poskrbela 
glasbena skupina Ge-
dore.

Uradnega sprejema se 
je udeležil tudi župan Mestne 
občine Koper Aleš Bržan, ki se 
je športnikom zahvalil za izjem-
ne rezultate in uspehe. Jadralki 
Veronika Macarol in Tina Mrak 
sta tekmovanje razreda 470 na 
olimpijskih igrah v Tokiu končali 
na odličnem petem mestu, kaja-
kašici Špela Ponomarenko Janić 
in Anja Osterman pa sta se iz Ja-
ponske vrnili z uvrstitvama na 17. 
in 20. mesto. Slovenski košark-
arji, med katerimi sta bila Vlatko 
Čančar in Gregor Hrovat, so se 
uvrstili na izjemno četrto mesto.
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Navijaški skupini Dvanajsti Kopra in Tifozi sta v navijaškem duhu koprske junake pospremili skozi mesto do Titovega trga.

Koprski športniki so imeli veliko dela, saj so po uradnem delu sprejema delili številne avtograme.

Koprski olimpijci niso mogli prikriti ganjenosti ob pogledu na množico 
obiskovalcev, ki jih je pričakala na osrednjem trgu.

Unikatno navijaško vzdušje na 
koprskih ulicah.
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La Biblioteca centrale 
Srečko Vilhar di 

Capodistria: pilastro di 
dialogo interculturale, 

promozione e tutela della 
lingua e storia italiana

Venne impiegato un bibliotecario il 
cui compito era anche quello di sal-
vare il prezioso materiale in lingua 
italiana delle ex biblioteche civiche, 
conventuali e private, confiscato 
dall’amministrazione nazionale su-
bito dopo la Seconda guerra mon-
diale. Caporeparto dal 2013 è Ivan 
Marković, che tra i tanti traguardi 
rileva la sala di lettura dedicata a 
Fulvio Tomizza, uno dei più illustri 
scrittori e intellettuali della CNI. “Si 
è voluto rendere omaggio alla sua 
figura, ma anche creare un punto 
di incontro tra gli appartenenti alla 
minoranza italiana e la maggioran-
za, tra le scuole ecc. Le serate lette-
rarie, la ricca offerta di libri e riviste 
sono un ponte tra i cittadini, tra le 
varie culture e l’appartenenza na-
zionale. Particolarmente importan-
te per l’identità della CNI è la sezio-
ne di Storia Patria perché conserva 

Punto di riferimento 
è il Reparto italiano in Via 
della Callegaria istituito 
negli anni ’80 su iniziativa 
della Comunità Autoge-
stita della Nazionalità Ita-
liana perché l’offerta dei 
libri per gli appartenenti 
alla CNI era molto scarsa. 

documenti e materiale di illustri capodistria-
ni che hanno lasciato un’impronta nella cit-
tà. Un lavoro, questo, fatto ampiamente già 
dalla mia predecessore Amalia Petronio con 
il recupero del fondo librario della biblioteca 
Besenghi ed altre iniziative che hanno con-
tribuito alla tutela del patrimonio storico e 
alla riconoscibilità della componente italiana 
autoctona in Slovenia. Significativo è stato 
inoltre il sostegno finanziario del progetto 
europeo di cooperazione transfrontaliera 
Jezik Lingua dell’Unione Italiana perché ci ha 
consentito di catalogare e presentare le pub-
blicazioni in modo decoroso” – afferma Mar-
ković. Pilastro di questa realtà è il Salotto del 
libro italiano in Via Župančič inaugurato nel 
2010 sempre grazie al progetto Jezik Lingua 
finalizzato alla presentazione e promozione 
dei lavori editi dalla CNI. In esso opera l’Info 
libro, frutto della collaborazione tra la Comu-
nità Autogestita della Nazionalità Italiana di 
Capodistria e la Biblioteca Srečko Vilhar. “È 
un progetto ad ampio raggio perché destina-

70 anni fa nasceva la biblioteca pubblica slo-
vena e con essa la Srečko Vilhar di Capodistria, 
benché le sue origini risalgano ai primi anni del 
XIX secolo (per l'esattezza il 12 settembre 1808 
su decreto del Consiglio municipale). Lunghis-
sima e ricca la galleria di progetti che si sono 
susseguiti in questi 7 decenni: tra gli aspetti più 
importanti è l’attenzione per la Comunità Nazio-
nale Italiana (CNI) non solo nell’offerta di libri, 
riviste ecc., ma anche con progetti dedicati agli 
asili e alle scuole, con eventi di carattere cultu-
rale e scientifico-divulgativo. 

Ivan Marković, bibliotecario responsabile del reparto 
italiano in Via della Callegaria.

La sala di lettura nel reparto italiano dedicata allo scrittore istriano 
Fulvio Tomizza.
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gazione: voglio citare l’audiolibro, 
realizzato in collaborazione con il 
giardino d’infanzia Delfino Blu di 
Capodistria per l'ora del racconto, 
oppure le letture guidate con le 
scuole elementari” – afferma Da-
vid Runco, direttore della Srečko 
Vilhar, richiamando l’attenzione 
sulla necessità di coinvolgere i 
bambini per farli crescere a contat-
to con la lingua e la cultura italiana. 
“Siamo fieri dei risultati raggiunti 
in particolare nell’ultimo anno e 
mezzo perché nonostante i divieti 
imposti dalla pandemia, si è riusciti 
a mantenere il contatto con l’uten-
za tramite l’abbonamento digitale 
a tutti i maggiori quotidiani, riviste 
e ad altre risorse. Il servizio è stato 
inoltre esteso a tutti gli altri comuni 
bilingui. Altro aspetto per noi gra-
tificante è il coinvolgimento degli 

appartenenti alle altre nazionalità: un me-
todo che si è rivelato molto proficuo è sta-
ta l’estensione delle favole ai bambini della 
maggioranza. Questo contribuisce a colmare 
la mancanza di conoscenza e utilizzo della 
lingua italiana. L’interesse è stato notevole 
e proseguiremo su questa strada, anche con 
concorsi letterari” – conclude Runco. 

to a tutte le fasce di età: 
infatti i materiali vanno 
dai classici libri in forma 
cartacea sino agli e-book 
e alle riviste elettroniche. 
L’introduzione del digitale 
è stata particolarmente 
significativa per la divul-

Volumi in lingua italiana disseminati in più 
punti della città
La Biblioteca centrale di Capodistria conta ol-
tre 30.000 volumi in lingua italiana dissemina-
ti in più punti della città: nel reparto di Storia 
Patria e dei beni librari (nella sede centrale in 
piazza Brolo), nel reparto di italiano attivo dal 
1986 in Via della Callegaria, nel Salotto del li-
bro in Via Župančič inaugurato nel 2010 e sei 
anni dopo, l’Infolibro. Un notevole numero di 
volumi è a disposizione anche nella Biblioteca 
per ragazzi in Via Verdi e in quella itinerante. 

David Runco, direttore della 
Biblioteca Centrale "Srečko 
Vilhar" di Capodistria.

TEHNOMARKET TI PODARJA LETNI ABONMA Ž.U.R.D.

Z nakupom v trgovni Tehnomarket v mesecu oktobru sodelujete v žrebu, kjer lahko 
osvojite sezonsko karto za ogled tekem Ž.U.R.D.

- jeklene strešne kritine
- izolacijski paneli
- žlebovi in komplet odtočni sistem
- spajalni in pritrdilni material
- strešna okna

- natur in barvne pločevine
- izdelava obrod po meri
- preoblikovanje pločevin
- polikarbonati
- termoizolacije

TEHNOMARKET
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PGD Osp z novimi vozili ob 40. obletnici delovanja
Prostovoljno gasilsko društvo Osp je ob 40. obletnici 
delovanja postalo bogatejše za tri nova vozila – vo-
zilo za prevoz moštva, poveljniško vozilo in vozilo za 
gašenje gozdnih požarov, ki bodo služila opravljanju 
gasilskega poslanstva. Upanje, da bi gasilske vredno-
te postale univerzalne, je ob tej priložnosti poudarila 
tudi podžupanja Jasna Softić. 

Župan podelil priznanja krvodajalcem jubilantom in 
vitezom krvodajalstva
Župan Aleš Bržan je krvodajalcem jubilantom in vitezom 
krvodajalstva podelil priznanja, saj se številke njihovih da-
rovanj zapisujejo s trimestno številko. Deset krvodajalcev 
je prejelo priznanje Vitez krvodajalstva za stokrat darova-
no kri, medtem ko je plemenito dejanje več kot stokrat 
opravilo kar šest vitezov krvodajalstva. Posebno priznanje 
za 160-krat darovano kri je prejel Iztok Vidmar.

V Kopru odprli častni konzulat Madžarske
Mreža konzularnih predstavništev v slovenski Istri se je 
poleti dodatno okrepila. V pisarnah palače Fontico na Trgu 
Brolo je zaživel konzulat Republike Madžarske, ki bo skrbel 
za krepitev medsosedskih odnosov med državama. 

Razstava o razsvetljenstvu krasila Malo ložo
Mala loža je avgusta gostila razstavo Razsvetljenstvo. Giu-
seppe Tartini, Gian Rinaldo Carli in kultura v 18. stoletju. 
S skupnimi močmi sta jo pripravila koprsko italijansko 
središče Carlo Combi in skupnost Italijanov Santorio San-
torio ob 300. obletnici rojstva Gian Rinalda Carlija in 250. 
obletnici smrti Giuseppeja Tartinija. Ogledal si jo je tudi 
podžupan Mestne občine Koper in predsednik Skupnosti 
Italijanov Koper Mario Steffè.

Župan mladim simbolično predal ključ Verdijeve ulice 
V sklopu festivala PFF Mladi je župan Mestne občine Ko-
per Aleš Bržan mladim ustvarjalcem pred Gledališčem 
Koper simbolično predal ključ Verdijeve ulice in jim s tem 
zaupal kulturno dogajanje na ulici. Projekt namreč mladim 
umetnikom ponuja možnosti predstavljanja produkcij širši 
javnosti, s čimer pridobivajo dragocene izkušnje in odzive 
občinstva iz prve roke že v času študija.

Z delegacijo iz Celovca o dejavnostih na področju 
pametnih mest
V Kopru se je na obisku mudil podžupan Celovca Alois 
Dolinar z delegacijo, sprejela sta jih župan Aleš Bržan 
in podžupan Janez Starman. Na vljudnostnem obisku 
je tekla beseda o možnostih sodelovanja na področju 
vzpostavljanja pametnih mest. Prišli so do zaključka, da 
bi lahko tovrstno sodelovanje v prvi fazi razvijali v smeri 
e-mobilnosti. 
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MOK prejela priznanje za 20-letno sodelovanje v 
Evropskem tednu mobilnosti 
Mestna občina Koper je prejela priznanje za 20 let ak-
tivnega izvajanja dejavnosti v sklopu Evropskega te-
dna mobilnosti in prispevek k udejanjanju trajnostnih 
prometnih praks v Sloveniji. Priznanje je prevzela po-
džupanja Jasna Softić, ki je izrazila zadovoljstvo, da 
je koprska občina med najbolj aktivnimi na področju 
mobilnosti.

V Šmarjah okronali kralja refoška
V Šmarjah so Ludvika Nazarija Glavino okronali za kralja refo-
ška, ki je z refoškom Santomas Antonius 2015 slavil na letoš-
njem ocenjevanju refoškov ob Prazniku refoška v Marezigah. 
Kronanja se je udeležila koprska podžupanja Olga Franca. 

KS Za gradom ponosna na ureditev prostora ob zna-
menju sv. Marka
Mestna občina Koper je poleti v sodelovanju s Krajevno 
skupnostjo Za gradom predala v uporabo enega od manjših 
infrastrukturnih projektov, s katerimi izboljšuje bivalne po-
goje občanov. Prebivalci Markovca so se razveselili urejene 
okolice ob znamenju sv. Marka. Končna vrednost naložbe 
znaša 30 tisoč evrov, od tega je MOK prispevala 21 tisoč, 
devet tisoč evrov pa KS Za gradom. Župana je na Markovcu 
pričakala množica občanov in se mu zahvalila, da je po dol-
gih letih s strokovnimi službami prisluhnil njihovi želji.

Kultni kiosk K67 iz New Yorka v Koper
Po dolgem bivanju v New Yorku kultni kiosk K67 svoje novo 
življenje zdaj živi na Ukmarjevem trgu v Kopru, s tem pa je 
v mesto prinesel nove programske vsebine. Prepoznavni 
kiosk enega najpomembnejših slovenskih ustvarjalcev na 
področju industrijskega oblikovanja Saše Mächtiga bo Uk-
marjev trg krasil do 20. decembra. 

Majski salon tokrat v znamenju kipov in risb
Kiparske stvaritve Majskega salona so med 25. junijem 
in 1. septembrom krasile koprske mestne ulice in trge, 
medtem ko je drugi del razstave v obliki risb in skulptur 
gostilo nekdanje skladišče soli Libertas. Navdušenja nad 
kreacijami ni skrival niti župan Aleš Bržan, ki si je med 
prvimi ogledal izdelke kar 107 sodelujočih umetnikov. 

Mednarodna pasja razstava v Koper privabile 
številne obiskovalce
Letošnja prestižna mednarodna razstava psov ISTRA 
2021 je v Koper pripeljala nekaj več kot tri tisoč štiri-
nožnih prijateljev in številne radovedne obiskovalce, 
ki so želeli pobliže spoznati 200 različnih pasem, tudi 
takih, ki so pri nas zelo redke. 
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Na partnerskem in poslovnem podro-
čju ne bo dolgočasno. Na dnevnem 
redu bodo pogovori, dogovori, pogaja-
nja in iskanje skupnih ciljev. Če želite v 
svoj vsakdan uvesti pomembno spre-
membo, bodo zdaj odprte vse možnos-
ti, da do tega pride. Podpore ne boste 
prejemali le od družine in prijateljev, 
temveč tudi od neznancev. Proti koncu 
leta boste lahko izbirali, kaj želite početi 
v svojem življenju in s kom. Resničnost 
bo presegla vaša pričakovanja.

Bolj kot se boste ukvarjali z drugimi, 
manj časa vam bo ostajalo za stvari, ki 
so zares pomembne. Napočil bo trenu-
tek, ko boste morali sprejeti pomembno 
odločitev. Priporočljivo je, da počakate 
vsaj do 20. oktobra, saj bo od takrat da-
lje marsikaj preprostejše. V ljubezni bo 
nujno iskati kompromise, nič ne bo tako 
črno ali belo, kot se vam bo morda zdelo. 
Novembra in decembra boste imeli bolj-
še pogajalsko izhodišče, zato dogovore 
raje sklepajte takrat. 

Brez taktiziranja ali pretiranega načrto-
vanja se boste znašli na pravem kraju ob 
pravem času. Oktober bo čudovit za ures-
ničitev vaših želja. Usmerite svojo energi-
jo in čas v uresničitev konkretnega cilja, 
saj imate zdaj vse možnosti, da do tega 
pride brez nepotrebnih zavlačevanj. V 
družbi boste zanimiv sogovornik, ki ga je 
zelo prijetno poslušati. Pomoč šibkejšim 
bo notranje bogatila predvsem vas. Ok-
rog 22. bo v ljubezni nekaj zelo nejasno, 
zato se takrat ne odločajte po navdihu. 

Nesoglasja z družinskimi člani ali skrbi 
v povezavi z domom vam lahko do za-
četka novembra povzročajo tak stres, 
da boste imeli več prebavnih težav. Čas, 
ki ga boste namenili svoji sprostitvi, bo 
najboljša investicija v zdravje. Od par-
tnerja boste želeli veliko pozornosti in 
skupnih aktivnosti, vendar bo to lažje 
izvedljivo od druge polovice jeseni da-
lje. Oktobra se izogibajte pogajanjem v 
zvezi z denarjem, saj bi lahko potegnili 
krajši konec.

Odnos z osebnim ali poslovnim par-
tnerjem bo v veliki meri prestavljal od-
nos, ki ga imate sami s seboj. Od neko-
ga boste pričakovali veliko, vendar si to 
lahko daste tudi sami. Okrog 16. okto-
bra lahko pride do ugodne rešitve neke 
težave ali dogovora, po katerem se vam 
bo odvalil kamen od srca. Novembra bo 
vaša prisotnost v družini še bolj nujna 
kot običajno. Bližnjim boste rade volje 
stali ob strani, vaši nasveti bodo upo-
števani, a ne brez pregovarjanj. 

Soočali se boste s konkretnimi stvarmi, 
ki jih bo treba reševati sproti. Pri tem 
boste uspešni, saj vas vaša pragmatič-
na dejanja ne bodo pustila na cedilu. 
Pridobivali boste koristne informacije 
za delo, nekateri izmed vas bodo celo 
dobili želeno službo. V tem času lahko 
veliko naredite za svoj videz in izbolj-
šanje telesne kondicije. Uravnotežena 
prehrana v kombinaciji z redno vadbo 
vam lahko v kratkem času prinese odlič-
ne učinke.

V ljubezni boste marsikomu zanimivi, 
kar lahko vzbudi nekaj ljubosumja. Pov-
sod, kjer se boste pojavili, bo vaša priso-
tnost sprejeta z zanimanjem. Vaš šarm 
bo v jesenskih mesecih poudarjen in 
niso izključene nove ljubezni, ki se lahko 
pojavijo čez noč. V družbi somišljenikov 
boste še posebno blesteli in izmenjavali 
pametne izkušnje. Nekateri izmed vas 
lahko vidno pridobijo ugled, s tem pa 
bodo povezane tudi boljše možnosti za 
finančno rast.

Čeprav vam bo jasno, kaj bi želeli nare-
diti, tega še ne bo možno izvesti na na-
čin, kot bi želeli. V tem času je predvsem 
priporočljivo, da pripravljate podlage. 
Boljše kot si boste postlali, lepše boste 
čez čas ležali. Na finančnem področju bo 
prišlo do več izdatkov od načrtovanih, 
vendar si zaradi tega nikar ne belite gla-
ve. V začetku oktobra boste tako pove-
zovalni, kot niste bili že zelo dolgo. V ne-
čem boste prepoznali skupni cilj in druge 
navduševali k temu, da ga dosežete.

Če nameravate zamenjati vozilo, lahko 
v tem času naletite na dobro priložnost. 
Na vseh področjih bo ključno sodelova-
nje, največkrat pa boste vi tisti, ki boste 
sprejemali odločitve za vse. Dragi ose-
bi boste pričarali nepozabno doživetje. 
Kar bo osrečevalo vaše bližnje, bo pogoj 
tudi za vašo srečo. Do dragih oseb bos-
te zelo radodarni, tako materialno kot 
moralno. Dajali boste ogromno, a s tem 
ogromno tudi prejemali. 

Napočil bo čas ključnih dogovorov za fi-
nance. Pri tem vam bodo v veliko pomoč 
nasveti izkušene osebe. Novembra in 
decembra boste delali velikopotezne na-
črte, nekateri od teh bodo lahko uresni-
čeni takoj. S kančkom diplomacije lahko 
pridobite več, kot mislite, da vam pripa-
da. Pomembno bo, da delujete v duhu 
sodelovanja. Družinski odnosi vas bodo 
osrečevali, tudi v ljubezni vas čakajo lepa 
presenečenja.

V marsikateri situaciji boste edini, ki je 
lahko kos problemu. Nagnjeni boste k 
premišljenim dejanjem in preverjanju in-
formacij, zato vas bodo vsi še bolj spoš-
tovali. S tistimi, ki jim ni do konstruktiv-
nega dialoga, ne boste zapravljali preveč 
časa. V oktobru se vam bo porodila 
marsikatera dobra ideja, vendar jo bo v 
naslednjih mesecih težje uresničiti. Potr-
pežljivost bo mati modrosti.

Vsakršno situacijo boste razumeli, še 
preden se bo zgodila. Vaša intuicija 
bo zelo močna in jasne vam bodo tudi 
stvari, ki jih v osnovi ne razumete. Na 
osebnem področju se boste morali gle-
de nečesa opredeliti. Vse, kar bo vezano 
na finance, opravite skrajno razumno, 
da se v nadaljevanju ne boste ukvarjali s 
popravljanjem napak. V tem času boste 
pridobili ogromno novega znanja. Izko-
ristite to za stvari, ki so vam pomembne. 
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Nagradna križanka

Pravilno izpolnjeno geslo julijske križanke je Libertas. Izmed vseh prispelih dopisnic smo izžrebali pet nagrajennk 
(Verica Pavlovič iz Kopra, Ivanka Leček iz Škofij, Eva Zlatar iz Gračišča, Giliola Vojvoda iz Marezig in Anka Pavšič 
iz Šmarij), ki bodo prejele priročno brisačo. V tokratni številki časopisa bomo med vsemi prispelimi in pravilno 
izpolnjenimi gesli križanke izžrebali pet nagrajencev, ki bodo prejeli brisačo za dom ali plažo. Nagrajence bomo 
objavili v prihodnji številki in jih obvestili po pošti. Pravilno izpolnjeno geslo križanke nam na dopisnici pošljite 
do 15. novembra na MESTNA OBČINA KOPER, VERDIJEVA 10, 6000 KOPER s pripisom »za nagradno križanko«. 



PIAGGIO MP3 500
Prvi trikolesni skuter, ki je za vedno 
spremenil urbano mobilnost.
www.piaggio.com

Akcijske cene PIAGGIO MP3:
MP3 300 = 7.199 €

MP3 400 BUSINESS = 8.799 €
MP3 400 SPORT = 8.999 €

MP3 500 SPORT ADVANCED = 9.990 €

PIAGGIO CENTER KOPER
Dolinska cesta 1i, 6000 Koper
T: 05 / 625 01 52

PIAGGIO CENTER LJUBLJANA
Kajuhova ulica 32D, 1000 Ljubljana
T: 01 / 439 69 02


