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uvodnik

Sodim med tiste, ki nas tudi v srednjih letih še 
vedno očara toplina božično-novoletnih prazni-
kov, čas novega začetka, upanj in lepih obetov, 
predvsem pa nekajdnevnega oddiha od vseh sla-
bih misli in skrbi, ki nas bremenijo v dolgem letu. 
Naredili smo že vse napake, ki smo jih letos lahko, 
in ničesar več ne moremo popraviti. Prav nič nas 
ne ovira, da se vsaj ob izteku leta zares sprostimo 
in uživamo v stvareh in čustvih, ki bi sicer vedno 
morala imeti prednost v naših življenjih.

Čeprav ob morju božič nikoli ni bil bel, je bil 
zame vedno lep. Njegovo resnično sporočilo me je 
očaralo, še preden je iskanje duševnega miru pos-
talo zapravljanje časa, zapravljanje pa čas iskanja 
duševnega miru. Še pred kitajskimi lučkami in še 
preden so vznožja umetnih novoletnih jelk prekrili 
pisani paketi plastičnih igrač ter druge nepotreb-
ne navlake, ki prej ali slej konča v smeteh. Božič je 
zame lep zaradi občutkov, ki jih ni mogoče kupiti. 
Navdihujejo me zmaga svetlobe nad temo, naša 
sposobnost empatije, sočutja in usmiljenja, naša 
hvaležnost za dobroto v ljudeh. 

A že drugo leto zapored bomo prisiljeni v novo 
leto vstopiti brez posebnega pompa. Ne bomo 
iskali družbe in človeške topline, saj ni zaželeno, 
da dihamo isti zrak. Še ena majhna zmaga za vse, 
kar nas razdvaja. Ne, virusa tudi v teh prazničnih 
dneh ne bomo mogli odmisliti. Lahko pa se odloči-
mo, da tega dragocenega časa ne bomo zapravljali 
za slabo voljo in valjenje krivde za porušen način 
življenja z ene strani političnega spektra na drugo. 
Politiki vseh barv so le začasni upravniki skupnosti 
in jih vedno lahko zamenjamo. 

Svoje misli usmerimo k ljudem, ki si zaslužijo 
naše lepe misli. Svojim najbližjim, svojcem, prija-
teljem, vsem, ki potrebujejo našo oporo in nam jo 
vračajo. Pomislimo tudi na izčrpane zdravstvene 
delavke in delavce, ki jih v novem letu čakajo nove 
bitke za naša življenja. Najlepšo misel sočutja pa 
prihranimo za svojce naših rojakov, ki so boj z vi-
rusom izgubili. 

Naj nas letošnji prazniki spomnijo, da lahko 
vsak dan postane dan, ko smo naredili nekaj dob-
rega. Želim vam, da bi se z vsemi izzivi prihodnjega 
leta spoprijeli z nasmehom na obrazu. Ovire zato 
ne bodo nič nižje, jih boste pa lažje premagali. 

Alojz Petrovčič
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Pogovor z županom Mestne občine Koper Alešem Bržanom

Politika, ki deli, sebe ohromi

Gospod župan, izteka se 
še eno leto, ki si ga bomo 
zapomnili pa ostrih proti-
koronskih omejitvah in ovi-
rah v javnem življenju.

Upam, da bodo spo-
mini na omejitve zbledeli 
čim prej in da si bomo leto 
2021 zapomnili predvsem 
kot leto investicijskega 
preboja v Kopru. Mislim, 
da občina še nikoli v svoji 
zgodovini ni vodila toli-
ko naložb hkrati in imela 
hkrati odprtih toliko grad-
bišč. Zidamo in prenav-
ljamo šole, gradimo novo 
garažno hišo, urejamo 
parke, prenavljamo avto-
busno postajo, kulturne 
spomenike, urejamo ces-
te, pločnike, postavljamo 
plezalno steno, uspešno 
saniramo zemeljske plazo-
ve in podore, izvedli smo 
niz projektov participativ-
nega proračuna, od igrišč, 
ozelenitev in razsvetljav 
do razglednih točk. Čeprav 
nas dušijo maske, občina 
diha s polnimi pljuči. 

Pa vendar ne moremo mimo virusa, ki 
je v tem mesecu pokvaril že kar nekaj 
občinskih načrtov. Nekatere praznič-
ne prireditve ste morali odpovedati, 
nekatere preseliti ali omejiti, čez noč 
so se zaprle tudi priljubljene stojnice 
z gostinsko ponudbo na Titovem trgu. 
Kako komentirate to sedanje stanje?

No, epidemija je povzročila veli-
ko več škode kot le delno pokvarjen 
veseli december. Pri tem ne mislim 
le na posledice za naše telesno in 
duševno zdravje, izgubljene delov-
ne ure in zapravljene poslovne ter 
osebne priložnosti. Tudi cene so 
podivjale. Predvsem cene energen-
tov, živil, nepremičnin in storitev v 
gradbeništvu, ki se sooča s hudim 
pomanjkanjem delovne sile in grad-
benih materialov. Zagotovo so priza-
devanja za omejitev širjenja okužb 
nujna, mislim pa, da nisem edini, 
ki ugotavlja, da je nekatere izmed 
omejitvenih ukrepov čedalje težje 
razumeti in sprejeti. Verjetno tudi 
ne pomaga dejstvo, da vladne odlo-
čitve praviloma naknadno razveljavi 
ustavno sodišče.

Zelo sem ponosen, da je Koper 
znal stopiti skupaj, ko je bilo to naj-
bolj potrebno, ob samem začetku 

epidemije, ko smo si s svojo solidar-
nostjo, odločnostjo in vztrajnostjo 
kupili dovolj časa, da so prve poši-
ljke cepiv prispele v naše domove 
upokojencev, še preden je vanje vdrl 
virus. Izkazalo se je, da smo s tem 
rešili veliko življenj. 19 mesecev kas-
neje, ko že imamo vsem dostopno 
cepivo in učinkovito zdravilo za bo-
lezen covid-19, ko je stik z virusom 
že uspešno premagalo več sto tisoč 
naših rojakov, pa bi že morali nare-
diti kakšen bolj konkreten premik 
k normalizaciji razmer. Koprčanke 
in Koprčani smo se zelo izkazali kot 
borci proti virusu, nočemo pa postati 
njegovi ujetniki.

Bi po vašem mnenju torej smeli v 
novo leto vstopiti brez dodatnega za-
ostrovanja ukrepov?

Predvsem menim, da ljudje 
zelo slabo sprejemajo in spoštujejo 
omejitve, ki se nanašajo na gibanje 
in zadrževanje na prostem, kjer je 
verjetnost okužb bistveno nižja kot 
v zaprtih prostorih. Zavedam se, da 
je k nam prišla nova, še bolj kužna 
različica virusa in da je naš zdra-
vstveni sistem že zdaj na robu svojih 
zmogljivosti. Tudi zato smo ta me-
sec v Kopru uvedli dodatne termine 
cepljenja in poskušamo narediti vse, 
da bi se ljudje zaščitili sami. Ampak 
vzrok za izredne razmere ni samo 
nova bolezen. Zdravstvo je bilo pri 
nas še pred epidemijo verjetno naj-
bolj kritičen in problematičen druž-
beni podsistem. Pretresale so ga 
korupcijske afere, čakalne vrste so 
bile nedopustno dolge, v času zdra-
vstvene krize pa so se posledice tega 
stanja prenesle na vse ostale naše 
dejavnosti, od šolstva do gospodar-
stva.

V zadnjih dveh letih sem spoz-
nal zelo veliko naših zdravstvenih 
delavk in delavcev in sem resnično 
ponosen nanje. Izjemne ljudi ima-
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mo v naših zdravstvenih ustano-
vah. Požrtvovalne, humane, z vsem 
srcem predane svojemu delu in 
poslanstvu. Od sebe dajejo vse in še 
več, kot bi smeli od njih pričakovati, 
odpovedala je politika, ki že tri dese-
tletja dopušča postopno razkrajanje 
zdravstvenega sistema, zato ni poš-
teno, da se zdaj neodgovornost oči-
ta ljudem, ki si želimo samo čim bolj 
normalno življenje.

… v katerega sodi tudi decembrski 
brule na Titovem trgu?

Zavod za mladino, kulturo in 
turizem Koper je razpis za oddajo 
stojnic na Titovem trgu pripravil in 
izpeljal zakonito, gostinci so svojo 
dejavnost odprli in izvajali zakoni-
to, je pa vmes nastalo nekaj zme-
de zaradi vladnega odloka, ki naj bi 
zahteval zaprtje stojnic. Probleme 
imamo, ker slovenski zakon o na-
lezljivih boleznih ni usklajen z usta-
vo, in preseneča me, da si slovenski 
parlament sredi boja z nalezljivo 
boleznijo te uskladitve ni zastavil za 
svojo prvo nalogo. Nisem pa prese-
nečen. Ustavno sodišče je recimo že 
leta 2018 odločilo, da je v neskladju 
z ustavo tudi zakon o referendumu, 
in naložilo državnemu zboru, da to 
neskladje odpravi v roku pol leta. Pa 
ga še vedno ni na dnevnem redu in 
nosilci oblasti v referendumski kam-
panji v praksi še vedno ne moremo 
zagovarjati svojih stališč. Referen-
dum je človekova pravica in prepri-
čan sem, da bi jo moral državni zbor 
obravnavati prednostno. Zaradi ne-
ustavnosti tega zakona je bila okr-
njena tudi javna razprava o usodi 
urbanega središča Barka, o kateri so 
oktobra odločali občanke in občani.

Nad izidom referenduma pa se verje-
tno ne pritožujete?

Občankam in občanom sem 
hvaležen za izkazano podporo, 
predvsem pa za potrditev mojega 
zaupanja vanje. Že ob razpisu refe-
renduma sem izrazil prepričanje, da 
imajo dovolj zdravega razuma, da se 
bodo znali odločiti tudi brez moje-

ga posebnega prepričevanja. Vesel 
sem, da je zaključek nesrečne sage 
o Toncityju tako odločno podpisan 
tudi z glasovi volivk in volivcev. Pre-
dolgo je trajala in mestu res ni bila 
v ponos.

Še zlasti spodbudno pa je bilo, 
da se je v to referendumsko kampa-
njo aktivno vključila koprska mladi-
na. Pogrešal sem njihov glas na poli-
tičnem prizorišču in upam, da ga bo 
tako jasno slišati tudi v prihodnje.

Nasprotniki stanovanjske gradnje na 
tem območju trdijo, da so bili občani 
zavedeni in niso razumeli, o čem gla-
sujejo …

Ljudje se pogosto ne strinjamo 
in s tem ni nič narobe. Ravno naspro-
tno. Soočanje različnih stališč, kresa-
nje mnenj in tudi kakšna bolj burna 
razprava o pomembnih vprašanjih 
nas vse bogati. Težava nastane, ko 
se začne podcenjevanje drugače 
mislečih, kot je recimo takšna razla-
ga referendumskega izida, ki jo na-
vajate. Občanke in občani z drugač-
nim mnenjem niso neumni in niso 
naši sovražniki, ampak sogovorniki, 
ki morajo imeti naše spoštovanje, ne 
zaničevanje.

Menim sicer, da smo raven 
javnega dialoga in politične kulture 
v Kopru v zadnjem obdobju precej 
dvignili in se več pogovarjamo ter 
manj kričimo. Bi pa bilo vse veliko 
lažje, če bi nam tudi državna politi-
ka s svojim diskurzom in ravnanjem 
dajala zgled, ne pa izkoriščala in celo 
poglabljala razlik med nami. Politika, 
ki ljudem grozi, jih straši in deli, na 

koncu sebe ohromi. Ko sama sebi 
onemogoči sklepanje kompromisov, 
nastopi diktatura večine. To pa ni 
prava demokracija, to ni prava pot 
naprej.

Razprava o ureditvi urbanega središ-
ča Barka je morda odprla za Koper še 
bolj pomembno temo, in sicer hudo 
pomanjkanje stanovanj. Se morda 
kaj premika tudi na tem področju?

Kot so nam v referendumski 
kampanji zelo jasno sporočili naši 
mladi, je stanovanjska stiska v Ko-
pru resna in še zlasti zanje nepo-
štena. Razlogov za to je sicer več, 
ne moremo pa skrivati, da občina v 
preteklosti ni dovolj vlagala v nepro-
fitno gradnjo. Zato je naš stano-
vanjski sklad v sodelovanju z repu-
bliškim stanovanjskim skladom že 
julija objavil razpis za gradnjo dveh 
od treh večstanovanjskih objektov s 
skupno 122 javnimi najemnimi sta-
novanji na območju Nad Dolinsko. 
Upali smo, da bi gradnjo lahko za-
čeli že letos, a zaradi novih razmer 
v gradbeništvu, ki jih je povzročila 
epidemija, na razpis skladov ni pri-
spela niti ena sama ustrezna prijava 
gradbenih podjetij. Postopek je bilo 
treba ponoviti, izbor izvajalca del je 
v teku, gradnja pa se bo začela in 
predvidoma tudi zaključila prihod-
nje leto. Skupaj bodo v novi soseski 
zrasle tri večstanovanjske stavbe s 
166 dvosobnimi, trisobnimi in štiri-
sobnimi stanovanji, velikimi med 50 
in 90 kvadratnih metrov, ki bodo v 
celoti ustrezala potrebam mladih 
družin.
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Omenili ste, da so bile letos na prvem 
mestu med investicijami nove šole.

Drži. Po zaključku lanskega šol-
skega leta smo izselili in izpraznili 
zdaj že nekdanjo osnovno šolo na 
Škofijah, stari montažni objekt po-
rušili in zdaj tam že poteka gradnja 
popolnoma nove, sodobne in zelo 
prostorne Osnovne šole Oskarja Ko-
vačiča Škofije. Kar nekaj polemik je 
bilo pred tem o smiselnosti takšne 
naložbe in razmišljanj o morebitni 
cenejši obnovi starega objekta. Med 
rušitvenimi deli se je izkazalo, da je 
bila odločitev za novogradnjo pra-
vilna, saj je bil štiri desetletja star 
objekt nekdanje šole popolnoma 
dotrajan in v celoti neprimeren za 
izvajanje pouka. V novi šoli bo tudi 
knjižnica, odprta za vse krajanke in 
krajane, hkrati bomo poskrbeli še za 
novo prometno ureditev okolice. 

Ob tem smo že začeli tudi grad-
njo novega trietažnega prizidka k 
objektu Osnovne šole Dušana Bor-
dona v Semedeli. Ena izmed večjih 
koprskih šol, ki se je že kar nekaj 
časa spopadala s prostorsko stisko, 
bo tako dobila kar 600 kvadratnih 
metrov nujno potrebnih novih po-
vršin. V prizidku bo poleg učilnic 
tudi prostor za novo knjižnico in 
zobozdravstveno ordinacijo. Priz-
idek je zrasel tudi ob Osnovni šoli 
Dekani, kjer smo izvedli temeljito 
prenovo dotrajane kuhinje, hkrati 
pripravljamo projektno dokumenta-

cijo za novo, prostornejšo telovadni-
co Osnovne šole Šmarje. 

Po vseh stiskah, ki so jih imeli 
naši otroci v času šolanja na daljavo, 
se jim kmalu vsaj s prostorsko stisko 
v šolah ne bo treba več spoprijemati.

Pri naložbah v izobraževanje se 
s temi projekti še ne bomo ustavili. 
Skupaj z Ministrstvom za izobraže-
vanje, znanost in šport v prihodnjih 
letih načrtujemo celovito obnovo 
objekta Collegio dei nobili, v kate-
rem delujeta Osnovna šola Pier Pa-
olo Vergerio il Vecchio in Gimnazija 
Gian Rinaldo Carli z italijanskim uč-
nim jezikom.

Veliko pozornosti namenjate tudi 
parkirnim hišam. Eno ste že odprli, 
gradnja druge je v teku.

Predvsem veliko pozornosti 
namenjamo ureditvi prometa, česar 
pa ni mogoče narediti, če najprej ne 
zagotovimo ustreznega prostora za 
avtomobile. Z gradnjo parkirnih hiš 
osvobajamo prostor za ljudi. V Par-
kirno hišo Belveder smo preselili 
avtomobile iz mestnega središča, s 
parkirno hišo P + R Sonce pa bomo 
v urbanem središču Barka pridobili 
prostor za gradnjo popolnoma nove-
ga, dovolj prostornega in enostavno 
dostopnega zdravstvenega centra, 
v katerega bomo lahko preselili vse 
zdravstvene dejavnosti, ki so zdaj 
razdrobljene na različnih lokacijah 
po celem mestu. Prva naloga vsake 

prometne rešitve je zmanjšati števi-
lo nepotrebnih potovanj z osebnimi 
avtomobili. To lahko dosežemo z 
ustrezno infrastrukturo, boljšim pro-
storskim načrtovanjem in učinkoviti-
mi alternativnimi oblikami potovanj. 
Sam dajem prednost trajnostnim 
oblikam mobilnosti. Veliko občank in 
občanov niti ne opazi, da se v Kopru 
zdaj premikamo tudi s pomočjo son-
ca. Tri električne avtobuse Kurjere, 
ki so se lani pridružile manjšim elek-
tričnim Kurjercam, namreč napajajo 
tudi sončni paneli. Občina bo tudi v 
prihodnje spodbujala projekte zele-
ne preobrazbe, kot je gradnja sonč-
nih elektrarn na javnih objektih. 

Ko govoriva o zeleni preobrazbi mes-
ta, ne moreva mimo dveh novih veli-
kih parkov v mestu. Ste prepričani, da 
gre za pravi naložbi v pravem času?

Vsako mesto potrebuje parke, 
da prebivalke in prebivalce varujejo 
pred neugodnimi vplivi urbanega 
okolja, in zdaj jih urejamo zato, ker 
jih naše mesto v preteklosti ni ime-
lo dovolj. Imajo pa parki v Kopru še 
dodatno vlogo, in sicer predstavljajo 
pomemben dejavnik naše turistične 
ponudbe. Že izvedena prva faza ob-
morskega parka med ustjem Bada-
ševice in Žusterno je k nam privabila 
številne nove goste in prispevala k 
temu, da smo v letu 2021 dosegli tu-
ristični rekord. Še nikoli v zgodovini 
mesta nas ni obiskalo in pri nas pre-
nočilo toliko gostov kot letos. Koper 
je postal tudi zmagovalec tekmova-
nja v gostoljubnosti in urejenosti 
krajev po Sloveniji Moja dežela – 
lepa in gostoljubna v kategoriji večjih 
mest, prejeli smo tudi okoljski znak 
Slovenia Green Destination Gold. 
Verjamem pa, da lahko turistični 
rekord porušimo že prihodnjo se-
zono, ko bomo naložbo v obmorski 
park zaključili z ureditvijo dodatnega 
zalivčka s prodnatim dostopom do 
morja in novimi zasaditvami. 

Vendar pa so parki le del zgod-
be o zeleni preobrazbi mesta. Letos 
smo na različnih lokacijah v urba-
nem okolju posadili skoraj 300 novih 
dreves, s katerimi smo izboljšali in 
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polepšali življenje ljudi. Več kot sto 
dreves so občanke in občani Mestne 
občine Koper pravzaprav posadili 
sami, v okviru participativnega pro-
računa, ko so predlagali in izglasova-
li projekta Drevo, kamor le lahko in 
Odtis prihodnosti. To hkrati dokazu-
je, da smo v resnici pogrešali več ze-
lenja v svojem okolju, in potrjuje, da 
je projekt participativnega proraču-
na pri nas zaživel tako, kot sem upal. 
Nobenega dvoma ni več, da skup-

nost napreduje hitreje, bolj uravno-
teženo in bolj pravično, če lahko ljud-
je aktivno in neposredno sodelujejo 
pri sprejemanju odločitev.

Ali občina sploh lahko vzdrži takšno 
eksplozijo novih investicij?

Ne samo to, naš investicijski 
zagon se bo prihodnje leto še ok-
repil. Za uresničenje naložb bomo 
letos odšteli približno 30 milijonov, 
načrtovani obseg investicij v letu 

2022 pa presega 51 milijonov evrov, 
pri čemer bo naš najvišji izdatek iz-
gradnja kanalizacije na poselitvenih 
območjih Bertoki, Škofije in Hrvatini 
v višini 15,7 milijona evrov. Gre za 
res pomembno naložbo naše skup-
nosti, zato upam, da epidemiološke 
razmere ne bodo preveč posegle v 
sam potek gradnje, ki jo bomo začeli 
kmalu po novem letu.

Veliko obljub ste dali občankam in 
občanom v tem pogovoru. Imate za-
nje tudi kakšne želje?

Predvsem jim želim, da bi v 
skrivnostno novo leto 2022 vstopili 
polni optimizma. Imamo utemeljene 
razloge zanj. V Istri imamo navado, 
da hitro najdemo nekaj slabega tudi 
v dobrih zgodbah, zato je za nas še 
poseben izziv dati prostor lepim mis-
lim v življenju z omejitvami. Pa ni nič 
narobe, če si vsaj v teh prazničnih ča-
sih dovolimo, da nas objamejo topli-
na najbližjih, sreča in veselje. Želim 
vam najlepše praznike v najboljšem 
vzdušju in srečno novo leto. Ostanite 
zdravi, drage občanke in občani.
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Zelena luč za nova stanovanja na 
območju Urbanega središča Barka

Koprska občina 
objavila več razpisov

Po dolgoletnem 
prerekanju in pregrešno 
dragih sodnih bitkah je 
Mestna občina Koper lani 
z lastniki zemljišč na tem 
območju sklenila spora-
zum, v okviru katerega je 
omogočila gradnjo sta-
novanjske poslovne so-
seske, investitorji pa so se 
zavezali, da bodo umakni-
li vse tožbe proti občini in 
se odpovedali vsem od-
škodninskim zahtevkom. 
Še več, zavezali so se, da 
bodo zgradili manjše in 
nižje objekte od tistih, ki 
bi jih lahko zgradili, če bi 
s tožbo uspeli. Investitor-

Mestna občina Ko-
per je objavila več javnih 
razpisov s prijavnim ro-
kom do vključno 14. janu-
arja 2022. 
• Javni razpis za sofinan-

ciranje programov in 
projektov na področju 
socialnega varstva 

• Javni razpis za sofinan-
ciranje programov in 
projektov za otroke in 
mladino

ju je ob tem občina naložila, da kar 
45 odstotkov območja ostane ne-
pozidanega, z novo sosesko pa bo 
prišla tudi do ustrezne ozelenjene 
povezave med mestnim središčem 
in Škocjanskim zatokom.

S takšno rešitvijo pa ob spreje-
mu sporazuma ni soglašala skupi-
na občank in občanov, ki so se pod 
vodstvom nekdanjega župana or-
ganizirali v Civilno iniciativo Parka 
ne damo in odločitev o prihodnosti 
tega območja prenesli neposred-
no na občanke in občane, ki so 10. 
oktobra z 58,88 odstotka glasov na 
referendumu podprli občinske na-
črte in sprostili načrte za izgradnjo 
nove soseske s približno 400 novi-
mi stanovanji. 

• Javni razpis za sofinanciranje pro-
gramov in projektov društev in 
drugih ustanov, katerih delovanje 
spodbuja promocijo varstva okolja

• Javni razpis za sofinanciranje kul-
turnih programov ali projektov

• Javni razpis za sofinanciranje pro-
gramov in projektov društev in 
drugih ustanov, katerih delovanje 
spodbuja promocijo zdravja 

• Javni razpis za sofinanciranje pro-
gramov veteranskih organizacij 
in drugih društev ter združenj, ki 
niso predmet drugih razpisov

• Javni razpis za sofinanciranje pri-
reditev in promocijskih aktivnosti

• Javni razpis za sofinanciranje de-
lovanja turističnih društev

Investitorji nameravajo novo naložbo 
začeti čim prej in s tem nekoliko zmanjšati 
razkorak med ponudbo stanovanj v Kopru in 
povpraševanjem po njih. 

Letošnjo jesen v Kopru je zaznamovala živahna referendumska razprava o usodi zapuščenih zasebnih zemljišč na 
območju neuresničenega projekta Toncity, ki jih je Mestna občina Koper še v prejšnjem stoletju prodala investitorju 
za izgradnjo poslovno-stanovanjske soseske.
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Poslavljamo se od leta, ki je bilo v 
marsičem drugačno od preteklih. 
Nove razmere so prinesle tudi veliko 
dobrega. Razveselili smo se namreč 
številnih naložb, ki so jih občanke in 
občani sprejeli odprtih rok. Obnovili 
smo več odsekov cest, povečali kapa-
citete šole v Semedeli, namenu preda-
li dva ozelenjena mestna prostora za 
rekreacijo, svoja vrata pa je pred pole-
tjem odprla tudi priljubljena kavarna 
v središču mesta. 

Za nami je uspešno leto številnih 
naložb in projektov 

januar februar marec april maj junij

Pred poletjem smo sklenili celovito obno-
vo slemenske ceste na odseku med poko-
pališčem Sv. Brida in krožiščem v Kolom-
banu, v okviru te pa zgradili še kolesarsko 
in pešpot, uredili javno razsvetljavo ter 
obnovili vodovod. Od 1.425.435,73 evra 
vredne naložbe smo 215.928,46 evra pri-
dobili iz naslova Evropskega sklada za 
regionalni razvoj.

Še pred poletjem smo uspešno sklenili 
obnovo 130 metrov cestišča v Vegovi ulici 
v Semedeli, kjer smo zgradili manjkajo-
čo meteorno kanalizacijo in skupaj z Ri-
žanskim vodovodom Koper obnovili del 
vodovodnega omrežja. Da bi bil dostop 
za tamkajšnje stanovalce varnejši, v nas-
lednjih letih načrtujemo obnovo preosta-
lega dela ulice. 

Na Dolinski cesti v Olmu, od krožišča pri 
trgovini Hofer do priključka za Merca-
tor center, smo uredili manjkajoči del 
kolesarskega omrežja, za večjo varnost 
pešcev pa zgradili še pločnik in javno 
razsvetljavo. Ob tem smo na odseku 
Oljčne poti v Olmu zarisali piktograme 
»sharrow«, ki označujejo enakovredno 
souporabo vozišča kolesarjev in motor-
nih vozil. Vrednost naložbe je znašala 
165.059,41 evra, od katerih je 122.729,05 
evra nepovratnih sredstev Eko sklada. 

Mestna občina Koper je skupaj z upo-
rabniki zasnovala enega najsodobnejših 
rolkarskih poligonov pri nas, namenje-
nega rolkarjem, akrobatskim rolarjem 
in kotalkarjem ter kolesarjem BMX. Novi 
Skate park Koper se razprostira na skoraj 
900 kvadratnih metrih površine ob olim-
pijskem bazenu v Kopru in je razdeljen na 
tri sekcije z različnimi elementi ter med 
drugim omogoča organizacijo medna-
rodnih in državnih tekmovanj v različnih 
disciplinah. 

Maja letos smo namenu predali 466 par-
kirnih mest v trietažni podzemni parkirni 
hiši Belveder pod Muzejskim trgom, ki 
predstavlja prvi korak k celoviti prome-
tni ureditvi v mestnem jedru. V okviru 6,6 
milijona evrov vredne naložbe smo zožili 
del sprehajalne poti ob vhodu v gara-
žo in tako ustvarili pogoje za dvosmerni 
promet, v bližini pa uredili še krožišče in 
ga opremili z informativnim zaslonom o 
zasedenosti parkirne hiše. 

1 2 3 4 5 6
2021
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Pri končni zunanji ureditvi trga nad Parkir-
no hišo Belveder smo prisluhnili stanoval-
cem in namesto novih pozidav zasnovali 
zelen mestotvoren prostor. Pri tem smo 
upoštevali historični kontekst in se glede 
ureditve uskladili z Zavodom za varstvo 
kulturne dediščine. Nov mestni park z več 
kot 50 drevesi in dva tisoč grmovnicami, 
talnim vodometom z osvetlitvijo, stenskimi 
vodnimi slapovi in sodobno urbano opre-
mo je zasnovan tako, da nagovarja različ-
ne generacije uporabnikov, ki se v njem že 
družijo, srečujejo in preživljajo prosti čas. 

Nov je tudi dom Prostovoljnega gasilske-
ga društva Babiči. V okviru 443.797,25 
evra vredne rekonstrukcije smo objekt 
preuredili v trietažni, z dvema večna-
menskima prostoroma in shrambo v 
kletni etaži, veliko garažo za vozni park 
društva, garderobami, sanitarijami s 
tuši, pralnico, čajno kuhinjo in dvorano 
ter vetrolovom v pritličju, v mansardi je 
še prostor za komunikacije, druženje in 
sejno sobo. 

Poleti je v središču mesta v prenovlje-
ni preobleki svoja vrata znova odprla 
kultna mestna kavarna Loggia, ki s pe-
stro ponudbo pijače, dnevnih slaščic in 
prigrizkov nagovarja domače in tuje gos-
te. Da bi priljubljeno zbirališče Koprča-
nov čim prej znova zaživelo, smo poslovni 
prostor pred oddajo v najem prenovili, v 
njem uredili sistem ogrevanja in prezra-
čevanja, električno napeljavo in kanali-
zacijo. 

V letu 2020 smo namenu predali 906 kva-
dratnih metrov velik dvoetažni prizidek k 
Osnovni šoli Ivana Babiča - Jagra v Mare-
zigah, v katerem smo med drugim uredili 
dodatnih pet učilnic, knjižnico, multime-
dijsko učilnico, prostornejšo jedilnico in 
kabinete, le leto kasneje pa popolnoma 
prenovili še zunanje igrišče ob njem. Po-
vršino smo asfaltirali, na njej zarisali ve-
liko igralno polje za odbojko, nogomet 
in rokomet, v okviru tega še dve manjši 
za košarko in mali nogomet. Uredili smo 
tudi doskočišče za skok v daljino in krajšo 
trim stezo iz tartana. 

V letu 2021 se je sklenila rekonstrukcija 
ceste od središča vasi – placa do špor-
tnega parka Dekani, ki smo jo izpeljali 
v dveh etapah. Do marca smo obnovili 
prvih 258 metrov ceste, jo v celoti prep-
lastili in zamenjali 255 metrov vodovoda, 
poleti pa se lotili še celovite obnove in 
ureditve 260 metrov dolgega odseka na 
spodnjem delu. 

Nekdaj degradirano območje med 
ustjem Badaševice in Žusterno je danes 
sodoben in urejen urbani obmorski park 
z lično oblikovanimi zalivi in prodnatimi 
dostopi do morja. Večji del ureditve smo 
sklenili še pred poletno sezono, končno 
podobo pa bomo novemu parku nadeli 
do poletja 2022. 

7 8 9 10 11 12
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V leto 2022 bomo zakorakali ambiciozno

januar februar marec april maj junij

Gradnja kanalizacijskega omrežja v Bertokih, Škofijah in Hr-
vatinih ter na Moletu
V začetku leta 2022 se začenja gradnja kanalizacijskega omrež-
ja na poselitvenih območjih Bertoki, Škofije in Hrvatini (Čisto 
za Koper in Ankaran), v okviru katere bo Mestna občina Koper 
zgradila 25 kilometrov fekalne in nekaj manj kot štiri kilometre 
meteorne kanalizacije, 14 črpališč ter del nadomestnega vo-
dovoda. Vrednost naložbe znaša 15,7 milijona evrov, od tega 
bo 7.135.240,54 evra nepovratnih sredstev Evropskega kohe-
zijskega sklada, 1.259.160,09 pa sredstev Republike Slovenije. 
Začela se bo tudi gradnja kanalizacije na območju Moleta, ki je 
ocenjena na 1,1 milijona evrov.

Škofije bogatejše za ambulanto družinske medicine
V začetku leta 2022 bo v prostorih pri Stari pekarni na Škofi-
jah zaživela ambulanta splošne družinske medicine. V okviru 
celovite obnove je Mestna občina Koper preuredila notranjost 
prostora in ga prilagodila potrebam zdravstvene dejavnosti, 
uredila pa bo tudi njegovo zunanjost in okolico. Gradbena 
dela bodo sklenjena predvidoma konec januarja, ambulanta 
bo svoja vrata odprla marca. V prvi fazi bo delovala enkrat do 
dvakrat tedensko, bomo pa storitve sproti dopolnjevali in jih 
prilagajali dejanskim potrebam krajanov. 

Žalna ploščad s senčnico na mestnem pokopališču
Novo podobo bo v prihodnjem letu dobila tudi žalna ploščad 
na pokopališču Škocjan, ki bo uporabnikom prijaznejša in bolj 
dostopna. Da bi uporabnike zaščitili pred močnim soncem, 
bodo površino zasenčili in jo v delu ozelenili ter namestili urba-
no opremo. Gradbeni stroji bodo zabrneli še letos, naložba, ka-
tere vrednost znaša 513.383 evrov, bo v celoti sklenjena poleti.
Začela se bo tudi sanacija garažne hiše na Krožni cesti na Mar-
kovcu, končna vrednost naložbe bo znana po pridobitvi projek-
ta za izvedbo natančnih popisov in predvidenih del. 

Nadstrešnica na mestni tržnici
V letu 2022 načrtujemo gradnjo nadstrešnice na mestni tržni-
ci v Kopru, za kar smo v proračunu namenili 1.359.905 evrov. 
V okviru naložbe bomo na odprti del tržnice namestili fiksno 
kovinsko konstrukcijo, ki ne bo vpeta v zdajšnji objekt tržnice. 
Nadstrešek bodo tvorile odprtine različnih dimenzij, ki bodo 
omogočale kroženje zraka, ne da bi to vplivalo na zaščito pred 
vremenskimi vplivi. Predvidena je tudi zasteklitev pasu ob fa-
sadi objekta in sredinski strešni črti. Naložba je ocenjena na 
dobrih 800 tisoč evrov, v času del bo občina mestno tržnico pre-
selila na nadomestno lokacijo v bližini.

2022
1 2 3 4 5 6
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Šmarje s sodobnim športnim parkom
V letu 2022 se začenja prva faza ureditve Športnega parka 
Šmarje, v okviru katere bomo obnovili obstoječe nogometno 
igrišče in zamenjali umetno travo, uredili večnamensko igri-
šče za različne ekipne športe in 300 metrov dolgo trim stezo 
iz tartana, ob katero bomo umestili še manjše otroško igrišče, 
naprave za vadbo na prostem in sodobno urbano opremo. 
Območje bomo tudi ozelenili in na njem zgradili spremljeval-
ni servisni objekt z ločenimi sanitarijami za moške, ženske in 
invalide ter manjše parkirišče za uporabnike športnega parka. 
V letu 2023 sledi prenova obstoječega objekta, ki ga danes upo-
rabljajo člani nogometnega kluba in drugi uporabniki športne 
infrastrukture, namestitev novih tribun ob igrišču ter ureditev 
dodatnega parkirišča.

Nova šolska telovadnica v OŠ Šmarje
Osnovna šola Šmarje pri Kopru bo dobila novo telovadnico, ki 
bo prostornejša od sedanje in bo lahko gostila drugo- in tret-
jeligaška odbojkarska tekmovanja. V njem bodo tudi pomožni 
prostori, konstrukcija pa bo v prihodnosti omogočala nadzida-
vo in ureditev dodatnih prostorov za potrebe šole. Občina je v 
fazi izdelave projektne dokumentacije, gradnja je predvidena 
v letih 2022 in 2023. 

Gradnja OŠ Oskarja Kovačiča Škofije v polnem teku 
Jeseni so stekla gradbena dela na gradbišču nove Osnovne 
šole Oskarja Kovačiča na Škofijah. V začetku decembra so be-
tonirali temeljno ploščo prvega objekta, ki je že v gradnji, v teh 
dneh bodo betonirali še temeljno ploščo objekta pod šolskim 
igriščem. Nova šola, ki jo bomo namenu predali v začetku leta 
2023, bo terasaste in stopničaste oblike ter skladna z obstoje-
čim športnim igriščem in prilagojena okoliški gradnji. V njej bo 
prostor tudi za novo knjižnico z možnostjo javne rabe za kra-
janke in krajane, ki doslej te možnosti na Škofijah niso imeli. 
V okviru investicije bo občina poskrbela še za novo prometno 
ureditev okolice šole, ki bo omogočila varno in tekoče odvijanje 
prometa ter varen prihod otrok v šolo in vrtec.
Vrednost gradnje znaša nekaj manj kot 10 milijonov evrov brez 
davka, od katerih bo 2.384.677,50 evra nepovratnih sredstev 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

Obnovili bomo tudi Collegio dei nobili 
Skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport v pri-
hodnjih letih načrtujemo celovito obnovo objekta Collegio dei 
nobili, v katerem delujeta Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il 
Vecchio in Gimnazija Gian Rinaldo Carli z italijanskim učnim 
jezikom. 

7 8 9 10 11 12
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Sermin 73b
6000 Koper

sencila1.capris@siol.net
040 207 004www.tende-capris.com

Želimo vam mirne in vesele božične 
praznike ter predvsem zdravo novo leto.
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Fantazima vabi v Koper

Čarobno okrašeno mes-
to, drsanje v Taverni ob 
morju in drugo praznično 
dogajanje vabijo na Fanta-
zimo. Kilometri utripajočih 
svetlobnih verig, svetleči 
elementi z živalskimi motivi 
in pravljične figure različnih 

Pravi hit letošnje Fan-
tazime je drsališče v Ta-
verni. Drsališče iz ledu bo 
obratovalo vse do 2. janu-
arja 2022. Med tednom 
ga lahko obiščete med 

oblik ter umetniške svetlob-
ne instalacije so tudi letos 
del praznične razsvetljave 
v Kopru. Tako je obisk mes-
ta v pozno popoldanskih in 
večernih urah v času Fanta-
zime vsakič znova posebno 
doživetje. 

12. in 20. uro, ob petkih je 
drsanje možno vse do 22. 
ure, ob sobotah med 10. 
in 22. uro, ob nedeljah pa 
med 10. in 20. uro.

Bogat program 
V času Fantazime se v Kopru odvija bogat 
spremljevalni program, ki ga Zavod za 
mladino, kulturo in turizem sproti prilagaja 
glede na veljavne ukrepe. Več o decembrskem doga-
janju in ostalih doživetjih v Kopru si oglejte na www.
visitkoper.si. 

rogaska1665

 Kristalna darila 

Steklarne Rogaška

v Kopru!

KRISTALNA HARMONIJA
Čevljarska ulica 15, Koper
  

Po darila vabljeni tudi na splet*:
www.steklarna-rogaska.si 

*Brezplačna poštnina pri nakupu na spletu nad 100 €!

Sermin 73b
6000 Koper

sencila1.capris@siol.net
040 207 004www.tende-capris.com

Želimo vam mirne in vesele božične 
praznike ter predvsem zdravo novo leto.
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V koprski občini je z novembrom začel 
veljati zimski parkirni režim, prilagojen 
potrebam občank in občanov ter dnev-
nim obiskovalcem. 

Ključne spremembe 
parkiranja v občini 

Na območju B, ki zajema parkirišči na Piranski cesti ob 
Olimpijskem bazenu Koper in na tržnici izven zapornic, je 
parkiranje po novem plačljivo le ob delavnikih med 6. in 
19. uro. Za prvo uro je treba odšteti 0,5 evra, za vsako na-
slednjo pa en evro. Izjeme so parkirišči Zeleni park in pri 
banki, kjer je za parkiranje treba plačati vse dni v tednu 
med 6. in 19. uro, ter parkirišče za tržnico za zapornica-
mi, kjer plačljiv režim velja vse dni v tednu, 24 ur na dan. 
Na tem ostaja prva ura parkiranja brezplačna, vsaka na-
slednja pa uporabnika stane en evro.

Na območju C, ki zajema parkirišča pri nogometnem in 
atletskem stadionu, pri Rotundi, za Barko in na Ankaran-
ski cesti je parkiranje plačljivo zgolj ob delavnikih, in sicer 
med 6. in 17. uro. Za prvo uro je treba odšteti 0,5 evra, za 
vsako naslednjo pa en evro. Na parkiriščih pri nogome-
tnem in atletskem stadionu ostaja še naprej na voljo ce-
lodnevno parkiranje (24 ur) za štiri evre.

V PH Belveder med vikendom dve uri brezplačni
Z novim režimom je ugodnejše parkiranje v novi Parkirni 
hiši Belveder, kjer je med vikendi in prazniki brezplačna 
tudi druga ura parkiranja. Za vsako naslednjo je treba še 
naprej odšteti po en evro, cena celodnevnega parkiranja 
znaša 15 evrov.

Ugodnejše parkiranje v Žusterni
Spremenjen režim je prinesel bolj ugodno parkiranje na 
makadamskem parkirišču v Žusterni, kjer je po novem za 
uro parkiranja treba odšteti 0,5 evra, za celodnevno par-
kiranje (24 ur) pa dva evra.

Trije posebni abonmaji za dnevne uporabnike
Občina je v želji, da bi ugodno parkiranje omogočila čim 
širšemu krogu dnevnih uporabnikov, že lani uvedla tri 
nove posebne abonmaje, in sicer abonma za parkiranje 
na parkirišču pri nogometnem in atletskem stadionu, 
na območju GORC Sermin in na parkirišču pod deteljico 
pri Marjetici Koper. Cena mesečnega abonmaja za prvi 
dve parkirišči znaša 10, za parkirišče pod deteljico pa 
zgolj pet evrov. Cena je za občane in druge uporabnike 
enotna. Uporabniki imajo poleg tega še naprej možnost 
nakupa posebnega abonmaja za parkiranje na maka-
damskem parkirišču v Žusterni in na vseh parkiriščih P + 
R, za katere je treba odšteti 10 evrov na mesec.

Mesečni splošni parkirni abonma za občane
Uporabniki lahko pridobijo tudi splošni parkirni abon-
ma, ki za občanke in občane znaša 20 evrov mesečno, za 
druge uporabnike pa 30 evrov. S splošnim abonmajem 
je tako možno parkirati tudi za tržnico izven zapornic 
in na makadamu, za Barko, pri Rotundi, na Ankaranski 
cesti, Ulici 15. maja, parkirišču Nova ulica v Semedeli, ob 
mandraču, v Šalari in na Škofijah.
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Po praznična darila v koprski TIC

Vsi, ki boste za decembrske na-
kupe izdelkov (z izjemo knjig in doži-
vetij), ki so na prodaj v TIC-u Koper, 
porabili 20 evrov, boste dodatno 
nagrajeni z brezplačno vstopnico za 
ogled koprskega Zvonika. Obisk Zvo-
nika v prazničnem času Fantazime 
je namreč še posebej zanimiv, saj 
se s 43-metrske razgledne ploščadi 
odpira čaroben pogled na praznično 
okrašeno mesto. 

Odlična ideja za praznično darilo 
je nakup enega od doživetij, ki so po 
novem na voljo v Kopru. Sanjsko do-
živetje v soju sveč vključuje trihodno 
večerjo za dve osebi v veličastni Pre-
torski palači in čaroben obisk Zvo-
nika z lanternami, doživetje Lov na 
pravico pa je pisano na kožo druži-
nam in vsem raziskovalcem po duši. 
Doživetje je zastavljeno v obliki apli-
kacije oziroma interaktivne igrice in 
vas popelje do poglavitnih mestnih 
znamenitosti. 

Koristno in lično darilo je lahko 
tudi knjiga Besede in okusi iz istrske 
kužine, ki jo je Zavod za mladino, kul-

turo in turizem Koper pred kratkim 
izdal v sodelovanju z dialektologinjo 
izr. prof. dr. Suzano Todorović in 
koprsko knjigarno Libris ter števil-
nimi društvi in posamezniki. V knjigi 
so zbrani številni recepti in skrivnosti 
priprave istrskih jedi, tudi takih, ki so 
značilne za praznični čas, na primer 
fritul, bakalaja in številnih drugih. 
Poleg receptov in zanimivih pripove-
di o prehranjevalnih navadah nekoč 
boste v slovarčku gastronomskih iz-
razov lahko odkrili številne zanimive 
besede iz istrske kuhinje. Knjiga je v 
slovensko-italijanskem jeziku, vsebi-
na pa je prepletena z zanimivimi pri-
povedmi v istrskem narečju in odlič-
nimi fotografijami jedi priznanega 
lokalnega fotografa Jake Ivančiča.

Na policah prenovljenega koprskega TIC-a v 
Pretorski palači boste našli številne uporabne 
izdelke iz slovenske Istre, kot so najboljša vina 
in oljčna olja iz slovenske Istre, različne mešani-
ce soli, namazi, čaji, likerji, kozmetični in drugi 
unikatni izdelki. 

Koprski TIC med tednom 
lahko obiščete med 9. in 
13. uro ter med 14. in 17. 
uro, ob sobotah in nede-
ljah pa med 9. in 17. uro. 
Vabljeni! 

Pomembna priznanja za destinacijo Koper
Turistična destinacija 

Koper je že leta 2018 pristo-
pila k projektu Zelena she-
ma slovenskega turizma in 
dosegla srebrni znak SLO-
VENIA GREEN Destination, 
letos pa so znak recertifi-
cirali in po vnovični presoji 
ocene trajnosti destinaciji 
Koper podelili okoljski znak 
Slovenia Green Destination 
Gold. 

Da se Koper razvija v pravo smer, 
priča tudi nagrada na tekmovanju 
Moja dežela, lepa in gostoljubna. 
Gre za tekmovanje Turistične zveze 
Slovenije v gostoljubnosti in ureje-
nosti krajev po Sloveniji. Na podla-
gi gostoljubnosti in urejenosti so 
tudi letos razglasili nagrajence v 
14 različnih kategorijah, Koper pa 
je v kategoriji večjih mest osvojil 
prvo mesto.
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Mesto, v katerem se lepo živi 

Z 10. januarjem del 
mestnega jedra, ki obse-
ga Kidričevo, Resslovo, 
Santorijevo, Budičinovo, 
Kettejevo, Kocjančičevo, 
Garibaldijevo, Triglavsko, 
del Čevljarske, Barvarsko, 
Tumovo, del Župančičeve 
in Pobočno ulico ter Car-
pacciov in Muzejski trg, 
postaja območje za pešce z 
omejenim lokalnim prome-
tom.

Imetniki dovolilnic za 
parkiranje v mestnem je-
dru, ki so doslej parkirali 
v eni od naštetih ulic, lah-
ko za 20 evrov na mesec 
pridobijo dovolilnico z 
abonmajem za parkiranje 
v Parkirni hiši Belveder ali 
dovolilnico z abonmajem 
za pakiranje na parkirišču 
Severna obvoznica za 35 
evrov letno. Za posame-
zno stanovanjsko enoto 
je možno pridobiti le eno 
dovolilnico za parkiranje. 

2. Lastniki nepremičnin in najemniki 
poslovnih prostorov 

Imajo možnost dostopa in krat-
kotrajnega parkiranja za potrebe 
dostave (do 60 minut) za eno vozilo. 

3. Lastniki parkirnih površin
Imajo možnost dostopa brez ča-

sovne omejitve pod pogojem, da 
vozilo parkirajo na zasebni lastnini 
(parkirišču, dvorišču, garaži).

4. Invalidi 
Imajo možnost neomejenega do-

stopa in parkiranja z vozilom, za ka-
tero so pridobili parkirno karto za 
invalide. 

5. Javne službe in intervencijska 
vozila 

Imajo nemoten in časovno ne-
omejen dostop v mestno jedro za 
čas izvajanja dejavnosti. 

Mestna občina Koper je skupaj s Krajevno skupnostjo Koper – center zasnovala nov prometni in parkirni režim ter ga 
prilagodila potrebam življenja in dela v mestu. Na območju omejenega prometa dolgotrajno parkiranje ne bo več 
mogoče, možna bosta le dostop za potrebe dostave in kratkotrajno parkiranje do največ 60 minut.

Dostop in dostava
Kidričeva ulica postaja 
pešcem prijazna cona, 

a bo dostop z avtomobilom še 
naprej omogočen: 
1. stanovalcem s prebivališčem 

na tem območju,
2. lastnikom nepremičnin in na-

jemnikom poslovnih prosto-
rov,

3. lastnikom parkirnih površin,
4. invalidom,
5. javnim službam in intervencij-

skim vozilom,
6. redni in izredni dostavi.

1. Stanovalci s 
prebivališčem v 
stanovanjski enoti 
Imajo možnost 

dostopa in kratkotrajnega parki-
ranja (do 60 minut) za namene 
dostave. Dostop velja za vozi-
lo z dovolilnico za parkiranje v 
mestnem jedru in za dodatno 
vozilo (drugo vozilo), ki ga določi 
lastnik stanovanjske enote oziro-
ma njen uporabnik (v soglasju z 
lastnikom). 

Ena stanovanjska enota lahko 
pridobi največ dva dostopa, na 
območju omejenega prometa je 
lahko le eno vozilo naenkrat. Sta-
novalec s stalnim prebivališčem, 
ki nima vozila in potrebuje nego 
na domu, lahko pravico do do-
stopa v mestno jedro prenese v 
korist druge osebe/oskrbovanca.
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Izredna dostava
Stanovalci s stalnim prebiva-

liščem imajo za namen izredne 
dostave možnost pridobiti 12 do-
datnih brezplačnih dostopov v ko-
ledarskem letu. Dostop v mestno 
jedro (spust potopnega valja) bo 
aktiviran na daljavo, s klicem na 
določeno telefonsko številko.

Lastniki nepremičnin in najemni-
ki poslovnih prostorov imajo za 
namen izredne dostave možnost 
pridobiti 12 dodatnih brezplač-
nih dostopov v koledarskem letu. 
Dostop v mestno jedro (spust po-
topnega valja) bodo lahko aktivirali 
na daljavo, s klicem na telefonsko 
številko.

Za potrebe izvajanja GOI del 
Izvajalci GOI del imajo možnost iz-

rednega dostopa na podlagi dovo-
ljenja za uporabo javne površine, za 
katerega zaprosi naročnik del oziro-
ma izvajalec del. 

Na podlagi dovoljenja pridobijo še 
dovoljenje za dostop s kombinirani-
mi oziroma lažjimi tovornimi vozili 
(do 3,5 tone), in sicer za obdobje iz-
vajanja del. 

Vnos registrskih in telefonskih šte-
vilk v sistem

Za nemoten dostop morajo upra-
vičenci v čim krajšem možnem času 
posredovati registrsko številko 
vozila, s katerim želijo dostopati v 
mestno jedro. 

Aktivacija dostopa na daljavo za 
izredno dostavo je možna le ob 
predhodnem vnosu telefonske šte-
vilke uporabnika v bazo informacij-
skega sistema. Za vnos številke je 
treba oddati vlogo. 

Vloge so dostopne na www.ko-
per.si (Urad za gospodarske javne 
službe, okolje in promet). Podatke 
oziroma vloge pošljite na naslov do-
volilnice@koper.si.

S Kurjerco so poti krajše in cilj bližji
Najhitrejši prevoz po mestnem je-

dru so zagotovo Kurjerce, tri manj-
ša vozila na električni pogon, s kate-
rimi se lahko do doma, parkirišča ali 
javnih storitev peljete brezplačno. 
Vozila so okolju in ljudem prijazna, 
vožnja z njimi pa primerna tudi za 
starejše in gibalno ovirane osebe. 

S Kurjerco se lahko peljete vse 
dni v letu od 8. do 18. ure. Vstop 
in izstop je mogoč kjer koli znotraj 
območja starega mestnega jedra, 
uporabniki lahko z dvigom roke 
Kurjerco ustavijo kar med vožnjo 
oziroma si prevoz zagotovijo s kli-
cem na brezplačno številko +386 51 
488 000. 

6. Redna in izredna 
dostava

Poslovni subjekti, 
ki v mestnem jedru 
opravljajo dejavnost, 
imajo možnost dosto-
pa in kratkotrajnega 
parkiranja do 60 minut 
z največ 10 vozili, pri 
čemer je lahko na ob-
močju omejenega pro-
meta le eno vozilo na-
enkrat. V prehodnem 
obdobju bo med 6. in 
10. uro zjutraj za na-
mene dostave omogo-
čen neomejen dostop 
po Kidričevi ulici. 
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Z blagoslovom in inavguracijo so novembra v koprski stolnici sklenili projekt 
postavitve novih koncertnih orgel, ki jih je koprska župnija prejela v dar od švi-
carske koncertne dvorane Tonhalle iz Züricha. S 16 tonami in 5.500 piščali so to 
druge največje orgle v Sloveniji in obenem največje cerkvene orgle pri nas. Sicer 
bo njihova primarna vloga liturgična, vendar ostaja želja, da bi služile tudi kon-
certnim potrebam in vzgoji novih organistov ter pevcev. 

Največje cerkvene orgle 
v državi donijo v Kopru

Z vztrajnostjo do realizacije projekta
Pisalo se je leto 2017, ko je Župni-

ja Koper oddala prijavo na razpis za 
dodelitev koncertnih orgel iz švicar-
ske dvorane Tonhalle. Po potrditvi 
koprske stolnice kot najprimernej-
šega domovanja novih orgel so med 
letoma 2018 in 2020 opravili priprav-
ljalna, arheološka in gradbena dela, 
ob koncu leta 2020 pa začeli pos-
tavljati največje slovensko glasbilo 
in ga uglaševati. Štiri leta po oddani 
prijavi na razpis in treh letih intenziv-
nega teka projekta so se letos jesen 
zaključila vsa dela. »Koprska stolnica 
je desetletja hrepenela po ustreznih 
orglah, ki jih zdaj veselo pozdravlja-
mo in slovesno sprejemamo v naše 
svetišče,« se je nove pridobitve raz-
veselil koprski škof dr. Jurij Bizjak. 
Čeprav je projekt sklenjen, se prava 
zgodba o največjih cerkvenih orglah 
v Sloveniji šele začenja. 

Pridobitev za mesto in širšo regijo
Umestitev orgel v koprsko stol-

nico pomeni nov mejnik v kultur-
nem razvoju Kopra, pa tudi širše 
regije. Da se z umestitvijo orgel v 
koprsko stolnico odpira novo pog-
lavje kulturnega življenja v mestu, 
je prepričan tudi župan Mestne ob-
čine Koper Aleš Bržan. »Nove orgle 
v Kopru ne bodo le dodaten vir 
življenja v starem mestnem jedru, 
so dokaz, da je Koper živo mesto, 
polno aktivnih ljudi, ki spoštujejo, 
negujejo in bogatijo svojo kulturno, 
zgodovinsko in versko dediščino. 
Zavedamo se, da bomo s to prido-

bitvijo bistveno dvignili ponudbo in 
raven kulturnih dogodkov v mestu, 
ki bodo gotovo pritegnili številne 
umetnice in umetnike, mladim, no-
vim upom pa pokazale pot v svet 
orgelske glasbe,« je dodal župan.

Po besedah predsednika republike 
Boruta Pahorja so orgle simbol 
harmonije, ki jo v odnosih med ljudmi 
v teh časih vsi pogrešamo. Tako je 
izrazil upanje, da bodo nove orgle 
služile kot navdih in moč, ki bo vrnila 
harmonijo v naše odnose z željo, 
da v solidarnosti in spoštovanju 
premagamo trenutno krizo.

Ob blagoslovu orgel so gostje pris-
luhnili inavguracijskemu koncertu.
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Prebivalci širšega mestnega jedra Kopra lahko tudi v letu 2022 kandidirajo za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo 
ukrepov za zmanjšanje emisij iz pristaniške dejavnosti. Gre za nekaj več kot 200 tisoč evrov, ki jih bo občina v okviru dvole-
tnega javnega razpisa namenila za ukrepe, ki se bodo izvajali oziroma jih bo občina sofinancirala v prihodnjem letu. Rok 
za oddajo vlog se izteče 18. januarja.

Tudi v letu 2022 na voljo sredstva za 
zmanjšanje vplivov pristaniške dejavnosti

ma celovito obnovo stanovanjskih 
enot. 

Strokovna komisija je prispele 
vloge vsebinsko ovrednotila in obli-
kovala prednostno listo upravičen-
cev. Tako bodo v letu 2021 sredstva 
za izvedbo ukrepov za zmanjše-
vanje vplivov emisij iz pristaniške 
dejavnosti prejeli lastniki oziroma 
solastniki 12 stanovanjskih stavb ali 
enot. Preostale pravočasno oddane 
in popolne vloge bo komisija znova 
obravnavala v drugem prijavnem 
roku.

Višina dodeljenih sredstev
Sredstva bodo dodeljena za na-

ložbe, ki v največji meri zmanjšuje-
jo vplive pristaniške dejavnosti na 
okolje in zdravje ljudi ter kulturno 
dediščino. Mednje sodijo zamenja-
va oziroma obnova stavbnega po-

V prvem roku 147 vlog
Na prvi prijavni rok, ki se je izte-

kel junija letos, je prispelo 147 vlog. 
Med predvidenimi ukrepi je največ 
zanimanja za zamenjavo stavbnega 
pohištva in namestitev klimatske 
naprave, nekaj tudi za delno oziro-

hištva, izvedba fasadnega 
ometa, izolacija strešne ali 
podstrešne konstrukcije, 
vgradnja sistemov prečiš-
čevanja in prezračevanja 
zraka ter namestitev kli-
matske naprave.

Višina nepovratnih 
sredstev, ki jih lahko prido-
bi upravičenec, znaša naj-
manj 50 odstotkov upra-
vičenih stroškov naložbe. 
Izjema so socialno šibki 
občani, ki bodo upraviče-
ni do finančne spodbude 
v obsegu 100 odstotkov 
upravičenih stroškov na-
ložbe, vendar ta ne sme 
presegati najvišje dolo-
čene vrednosti sredstev 
glede na površino stavbe 
oziroma dela stavbe. 
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Konec novembra so občine ustanoviteljice Rižanskega vodovoda 
Koper sprejele nov Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2022–
2025, ki so ga pripravili v Rižanskem vodovodu Koper. Z njim osre-
dnjo pozornost namenjajo razpoložljivim vodnim virom pitne vode 
in dejstvu, da primarni oskrbni vodni vir slovenske Istre, reka Riža-
na, predvsem v poletnem obdobju, ko je potreba po vodi največja, 
ne zadošča potrebam območja. Ravno zato bo naveza na sosednja 
vodovodna sistema Kraški vodovod Sežana in Istrski vodovod Buzet 
tudi v naslednjih treh letih ključnega pomena za nemoteno oskrbo 
s pitno vodo.

Rižanski vodovod Koper 
predstavil program 
oskrbe s pitno vodo

Posebna pozornost je v progra-
mu namenjena zagotovitvi doda-
tnega vodnega vira, ki že desetle-
tja predstavlja ključni problem in 
so se z njimi že številni neuspešno 
ukvarjali. Po sprejetju sklepa vlade 
o izvedbi državnega prostorskega 
načrtovanja za ureditev oskrbe 
prebivalstva slovenske Istre in 
kraškega zaledja s pitno vodo je 
država prevzela obvezo reševanja 
te težave z izgradnjo akumulacije 
na vodotoku Suhorca in Padež.

»V razvojnem načrtu javnega 
vodovoda so izpostavljene potre-
be po vlaganjih v vodovodno in-
frastrukturo, ki so pogojene z raz-
položljivimi sredstvi iz občinskih 
proračunov. Med prioritetami je 
obnova vodovodnega omrežja na 
delih, ki imajo neposreden vpliv 

na zmanjšanje vodnih izgub in 
stroškov pri vsakokratnem popra-
vilu dotrajanih vodovodov,« je ob 
predstavitvi programa povedal di-
rektor RVK Martin Pregelj in dodal: 
»Optimizacija vodovodnega sis-
tema zajema predelave na magi-
stralnem vodovodnem sistemu in 
izgradnjo sistemskega vodohrana 
v Bertokih za oskrbo mesta Koper 
z oskrbovalnim cevovodom in ure-
ditev oskrbe mesta Izole z dogra-
ditvijo vodne celice v Pivolu II ter 
vgradnjo črpalnih agregatov v vo-
dohranu Pivol I.«

Širitev in nadgradnja obstoječih 
vodohranov

Razvoj vodooskrbnega obmo-
čja in rast porabe vode zahtevata 
stalno širitev vodovodnega sis-

tema, nadgradnjo ob-
stoječih vodohranov z 
dodatno kapaciteto in 
posodobitev črpališč 
za prečrpavanje večjih 
količin vode. S tem na-
menom sta načrtovani 
dograditev sistemskih 
vodohranov z dodatno 
vodno celico v vodohra-
nih Markovec, Poljane 
in Čežarji ter ureditev 
tlačnih razmer na Šentja-
nah in Maliji z izgradnjo 
hidrofonih postaj ter 
dograditvijo vodovodne-
ga omrežja. 

Predvidena so tudi 
nadaljnja vlaganja v 
dograditev sistema da-
ljinskega nadzora in 
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upravljanja, naložbe v izgradnjo 
merilnih območij za nadzor nad 
izgubami vode in hitrejše odkriva-
nje napak na omrežju. 

Območji Rakitovca in Dvorov 
pri Movražu trenutno nista pove-
zani v enoten vodovodni sistem, 
temveč se oskrbujeta iz vodohra-
nov, v katere se voda dovaža s cis-
terno. Program predvideva rešitev 
te težave z navezavo obeh obmo-
čij v enoten vodovodni sistem z 
izgradnjo črpališča v Zazidu in 
tlačnega cevovoda do vodohranov 
Rakitovec in Movraški Dvori ter iz-
gradnjo dotočnega cevovoda. 

Nenehna skrb za zdravstveno ustreznost pitne vode
V javnem podjetju Rižanski vodovod Koper z zajemom in prečiščevanjem 
vode ravnajo zelo skrbno in odgovorno, ker je dostava zdravstveno ustre-
zne pitne vode do vaših pip temeljno poslanstvo vseh zaposlenih. Za pre-
verjanje kakovosti surove vode na izviru in v vodarni se izvajajo redna vzor-
čenja in analize, v ta namen je bil na odjemu iz vodonosnika reke Rižane 
lansko leto nameščen merilnik Multisensor, ki stalno meri in omogoča on-
-line vpogled v trenutno stanje kakovosti surove vode, kar zagotavlja mož-
nost takojšnjega ukrepanja v primeru morebitnega onesnaženja. 

Vabimo vas, da v Restavraciji 
Hotela Bio preživite prijetne 

trenutke v prazničnem ambientu 
in ob dobri hrani in pijači.
Naj bo zaključek leta lep...

Hotel BIO 
Vanganelska cesta 2
6000 Koper

RESTAVRACIJA HOTELA BIO

(05) 625 88 85
support@hotel-bio.com

www.hotel-bio.com

Priznanje Vlade RS Rižanskemu vodo-
vodu Koper 
Vlada Republike Slovenije je družbi 
Rižanski vodovod Koper podelila Spo-
minski znak za požrtvovalnost v boju 
proti covid-19. Priznanje je podeljeno 
za požrtvovalnost pri izvajanju ukrepov 
za preprečevanje širjenja epidemije 
nalezljive bolezni. Za prejeto priznanje 
in prizadevanje pri izvajanju ukrepov 
za čimprejšnjo zajezitev širjenja bolez-
ni covid-19 in pripravljenost pomagati 
širši skupnosti za čim lažjo premostitev 
trenutnih razmer se je kolektivu družbe 
Rižanski vodovod Koper zahvalil tudi žu-
pan Mestne občine Koper Aleš Bržan. 
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Mestna občina Koper nadaljuje uresničevanje projektov, ki so jih občanke 
in občani izbrali v okviru letošnjega participativnega proračuna. Veliko 
glasov so namenili predvsem projektom s področja urejanja prometne, 
turistične in rekreacijske infrastrukture, kar kaže na razvojno usmerjenost 
občine. Izglasovani so bili tudi predlogi, ki urejajo varstvo narave. Kar 
nekaj zmagovalnih projektov je že zaključenih, nekateri bodo sklenjeni v 
kratkem. Številne pridobitve bodo občankam in občanom polepšale okol-
ico in izboljšale kakovost življenja.

Občina uresničuje 
projekte po izbiri 
občanov
SKRB ZA NARAVO IN OKOLJE

ŠPORT IN REKREACIJA

RAZGLEDNA TOČKA NA MARKOVCU

Da Mestna občina Koper v ospredje 
postavlja skrb za naravo in si prizadeva 
povečati delež zelenih površin v mestu, 
dokazujejo številna drevesa, ki jih je na 
pobudo meščank in meščanov zasadila 
na šestih lokacijah po občini. V okviru 
projekta, vrednega 15.000 evrov, je pet 
dreves posadila na območju Slavčka 
pod deteljico, 22 pri transformatorski 
postaji na Ulici 15. maja, 17 pri trgovi-
ni Tuš Cash & Carry Koper, 23 nasproti 
bančne poslovalnice v Olmu, deset na 
Tomšičevi ulici pod mandračem in dve 
drevesi na avtobusni postaji Slavnik 
na Novi ulici. Ta bodo krajanom nudila 
prijetno senco v vročih poletnih dneh, 
poleg tega s širjenjem zelenih površin v 
mestu ustvarjamo prijetnejše okolje tudi 
za prihodnje generacije.

Občina uresničuje še eno od izglasova-
nih pobud participativnega proračuna, 
in sicer zamenjavo umetnega rastlinja 
z naravnim na koprskih krožiščih. Krož-
išče pri nekdanjih Slavnikovih garažah 
tako po novem že krasi naravno rastli-
nje, v nadaljevanju projekta pa bo obči-
na skupaj z delavci komunalnega pod-
jetja Marjetica Koper trajnice zasadila 
še na drugih krožiščih. 

40 let stara, dotrajana in neprimerna 
otroška igrala na zelenici ob zadružnem 
domu v Borštu so zamenjala lepša in 
sodobnejša, ki tamkajšnjim otrokom 
zagotavljajo varno in kakovostno igro. 
V sklopu naložbe v vrednosti 12.000 
evrov je občina del površine utrdila in jo 
podložila s prodcem, nanjo pa postavila 
hišico s plezali in toboganom, dvojno 
gugalnico ter plezalno smrečico. 

Participativni proračun je prinesel 
številne novosti na območju Mestne 
občine Koper. Na Markovcu je občina 
na željo tamkajšnjih prebivalcev po-
polnoma obnovila košarkarsko igri-
šče. Podobno je na Socerbu uredila 
otroško igrišče s plezali, toboganom, 
gugalnico in otroškim konjičkom ter 
postavila ploščad, na kateri je uredila 
košarkarsko igrišče. Opremila je tudi 
večnamensko igrišče v vasi Popetre.

Koprske osnovne šole in vrtci so del pro-
jekta Odtis prihodnosti, vrednega 5.000 
evrov. Čist zrak, nižja temperatura, pri-
jetna senca v vročih poletnih mesecih in 
lepša okolica so nedvomno prednosti, ki 
jih imajo drevesa in zelena okolica. Na 
območju Krajevne skupnosti Bertoki je 
občina namestila dvajset košev za pas-
je iztrebke z biorazgradljivimi vrečkami, 
ki so se jih razveselili predvsem lastniki 
štirinožnih prijateljev. Za postavitev je 
občina skupno namenila 12.000 evrov. 

Nove pridobitve v sklopu participativ-
nega proračuna so se razveselili tudi 
na Markovcu, kjer je občina uredila 
razgledno točko ob ulici Za gradom. 
Na željo krajank in krajanov je uredila 
razgledišče s pogledom na Koprski in 
Tržaški zaliv, v sklopu investicije je plo-
ščad ogradila in hortikulturno uredila, 
postavila dve betonski klopi z lesenimi 
sedišči, koše za smeti in stojala za ko-
lesa. Naložba je občino stala dobrih 
8.000 evrov. 
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AKTIVNI KRAJANI KRKAVČ

Ker si občina prizadeva za prome-
tno varnost kolesarjev in izboljšanje 
kolesarske izkušnje, je na odseku 
Parenzane med Bertoki in Dekani 
postavila hitrostne ovire, namenjene 
umirjanju prometa. Obenem je dopol-
nila prometno signalizacijo in za to 
namenila 5.000 evrov. Odsek je bil pred 
tem nepregleden in nevaren, zaradi če-
sar je prihajalo do pogostih trčenj kole-
sarjev z avtomobili.

Aktivni so bili tudi krajani Kastelca, ki 
so v sklopu participativnega proračuna 
izglasovali sanacijo podpornega zidu 
ob kalu, in sicer s suhozidno gradnjo iz 
peščenjaka. 15.000 evrov vredna nalož-
ba bo preprečevala zdrs brežine v kal in 
tako zagotovila njegovo obstojnost tudi 
za prihodnje generacije. 

Dobrih 20.000 evrov je občina namenila 
ureditvi novega in sodobno opremlje-
nega pobeškega parka, ki bo otrokom 
in mladostnikom, pa tudi starejšim za-
gotovil primeren prostor za druženje s 
sovrstniki. S tem je območje naselja spet 
zaživelo, saj vsak uporabnik parka lahko 
najde nekaj zase. Otroci ga izkoriščajo za 
igro na prostem, odrasli in starejši pa za 
rekreacijo.

Na območju med Tomšičevo ulico, Cesto 
na Markovec in strugo Badaševice bo 
v sklopu participativnega proračuna 
zrasel nov družinski park, namenjen 
druženju in aktivnemu preživljanju pro-
stega časa. V prvi fazi, ki bo občino sta-
la 20.000 evrov, delavci že pripravljajo 
teren, urejajo dostop in povezovalne 
poti, namestili bodo tudi nekaj klopi in 
košev za smeti ter zasadili živo mejo. 
Naslednja faza predvideva nabavo inte-
raktivnih igral za otroke, sodobne urba-
ne opreme in dodatno ozelenitev. 

INFRASTRUKTURA

Krajani, obiskovalci, pohodniki in kole-
sarji se bodo lahko v Hrastovljah odže-
jali na dveh novih vodnih pitnikih. Ob-
čina je enega postavila v središču vasi, 
drugega pa na parkirišču. S tem name-
nom je uredila dva nova vodovodna 
priključka in vso potrebno spremljajočo 
infrastrukturo. 

Novo pridobitev v okviru participativne-
ga proračuna so pozdravili tudi v Bre-
zovici pri Gradinu, kjer so z zasteklitvijo 
zunanje trase doma krajevne skupnosti 
pridobili nov prostor za druženje in dru-
ge dejavnosti. V sklopu 20.000 evrov 
vredne naložbe je občina z zasteklitvi-
jo celotne terase prostor zaščitila pred 
vremenskimi vplivi, na vhod pa na-
mestila vrata in tako ohranila zunanji 
dostop do objekta. 

Mestna občina Koper je sklenila tudi 
projekt ureditve dostopne poti do kme-
tijskega območja Dobrave v Šmarjah, ki 
je v sklopu participativnega proračuna 
prejel največ glasov podpore. Občina 
je na pobudo tamkajšnjih kmetovalcev 
in drugih uporabnikov ceste 450 metrov 
dolg odsek očistila, utrdila in ga oblekla 
v beton. Obenem je poskrbela za ustre-
zno odvodnjavanje in s tem izboljšala 
dostop do bližnjih kmetijskih površin 
tega območja.

Še posebej aktivni so bili krajani Krkavč, 
ki so v okviru participativnega proraču-
na izglasovali dva projekta. Eden izmed 
teh je sanacija dotrajanih sanitarij v 
gasilskem domu PGD Krkavče v vred-
nosti 8.000 evrov, ki jo bodo uporabljali 
tudi obiskovalci idilične istrske vasice. 
Občina je odstranila zastarelo opremo, 
keramične obloge, zamenjala dotrajane 
instalacije in namestila novo kopalniško 
opremo.

Do konca leta bo novo podobo dobila 
tudi tamkajšnja kuhinja, ki bo ob orga-
nizaciji različnih prireditev omogočala 
ustrezno pogostitev in postrežbo. Ob-
čina je v okviru naložbe naročila novo 
kuhinjsko opremo in gostinske aparate. 
Kuhinjo bodo uporabljali tudi ob večjih 
intervencijah gasilcev. Za ureditev je ob-
čina namenila 19.499 evrov. 

Med zaključene projekte participativne-
ga proračuna je koprska občina spravila 
ureditev javne razsvetljave na območju 
Tribana, s čimer je poskrbela za varnej-
ši potek prometa. V okviru del je sedem 
svetil LED namestila ob glavni prome-
tnici, med Vinakoprom in kapelico, v na-
selju pa še tri svetila na sončno energijo. 
Projekt je občino stal 20.000 evrov. 
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Le slabo leto po neurju, ki je sprožilo več plazov in skalnih podorov, nad zaselkom Rojci pa je celo odneslo del ceste, so se 
na Cesti na Markovec in na brežini pod zaselkom Dilici začela sanacijska dela. Da bi preprečili vnovično plazenje zemlje, 
bodo na Markovcu zmanjšali naklon brežine, uredili odvodnjavanje, utrdili skalne bloke in postavili nosilne mreže, pod 
Dilici pa s sidranimi mrežami utrdili skalni del brežine in v njenem spodnjem delu namestili podajno-lovilne ograje. 

V teku sta sanaciji brežine na Markovcu 
in pod zaselkom Dilici 

Pristojne službe Mestne občine 
Koper so že decembra lani na brežini 
za stanovanjskimi bloki na Cesti na 
Markovec izpeljale več interventnih 
ukrepov, s katerimi so odpravile po-
sledice zemeljskega plazu in zašči-
tile tamkajšnje objekte, ob tem pa 
napovedale, da bo za utrditev in za-
varovanje brežine pred nadaljnjim 

Sanirali bodo tudi skalni podor 
pod Dilici

Te dni se je začela sanacija bre-
žine pod zaselkom Dilici, s katere 
se je po lanskem večdnevnem de-
cembrskem deževju sprožil skalni 
podor, ki je zasul cesto skozi dolino 
reke Dragonje. V okviru pripravljal-
nih del so očistili območje in uredili 
dostop do brežine ter začeli vrtati 
sidra in nameščati podajno-lovilne 
ograje, ki bodo v primeru padajo-
čega kamenja in skal te zadržale na 
pobočju in ne bodo ogrožale nižje 
ležeče ceste. V okviru naložbe bodo 
poleg tega utrdili skalni rob pod za-
selkom Dilici, ki ga bodo zavarovali 
s sidranim sistemom nosilnih jekle-
nih mrež. 

Gradbena dela bodo trajala več 
mesecev, vrednost naložbe, ki jo bo 
občina financirala s sredstvi pro-
računske rezerve, znaša 330.000 
evrov.

V okviru naložbe, ki jo bo izvajalo podjetje Rafael, d. o. o., bodo delavci najprej 
celovito očistili teren, posekali drevesa in grmovje, nato pa začeli urejati na-
klon brežine in odvodnjavanje. Poleg tega bodo stabilizirali skalne bloke na 
terenu in postavili sidran sistem nosilnih mrež ter poskrbeli za končno ureditev 
območja, na katerem bodo posadili različne drevesne vrste in grmovnice ter 
ga zatravili.

plazenjem nujna celovita sanacija. 
Da bi določili najustreznejši način 
sanacije, so predhodno opravili tudi 
geološko-geomehanske raziskave 
terena, pred začetkom del pa prip-
ravili še geološko-geotehnični ela-
borat. Gradbena dela bodo trajala 
predvidoma pet mesecev, vrednost 
naložbe znaša 889.744,24 evra.
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Cesta na Grinjan utrjena in sanirana 
Te dni se je sklenila sanacija ze-
meljskega plazu na cesti Bošamarin–
Grinjan. V okviru naložbe je izbrani 
izvajalec del, družba Grafist, d. o. o., 
s podporno konstrukcijo utrdil ces-
tišče, saniral brežino pod njo ter tako 
preprečil nadaljnje plazenje zemlje v 
času večjega deževja. Vrednost nalož-
be je znašala 77 tisoč evrov.Decembra lani se je po večdnevnem 

močnem deževju s skalnega roba na 
vrhu pobočja pod zaselkom Dilici odkru-
šilo več kamnitih blokov, ki so se odkota-
lili v dolino in ogrozili lokalno cesto Babi-
či–Župančiči. Pristojne službe so takrat 
izpeljale več interventnih ukrepov, s ka-
terimi so odpravile posledice nesreče in 
znova vzpostavile cestno povezavo. 

Prva faza je obsegala gradnjo ce-
vovodov, jarkov in meteorne kana-
lizacije ter ureditev globoke drena-
že kot ukrep izsuševanja plazu. 

Občina sanirala plaz in cesto med 
Rojci in Pomjanom

Cesta med zaselkom Rojci in Po-
mjanom, ki je bila zaradi zdrsa ze-
mljine in večjih poškodb od lanskega 
decembra popolnoma zaprta za pro-
met, je od poletja spet prevozna. Da 
bi lahko na delu, kjer je cesto odne-
sel plaz, znova vzpostavili dvosmerni 
promet, so morali delavci izkopati del 
brežine in vozišče zamakniti v notra-
njost. Površino so tudi utrdili, uredili 
odvodnjavanje, postavili robnike in 
vozišče asfaltirali. V okviru del so do-
datno utrdili še del brežine pod ces-
to, v naslednji fazi pa območje plazu 
dokončno sanirali in tako preprečili 
dodatno plazenje.

Pod streho tudi druga faza 
sanacije plazu v Krnici

Kljub uspešno izpeljani prvi fazi 
sanacije zemeljskega plazu v Krnici 
ta premikov zemlje ni zajezila. Me-
stna občina Koper in Ministrstvo za 
okolje in prostor sta zato poleti pris-
topila k novim ukrepom za zagoto-
vitev boljših pogojev življenja ljudi 
na tem območju. 

Druga faza sanacije se je sklenila 
pred dnevi in je obsegala gradnjo 
treh novih pilotnih sten iz armirane-
ga betona, ki varujejo stanovanjske 
objekte pred nadaljnjimi premiki 
zemlje. Tudi po zaključku del bodo 
plaz nadzorovali in v primeru na-
daljnjih premikov pristopili k novim 
ukrepom.

Zemeljski plaz je pustil vidne razpoke 
na okoliških stanovanjskih objektih.
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Proces celovite obnove dotrajane palače Sabini-Grisoni, ki sta se je 
s skupnimi močmi lotila Mestna občina Koper in Obalni dom upoko-
jencev Koper, je v polnem teku. Naložba, ki jo spremljajo dragocena 
zgodovinska odkritja, bo sklenjena predvidoma spomladi prihodnje 
leto, s tem bodo svoja vrata odprle tudi številne zanimive vsebine.

V teku rekonstrukcija 
palače Sabini-Grisoni 

Izvajalec del je najprej saniral 
vse konstrukcijske elemente, kar v 
gradbenih načrtih prvotno ni bilo 
predvideno, vendar se je izkazalo, 
da so v zelo slabem stanju. Delav-
ci so izvedli nove medetažne kon-
strukcije in ohišje, elektro in stroj-
ne instalacije, v tej fazi injektirajo 
še nosilne zidove, do konca leta pa 
bodo zaključili tudi dela na strehi. 

Po sklenitvi naložbe bosta del 
objekta uporabljala Slovensko 
združenje za duševno zdravje Šent 
in Obalni dom upokojencev Koper. 
V pritličju bo začel delovati dnevni 

center, kjer bodo oskrbo prilago-
dili individualnim potrebam pred-
vidoma petnajstih uporabnikov. 
Prostore v obnovljenem poslopju 
bosta dobila tudi Svetovalni center 
za otroke, mladostnike in starše 
Koper, ki sodeluje pri odkrivanju 
otrok s težavami v razvoju in reše-
vanju zahtevnejših psihosocialnih 
težav otrok ter njihovih staršev, ter 
HUB, s katerim želi občina vzposta-
viti sistem podpore inovativnosti in 
podjetništvu. 

Do nedavnega je bila stara got-
ska stavba na Vergerijevem trgu 
varovana zgolj kot del historičnega 
mestnega jedra. Ob začetku preno-
ve so sondažne raziskave razkrile 
bogate stenske poslikave iz 18. in 
19. stoletja. Ob nadaljnjem odkri-
vanju poslikav je koprska občina 
v posvetu s pristojnimi konserva-
torji in restavratorji sklenila poi-

skati način za ohranitev 
ter prezentacijo odkrite-
ga spomenika. Stavba z 
zgodovinsko in simbolno 
vrednostjo ter velikim 
znanstvenim potencia-
lom je bila tako v začetku 
novembra razglašena za 
kulturni spomenik lokal-
nega pomena in vpisana 
v register nepremične 
kulturne dediščine. 

Palača Sabini-Grisoni je arheološko izje-
mno bogata. O tem pričajo številne ar-
heološke ostaline, ki so jih našli v okviru 
obnove poslopja in so zgovoren dokaz o 
pestri preteklosti tega območja. Kerami-
ka, cisterna in zidovi, ki so jo obkrožali, 
pričajo, da je bila notranjost objekta v no-
voveškem času dvorišče, skeletno grobišče 
ob zunanjem delu pa najverjetneje datira 
v poznoantično obdobje. Med izkopavanji 
so odkrili tudi kamnit kanal z opečnato 
konstrukcijo, polkrožno okensko odprti-
no z vitražem na ohranjenem osrednjem 
kamnitem stopnišču. 

V sodelovanju z Zavodom 
za varstvo kulturne de-
diščine bo Mestna občina 
Koper v naslednjem letu 
freske restavrirala in jih 
tako ohranila za nadalj-
nje rodove. 
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Občina na cesti Kastelec–Socerb v sklopu investicijsko-vzdrževalnih del obnav-
lja 715 metrov dolg odsek ceste, razširila bo tudi pločnik in uredila dve avto-
busni postajališči. V času del promet poteka izmenično enosmerno, naložba v 
vrednosti 414.125,82 evra bo sklenjena spomladi prihodnje leto.

Obnovljena bo tudi cesta 
skozi vas Kastelec

Vozišče, po katerem se dnevno peljejo 
tamkajšnji krajani, je bilo dotrajano in ozko, 
bankine so bile neutrjene, zaradi neustrezne-
ga odvodnjavanja se je ob deževju zadrževala 
voda. Izvajalec del, družba Finali, d. o. o., bo 
večji odsek ceste razširil in jo v celoti prepla-

stil, ob njej uredil pločnik 
v širini 1,5 metra in dve 
avtobusni postajališči. Za 
varno prečkanje ceste bo 
pred vsakim postajališčem 
uredil grbino s prehodom 
za pešce, ob cestišču pa 
postavil javno razsvetljavo. 
Na novo bodo urejeni tudi 
cestni priključki, prepusti, 
jaški in meteorna kanaliza-
cija, prometna signalizaci-
ja in ekološki otok s petimi 
večjimi zabojniki za ločeno 
zbiranje odpadkov. 

Občina ureja pločnik ob 
Šmarski cesti
Gradbeni stroji podjetja Asfalti plus, 
d. o. o. so zabrneli tudi med križiščem 
pri Dinosu in koncem strnjene pozi-
dave na Šmarski cesti, kjer občina 
v okviru 107.445,55 evra vredne na-
ložbe rekonstruira 585 metrov dolg 
pločnik, na novo bo zarisala še talno 
prometno signalizacijo. Konkretnejši 
posegi v okviru naložbe vključujejo 
ureditev potrebnih vkopov in nasipov, 
nosilne konstrukcije vozišča ter izved-
bo lokalnih ukrepov odvodnjavanja. 
Naložba bo sklenjena do konca letoš-
njega leta. 

Nova glavna avtobusna postaja na Kolodvorski ulici v Kopru dobiva končno podobo. Gradbeni delavci te dni že name-
ščajo elemente elipsaste nadstrešnice, ki jo bo prekrivala. Naložbo, vredno dva milijona evrov, bi lahko sklenili v prvi 
polovici prihodnjega leta. 

Nova avtobusna postaja bo 
funkcionalnejša

Podoba prejšnje avto-
busne postaje že leta ni 
ustrezala sodobnemu po-
tniškemu prometu, zaradi 
dotrajanosti in nefunkcio-
nalnosti pa je težko zago-
tavljala ustrezen standard 
za prihode in odhode po-
tnikov.

Novo avtobusno posta-
jo na 3.600 kvadratnih me-
trov površine s 14 peroni 
bo Mestna občina Koper 
prekrila z nadstrešnico v 
obliki elipse, ki bo potni-

ke varovala pred dežjem 
in jim nudila senco pred 
žgočimi sončnimi žarki. V 
bližini postaje nastaja pri-
tlični objekt s čakališčem, 
blagajnami za nakup vo-
zovnic, toaletnimi prostori 
in gostinsko ponudbo. Ob 
tem bo občina uredila še 
postajo za mestna kolesa, 
parkirišče s tremi mesti za 
kratkotrajno parkiranje av-
tobusov in deset postaja-
lišč za taksi vozila ter pos-
tavila urbano opremo. 

Vrednost del je 1.949.404,94 evra, od tega je Mestna ob-
čina Koper 900.329,21 evra pridobila iz naslova evrop-
skega kohezijskega sklada, dodatnih 185.881,63 evra 
bo sofinancirala država. 

Koprska občina bo z izgradnjo nove avtobusne postaje 
izboljšala njeno funkcionalnost in obenem spodbudila 
uporabo javnega potniškega prometa.
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Z izgradnjo nove parkirne 
hiše P + R Sonce bo Koper 
bogatejši za novih 462 par-
kirnih mest v treh etažah, od 
katerih bo 23 prilagojenih 
invalidom, devet pa staršem 
z otroki. Gradbena dela po-
tekajo po začrtani časovnici, 
sklenitev naložbe je predvi-
dena konec avgusta prihod-
nje leto. 

Gradnja parkirne hiše P + R Sonce 
poteka po začrtani časovnici

in prašno barvanih palic 
z različnimi medosnimi 
razmiki.

Parkirna hiša bo 
povezana z uporabo 
javnega potniškega pro-
meta oziroma sistema 
izposoje javnih koles do 
mestnega jedra, s čimer 
bo občina zmanjšala šte-
vilo osebnih avtomobilov 
v središču mesta.

Izvajalec del, družba 
Makro 5, je v teh dneh 
zaključil pilotiranje in 
betoniranje temeljev. 
Objekt bo globoko te-
meljen in zasnovan kot 
montažna armiranobe-
tonska konstrukcija v 
obliki prostorskega ske-
leta. Poseben videz bo 
strukturi dala fasada, ki 
bo sestavljena iz cinkanih 

Začela se je gradnja trietažnega prizidka k objektu Osnovne šole Dušana Bordona v Semedeli, ki bo trajala predvido-
ma do poletja, sledili bosta nabava in namestitev opreme. Če gre vse po zastavljenih načrtih, bodo lahko osnovnošol-
ci v nove prostore zakorakali z novim šolskim letom. 

S trietažnim prizidkom bo večja in 
prostornejša tudi šola Dušana Bordona

Osnovna šola Dušana Bordo-
na, ki velja za eno večjih šol v koprski 
občini, se sooča s pomanjkanjem 
prostora, zato bo koprska občina z 
gradnjo prizidka kapacitete šole po-
večala za nekaj več kot 600 kvadra-
tnih metrov. 

V pritličju bosta na novo ureje-
ni knjižnica z izhodom na teraso in 
zobozdravstvena ordinacija s čakal-
nico, sanitarijami za obiskovalce in 
zaposlene ter spremljajočimi prosto-
ri. Ordinacija bo od šole ločena, do 
nje bo mogoče dostopati iz knjižnice 

oziroma zunanje strani z 
Ulice II. Prekomorske bri-
gade. V prvem in drugem 
nadstropju prizidka bodo 
uredili tri učilnice, od tega 
bo ena opremljena za 
izvajanje pouka gospo-
dinjstva, štiri kabinete za 
učitelje, ločene sanitarije 
za dečke in deklice, nekaj 
bo skladiščnih prostorov. 
V okviru naložbe bodo 
delno preuredili obstoječi 
objekt in nabavili opremo. 

 vam želi lepe praznike. 
Naj bo leto 2022 srečno in varno. 05 915 0600
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Na območju Nad Dolinsko v Kopru se bo predvidoma februarja prihodnje leto zače-
la gradnja dveh večstanovanjskih objektov s skupno 122 javnimi najemnimi stano-
vanji. V načrtu je ureditev sodobnih dvosobnih, trisobnih in štirisobnih stanovanj, 
velikih med 50 in 90 kvadratnih metrov.

Februarja začetek gradnje novih 
javnih najemnih stanovanj

Petnadstropna stano-
vanjska bloka ena in dve 
s skupno 91 stanovanji 
s stroškovno najemnino 
bo gradil republiški sta-
novanjski sklad, medtem 
ko bo blok tri s 75 javni-
mi najemnimi stanovanji 
v osmih etažah gradil 
Javni stanovanjski sklad 
Mestne občine Koper. 

Če bodo dela potekala 
po začrtani dinamiki, bi 
lahko gradnjo bloka 2 in 

tih še ureditev manjše-
ga parkirišča na parkirni 
ploščadi nad podzemno 

3 s skupno 122 stanova-
nji sklenili ob koncu leta 
2023, bloka 1 z dodatni-
mi 44 stanovanji pa leta 
2024. Od 75 stanovanj 
bloka tri, ki ga bo gradil 
Javni stanovanjski sklad 
MOK, jih bodo osem pri-
lagodili funkcionalno ovi-
ranim osebam.

Pod vsakim stolpičem 
je sicer predvidena tudi 
gradnja parkirne etaže, 
ob bloku ena je v načr-

garažo, ob bloku dve pa 
ureditev parkirišča poleg 
objekta.

Na Bonifiki, ob Plezalnem centru Koper, se kmalu obeta 
nov infrastrukturni podvig, ki se ga bodo razveselili ple-
zalci in vsi ljubitelji te športne panoge.

Vse nared za izgradnjo največjega 
plezalnega centra v državi

Nova plezalna stena, 
ki bo skupaj z obstoječo 
infrastrukturo združevala 
discipline balvanskega, hi-
trostnega in težavnostne-
ga plezanja, bo umeščena 
ob glavni vhod v Plezalni 
center Koper.

Večji del plezalne 
stene bo namenjen te-
žavnostnemu plezanju. 
Sestavljale ga bodo različ-
ne plezalne plošče, ki bodo 
razvrščene v več smeri in 
nameščene pod različnimi 
nakloni. Navpične proge 
za hitrostno plezanje bodo 
postavljene na nekoliko 

odmaknjenem visokem 
stolpu na levi strani ste-
ne. Obe plezalni površini 
bosta na vrhu povezani z 
nadstrešnico, ki bo služi-
la za stabilizacijo objekta, 
hkrati bo dobrodošla zaš-
čita pred močnim soncem, 
dežjem in vetrom.

Zaradi slabo nosilne-
ga terena je predvideno 
globoko temeljenje objek-
ta z mikropiloti dolžine 27 
metrov. Vrednost naložbe 
znaša 737.504,8 evra, od 
katerih bo 55.000 evrov 
nepovratnih sredstev Fun-
dacije za šport. 

S sklenitvijo projekta, predvidoma poleti, bo vse tri 
plezalne discipline plezanja mogoče trenirati na 
enem mestu. 

Plezalna stena bo smiselno povezovala notranjost 
objekta z zunanjimi plezalnimi površinami. 
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Šmarska cesta 5a
6000 Koper
Moto: 05/625 01 52
Avto: 031 /435 - 444

info@pvg.si
www.pvg.si

€251/mes

Ste avanturistični? Iščete 
motor za dušo? Ste 
naveličani vsakdana? 
Veste kaj?.. Mi tudi!
Vendar APRILIA nam 
prinaša nazaj tisto 
iskrico v očeh! 
Tukaj je nova APRILIA 
TUAREG 660

Doseg: 
Eko-subvencija.:

260 km
- 4,500 €

Pridi na testno vožnjo in se 
prepričaj v ekonomičnost 

naelektrene vožnje!

Že od:

NOVO v KOPRU

Božični prazniki so tukaj. 
Sledite nam in morda boste 

prav vi obdarovani! 

piaggio_slovenija | aprilia_slovenija | 
motoguzzi_slovenija

Piaggio Slovenija | Aprilia Slovenija | Moto Guzzi 
Slovenija
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Predanost in vztrajnost nosi v sebi 

tut Republike Slovenije – Soča, je zbo-
lel še za pljučno embolijo in komaj 
preživel. Po nekajmesečni borbi in 
vztrajnosti se je vrnil domov, kjer se je 
moral na novo naučiti vsega – od bra-
nja, pisanja, risanja do hoje. Po vrnitvi 
si je pri hoji pomagal z opornicama, 
postopoma se je stanje začelo izbolj-
ševati, vendar se je kljub temu inva-
lidsko upokojil in vse od takrat deluje 
kot član Društva invalidov Koper. Za 
svoje delo je leta 1985 prejel Prizna-
nje OF slovenskega naroda za delo v 
samoupravnih organih Tomosa, lani 
pa so ga imenovali za častnega člana 
območnega združenja Rdečega križa 
v Mestni občini Koper.

Na rehabilitaciji v Soči se je 
odločil pomagati drugim

Ravno med rehabilitacijo v 
Soči je dozorela ideja, da želi po-
magati drugim, ki so se znašli v 
podobnem ali celo slabšem polo-
žaju. »Na rehabilitaciji v Soči sem 
srečeval zelo uboge ljudi. Spomi-
njam se človeka, ki si pri kosilu ni 
mogel sam olupiti pomaranče. Saj 
sem si jo tudi sam težko, a sem 
mu vseeno pomagal in olupil po-
marančo, da jo je lahko pojedel. 
To me je nato spodbudilo, da sem 
neutrudno iskal možnosti, kako 
pomagati še bolj ubogi osebi. Še 
dandanes se natančno ne spom-

Rino Černeka se je ro-
dil leta 1941 v vasici Ročko 
blizu Buzeta v hrvaški Istri. 
Po končani osnovni šoli 
se je v Kopru na poklicni 
šoli naučil slovenščine, kot 
kvalificirani orodjar pa se 
je zaposlil v Tomosu. Po 
nekaj letih je postal delo-
vodja, uspešno zaključil 
srednjo delovodsko šolo 
in postopoma napredo-
val. Kmalu je postal vodja 
obrata, kasneje tehnolog 
in po razpadu Tomosa od-
šel v sosednji Cimos kot 
vodja vzdrževanja orodij. 
Tam je leta 1994 začutil 
prve bolečine v hrbtenici 
in začudeni zdravniki so 
mu diagnosticirali izjemno 
redko bolezen. Tedaj so jo 
poznali le v Franciji kot Gu-
illain-Barréjev sindrom in 
ta ga je prikoval na bolniš-
ko posteljo. Zdravniki so 
skupaj s francoskimi kolegi 
postavili potek zdravljenja 
in mu po štirih mesecih 
vendarle napovedali, da 
bo spet hodil. Ko je odšel 
na rehabilitacijo v Univer-
zitetni rehabilitacijski inšti-

Popotovanje med kraji in ljudmi 
nadaljujemo v Krajevni skupnosti 
Za gradom. Ob tej priložnosti ob-
javljamo zgodbo o Rinu Černeki. Z 
njim nas je povezala predsednica 
sveta krajevne skupnosti Marina 
Čok z razlago, da gre za zelo pre-
dano in vztrajno osebo, ki je za svo-
je okolje in sokrajane pripravljena 
žrtvovati ves svoj čas in energijo. 
Zdaj že upokojeni gospod je veliko 
let aktivno deloval tako v krajevni 
skupnosti kot v Območnem združe-
nju Rdečega križa v Kopru. 

Vedno je deloval za dobrobit krajanov
Predsednica sveta KS Za gradom Marina Čok ne skriva, da je njen 
predhodnik veliko postoril za krajevno skupnost. »Zelo dobo poznam 
gospoda Černeko in njegovo delo. V času njegovega predsedovanja 
in delovanja je bil zelo aktiven ter izjemno vztrajen, hodil je iz urada 
v urad in uredil vrsto stvari, med drugim je poskrbel za preplastitev 
ceste proti enemu zaselku pri Prodanih, pa ureditev kapelice in pla-
toja pred njo,« pove Čokova in doda: »Prav zaradi njegove vztrajnosti 
sem ga predlagala za ta prispevek. Mislim, da je z veliko entuziazma, 
dobro voljo in v svojem prostem času deloval za dobrobit krajanov in 
mu ni bilo škoda časa, da je prisluhnil ljudem, da je odšel na občino in 
skušal urediti kakšno stvar. Res je požrtvovalen človek, ki ne vrže pu-
ške v koruzo, ampak se je ob izzivih z njimi vedno soočil ter jih skušal 
rešiti v dobro vseh krajanov naše Krajevne skupnosti Za gradom.« 

Rino Černeka je v času svojega delovanja v KS Za gradom z vztrajnostjo in 
predanostjo rešil veliko zadev.
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nim, kako se je zgodilo, 
nekdo me je povabil k 
Rdečemu križu in sklenil 
sem, da grem,« se spomi-
nja Rino Černeka. 

Pisalo se je leto 1998 
in že po nekaj mesecih 
dela je bil predlagan za 
predsednika Krajevne 
organizacije Rdečega 
križa Za gradom. S tem 
imenovanjem je prišlo 
še marsikaj drugega, po-
udarja sogovornik, saj je 
bilo treba skrbeti še za 
vrsto drugih stvari. Tako 
je obveščal ostale čla-
ne o sestankih, skrbel 
za postopke delitve po-
moči, pripravljal obiske 
starejših in osamljenih 
na domovih in podobno. 
Nekaj časa so dobivali 
že pripravljeno hrano za 
uživanje, predvsem iz ho-
telov in gostinskih obra-
tov, ki so Rdečemu križu 
dostavljali vse dobrote, ki 
jih niso prodali. Obroke 
so razdelili pomoči pot-
rebnim, pogosto so se te-
žave pojavljale pri prido-
bivanju seznama pomoči 

potrebnih oseb. Številni 
se niso oglasili, podrob-
nega seznama starejših 
in pomoči potrebnih pa 
zaradi zakona o varstvu 
osebnih podatkov niso 
mogli pridobiti, vendar 
je vztrajnost Rina, ki je z 
nasmeškom poudaril, da 
je moral biti malo siten, 
premagala tudi to oviro. 

»Tudi zdaj je delo 
kar zahtevno,« je nada-
ljeval gospod Černeka, 
saj je treba za krajane 
skrbeti na različne na-
čine. Enkrat mesečno, 
vsak prvi torek, organizi-
rajo meritve krvnega tla-
ka in vsebnost sladkorja 
v krvi, načrtujejo pa na-
kup naprave za merjenje 
holesterola v krvi. V KS 
je sicer aktiven od leta 
1980, predsednik sve-
ta KS pa je bil v obdob-
ju med letoma 2011 in 
2015, nakar se je umak-
nil iz aktivnega družbe-
nopolitičnega življenja, a 
še vedno opravlja funk-
cijo predsednika odbora 
stanovalcev. 

Rino Černeka v družbi predsednice sveta KS Za gradom 
Marine Čok.

Predani aktivist Rdečega križa Koper
Černeka je bil do zadnjih volitev izjemno aktiven, 
pošten in nadvse predan aktivist Rdečega križa Ko-
per. Predstavljal je vez med številnimi prostovoljci 
in krovno organizacijo RK v Kopru. »Kar se ga spo-
minjam, je bilo sodelovanje ves čas izjemno dobro. 
Vedno je znal prisluhniti potrebam sokrajanov in 
priskočiti na pomoč. Sodeloval je v mnogo organih 
našega združenja, obenem je znal povezovati pro-
stovoljce posameznih krajevnih odborov v Mestni 
občini Koper. Prav tako je znal deliti bogate izkušnje 
iz njegovega dolgoletnega prostovoljstva, pred-
vsem na področju krvodajalstva. Za vsa plemenita 
dejanja je v letu 2020 na zboru članov OZRK Koper 
Černeka prejel naziv častnega člana Rdečega križa 
Koper,« nam razkrije predsednica Območnega zdru-
ženja RK Koper Marta Vrčon Komel.
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Samo en prostor imamo, in tega si delimo vsi. To je iztočnica pro-
jekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi 
oviranostmi, ki želi prispevati k samostojnejši mobilnosti slepih, 
slabovidnih, gibalno oviranih, starejših in šolajočih se otrok, ki 
so ranljivi udeleženci v prometu. Prednost projekta, ki ga finan-
cira Ministrstvo za infrastrukturo, se kaže v tem, da že pri načrto-
vanju vključuje ranljive skupine. 

Z majhnimi koraki k samostojnejši 
mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi

Glavni cilj projekta je poiskati op-
timalne rešitve za čim učinkovitejše 
vključevanje ranljivih skupin v mul-
timodalni promet, zagotavljanje sto-
ritev javnega in zasebnega sektorja, 
s tem pa tudi samostojnejše mobil-
nosti. S pomočjo standardiziranega 
sistema, ki ga je razvil Geodetski in-
štitut Slovenije, pridobivajo podatke 

o ovirah v javnem prome-
tu, ki delujejo kot podlaga 
za odpravo fizičnih ovir v 
mestu, izdelavo spletnih 
in fizičnih kart ter aplikaci-
je za navigacijo. V projekt 
je doslej vključenih 43 ob-
čin, v 34 so že dokončali 
zajem podatkov. 

Podžupanja MO Koper Olga Franca je na sre-
čanju lokalnih skupnosti v Ljubljani povedala: 
»Tako s projektom kot z občinskim akcijskim 
planom za odpravljanje ovir bomo poskrbeli za 
mobilnost ranljivih skupin, kar ni velik strošek, je 
pa velika moralna obveza vseh nas«. 

Da bi širši javnosti čim bolj približali svoje delovanje, je Slovenska filantropija v sodelovanju z Mestno občino Koper 
odprla prostovoljsko pisarno v Kopru. 

V Kopru zaživela prostovoljska pisarna

Prostovoljska pisar-
na, ki ima poslovne pro-
store v Kopru na Gorta-
novem trgu 15, obratuje 
ob delavnikih med 8. in 
16. uro. Dodatna vpra-
šanja lahko naslovite na 
elektronski naslov pro-
stovoljstvo.koper@filan-
tropija.org ali telefonsko 
številko 070 713 332.

Gortanov trg 15, 6000 Koper

070 713 332

prostovoljstvo.koper@filantropija.org

www.filantropija.org

Prostovoljska pisarna Koper

PROSTOVOLJSKA PISARNA
KOPER

Mirjam Golja, sodelavka na 
programu Prostovoljstvo

SALON POHIŠTVA DARSEN
Polje 21 (PC Ruda), Izola 

t: 05 640 13 33 
e: darsen@siol.net 
www.darsen.si 
pon - pet 9.30 - 17.00, sob. 9.30 - 12.00

V letu 2022 vam 
želimo veliko 

sreče in obilico 
kulinaričnih 

doživetij.

DARSEN
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Dodatne informacije o programu 
Svit lahko dobite:
• pri svojem osebnem izbranem 

zdravniku,
• v Svitovi kontaktni točki ZVC ZD 

Koper na telefonski številki  
05 6647 230 ali  
elektronskem naslovu  
zdravstvena.vzgoja@zd-koper.si,

• na spletni strani  
www.program-svit.si,

• v Svitovem klicnem centru na te-
lefonski številki 01 620 45 21 ali 
svit@nijz.si.

Presejalni programi Svit, Zora in Dora so v spreminjajoči se epidemiološki situaciji v državi prava dragocenost za posame-
znikovo zdravje. Kljub ukrepom za zajezitev epidemije omenjeni programi delujejo nemoteno. Svit kot preventivni zdra-
vstveni program, namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju raka na debelem črevesju in danki, je v zadnjih letih 
rešil številna življenja. Še preden so ga v Sloveniji začeli izvajati, je bila tovrstna bolezen odkrita v napredovani obliki, zdaj 
pa v okviru programa 70 odstotkov primerov te bolezni odkrijejo dovolj zgodaj, da onkološko zdravljenje ni potrebno.

Vključitev v program 
Svit lahko reši življenje

Sodelovanje v programu Svit je pri-
ložnost, da posameznik naredi nekaj 
dobrega za ohranjanje svojega zdrav-
ja. Podatki kažejo, da bi v Sloveniji vsa-
ko leto za rakom debelega črevesa in 
danke umrlo 200 ljudi manj, če bi bila 
udeležba v programu 70-odstotna. V 
preventivni pregled so vključene vse 
osebe med 50. in 74. letom starosti 
z urejenim zdravstvenim zavarova-
njem, ki vsaki dve leti prejmejo vabilo 
o prostovoljnem sodelovanju. 

Tovrstna oblika raka velja za eno 
od najbolj razširjenih med slovensko 
populacijo, dejstvo pa je, da se raz-
vija zelo dolgo, zaradi česar jo lahko 
pravočasno odkrijemo in uspešno 
zdravimo ali celo preprečimo. Zanjo 

je značilno, da se razvije iz predra-
kavih sprememb na steni črevesja, 
ki jih imenujemo polipi. Pravočasno 
jih odkrijejo v sklopu programa Svit, 
ki omogoča natančne laboratorijske 
analize blata in odkrivanje prikritih 
krvavitev, ki s prostim očesom niso vi-
dne, vendar lahko nakazujejo na bo-
lezenske spremembe v črevesju tudi 
pri osebah, ki so navidezno zdrave. 

Ko je bolezen že zelo napredovala, 
so možnosti za učinkovito zdravljenje 
zelo nizke, zato na koprski območni 
enoti Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje pozivajo vse, ki so po pošti 
prejeli vabilo v program Svit, da se 
nanj tudi odzovejo. Udeležba v pro-
gramu Svit lahko reši življenje. 
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V Mestni občini Ko-
per bodo z umestitvijo 
kipa Pokončni bojevniki 
v nov javni prostor, park 
nad Parkirno hišo Belve-
der, obudili spomin na 
kiparja Oresta Deque-

la. Kip bo oplemenitil nov mestni 
prostor, ki se spoštljivo spaja v 
urbano mrežo koprskih ulic, trgov 
in parkov. Kip ne izkazuje le odlič-
nosti in kakovosti v Kopru rojene-
ga kiparja, temveč tudi zgodovino 
in večnacionalno identiteto Istre. 

V sodobnem času in pojavljanju novih 
umetnostnih izrazov lahko govorimo tudi o 
novi skupini javnih spomenikov – začasnih, 
celo hipnih. Začasna postavitev skulptur v 
javni prostor na klasičen način je v sklopu 
postavitve Majskega salona poleti opleme-
nitila javne urbane prostore našega mes-
ta. Plastike so soustvarile utrip koprskih 
mestnih ulic in trgov. V zadnjem letu smo 
v Kopru lahko občudovali v Mali loži pla-
vajočega kalamara in akcije poletne med-
narodne šole na temo vode, ki je s svojimi 
skorajda gverilskimi posegi v prostor na ne-
invaziven način opozarjala na okoljsko pro-
blematiko. »Kultura in umetnost sta tisti, ki 
osmišljata bivanje v naši skupnosti. Pred-
vsem pa sta tisto neoprijemljivo, ki pleme-
niti doživetje našega mesta,« je svoj pogled 
na umetnost v javnem prostoru razkrila Ve-
sna Pajić z Mestne občine Koper.

Spomeniki sooblikujejo 
podobo Kopra 
Umetnost v javnem prostoru je namenjena in dostopna vsem. Spo-
meniki, ki so praviloma postavljeni za vedno, sooblikujejo javni 
prostor in postanejo del vsakdanjika ter opozarjajo na kulturno ozi-
roma politično zgodovino. Osrčje mesta Koper bo kmalu bogatejše 
za nov kip Pokončni bojevniki, ki je delo kiparja Oresta Dequela.

Žena Oresta Dequela je kip Pokončni Bojevniki/
Guerrieri verticali podarila mestu Koper 
oziroma ljudstvu njegovega rojstnega mesta.

Prostor v objemu kulture
Funkciji opominjanja in spominjanja sta skrbno vtkani v umetnosti, ne glede 
na to, ali so likovne manifestacije predstavljene javno, v javnih galerijah ali za-
sebnih prostorih. Umeščanje umetnosti v javne prostore je odgovorna naloga 
tako z estetskega kot spominskega vidika. Spomenik z umestitvijo v javni pros-
tor postane javna kulturna dobrina in hkrati ustvarja javni prostor, obogaten s 
kulturo.

Kamnita povezava 
istrskih občin
Forma viva Portorož 2021. 
Spomin na šestdeseto 
obletnico oblikovanja in 
dopolnjevanja parka ka-
mnitih skulptur bo kot jav-
ni spomenik in mejnik os-
tal prisoten v vsaki izmed 
istrskih občin. Februarja 
bo v Kopru svoje mesto 
našel kip Jureta Markote z 
naslovom INTER.
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Številni projekti v Mestni občini Koper so letos začrtali vizijo kulturnega preporoda 
mesta. Nekdanje skladišče soli Libertas tako že pred obnovo postaja priljubljeno in 
vidno kulturno stičišče domačih in tujih umetnikov. 

MOK v Libertasu nadaljuje 
kulturno zasedbo

»Skladišče soli nameravamo s spremembo 
namembnosti in preoblikovanjem njegove 
družbene vloge vzpostaviti kot novo kulturno 
infrastrukturo v Mestni občini Koper. Čeprav 
njegov čas prave preobrazbe šele prihaja, v 
njem že gostimo številne kulturne prireditve 
in tako z novimi vsebinami že tukaj in zdaj 
oživljamo našo dediščino,« pove svetovalka 
župana za kulturo in mednarodne projekte 
Vesna Pajić. »Potrebe po kulturnem stičišču so 
jasno izražene, predvsem o tem priča številčen 
obisk na raznovrstnih kulturnih prireditvah v 
okviru kulturne zasedbe skladišča, ki smo jo 
začeli marca letos. Prireditev v Libertasu se je 
udeležilo že skoraj 12 tisoč obiskovalcev.«

Program kulturne zasedbe skladišča Liber-
tas v letu 2022 po besedah svetovalke župa-
na napoveduje pestro dogajanje. »Že zdaj 
lahko napovemo razstavo Na valovih rocka – 
Sulle onde del rock, ki bo odmevala z jasnim 

sporočilom o tem, kako je vzniknila 
rock glasba v Istri in njeni odmevi 
skozi desetletja,« pove Pajićeva in 
zaključi: »V programu je nadalje-
vanje intermedijskega pilotnega 
projekta Skladišče/Magazzino LIFE, 
s katerim želimo raznovrstnost kul-
ture približati različnim javnostim 
in spodbuditi proces revitalizacije 
starega industrijskega objekta. In-
termedijsko zasnovan program bo 
vključeval tudi različne oblike so-
dobne alternativne intermedijske 
urbane kulture. V poletnih mese-
cih bo skladišče gostilo pregledno 
razstavo likovne dejavnosti sloven-
ske Istre Primorska likovna umet-
nost, v jesenskem času pa bo Liber-
tas odprl vrata za jubilejno, deseto 
edicijo festivala IZIS.«

Vesna Pajić, svetovalka 
župana za kulturo in 
mednarodne projekte.

Prostor za številne ume-
tniške programe
Osnovni program Liberta-
sa bo v prihodnje dopolnje-
valo več umetniških pro-
gramov, kot so odmevanje 
zgodb, odprti atelje, raz-
stava POP-UP UM, Medna-
rodna poletna šola, delo-
vanje Avtomatik Delovišča, 
postavitev občasnih kultur-
no-umetniških razstav in 
ustvarjalnih večerov. 

Preverite ponudbo vozil pri vašem trgovcu in odpeljite svojega Forda takoj. 
Uradna poraba goriva: 4,0 - 8,3 l/100 km. Uradne specifične emisije CO2: 105-189 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6d, uradne emisije NOx: 0,0058-0,0427 g/km, specifične emisije trdih delcev: 0,00017-0,00166 g/km, število delcev: 
0,03-3,46 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Za napake v tisku ne odgovarjamo.

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

VEDNO PRVI

FORD FOCUS
ZMAGOVALEC Z ODLIČNO VOZNO DINAMIKO
ZA VSE, KAR SE ŠE SKRIVA ZA OVINKOM
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Vrhunski koprski nogometaš Mitja Viler je pred kratkim zaključil zelo us-
pešno kariero poklicnega nogometaša. Odlični bočni branilec je pustil 
neizbrisen pečat v dveh uspešnih nogometnih klubih in slovenskem špor-
tu nasploh. Začel je v rojstnem Kopru, bil na kratko posojen Dekanom 
in Izoli, največje uspehe pa je dosegel v dresu moštva NK Maribor. Tam 
so zdaj za deset let upokojili njegov dres s številko 28. Lani se je vrnil v 
Koper, s kanarčki mu je uspelo obstati v prvi ligi, letos pri 35 letih pa je 
sklenil končati nogometno pot. Njegova želja je ostati še naprej povezan 
z nogometom in koprskim klubom, a na drugačen način. Med prijetnim in 
sproščenim pogovorom smo izvedeli marsikaj zanimivega.

Mitja Viler

Koprski bočni branilec je s svojim 
nogometnim znanjem v času kariere 
na igrišču pustil neizbrisen pečat.

Nogometno pot 
začel in zaključil v 
rodnem Kopru

Najprej nas je zani-
malo, kako se sveži nogo-
metni upokojenec počuti, 
ko nenadoma ni več zgo-
dnjih jutranjih treningov. 
Mitja Viler se je široko na-
smehnil in dejal, da mu je 
za zdaj zelo dobro: »Zdaj 
sem zaposlen s toliko st-
varmi, da niti nimam časa 
biti v nekakšni depresiji. 
Poznam sicer zgodbe, da 
se to lahko zgodi. Tudi 
med kariero so bila ob-
dobja »praznega hoda«, 
ko kakšen mesec ni bilo 
treningov. Zdaj si sam za-
polnim čas, počnem stvari, 
ki jih prej nikoli nisem, po-
magam ženi, recimo. Moje 
telo se na to dobro odzi-
va, saj skušam biti aktiven 
skoraj vsak dan. Naše po-
dnebje omogoča veliko gi-
banja zunaj, kar je dobro. 

V mojih letih je tako, da se telo raz-
vadi, ko nekaj časa ni treninga, in po-
tem se je težko vrniti v ritem.« 

Igrali ste v dveh, za naš nogomet po-
membnih okoljih, Kopru in Mariboru. 
Kakšna je razlika?

Koper ima v slovenskem nogo-
metnem prostoru velik pomen, zato 
si nogometni klub prizadeva za večjo 
angažiranost navijačev z namenom 
bogatenja nogometne kulture na 
slovenskih tleh. V Mariboru se, na 
primer, navijači in okolica hitro in 
burno odzovejo na vsako dejanje v 
igri, kar je dobro. To igralca vsekakor 
spodbuja k napredku in uspehu. Ko 
je pritisk in čutiš podporo, se vrtiš na 
višjih vrtljajih in si dober. Razmišljaš 
le o nogometu, o svoji igri. Tukaj v 
Kopru takšnega pritiska ni, čeprav je 
Italija v neposredni bližini in vemo, 
kakšno vlogo ima nogomet pri njih. 
Škoda, da se v taki obliki ne prenese 
tudi v Koper. 

Nastopali ste tudi v Ligi prvakov. 
Mesto branilca je vendarle manj iz-
postavljeno kot mesto napadalca. 
Najbolj so vidni tisti, ki dajejo gole. 
Komu je lažje, verjetno napadalcu?

Ne nujno. Ko napadalec zgreši 
gol, to vsi vidijo, a te po taki napaki 
lahko reši soigralec. Če do napake 
pride v obrambi, te morda lahko reši 
odličen vratar, a tudi to ni dovolj. 
Vsaka vloga je zahtevna, zlasti danes 
na takem nivoju igre. Vse se razvija, 
vsi položaji so enako izpostavljeni 
in zahtevni. Drži pa, da so najbolje 
plačani prav napadalci, ki tudi sicer 
največkrat odločijo izid tekme.

Želi si aktivnega sodelovanja s koprskim klubom
Koprski nogometaš po zaključku nogometne kariere vse svoje misli usmerja v nove 
poslovne izzive. »Po zaključku nogometne kariere sem se usmeril v delo, natančne-
je pomoč v očetovi zavarovalni agenciji. Po njegovi upokojitvi jo bom prevzel z vse-
mi posli. Odpira se mi tudi možnost sodelovanja s koprskim nogometnim klubom, 
v teku so pogovori, da bi pomagal pri odnosih z javnostmi,« je o svoji viziji poslovne 
prihodnosti jasen Viler.
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Koprski nogometaš je ponosen, 
da je lahko v svoji aktivni športni 
karieri okusil čast igranja v prestižni 
nogometni Ligi prvakov.

Kakšen je občutek igrati na 
svetovno znanih stadionih, 
denimo v Angliji, kjer je 50 
tisoč glasnih navijačev le me-
ter od roba igrišča?

To me vsi sprašujejo, 
ampak jaz od vsega tega 
nisem dosti odnesel. Ko pri-
deš na igrišče, si z glavo že 
na tekmi. Če ne »padeš čisto 
noter«, je slabo. Ko smo igra-
li v Liverpoolu, sploh nisem 
zaznal, kakšno je vzdušje na 
tribunah. Iz hotela smo prišli 
na igrišče, se začeli ogrevati 
in nato je bila na vrsti tek-
ma. Navijaško predstavo 
lahko doživiš na tribuni, mi 
na igrišču pa vidimo le, kar 
se dogaja na zelenici. Kar je 
izven igrišča, gre mimo nas. 
Včasih slišiš malo več hrupa, 
včasih manj, toda koncen-
tracija ne sme popustiti niti 
za sekundo. Sicer takoj sledi 
kazen, to je gol.

Kot branilec ste imeli nalogo ustaviti 
nasprotnikove napadalce. Ali lahko 
naštejete nekaj najbolj slovečih imen, 
proti katerim ste igrali? Koga je bilo 
najtežje pokrivati? 

Teh vrhunskih napadalcev je 
bilo kar nekaj. Ampak prvi mi vedno 
pade na misel Belgijec Eden Hazard, 
ko je igral za Chelsea, z njim sem imel 
veliko težav. Tudi Egipčan Mohamed 
Salah je zelo neugoden. Sicer se na 
takega igralca pripraviš pred tekmo, 
nato si fokusiran na svoje delo in po-
zabiš, kako je ime temu pred tabo. Je 
pa zdaj minilo že kar nekaj let in če 
na spletu pogledam stare posnetke, 
vem, aha, tudi ta je bil. Tako na hi-
tro pa se zdaj spomnim le Hazarda 
in Salaha.

Koprčani jesenski del zaključili na drugem mestu
Koprski nogometni klub FC Koper je po lanskem kaotičnem stanju ob koncu prven-
stva v sezoni 2020/21, ko je komaj obstal med prvoligaško konkurenco, z letošnjo 
sezono v prvi ligi popolnoma obrnil svojo nogometno vizijo. Z natančno začrtanimi 
cilji in spremenjeno ekipo igralcev koprski klub jesenski del cikla tekem zaključuje 
na drugem mestu. Vodstvo kluba in igralska ekipa sta si po videnem začrtala jasen 
cilj letošnje sezone – uvrstiti se v eno od evropskih tekmovanj.

Srečen je tisti človek, ki zmore v vsem 
videti lepoto. Včasih je treba spremeniti 
le izhodišče opazovanja.  

Želimo vam lepe praznike, polne veselja 
in čarobnih trenutkov! 

Srečno in zdravo 2022!
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Giovanni Coviello, il nuovo 
Console Generale italiano 
a Capodistria e le sue 
prime impressioni: “Una 
città a misura d’uomo” 

Nazionale Italiana (CNI). Ho notato 
con piacere che c’è un buon rap-
porto tra le istituzioni della CNI e 
la Municipalità. Abbiamo parlato 
pure dell’edificio in cui opera il Con-
solato. Alcuni anni fa si erano pro-
filate delle ipotesi di un’eventuale 
chiusura per motivi di contenimen-
to delle spese. A tal proposito mi 
sento di assicurare che la Sede 
consolare rimarrà in funzione, an-
che perché è l’unico Consolato isti-
tuito da un accordo internazionale 
-il Memorandum di Londra- ed è 
uno dei punti di riferimento stori-

Innanzitutto, benvenuto in Slovenia 
che lei ha già descritto con molto 
entusiasmo. Che impressione le ha 
fatto Capodistria appena giunto 
nella nostra città?

Capodistria mi ha colpito per 
la pulizia, la viabilità, l’ordine e la 
facilità nel raggiungere i vari servi-
zi istituzionali, i centri commerciali 
ecc. – sono tutte qualità che fanno 
di Capodistria una città a misura 
d’uomo. Sono grato al Ministero 
degli Affari Esteri italiano per aver 
valutato positivamente la mia ri-
chiesta di assegnazione a Capodi-
stria tra le diverse sedi consolari 
disponibili. Ho chiesto di venire qui 
perché attratto dalle caratteristi-
che ambientali, dalla storia, costu-
mi, tradizioni, dalla vicinanza col 
mare e da un entroterra altrettan-
to affascinante. 

Benché lei sia arrivato da poco e le 
misure anticovid impongano dei li-
miti agli eventi in presenza, è tutta-
via riuscito ad avere alcuni incontri 
conoscitivi. Tra essi il primo cittadi-
no di Capodistria Aleš Bržan e il vi-
cesindaco Mario Steffè. Quali sono 
gli argomenti che avete affrontato? 

Ho trovato molta attenzione 
per le realtà che al Consolato in-
teressano particolarmente, in pri-
mis nei confronti della Comunità 

ci per gli italiani di que-
sto territorio. Il Ministero 
degli Esteri è interessato 
a trovare una soluzione 
permanente che potreb-
be essere quella dell’ac-
quisto dell’immobile. 
Proprietario è il Comune 
di Capodistria con cui ab-
biamo un contratto d’af-
fitto. Per ora novità non 
ci sono, ma il sindaco si 
è detto disponibile ad af-
frontare l'argomento in 
successivi incontri.

Giovanni Coviello è il nuovo Console Generale d’Italia a Capodistria, 
è il suo primo incarico di diplomatico all’estero e dalle impressioni 
che ha descritto alla stampa, si dice soddisfatto della scelta: un’ot-
tima premessa per intraprendere con successo questo incarico par-
ticolarmente importante nella nostra area transfrontaliera.

Il Console Giovanni Coviello con il sindaco Aleš Bržan e il vicesindaco 
Mario Steffè.

Il nuovo Console Generale d'Italia a Capodistria 
Giovanni Coviello.
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consolari quanto più efficienti e 
rapidi anche con il supporto della 
digitalizzazione. Inoltre, con l’ICE 
(l’Agenzia per l’internazionalizza-
zione delle imprese italiane all’e-
stero) e l'Ambasciata di Lubiana, 
vorremmo incentivare i progetti 
ecosostenibili, ma in generale tut-
ti quelli che mirano a rafforzare 
la collaborazione tra i due Paesi: 
un’eccellente opportunità di inter-
scambio imprenditoriale sarà cer-
tamente il progetto di Nova Gorica 
e Gorizia Capitale europea della 

cultura 2025, che coinvolgerà an-
che il litorale. 

Siamo in procinto di concludere il 2021 
che sotto diversi aspetti è stato un 
anno difficile. Cosa spera per il 2022?

Colgo l’occasione per augu-
rare alla CNI, ma altrettanto alle 
altre comunità e ai cittadini delle 
festività quanto più serene e so-
prattutto in salute. L’auspicio è di 
poter riprendere con normalità gli 
eventi e scambiarci gli auguri in 
presenza. 

Il Consolato, come lei stesso ha ri-
badito, è un’istituzione importante 
per le necessità della CNI. Quali 
sono le prospettive future?

Nostro impegno sarà soste-
nere sempre tutte le iniziative a 
favore della lingua e cultura ita-
liana. Ho già avuto degli incontri 
e partecipato ad eventi che però 
si sono dovuti sospendere causa 
il peggioramento della situazione 
epidemiologica. La mia impressio-
ne è di una Comunità molto legata 
alle tradizioni, al mantenimento 
del patrimonio culturale e lingui-
stico. 

La circoscrizione territoriale di 
competenza del Consolato di Ca-
podistria è alquanto vasta (arriva 
sino all’Isontino): un’area che so-
prattutto dopo la caduta dei confi-
ni ha aperto nuove opportunità nel 
settore economico.

Certamente. Tra gli aspetti 
che ho notato nel Litorale, è l'au-
mento dei lavoratori italiani: sarà 
mio impegno rendere i servizi 

Giovanni Coviello, classe 1964, è 
Console Generale italiano a Ca-
podistria dal primo ottobre 2021. 
Numerosi gli incarichi descritti 
nel suo curriculum vitae: tra i più 
importanti, quelli svolti nell’am-
bito del corpo forestale dello Sta-
to in varie Regioni d’Italia. Dal 
2017 in servizio presso il Mini-
stero degli Esteri e della Coope-
razione Internazionale, ha rico-
perto presso la sede centrale di 
Roma l'incarico di Capo dell'Uf-
ficio per la sicurezza informatico 
e successivamente Capo dell'Uf-
ficio missioni e viaggi di trasferi-
mento del personale. Mai prima 
d’ora era stato a Capodistria, ma 
che in parte già conosceva trami-
te informazioni ottenute da chi 
invece la città la conosce bene o 
l’aveva già visitata.

La sede del Consolato Generale d'Italia a Capodistria in Riva Belvedere.

-15%-15%
TER TER 

BREZPLAČNA BREZPLAČNA 
MONTAŽAMONTAŽA

Privarčujte do 75% na ogrevanju z rešitvami in 
toplotnimi črpalkami.

brimatherm1@gmail.com

www.brima.si
069 740767
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Koper in Krf obudila odnose med pobratenima mestoma
Oktobra se je podžupan Mestne občine Koper Mario Steffè 
mudil na grškem otoku Krf, kjer je potekala mednarodna 
konferenca Ioannis Kapodistrias, il Visionario, ki je obudila 
odnose med pobratenima mestoma Koper in Krf. Osrednja 
tema srečanja je bila vloga Ioannisa Kapodistriasa, grške 
osebnosti beneškega izvora, ki je svoje ime ohranil v spomin 
na svoje korenine. 

Rožnati oktober v znamenju številnih aktivnosti
Mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk smo v Mestni 
občini Koper obeležili s številnimi dejavnostmi. Taverna, 
javna razsvetljava na Ukmarjevem trgu in mestnem kopa-
lišču ter pročelje utrdbe Bastion so zasijali v rožnati barvi, 
članice Združenja Europa Donna Slovenija pa so v družbi 
župana Aleša Bržana oljke pred občinsko upravo ovile z 
rožnatimi pleteninami, ki opozarjajo na prednost pravo-
časne diagnostike za uspešno zdravljenje bolezni. 

Župan podelil priznanja najuspešnejšim maturantom
Tudi letos je župan Mestne občine Koper Aleš Bržan spre-
jel najboljše maturante in maturantke, ki prihajajo iz vseh 
štirih koprskih srednjih šol in Ljudske univerze. Za odličen 
uspeh na maturi in zaključnih izpitih je 90 dijakom in di-
jakinjam podelil posebna priznanja in jim zaželel veliko 
uspeha na nadaljnji, samostojnejši poti. 

V Rižani odprli sprehajalno pot Mir od mlina do mlina
Znanstveno-raziskovalno središče Koper in Kmetija Bordon 
sta v okviru projekta MiR – Morje in reka, mlinščice in Rižana 
LAS Istre ob Rižani in njenih mlinščicah uredila tematsko pot 
Mir od mlina do mlina. Na štirih točkah miru je na informa-
tivnih tablah reka Rižana predstavljena s svojo kulturno in 
naravno dediščino kot vir energije in ustvarjalnega navdiha. 
Ob zaključku projekta se je po sprehajalni poti sprehodila 
podžupanja Mestne občine Koper Olga Franca.

Malo ložo krasile razigrane otroške slike
Kar štiristo vrtčevskih otrok iz dvajsetih oddelkov vrtcev 
Mestne občine Koper je v sklopu Tedna otroka ustvarjalo 
na temo Razigran uživaj dan. Otroci so letos ustvarili veli-
ko del, dvajset barvitih risb je bilo na ogled v koprski Mali 
loži pod volti Pretorske palače. Razstavo si je ogledal tudi 
župan Aleš Bržan in ob odprtju prisluhnil zborčku Vrtca 
Koper. 

V Pobegih - Čežarjih obeležili krajevni praznik
Krajevna skupnost Pobegi - Čežarji se je ob prazno-
vanju krajevnega praznika spomnila na pomembne 
zgodovinske dogodke iz obdobja boja proti fašizmu in 
nacizmu. Ob spomeniku v Pobegih so s spominsko slo-
vesnostjo počastili spomin na žrtve nemške požigalske 
ofenzive, ki se je zgodila tragičnega 2. oktobra 1943. 
Proslave se je v imenu Mestne občine Koper udeležila 
podžupanja Jasna Softić. 
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Altroke Istra Gourmet festival več kot navdušil
Kulinarična tržnica z istrskimi jedmi, lokalnimi vini in 
drugo gurmansko ponudbo slovenske Istre Altroke 
Istra Gourmet je med junijem in oktobrom na dvori-
šču vinske kleti Vinakoper, v Marezigah, Dekanih in na 
Titovem trgu številne Koprčanke in Koprčane več kot 
navdušila. V Zavodu za mladino, kulturo in turizem 
Koper, ki v sodelovanju z Društvom vinogradnikov 
slovenske Istre in drugimi soorganizatorji organizira 
festival, obljubljajo, da bo postal tradicionalen. 

Župan in japonski veleposlanik posadila drevo prijateljstva
Župan Aleš Bržan in japonski veleposlanik Nj. eksc. Hiromichi 
Matsushima sta na travniku za Osnovno šolo Koper simbolič-
no posadila sadiko japonske češnje v znak dobrega prijatelj-
stva med državama. Poimenovali so jo Jita Kyoei, in sicer po 
enem izmed osnovnih načel juda, ki govori o pomembnosti 
sodelovanja in vzajemnega napredka.

Koprska občina prejela priznanje za promocijo trajno-
stne mobilnosti
V okviru letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, ki že tra-
dicionalno poteka med 16. in 22. septembrom, je sodelo-
valo 84 slovenskih občin, med njimi tudi koprska. Najbolj 
razširjena kampanja na področju trajnostne mobilnosti se 
je v oktobru zaključila s prireditvijo v Novi Gorici. Med na-
grajenimi občinami je letos tudi Mestna občina Koper, ki je 
prejela priznanje za promocijo trajnostne mobilnosti.

Plemenitost ima v krvi
Med številnimi koprskimi krvodajalkami in krvodajal-
ci, ki z rednim darovanjem krvi pomagajo sočloveku, 
je tudi župan Mestne občine Koper Aleš Bržan. Na de-
cembrskem krajšem sprejemu je koprsko Območno 
združenje Rdečega križa ob podelitvi priznanja vitezi-
nji krvodajalstva Majdi Karer nepričakovano presene-
tilo tudi župana. Predsednica Območnega združenja 
Rdečega križa Koper Marta Vrčon Komel mu je izroči-
la priznanje za desetkrat darovano kri. 

V Libertasu dela umetnikov požela zanimanje
V umetniški rezidenci v hiši Alojza Kocjančiča v Kubedu 
so letos ustvarjali številni umetniki, ki so svoja dela v je-
senskih dneh predstavili na skupni razstavi v skladišču 
Libertas. Deset umetnikov s področja slikarstva, grafi-
ke, risbe, fotografije in oblikovanja materialov je mirno 
in barvito okolje koprskega podeželja dodobra izkoris-
tilo za brezmejno kreativno ustvarjanje, saj so nastala 
izvrstna umetniška dela, ki so navdušila številne obisko-
valce razstave.

MOK ostaja mladim prijazna občina
Inštitut za mladinsko politiko je v sodelovanju s Skupnostjo 
občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsedni-
ka RS Boruta Pahorja v novembru županu Alešu Bržanu v 
prostorih občinske uprave izročil certifikat Mladim prijazna 
občina s podaljšanjem za štiriletno obdobje do leta 2024. 
Certifikat je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, 
ki uspešno izvajajo ukrepe s področja mladinskih politik.
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V vas se bodo prebudile nove ambicije. 
Stremeli boste k visokim ciljem in v svoje 
načrte vpletali ljudi, ki vam lahko konkre-
tno pomagajo. Od polovice januarja do 
začetka februarja se boste dnevno soo-
čali z dilemami in negotovostjo, vendar 
boste na svoji strani imeli odločevalce. V 
zvezi z nečim, kar je za vas velikega po-
mena, se boste pokazali v zelo dobri luči. 
Oddajali boste vtis korektnosti in obvla-
dovanja situacije. Okrog 8. marca se bo 
zgodilo nekaj, kar vas bo zelo osrečilo.

Delovali boste brezkompromisno in zato 
včasih ustvarjali vtis, da vam do nečesa 
ni več mar. V resnici bo ravno nasprotno, 
saj se boste vedno bolj postavljali zase 
in za osebe, ki jih imate najraje. Obdob-
je je kot naročeno za pridobivanje novih 
znanj in izkušenj. Vse, kar boste vlagali v 
izobraževanje in osebno napredovanje, 
bo odlična naložba. V ljubezni se boste 
še pripravljeni potruditi za skupne cilje, 
ne boste pa več pripravljeni zapostavljati 
svojih. 

Še dobro, da obvladujete hitro spreminja-
joče se situacije, saj jih bo v tem času na 
pretek in od vas bo odvisno, kako se bodo 
razpletale (ali zapletle). Ko boste v dilemi, 
sledite svoji intuiciji! Zdrav razum vas ne 
bo pustil na cedilu, a se boste morali od-
ločati tudi o stvareh, o katerih ne boste 
imeli dovolj informacij. Če bo v ljubezni 
treba nekaj postaviti na kocko, boste to 
tudi naredili. Stagniranje v stoječih vodah 
ne bo prišlo v poštev. V začetku marca 
boste nad nečim navdušeni.

Igra med dvema ognjema bo prispodoba 
vašega življenja v tem času. Pripravite se 
na intenzivno dogajanje, ko bo še kako 
pomembno, da imate okrog sebe ljudi, ki 
vas ščitijo, rešujejo in opozarjajo na napa-
de nasprotnika, medtem ko boste s svojo 
igro izločali nasprotnike in branili žogo. 
Od druge polovice januarja do začetka 
marca bo ogromno stvari odvisnih od 
vaših spretnosti, zato boste na trenutke 
izčrpani. Takrat samo počivajte. Nad vami 
bodo cel čas bdele srečne zvezde.

Na delovnem področju brez stresa ne 
bo šlo, vendar ste na to že navajeni. Po-
skrbite za redno rekreacijo in kakovostni 
spanec, ker bo to ključnega pomena za 
vaše dobro počutje. V zvezi z nečim, kar 
je v minulih mesecih ustvarilo konfliktno 
situacijo, boste sprejeli najboljšo možno 
odločitev. Racionalnost bo premagala 
čustvene odzive in naredili si boste ve-
liko uslugo. Vaš način razmišljanja bo 
čedalje bolj moder, kar bo imelo ugodne 
posledice tudi za partnerstvo. 

Čaka vas zelo produktivno in kreativno 
obdobje. Na ljubezenskem področju bos-
te kar naenkrat nadoknadili toliko stvari, 
da se preteklih nevšečnosti niti spominja-
li ne boste več. Božič in začetek marca sta 
lahko pomembni prelomnici. Številnim 
izmed vas se bo takrat uresničila želja ali 
pa boste naredili korak v smeri pozitivne 
revolucije svojega življenja. Odpirala se 
bodo nova poslovna sodelovanja, kjer 
bo tudi vaša vloga drugačna od sedanje. 
Uresničevali boste svoje ambicije.

Ključna dogajanja bodo v povezavi z do-
mom in družino. Vaša vloga bo odločilna, 
saj boste uravnovešali različne interese in 
delovali povezovalno, kot nevidna roka, ki 
boža in usmerja. Ker se ne boste izpostav-
ljali, bo nekdo šele čez čas spoznal, koliko 
dobrega ste naredili zanj in za skupnost. 
Za svoje hobije boste imeli manj časa, bo 
pa vaš čas naložba v nekaj, kar vas bo 
dolgoročno izpolnjevalo. V ljubezni bo od 
marca dalje več sproščenosti. Tudi odno-
si z otroki bodo takrat radostnejši. 

Stopili boste v areno in se borili zase, ob 
tem pa čast reševali tudi bližnjim. Na vse 
pretege se boste trudili nekaj usmeriti 
tako, da bo za vas najboljše. Pred tek-
meci boste v prednosti, ker se ne boste 
ničesar ustrašili. V tem času bo ogromno 
komuniciranja in pogajanj, niti za tre-
nutek pa ne boste pozabili na cilj, ki vas 
žene, da zjutraj vstanete iz postelje. V lju-
bezni bo več navdušenja in stimulativnih 
situacij. Izražali se boste kreativno in pri 
tem navdihovali tudi druge.

Z domom in družino bo povezanih več 
stroškov od predvidenih, vendar vas to ne 
bo odvračalo od zastavljenih ciljev. Tu pa 
tam se bo kaj odvijalo bolj počasi, vendar 
stabilno. Bližnjim boste z veseljem uresni-
čevali želje in se potrudili, da jim bo lepo. 
Sreča v očeh nekoga, ki ga imate radi, bo 
za vas najlepše možno darilo. Počeli boste 
zanimive stvari in si ustvarjali lepe spomi-
ne. Če načrtujete zamenjavo osebnega 
vozila, je čas ugoden za tak podvig, a raje 
ne med 15. januarjem in 5. februarjem. 

Vpleteni boste v dogajanje, ki bo od vas 
zahtevalo hitre reflekse in premišlje-
na dejanja. Vaše strateške sposobnos-
ti bodo še bolj poudarjene in nekomu 
boste dokazali, da imate prav. Razplet 
bo ugoden za oba, ker si boste vselej pri-
zadevali za korektnost. V začetku marca 
lahko pride do želenega epiloga v pove-
zavi s financami. Na splošno boste bolj 
privlačni, kar bo ugodno za ljubezen. 
Vaši aduti ne bodo le v videzu, temveč 
predvsem v besedah in dejanjih.

Spretno boste predvidevali situacije in 
jih obračali v svojo korist. Tudi polena, 
ki vam jih bodo metali pod noge, bos-
te uporabili za svojo peč na drva. Na 
finančnem področju boste načrtovali 
velike poteze, ob tem pa prejemali pod-
poro ljudi, ki jih potrebujete za uresniče-
vanje svojih ciljev. Okrog 8. marca boste 
v stanju nekaj napraviti tako, kot ste si 
zamislili. Pazite le na zdravje. Ker boste 
delovali na več koncih hkrati, se lahko 
hitreje iztrošite. 

Prišlo bo do težko pričakovane spre-
membe. Postavljeni boste v novo ži-
vljenjsko vlogo in pri tem podpirali tudi 
bližnje. Če se vam je še pred časom neki 
cilj zdel skoraj neuresničljiv, bo zdaj pos-
tal realnost. Povezovali se boste z ose-
bami, ki so od vas drugačne, kar vas bo 
bogatilo in vam širilo obzorja. V ljubezni 
je možna pozitivna sprememba čez noč. 
Nagnjeni boste k pridobivanju telesne 
teže, zato bodite previdni. 
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Nagradna križanka

Pravilno izpolnjeno geslo oktobrske križanke je Škocjanski zatok. Izmed vseh prispelih dopisnic smo izžrebali 
pet nagrajencev (Ana Repinc z Zgornjih Škofij, Emil Ugrin iz Marezig, Janko Markežič iz Gračišča, Rada Fikon iz 
Pobegov in Duška Pifka iz Kopra), ki bodo po pošti prejeli priročno brisačo. V tokratni številki časopisa bomo med 
vsemi prispelimi in pravilno izpolnjenimi gesli križanke izžrebali pet nagrajencev, ki bodo prejeli knjigo Šavrinke 
Marjana Tomšiča. Nagrajence bomo objavili v prihodnji številki in jih obvestili po pošti. Pravilno izpolnjeno geslo 
križanke nam na dopisnici pošljite do 25. februarja na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper s 
pripisom »za nagradno križanko«. 




