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uvodnik

V super volilnem letu 2022, ko bomo dr-
žavljanke in državljani glasovnice oddajali kar 
trikrat, ko še vedno okrevamo od spopada z 
epidemijo in ko vojna v soseščini napoveduje 
za nove generacije nepredstavljivo draginjo, je 
novo dno dosegla tudi medijsko-politična his-
terija, s katero smo se bili prisiljeni naučiti živeti 
v zadnjih letih.

Težko je izstopiti iz vrtiljaka čustev, v ka-
terega nas vedno znova zavrtijo naslovi udar-
nih novic. Zdi se, da se vsako jutro prebudimo 
v krču, na robu prepada, v katerega bomo 
zgrmeli, če se kar koli obrne drugače od naših 
pričakovanj. Redna doza prepričevanja, da je 
nujno izgubiti vsako upanje, nas sili v maloduš-
je, v katerem ne more biti nikoli nič zelo prav. 
Vse, kar se dogaja, je narobe, in narobe je vse, 
kar se bo zgodilo.

Časi, ki jih živimo, so zares negotovi, a to 
ne sme postati izgovor za izgubo samozavesti 
in optimizma. Nismo nemočni. Imamo pravico 
do svojega dostojanstva, svojega mnenja in 
pravico biti slišani. Z oddanim glasom na voli-
tvah politikom ne dajemo pooblastila za samo-
voljno odločanje o tem, kaj je za nas najboljše, 
ne da bi se posvetovali z nami, ne da bi upo-
števali naše potrebe, želje in pričakovanja. Če 
ravnajo tako, jih (lahko) zamenjamo.

Jasno je tudi, da ni politike, ki bi ustregla 
vsem, saj se ljudje ne strinjamo o vsem. In to 
je dobro. Ko vsi mislijo enako, nihče ne razmi-
šlja veliko. Lepota demokracije je prav sooča-
nje različnih mnenj in dinamično iskanje dob-
rih rešitev za celotno skupnost. V odkriti javni 
razpravi ni poražencev. Bolj ko je burna, boljše 
rezultate dosegamo. 

Odkar je Mestna občina Koper v svoje odlo-
čitve začela aktivno vključevati javnost, doživlja 
neverjeten razvojni preboj. V našem življenj-
skem prostoru rastejo novi parki, šole, garažne 
hiše, stanovanja za mlade in dom za upoko-
jence, kanalizacija, ceste, avtobusna postaja, 
tržnica, gasilski dom, športna infrastruktura … 
70 projektov participativnega proračuna, ki ga 
občanke in občani sprejemamo sami, je nalož-
beni zagon končno razpršilo po celotni občini.

Svet se danes vrti tako hitro, da je težko 
vsak dan znova začutiti čvrsta tla pod nogami. 
A če smo se znašli v zraku, še ne pomeni, da 
padamo v prepad. Poskusimo se umiriti in se 
pozorno ozrimo okoli sebe. Morda bomo ugo-
tovili, da smo poleteli.

Alojz Petrovčič
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Pogovor z županom Mestne občine Koper Alešem Bržanom

»Razvojni preboj, ki ga ne pomnimo«

Gospod župan, z odprtjem 
kopališč se je začela nova 
turistična sezona, ki bo po 
dveh poletjih spet potekala 
brez omejitvenih ukrepov. 
Smo v Kopru pripravljeni 
nanjo?

Izvrstno! Koper je v 
zadnjih letih končno pos-
tal prava, zares privlačna 
in tudi priljubljena turistič-
na destinacija. Vem, da ne 
potrebujemo drugih, da 
nam povejo, kako zelo lep 
je Koper, in tudi številke 
o rekordnem turističnem 
obisku so same po sebi 
dovolj zgovorne. Je pa 
včasih kljub temu prijet-
no slišati od naših gostov, 
kako zelo smo napredo-
vali s svojo ponudbo. Da 
imamo čudovite plaže, 
parke, kolesarske steze in 
proge, izjemno gostinsko 
ponudbo, zanimive prire-
ditve, številne priložnos-
ti za aktiven oddih … da 

imamo zdaj vse, kar so včasih imela 
le tradicionalna turistična središča. 
Primanjkuje nam le dovolj postelj za 
številne obiskovalke in obiskovalce, 
ki bi želeli prenočiti pri nas, in prišel 
je čas, ko bomo morali razmisliti tudi 
o tem, da spodbudimo gradnjo ka-
kšnega novega hotela.

Koper je v zadnjem letu dobil dva 
nova parka. Pravkar ste odprli nov 
Muzejski park na strehi nove Parkir-
ne hiše Belveder … 

Ureditev Muzejskega parka 
s 50 novimi drevesi in dva tisoč 
grmovnicami, talnim vodometom z 
osvetlitvijo, stenskimi vodnimi sla-
povi in sodobno urbano opremo je 
zaključena. Nekoliko bo sicer še tre-
ba počakati, da se razrasejo krošnje 
dreves, ki bodo zadrževale vlago in 
poskrbele za naravno prezračeva-
nje, smo pa Koprčanke in Koprčani 
park vzljubili že pred njegovim ura-
dnim odprtjem in res sem vesel, da 
je v njem vedno toliko ljudi. 

Pred leti je bil na Muzejskem 
trgu sicer predviden poslovno-sta-

novanjski objekt, a sem ocenil, da 
je ta prostor za Koper preveč dra-
gocen, da bi ga smeli prepustiti 
zasebnikom. Želel sem, da ostane 
dostopen javnosti. Da se v njem 
občanke in občani ne bomo le sre-
čevali, ampak družili, da ne bomo 
le hodili skozi in mimo njega, am-
pak se v njem tudi zadrževali. Da ne 
bo le prostor za oddih, ampak tudi 
prostor za aktivnosti … in danes v 
resnici postaja zelena dnevna soba 
mesta. Park, ki ne povezuje le ljudi z 
naravo, ampak tudi ljudi med sabo.

Svojo končno podobo počasi dobiva 
tudi obmorski park v Žusterni, ki je 
bil hit lanskega poletja v Sloveniji. 
Ste s parki zdaj zaključili?

Zaključena je druga faza ure-
ditve obmorskega parka z novi-
mi drevesi in še enim prodnatim 
zalivčkom, nekoliko smo povečali 
tudi parkirišče ob njem. Je pa sam 
park zasnovan tako, da bo vedno 
dopuščal nove ureditve in dodatne 
vsebine. Upoštevati moramo tudi 
dejstvo, da smo ga uredili na na-
sutju, in ker posedanje takšne koli-
čine materiala traja kar nekaj časa, 
bomo določene objekte vanj in nanj 
lahko umeščali šele v prihodnjih le-
tih. Tako smo preložili tudi načrto-
vano postavitev skulpture, ki smo 
jo prevideli na valobranu v obliki 
otočka pred parkom, in si s tem vze-
li več časa tudi za javno razpravo o 
tem, kakšna naj ta skulptura bo. Za 
kopalke in kopalce je verjetno zelo 
pomembna še informacija, da smo 
letos začeli prezračevanje Badaševi-
ce, ki se v morje izteka v neposre-
dni bližini parka. Z vpihovanjem za-
dostne količine kisika v rečno strugo 
bomo v času nizkega vodostaja in 
majhnega pretoka preprečili razkroj 
organskega materiala in še izboljšali 
kakovost vode.
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Niso pa parki edini del zelene 
preobrazbe Kopra. Nova drevesa in 
grmovnice sadimo povsod, kjer jih 
lahko. Dobesedno. Občanke in obča-
ni ste v okviru participativnega prora-
čuna namreč predlagali in izglasovali 
projekta Drevo, kamor le lahko in Od-
tis prihodnosti. Z vašo pomočjo smo 
tako samo znotraj urbanih središč 
posadili več kot 300 dreves.

Ena izmed vaših bolj odmevnih pred-
volilnih obljub je bila tudi tista o po-
spešeni gradnji kanalizacije. Se je kaj 
premaknilo?

Februarja smo začeli enega iz-
med najpomembnejših infrastruk-
turnih projektov tega desetletja v 
slovenski Istri, projekt Čisto za Koper 
in Ankaran. Gre za skoraj 16 milijo-
nov evrov težko investicijo, v okviru 
katere bomo na območjih Bertokov, 
Škofij in Hrvatinov dosegli kar 98-od-
stotno pokritost s kanalizacijskim 
omrežjem. Dela za zdaj potekajo po 
načrtih, kar je po teh časih različnih 
omejitev, pretrganih dobavnih verig 
in obveznih karanten za delavce ved-
no dobra novica. Ni pa to edina na-
ložba v kanalizacijo letos, po poletju 
jo bomo začeli graditi tudi na obmo-
čju Moleta. Odkrito priznam, da bo 
celovita ureditev kanalizacije v občini 

večji zalogaj, kot sem si predstavljal 
ob prevzemu funkcije župana. Jasno 
mi je bilo, da bodo naložbe v novo 
infrastrukturo podeželja zahtevne, 
nisem pa vedel, da je že obstoječa 
kanalizacija v urbanih središčih v tako 
zelo slabem stanju. Občina pred tem 
v zvezi z investicijami v kanalizacijo 

preprosto ni imela nikakršnega dol-
goročnega plana, ga pa zdaj izde-
lujemo v sodelovanju s krajevnimi 
skupnostmi.

V letošnjem proračunu ste za nalož-
be zagotovili rekordnih 50 milijonov 
evrov. Kam je šel ves ta denar?

Res je, Koper doživlja razvojni 
preboj, ki ga ne pomnimo. Pomem-
ben del proračuna smo namenili iz-
boljšanju pogojev za šolanje naših 
otrok. Gradimo popolnoma novo 
Osnovno šolo Oskarja Kovačiča v 
Škofijah, ni pa to edina naložba v izo-
braževanje, saj pravkar raste tudi pri-
zidek k semedelski osnovni šoli Du-
šana Bordona. Potem ko smo pred 
dobrim letom odprli novo Parkirno 
hišo Belveder, zdaj zaključujemo še 
gradnjo parkirne hiše P+R Sonce. H 
koncu gredo gradnje nove mestne 
avtobusne postaje, nadstrešnice 
nad koprsko tržnico, žalne ploščadi 
na mestnem pokopališču Škocjan in 
zunanje plezalne stene na Bonifiki, 
kjer bomo že letos gostili tekmo sve-
tovnega pokala. Vlagali smo v prome-
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tno infrastrukturo, tudi na podeželju. 
Pred dobrim mesecem smo tako 
odprli prenovljeno cesto med Kastel-
cem in Socerbom. Nov je tudi gasilski 
dom v Babičih. Ne smemo pozabiti 
niti na to, da smo v okviru zadnjega 
participativnega proračuna izpeljali 
skoraj 70 projektov, ki ste jih predla-
gali in izglasovali občanke in občani 
sami. Verjetno še nikoli v zgodovini 
naše skupnosti nismo v tako kratkem 
obdobju delali in naredili tako veliko. 
Temu dejstvu so se prilagodile tudi 
kritike mojih političnih tekmecev. Če 
so me najprej obtoževali, da se ne 
dela nič, mi zdaj očitajo, da je Koper 
eno samo veliko gradbišče.

Eden izmed najbolj perečih problemov 
Mestne občine Koper je pomanjkanje 
stanovanj za mlade. Ste kaj bližje re-
šitvi?

Res je, da je nepremičninski trg v 
Kopru do mladih izrazito nepravičen, 
in nujno je, da se mu kot skupnost 
postavimo po robu z gradnjo stano-
vanj zanje. Zato sem bil zelo vesel, da 
smo spomladi lahko postavili temelj-
ni kamen za novo sosesko s 166 jav-
nimi najemnimi stanovanji nad Do-
linsko. Zavedam se, da z reševanjem 
stanovanjskih stisk mladih rešujemo 
tudi sebe in svojo prihodnost. Bival-
nega problema pa nimajo samo naši 
mladi, prostor moramo zagotoviti 
tudi našim starejšim, ki potrebujejo 
posebno pozornost in oskrbo. Mar-

ca smo zato v Olmu položili temeljni 
kamen za nov dom upokojencev, ki 
bo po zagotovilu investitorja eden 
izmed najsodobnejših in najprijaznej-
ših v Sloveniji. 275 stanovalkam in 
stanovalcem bo zagotavljal primeren 
prostor za zaslužen počitek in ustvar-
janje, varno bivalno okolje, v katerem 
si bodo dneve lahko zapolnili z dejav-
nostmi, ki jih osrečujejo, navdihujejo 
ali sproščajo. V Mestni občini Koper 
pa smo upokojencem s 1. junijem 
zagotovili tudi brezplačne vožnje z 
mestnimi avtobusnimi prevozi.

Zadnje leto je kar nekaj strasti v obči-
ni razburkal osnutek občinskega pro-
storskega načrta. Kaj je bil razlog, da 
ste ga preložili v naslednji mandat?

Na željo občank in občanov smo 
javno razpravo o osnutku OPN-ja 
najprej podaljšali na kar dva meseca 
in pol, soglašal sem tudi s pobudo 
dveh krajevnih skupnosti, da pred 
nadaljevanjem postopka sprejema-
nja OPN-ja počakamo na rezultate 
strokovnih delavnic, ki jih bomo iz-
vedli skupaj. Pomembno je, da je jav-
na razprava o tem dokumentu čim 
širša in poglobljena ter da ob njenem 
zaključku ni nobenih dvomov v njeno 
demokratičnost. Zato smo tudi izvedli 
kar 15 javnih obravnav, čeprav zakon 
predpisuje le eno samo. Tudi sicer 
sem bil s potekom javne razgrnitve 
osnutka OPN-ja večinoma zadovo-
ljen. Občanke in občani so bili zelo 

aktivni in konstruktivni, od njih smo 
dobivali dobre informacije in pre-
dloge. Manj sem bil zadovoljen s po-
skusom zlorabe OPN-ja za potrebe 
državnozborskih volitev in razočaran 
nad tistimi, ki so skušali osnutek do-
kumenta izkoristiti za sebične intere-
se, ampak to je zdaj že za nami. Ver-
jamem, da se bomo lahko od te točke 
naprej res posvetili izključno vsebini 
in bomo na koncu izdelali strokovno 
utemeljen ter družbeno sprejemljiv 
občinski prostorski načrt. Še enkrat 
pa poudarjam, da ničesar ne bomo 
naredili mimo volje ljudi. Kjer ne bo 
dogovora, ne bo sprememb.

Ali s temi besedami že napovedujete 
vnovično kandidaturo za župana Ko-
pra?

Že ob začetku mandata sem si 
obljubil, da te odločitve ne bom spre-
jel pred poletjem. Nisem želel postati 
še en politik, ki se obremenjuje z an-
ketami javnega mnenja, ampak žu-
pan, ki vedno dela tisto, kar je treba 
narediti. Tudi takrat, ko to kratkoroč-
no ni všečno. Takšen način dela se je 
izkazal za zelo učinkovitega in ne vi-
dim pravega razloga, da bi svojo ob-
ljubo prelomil. 
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Čeprav se je uradna kopalna sezona šele dobro začela, se številni domačini in obiskovalci v morju hladijo že od 
maja. Uradnima kopališčema, Mokri mački v Kopru in plaži v Žusterni, se pridružuje na novo urejen in ozelenjen 
obmorski park, ki je zaradi prijetne sence in treh prodnatih zalivčkov še posebej primeren za družine z otroki. 

Koprske plaže so magnet za 
številne kopalce

Sončno in vroče vreme je le-
tos poskrbelo, da se je kopalna se-
zona začela prej kot običajno. Naj-
bolj pogumni so v morju zaplavali 
že sredi maja, mestno kopališče in 
plaža v Žusterni pa sta svoja vrata 
odprla prvega junija. 

Upravljavec kopališč, Marje-
tica Koper, se je pred sezono lo-
til vseh potrebnih vzdrževalnih in 
obnovitvenih del. Na obeh kopali-
ščih so tako na mestih, kjer je bila 
trava dotrajana, to nadomestili s 
travno rušo, obnovili in prebarvali 

so igrala, pomol, opazovalni stolp 
in klopi, zamenjali pesek v peskov-
niku, očistili stopnice in uredili vse 
dostope v morje. Letošnja novost 
so omarice s kodnim zaklepanjem, 
ki kopalcem omogočajo varno 
shranjevanje osebnih predmetov. 

Prhe, sanitarije in knjižnica na 
plaži

Obiskovalcem obeh kopališč 
sta še naprej na voljo brezplačna 
uporaba sanitarij in prh, prav tako 
si lahko urice krajšajo z branjem 

knjig in drugega čtiva iz knjižnice 
na plaži. Na Mokri mački so kopal-
cem na voljo še ležalniki in senč-
niki, za dnevno izposojo ležalnika 
je treba odšteti pet evrov, v kom-
pletu s senčnikom je cena osem 
evrov. Na obeh kopališčih obratu-
jejo tudi gostinski lokali, ki s svojo 
raznovrstno ponudbo v vročih po-
letnih dneh obiskovalcem omogo-
čajo osvežitev in prigrizek.

Za varnost povsod skrbijo re-
ševalci iz vode, trije na mestnem 
kopališču in dva v Žusterni. 
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Trije prodnati zalivčki z najlepšim 
razgledom na mesto

Koper je dobil tudi na novo 
urejen in ozelenjen obmorski park 
pred Žusterno, ki je že v lanskem 
letu med ljudmi požel veliko obču-
dovanja. Na prostrani zelenici je 
občina zasadila 200 različnih dre-
ves, številne grmovnice in trajnice 
ter skozi njo speljala lično pešpot 
z betonskimi klopmi in sodobno 
urbano opremo. Ob tem je uredila 
dodaten prodnat dostop do morja, 
vse tri zalivčke pa opremila še s pr-
hami. 

V neposredni bližini delujejo 
večji gostinski lokal in dve manjši 
prodajni mesti, kjer ponujajo pija-
čo in sladoled. 

Zunanji bazen odprt tudi letos 
Ena večjih atrakcij za najmlajše 

je odprti bazen v Žusterni, ki obratuje 
vse dni v tednu, ob delavnikih med 6. 
in 16. uro ter med 20. in 22. uro, ob 
koncih tedna pa med 8. in 18. uro. 
Za otroke do 4. leta starosti je vstop 
brezplačen, otroci do 14. leta, dijaki, 
študentje in upokojenci morajo za 
vstop plačati tri evre, ostali pa osem 
evrov. Vsi, ki si to želijo, lahko po ugo-
dnejši ceni kupijo tedensko oziroma 
mesečno vstopnico.

Koprska občina je še pred sezono 
na makadamskem parkirišču v 
Žusterni asfaltirala dostopne poti 
in tako omilila prašenje ob iskanju 
prostega parkirnega mesta. 

Slika ne odraža končne podobe mo-
bilne povezave na Markovec.

Dvigalo na Markovec bo!
Mestna občina Koper bo v prihodnjih letih v neposredni bližini urbanega 
obmorskega parka vzpostavila vertikalno mobilno povezavo v obliki dvi-
gala in tako premostila višinsko razliko ter povezala obalni del mesta z 
Markovcem. Nova pridobitev bo bistveno pripomogla k večji mobilnosti 
tamkajšnjih prebivalcev, hkrati bo gibalno oviranim osebam ter staršem 
z vozički omogočila neposreden dostop do obalnih površin. Trenutno je 
v pripravi projektna naloga, ki bo podlaga za izdelavo dokumentacije in 
vse nadaljnje postopke projekta. 

Invalidom prijazna bo od letos tudi 
plaža v Žusterni. V teh dneh bodo 
namreč na delu kopališča namesti-
li posebno dvigalo za invalide, ki bo 
gibalno oviranim omogočalo lažji, 
hitrejši in varnejši vstop ter izstop 
iz vode. 
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Kopanje v Žusterni tudi letos brezskrbno

Poleg fekalnega sistema, ki ga je 
sanirala v celoti, so v okviru naložbe 
obnovili tudi manjši del meteorne ka-
nalizacije. Dela so potekala po fazah, 
saj so posamezni odsek kanalizaci-
je med obnovo začasno izključili iz 
omrežja, pred ponovno priključitvijo 
v sistem pa so delovanje preverile 
še službe Marjetice Koper. Obnova 
cevovodov in priključitev nove in-
frastrukture na javno kanalizacijsko 
omrežje sta že sklenjeni, sledijo za-
ključna dela in ureditev okolice šole. 

Aktivni so bili tudi letos. Mar-
jetica Koper je namreč pred sezono 
znova izpraznila vse greznice na ob-
močju Moleta, očistila odprte hudo-
urniške kanale in zavarovala izliv hu-
dournika v morje ter ga fizično ločila 
od kopališča. 

Poleg tega bo koprska občina za 
zagotovitev varnega in brezskrbnega 
kopanja redno spremljala in analizi-
rala kakovost kopalnih voda, tudi na 
območju novega obmorskega parka.

Mestna občina Koper je tudi letos poskrbela, da smo v poletje zakorakali brezskrbno. Poleg številnih ukrepov, ki jih 
je uspešno izpeljala v preteklih letih, je do začetka kopalne sezone celovito obnovila dotrajan notranji kanalizacij-
ski sistem Osnovne šole Antona Ukmarja na Markovcu. 

V zadnjih dveh letih sta Mestna občina Koper in Marjetica Koper izpeljali šte-
vilne ukrepe za varovanje kopalnih voda. Sanirali sta nepravilno izpeljane 
priklope na fekalno kanalizacijo in obnovili dotrajane odseke ter priključke na 
širšem območju Markovca in Žusterne, temeljito očistili hudourniške kanale in 
sanirali večje erozijske poškodbe brežin. V okviru del sta na vse prelivne kana-
lizacijske jaške namestili posebne senzorje, ki omogočajo popoln nadzor nad 
stanjem in takojšnje ukrepanje, če bi znova prišlo do zamašitve sistema. 

GRADBENI 
MATERIAL

ODPIRAMO TRGOVINO
 ZA VAS

Obrtniška ulica 28, Koper 6000

tel.: 059 095 410
( bivši salon Peugeot )

v mescu juniju
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Aktivno poletje v 
parku vodnih športov 
v Žusterni

(potapljanja, jadranja, plavanja …),  
kolesarskih izletov in prevozov z 
motornimi čolni.

Ponudbo so letos še nadgra-
dili in dopolnili ter se tako še bolj 
približali dejanskim željam upo-
rabnikov. Organizirali bodo različ-
ne delavnice in aktivnosti, kot so 
vrtenje obročev hula hop in poi-
ev, masaže, jutranjo jogo na plaži, 
prvič letos pa bodo izvajali tečaje 
potapljanja na vdih in umetnostne-
ga plavanja. Pripravili so posebne 
pakete storitev, ki so prilagojeni 
različnim ciljnim skupinam, kot so 
družine z otroki, mladi in aktivni 
pari, starejši uporabniki ter večje 
skupine (kolektivi sodelavcev, pra-
znovanje rojstnih dni). Storitvam se 
pridružujejo tudi aktivne počitnice 
in poletni kampi za otroke. Park 
vodnih športov tako prav zares po-
staja prostor za aktivno preživljanje 
prostega časa, hkrati pa tudi mesto 
druženja in srečevanja. 

Active Koper bo deloval do kon-
ca septembra, junija in septembra 
bodo aktivnosti na voljo samo ob 
samo ob koncih tedna (v soboto in 
nedeljo), julija in avgusta pa vsak 
dan med 8. in 20. uro. Tudi letos 

imajo obiskovalci možnost izposo-
je SUP-a, kajaka, kanuja, jadralnih 
desk, pedalinov, koles, električnih 
koles, mopedov in skirojev, jadrnic, 
štirikoles in vodnih koles, prav tako 
se lahko udeležijo različnih tečajev 

Pestri ponudbi lanskoletne izvedbe projekta Active Koper se le-
tos pridružujejo še tečaji potapljanja na vdih in umetnostnega 
plavanja. Junija in septembra se bodo lahko občanke in občani 
za polovično ceno preizkusili v veslanju s SUP-om, polovična bo 
tudi cena za izposojo pedalina. 

V parku vodnih športov 
v Žusterni bodo organi-
zirali različne dogodke, 
med drugim polo turnir 
na deski SUP, štafeto 
vodnih športov, demo 
surf day, dogodek s tol-
kali Z ritmi morja in va-
terpolo tekmo Active Ko-
per. 
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Parkirni režim po 
meri ljudi, tudi v 
času večjega obiska

V času poletne turistične sezone in 
povečanega obiska je iskanje proste-
ga parkirnega mesta za marsikoga 
velik izziv. S tem namenom smo tudi 
letos še pred začetkom sezone pre-
vetrili parkirni režim in ga prilagodili 
potrebam prebivalcev ter številnih 
obiskovalcev, ki v tem času letujejo v 
našem mestu. 

Parkiraj in se pelji z avtobusom
Vsi, ki želijo v mestu preživeti ves dan, lahko najugodneje parkirajo na enem 
od parkirišč po sistemu P+R (pri pasareli v Semedeli oziroma na glavni avtobu-
sni postaji na Kolodvorski). Za celodnevno parkiranje je treba odšteti en evro, v 
ceno je vključena povratna avtobusna vozovnica. 

Brezplačna prva ura parkiranja za vse, ki v mesto pridejo po opravkih 
Tudi v poletnem času lahko na najbolj priljubljenem parkirišču za tržnico (za 
zapornicami) prvo uro parkirate brezplačno. Tak režim velja še na parkiriščih 
Nova ulica v Semedeli, Ulica 15. maja, pod deteljico pri Marjetici Koper in v 
Šalari ter v Parkirni hiši Belveder. 
Za prvo uro parkiranja na makadamskem parkirišču v Žusterni boste odšteli 
en evro, za celodnevno parkiranje pa šest evrov. 

Mesto Koper ponuja približno 5.000 parkirnih mest. Na najbolj frekventnih parkiriščih v mestnem jedru je parkiranje 
plačljivo vse dni v tednu od 6. do 19. ure. Na Trgu Brolo, Vergerijevem trgu, Ukmarjevem trgu in Severni obvoznici (cona 
A) je za vsako uro parkiranja treba odšteti en evro, na parkiriščih Zeleni park, Za banko in na Piranski cesti ob olimpij-
skem bazenu (cona B) je cena prve ure 0,5 evra, vsake naslednje pa en evro.

Celodnevno parkiranje pri 
Bonifiki in v Žusterni
Ugodno celodnevno par-
kiranje v višini štiri evre je 
občina uvedla tudi na par-
kiriščih pri nogometnem in 
atletskem stadionu, med-
tem ko je za 24-urno parki-
ranje v Žusterni treba odšte-
ti šest evrov.

Ugodnejše parkiranje tudi 
za tovorna in kombinirana 
vozila 
Spremenjen režim je prinesel 
ugodnejše parkiranje za to-
vorna in kombinirana vozila 
na delu parkirišča na Ulici 15. 
maja (pod deteljico). Nova 
cena znaša pet evrov meseč-
no ob pogoju, da je kombini-
rano in tovorno vozilo v lasti 
in uporabi pravnih subjektov, 
ki izvajajo registrirano dejav-
nost s sedežem na območju 
MOK. 
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Legenda parkirnih con:
A – staro mestno jedro
B – obrobje starega 
mestnega jedra
C – Stadion, Barka in 
Ankaranska cesta
D – Semedela in okolica

E – Makadamsko 
parkirišče Žusterna
H – pod deteljico – 
Ulica 15. maja
I – parkiraj in se pelji

Novi dnevni abonmaji za razbremenitev parkirišč v mestu
Letošnja novost so trije novi splošni abonmaji, s katerimi je na parkiriščih 
Ukmarjev trg in Severna obvoznica 4 (sv. Ana) ter PH Belveder mogoče par-
kirati zgolj ob delavnikih med 7.30 in 16.30. Cena prvih dveh znaša 20 evrov 
na mesec za občane in 30 evrov na mesec za vse ostale, medtem ko je cena 
abonmaja za parkiranje v PH Belveder enotna in znaša 50 evrov mesečno.

Kje je možno parkirati s splošnim abonmajem?
Imetniki splošnega parkirnega abonmaja lah-
ko za enotno ceno 20 evrov (občani) oziroma 30 
evrov (drugi uporabniki) parkirajo na številnih 
javnih parkiriščih v mestu in okolici. 
In sicer za tržnico izven zapornic in na makada-
mu, pri atletskem in nogometnem stadionu, par-
kirišču P+R Semedela in Kolodvorska, parkirišču 
za Barko, pri Rotundi, Ankaranski cesti, Ulici 15. 
maja, na parkirišču Nova ulica v Semedeli, ob 
mandraču, v Žusterni, Šalari, na obeh parkiriščih 
na Škofijah in tamkajšnjem mejnem prehodu.

Posebni abonmaji odgovarjajo različnim parkir-
nim potrebam
Mestna občina Koper je z uvedbo posebnih 
abonmajev želela razbremeniti določena parki-
rišča in parkirni režim prilagoditi dejanskim potre-
bam občanov in drugih uporabnikov.
Najugodnejši je abonma za parkiranje na Ulici 15. 
maja (pod deteljico), za katerega je treba odšteti 
pet evrov mesečno. Deset evrov na mesec je treba 
odšteti za abonmaje za parkiranje na parkiriščih 
P+R (ob pasareli in na Kolodvorski), na parkirišču 
v Žusterni (samo za občane MOK) in ob nogome-
tnem ter atletskem stadionu. 

V PH Belveder med vikendi dve uri brezplačni
Obiskovalcem ugodno in prijazno parkiranje 
omogoča Parkirna hiša Belveder v središču 
mesta, kjer je prva ura parkiranja brezplačna, 
ob vikendih in praznikih pa tudi druga, med-
tem ko je za vsako nadaljnjo treba odšteti en 
evro. Ugodno je tudi celodnevno parkiranje, ki 
znaša le 12 evrov.



www.ekopercapodistria.si
aktualno

Junij 2022 12

Za našo varnost bodo poleti skrbele mešane patrulje 
Koprski občinski redarji in po-

licisti nadaljujejo dobro prakso 
medsebojnega sodelovanja za za-
gotavljanje večje varnosti v mestu. 
Organizirani v mešane patrulje bodo 
tako tudi v poletnih mesecih skrbe-

li za varnost na javnih sprehajalnih 
in drugih površinah ter nadzorovali 
in preprečevali kršitve javnega reda 
in miru, v času povečanega obiska 
Kopra pa tudi poostren nadzor nad 
vandalizmom in beračenjem.

Tudi letos bodo zadnje četrtke v mese-
cu zaznamovali Altroke Istra Gourmet 
Festivali, ki bodo s tradicionalnimi 
istrskimi jedmi, vini in drugo lokalno 
kulinarično ponudbo obogatili doga-
janje na različnih lokacijah destinaci-
je Koper. 

Pred nami so štirje 
gurmanski festivali 
Altroke Istra 

Prvi letošnji Altroke Istra Gou-
rmet Festival se je konec maja zgodil 
na dvorišču kleti Vinakoper, nasled-
njič, 30. junija, bo kulinarično raz-
vajanje gostilo posestvo Santomas 
v Šmarjah. Do konca septembra se 
bodo zvrstile še tri kulinarične tržni-
ce: 28. julija v Sv. Antonu, 25. avgu-
sta v Dekanih in 29. septembra na 
osrednjem mestnem trgu v Kopru. 

Več na www.visitkoper.si www.visitkoper.si

26. 5. 2022
Vinakoper

30. 6. 2022
Santomas (Šmarje)

28. 7. 2022
Sv. Anton

29. 9. 2022
Koper - Capodistria

25. 8. 2022 
Dekani

Po podpisu sporazuma 
še bolj povezani
V začetku aprila so župani štirih istr-
skih občin in direktor Policijske upra-
ve Koper Boris Korasa podpisali pro-
tokol o sodelovanju in tako še okrepili 
odnose med PU Koper in Medobčin-
sko upravo Istre. Tesnejše bodo sode-
lovali predvsem na področju varnosti 
v cestnem prometu, varovanja cest in 
njihove varnosti, zagotavljanja jav-
nega reda in miru ter varovanja oko-
lja, še naprej pa si bodo izmenjavali 
informacije in izkušnje ter skrbeli za 
večjo ozaveščenost ljudi. 
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Letošnjo sezono prihodov potniških ladij v Kopru je februarja odprla potniška ladja Bolette, kot zadnja pa bo novembra k 
nam priplula potniška ladja MSC Simfonia. Prihodi ladij različnih velikosti so med občani Kopra in turisti poželi val zanima-
nja, saj utrdba Bastion le korak od potniškega terminala ponuja edinstven pogled na plavajoče razkošne hotele.

Veliko zanimanje za prihode potniških ladij

Letošnjo sezono potniških ladij je predsta-
vila mestna managerka in pomočnica vodje v 
Uradu za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj 
Jana Tolja: »Prihodov 70 potniških ladij in 
skoraj 90.000 potnikov smo na koprski obči-
ni izjemno veseli in upamo, da bodo tako kot 
pred leti popestrili utrip ter živahnost Kopra, 
slovenske Istre in Slovenije.«

Največ potniških ladij pričakujemo junija, juli-
ja, avgusta in oktobra, sezono bodo popestrili 
tudi prihodi luksuznih ladij.

Komunalna podjetja bodo vnos sredstev izvajala vse do oktobra
Vnos sredstva v jaške javne infrastrukture in druga mesta, kjer 
je stoječa voda, bo v občinah Izola, Piran in Ankaran ter Mestni 
občini Koper potekal v več fazah vse do oktobra, vse štiri občine 
bodo občanom zagotovile tudi ampule za samostojno nanaša-
nje sredstva. V koprski občini jih lahko občani brezplačno prev-
zamejo na vrtnariji Marjetice Koper v Škocjanu. 

Ob občinskem prazniku sta se na potniškem terminalu privezali 
kar dve potniški ladji, s katerima je v Koper prišlo 1.900 potnikov. 

Skupna preventivna 
akcija proti tigrastim 
komarjem

Za učinkovit boj proti tigrastim ko-
marjem je še posebej pomembno, da se 
akciji zatiranja njihovega razmnoževanja 
s preventivnim ravnanjem in aktivnostmi, 
ki preprečujejo nastanek gojišč, pridružijo 
tudi občani. Tigrastim komarjem za preži-
vetje zadostujejo že majhne količine stoječe 
vode, v katerih se druga vrsta tu prisotnih 
komarjev ne more razmnoževati, obenem 
pa so premajhne za preživetje plenilcev 
komarjevih ličink, kot so žabji paglavci ter 
plenilske ličinke žuželk. Zato poskrbite za 
okolico brez nepokritih zalivalk za rože, ve-
der, odprtih plastenk, pnevmatik in drugih 
majhnih posod, saj stoječa voda predstavlja 
idealno gojišče za komarje. Tudi voda, ki se 
nabira na ponjavah, napihljivih vodnih igra-
čah, v žlebovih, sodih in rezervoarjih oziro-
ma vazah, položenih na grobove, je ideal-
no okolje za njihov razvoj. Redno je treba 
skrbeti za čiščenje vodnjakov in ribnikov. 

Tudi letos občine slovenske Istre v sodelovanju 
s komunalnimi podjetji organizirajo preven-
tivno akcijo zatiranja ličink tigrastih komar-
jev, ki je namenjena predvsem zmanjševanju 
možnosti za razmnoževanje komarja. Sku-
pna akcija traja od aprila do oktobra, v tem 
času bodo občine na javni infrastrukturi, ki 
omogoča nastajanje stoječih voda, uporabile 
sredstvo Aquatain.
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Aktiven maj v znamenju 
praznovanj in novih pridobitev

Mestna občina Koper 
je v osrčju mesta Koper 
odprla nov mestni park, 
s katerim dokazuje, da ni 
sposobna le varovati svo-
je dediščine, ampak zna 
dediščino tudi ustvarjati. 
Muzejski park se ponaša 
z več kot 50 drevesi in dva 
tisoč grmovnicami, talnim 
vodometom z osvetlitvijo, 
stenskimi vodnimi slapovi 
in sodobno urbano opre-
mo ter nagovarja različne 
generacije uporabnikov, ki 
se v njem že družijo, sre-
čujejo in preživljajo prosti 
čas.

Pri končni zunanji ureditvi trga 
nad Parkirno hišo Belveder je ob-
čina prisluhnila stanovalcem in 
namesto novih pozidav zasnovala 
zelen mestotvoren prostor, je v svo-
jem govoru poudaril župan Mestne 
občine Koper Aleš Bržan: »Ko ste 
mi pred slabimi štirimi leti zaupali 
vodenje naše skupnosti, sem vam 
obljubil, da bodo prednost dobili 
projekti v javnem interesu, da bodo 
vedno na prvem mestu naložbe v 
višjo kakovost življenja občank in 
občanov. Obljubil sem vam spre-
membe v načinu dela in razmišlja-
nja, in prav Muzejski park je ena 
izmed tistih pridobitev, ki morda 
najbolje odraža preobrazbo naše 

skupnosti. Da danes razumemo, 
da se razvitosti mesta ne meri v vi-
šini nebotičnikov, ampak v površini 
in uporabnosti njegovega javnega 
prostora.«

Mestna občina v maju pra-
znuje občinski praznik, 
zato je bil letošnji v zname-
nju številnih prireditev in 
novih pridobitev. 

Da park omogoča različne oblike druženja, so s svojimi nastopi prikaza-
li En Big Band, Obalni komorni orkester, solistka Kristina Čok in dirigent 
Patrik Greblo, Plesna šola Fiona, Art studio Portorož, JK Soul in voditelja 
Karin Sabadin ter Andrea F. 

Premišljena ureditev
Pri snovanju parka so občina in Ma-
rasovic arhitekti upoštevali historični 
kontekst in se glede ureditve uskla-
dili z Zavodom za varstvo kulturne 
dediščine. Večji del trga je ozelenjen 
in namenjen druženju, sprostitvi po 
napornem dnevu oziroma različnim 
prostočasnim aktivnostim. Opre-
mljen je z dvovišinskimi klopmi in po-
čivalniki iz brušenega belega betona 
ter z lesenimi sedišči iz sibirskega 
macesna, iz sorodnih materialov je 
tudi druga urbana oprema v parku. 
Občina je vanj namestila še korita z 
različnimi avtohtonimi drevesnimi 
vrstami, v parku so tudi grmovnice 
in trajnice, ki dobro uspevajo v sredo-
zemskem podnebju.
Tlakovani del parka krasi večji talni 
vodomet z osvetlitvijo, ki predstavlja 
zvočno kuliso za preglasitev hrupa 
bližnjega pristanišča, končno uredi-
tev pa so popestrili trije stenski slapo-
vi, nameščeni ob paviljone za izhod iz 
parkirne hiše. Paviljoni so opremlje-
ni tudi z informacijskimi tablami, ki 
prikazujejo ureditev in namembnost 
tega prostora skozi zgodovino.
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Mesec praznovanja 
občinskega praznika

Ob prazniku podelili priznanja in nagrade

V počastitev junaških 
dejanj je občina v me-
secu maju pripravila niz 
dogodkov. Na osrednjem 
koprskem trgu je pripra-
vila prireditev Koper pra-
znuje z otroki na trgu, s 
katero je 800 otrok pros-

lavljalo občinski praznik. 
Na dan pred praznikom 
pa je sledila krajša slove-
snost pri spomeniku v Ma-
rezigah, kraju, kjer so leta 
1921 padle prve žrtve v 
naših krajih, ko so se ljudje 
uprli fašističnemu nasilju. 

Najvišjo občinsko nagrado, Prizna-
nje 15. maj, je prejel koprski stolni 
župnik dr. Primož Krečič za neutrud-
no delo in vztrajnost pri pridobivanju 
ter umestitvi novih orgel v kulturni 
prostor Mestne občine Koper in za 
spoštovanje, negovanje ter bogate-
nje koprske kulturne, zgodovinske in 
verske dediščine.

Občinska komisija je prepoznala 
prizadevanja Društva oljkarjev slo-
venske Istre za dvig kakovosti oljčne-
ga olja, skrb za razvoj oljkarske pa-
noge v slovenski Istri in prenašanja 
znanja na mlajše generacije z organi-
zacijo številnih izobraževalnih, druž-
benih in tekmovalnih aktivnosti, zato 
je društvo prejemnik priznanja z veli-
ko plaketo.

Mestna občina Koper je dobila tudi 
novo častno občanko, in sicer prof. 
dr. Lucijo Čok, ki si je laskavi naziv 
zaslužila zaradi vzpostavitve temeljev 
na področju zgodnjega poučevanja in 
učenja jezikov, sooblikovanje osnove 
visokega šolstva tako na Primorskem 
kot v Sloveniji, aktivno sodelovanje 
pri vzpostavljanju in nadaljnjem ra-
zvoju kakovostnega in inovativnega 
univerzitetnega prostora slovenske 
Istre ter začetek zdravega povezova-
nja univerze z gospodarstvom.

Občina je letošnji praznik po dveh posebnih letih znova 
lahko obeležila s svečano sejo, na kateri je župan Aleš 
Bržan podelil najvišja občinska priznanja in nagrade. Ob 
tej priložnosti je občinski svet MOK imenoval tudi častno 
občanko dr. Lucijo Čok. 

Vence so v imenu Mestne občine Koper položili podžu-
panja Jasna Softić ter člana občinskega sveta Peter 
Bolčič in Mirjam Lemut.
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Prireditev Koper na dlani znova navdušila
Po dveh letih je občinski praznik popestrila 
prireditev Koper na dlani, v okviru katere so se 
vzdolž Pristaniške ulice in na okoliških lokaci-
jah predstavljale koprske krajevne skupnosti in 
turistična društva, ki so številnim obiskovalcem 
skušala čim bolj nazorno prikazati tradicijo in 
značilnosti krajev. 

Koper skozi čas
Ob občinskem prazniku je mesto postalo 
bogatejše še za eno novo vsebino, in sicer 
razstavo na prostem Koper skozi čas – Capo-
distria nel tempo na Tomažičevem trgu. Na 
vrata tamkajšnjih garaž so na pobudo sta-
novalcev postavili razstavne panoje s starimi 
slikami nekdanjih razglednic Kopra. Razstavo 
je omogočil Zavod za mladino, kulturo in tu-
rizem Koper v sodelovanju z zavodom Medi-
teranum in Slobodanom Simičem - Simetom.

Prireditev so tudi letos 
še dodatno popestrile istr-
ske igre, kot so igranje bri-
škole in more, skakanje v 
vrečah in druge zanimive 
aktivnosti, v katerih so se 

pomerili člani društev. Ve-
černi del prireditve je le-
tos zaznamoval brezplač-
ni koncert Nine Pušlar s 
predskupino Corti Col-
lective na Titovem trgu. 
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Šole zapirajo vrata

Osnovna šola na Škofijah bo ena 
najsodobnejših

Osnovna šola je otrokova prva 
stopnica na poti k zrelosti, zato si 
občina prizadeva storiti vse potreb-
no, da bi bilo to obdobje, ki se šolar-
jem za vse življenje vtisne v spomin, 
čim bolj prijazno in umeščeno v mo-
derne prostore. Med večje naložbe 
na področju šolstva zagotovo sodi 
funkcionalna, sodobna in inovativ-
na Osnovna šola Oskarja Kovačiča 
na Škofijah. 

Preplet terasaste in stopni-
časte oblike bo skladen z obstoje-
čim športnim igriščem in prilagojen 
okoliški gradnji. Heterogenost pro-
storov bo bogatila ustaljen šolski ri-
tem. Pogled iz učilnic bo orientiran 

metrov velik dvoetažni prizidek k 
Osnovni šoli Ivana Babiča - Jagra v 
Marezigah, se tu ni ustavila. Do kon-
ca junija bo zaključila še izgradnjo 
trietažnega prizidka k Osnovni šoli 
Dušana Bordona v Semedeli, s či-
mer bo šoli zagotovila približno 600 
kvadratnih metrov dodatnega pros-
tora, sledita nabava in namestitev 
opreme. 

V novih prostorih občina ure-
ja knjižnico z izhodom na teraso in 
zobozdravstveno ordinacijo s čakal-
nico, sanitarijami za obiskovalce in 
zaposlene ter spremljajoče prosto-
re. Prepotrebne dodatne učne pro-
store bo zagotovila s tremi učilnica-
mi v prvem in drugem nadstropju, 
od tega bo ena opremljena za izva-
janje pouka gospodinjstva, uredila 
bo štiri kabinete za učitelje, ločene 
sanitarije za dečke in deklice, ne-
kaj bo tudi skladiščnih prostorov. V 
nove prostore šole bodo učenci za-
korakali z novim šolskim letom.

Nova in večja kuhinja v OŠ Dekani
Mestna občina Koper je v okvi-

ru 500.000 evrov vredne naložbe 
s prizidkom povečala in prenovi-
la šolsko kuhinjo osnovne šole v 
Dekanih. Popolnoma obnovljeno, 
predvsem pa večjo kuhinjo z novo 
in sodobnejšo opremo je občina ja-
nuarja letos uradno odprla s tradi-
cionalnim istrskim zajtrkom. Poleg 
tega je kuhinja dobila novo streho 
in urejeno okolico.

Za učence koprskih osnovnih šol 
tudi letos poletno počitniško varstvo

Najdaljše šolske počitnice že 
trkajo na vrata, Mestna občina Ko-
per in Osnovna šola Koper pa bosta 
tudi letos poskrbeli za poletno poči-
tniško varstvo. Organizirano bo vse 
dni v tednu, in sicer v dveh terminih, 
od 27. junija do 22. julija ter med 16. 
in 26. avgustom od 7. do 16. ure. 

na zaščitene zunanje prostore, ki 
bodo zaokrožili celotno sliko in dvig-
nili kakovost pouka, saj bodo ponu-
dili alternativni prostor za učenje. V 
okviru del bo občina poskrbela še 
za novo prometno ureditev okolice 
šole, ki bo omogočila varno in teko-
če odvijanje prometa ter varen pri-
hod otrok v šolo in vrtec. Če bo šlo 
vse po načrtih, bodo vsa gradbena 
dela sklenjena predvidoma do kon-
ca leta, učenci pa bodo v nove pro-
store zakorakali po zimskih počitni-
cah v začetku leta 2023. 

S prizidki do dodatnih učnih prosto-
rov

Čeprav je občina leta 2020 
namenu predala 960 kvadratnih 

Osnovnošolci in srednješolci se po desetih mesecih neprekinjenega usvajanja 
in utrjevanja novega znanja s 24. junijem odpravljajo na zaslužene najdaljše 
šolske počitnice. V tem času bodo gradbeni delavci še naprej marljivo uresni-
čevali projekte na področju šolstva, hkrati je to trenutek, da se ozremo nazaj in 
ocenimo uspešnost že izvedenih projektov.

Vrednost naložbe znaša nekaj manj kot deset milijonov evrov brez 
davka, od katerih bo 2.384.677,50 evra nepovratnih sredstev Ministr-
stva za izobraževanje, znanost in šport.
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Ob sofinanciranju koprske ob-
čine znaša prispevek staršev učen-
cev, ki obiskujejo osnovne šole v 
Mestni občini Koper in šole izven 
koprske občine, so pa občani MOK, 
osem evrov na dan oziroma 35 

evrov na teden, za učence iz drugih 
občin pa 13 evrov na dan oziroma 
60 evrov na teden. V prispevek je 
poleg varstva in prehrane, kar vklju-
čuje malico, kosilo in popoldansko 
malico, delno vštet tudi material.  

V času varstva se bo v prostorih 
Osnovne šole Koper, na njenih špor-
tnih in igralnih površinah, mestnem 
kopališču ter izbranih izletnih toč-
kah izvajal program pod vodstvom 
učiteljev in drugih strokovnih de-
lavcev, ki delujejo v okviru osnovne 
šole.

Vrednost naložbe, s katero bo občina povečala kapaciteto šole za nekaj 
več kot 600 kvadratnih metrov, znaša 1.169.009,51 evra. 

Mestna občina Koper bo letošnje 
najdaljše šolske počitnice, ko v 
Osnovni šoli Elvire Vatovec Prade 
ni otrok, izkoristila za ureditev izo-
lacije na šolski telovadnici. Nekaj 
manj kot 90.000 evrov vredna dela 
bodo sklenjena sredi avgusta.

BREZPLAČNA 
MONTAŽA

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

brimatherm1@gmail.com

www.brima.si
069 740767
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Več kot 2.000 pripomb na 
dopolnjeni osnutek OPN-ja

na tekstualni del 183, 
na grafični oziroma iz-
vedbeni del OPN-ja pa 
1.826 pripomb. »Čeprav 
je javna razgrnitev se-
danjega osnutka OPN-ja 
zaključena, to še ne po-
meni, da se sodelovanje 
občank in občanov pri 
pripravi tega dokumenta 
končuje. Še vedno raču-
namo nanje in tudi v pri-
hodnje bodo imeli mož-
nost sooblikovati naš 
skupni prostor. Kot sem 
krajankam in krajanom 
povedal pred vsako jav-
no obravnavo, ničesar 
ne bomo naredili mimo 
ljudi,« poudarja župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan.

Podaljšana javna 
razgrnitev in dober od-
ziv na pozive občankam 
in občanom k aktivnemu 
sodelovanju pri pripravi 
OPN-ja sicer pomeni, da 
bo občina nov občinski 
prostorski načrt spreje-
mala šele v naslednjem 
mandatu, a župan verja-
me, da bo zato boljši in 
še bolj družbeno spre-
jemljiv.

Javna razgrnitev dopolnje-
nega osnutka OPN-ja je potekala 
od 14. februarja do vključno 30. 
aprila 2022, občina pa je bila že 
v izhodišču v zelo hudi časovni 
stiski, saj je takratna zakonodaja 
občinam brez sprejetega OPN-ja 

grozila, da bodo s koncem prej-
šnjega leta ostala brez veljavnega 
planskega dokumenta, a je držav-
ni zbor ta rok tik pred iztekom 
podaljšal do decembra 2024. V 
času javne razgrnitve je občina 
prejela 2.009 pripomb, od tega 

Konec aprila se je zaključila javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega pro-
storskega načrta Mestne občine Koper. V času razgrnitve je Mestna občina Koper izpe-
ljala 15 javnih obravnav gradiva po različnih krajevnih skupnostih, javnost pa je med 
tem podajala pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. 
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Na voljo sredstva Eko sklada za nabavo treh električnih vozil
Mestna občina Koper bo vozni park mestnega avtobusnega 
prometa v prihodnjem letu posodobila s tremi novimi vozili na 
električni pogon, in sicer dvema linijskima avtobusoma za 28 
oseb in eno dodatno Kurjerco s petimi sedišči. Eko sklad je na-
mreč občini potrdil, da bo naložbo sofinanciral v višini 405.520 
evrov, dodatna sredstva bo pridobila v okviru projekta Multi-E. 

Od 1. junija se upokojenci, invalidi in vojni veterani v koprski 
občini brezplačno vozijo z mestnimi avtobusnimi prevozi. Za 
to potrebujejo posebno rdečo vozovnico (enotna vozovnica 
integriranega javnega potniškega prometa), ki jo lahko za 
ceno treh evrov pridobijo na prodajnem mestu prevoznika 
Arriva na glavni avtobusni postaji. 

Januarja se je začela gradnja nadstreška, ki bo izboljšal po-
goje za delo in nakupe na osrednji mestni tržnici v Kopru. V 
osrčju tržnice najdete modni butik Essenza, v katerem Sne-
žana Grbec s svojim znanjem in pristopom strankam svetuje 
tudi pri izbiri kozmetičnih artiklov znamke Bottega Verde.
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Brezplačni avtobusni 
prevozi za ranljive 
skupine prebivalstva

Zadovoljstvo strank 
je ključ do uspeha

Do brezplačnih voženj s 
koprskimi mestnimi avtobu-
si so upravičeni upokojenci, 
imetniki Evropske kartice 
ugodnosti za invalide in vojni 
veterani ter starejši od 65 let 
pod pogojem, da niso v de-
lovnem razmerju. Za prido-
bitev brezplačne vozovnice 
morajo izpolniti vlogo, ki jo 
dobijo na avtobusni postaji. 
Izjema so potniki, imetniki 
t. i. rdeče vozovnice, ki jim 
omogoča brezplačne vožnje 
z medkrajevnimi avtobu-
si po Sloveniji – tem se bo 
brezplačna vozovnica za me-
stni avtobusni promet sa-

modejno zapisala ob prvem 
potrjevanju na avtobusu.

Zagotavljanje brezplačnih 
avtobusnih prevozov ranlji-
vim skupinam prebivalstva 
je po mnenju ministrstva 
pomemben korak k izbolj-
šanju dostopnosti javnega 
prevoza. K temu stremi tudi 
Mestna občina Koper, ki s 
prilagajanjem linij mestnih 
avtobusov, večanjem fre-
kvenc njihovih prihodov in 
subvencionirano ceno me-
sečne vozovnice (10 evrov) 
želi čim bolj slediti potoval-
nim navadam in potrebam 
svojih občanov.

Že ob vstopu v vašo trgovino opazimo, da je razdeljena 
na dva dela. Lepotni kotiček ponuja naravne kozme-
tične izdelke, modni, ki je namenjen ženski populaciji, 
pa posebne kose oblačil in dodatke. Od kod zamisel, 
da ste v tako majhnem prostoru združili oboje?

Trgovina z naravno kozmetiko Bottega Verde že 
devet let v Kopru razvaja uporabnike te blagovne 
znamke. Sprva smo imeli prostore v Planetu Koper, 
kot velika ljubiteljica mode in modnih dodatkov pa 
sem se ob selitvi na novo lokacijo odločila, da ponud-
bo nadgradim in prostor popestrim z modnim žen-
skim kotičkom, kar je bil zadetek v polno, saj so ga 
moje stranke sprejele z velikim navdušenjem.
Na družbenih omrežjih aktivno predstavljate novo-
sti osebne kozmetike, dišav Bottega Verde in oblačil. 
Kako se vaši kupci odzivajo na tedenske novosti v va-
šem estetsko opremljenem prodajalnem prostoru?

Pri vodenju trgovine sledim načelu, da so iskren 
pristop, znanje in profesionalno svetovanje za za-
dovoljstvo strank na prvem mestu. Zato sem zelo 
zadovoljna, da so Koprčanke in Koprčani v butiku in 
kozmetični ponudbi prepoznali dodano vrednost, saj 
se po nakupih redno vračajo in z veseljem nakupujejo 
tudi praktična in uporabna darila za svoje najbližje.
Kakšni izzivi vas še čakajo v bližnji prihodnosti?

V sebi nosim morje idej in izzivov, a trenutno so 
moje misli usmerjene v ta mali kotiček koprske tržni-
ce, v katerem skrbim, da redno izboljšujem ponudbo 
za stranke in sledim modnim trendom na trgu. Vsi, ki 
še niste odkrili trgovine Essenze, ste vabljeni na obisk. 
In prepričana sem, da bo Essenza s končno prenovo 
koprske tržnice še bolj zasijala.
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Mestna občina Koper in Marjetica Koper uvajata nov, tehnološko na-
preden in visokokakovosten standard ravnanja z odpadki. Maja sta 
namreč v starem mestnem jedru Kopra na Mladinski ulici 8 uredili 
prvo podzemno zbiralnico odpadkov, s katero umikata odpadke s 
površja, ljudem in mestu pa vračata dragoceni prostor, ki so ga prej 
zasedali klasični zabojniki. 

Mestno jedro Kopra 
s prvo podzemno 
zbiralnico odpadkov

Podzemne zbiralnice odpadkov 
so še posebej dobrodošle v urba-
nih središčih, saj zasedajo manj 
prostora kot klasični zabojniki. 
Videz novega ekološkega otoka je 
skladnejši z okolico, manj je tudi 
neprijetnih vonjav. Ker je nadze-
mni del zbiralnic nižji od prejšnjih 
zabojnikov, je njihova uporaba 
lažja predvsem za starejše, gibal-
no ovirane osebe in otroke. Večji 
volumen zbiralnic in inovativen 
sistem za spremljanje polnosti 
prispevata k prometni razbreme-

nitvi, saj zmanjšujeta pogostnost 
komunalnih odvozov in hrup, ki ga 
ob prevzemu odpadkov povzroča-
jo tovornjaki. Ker ima tak način 
zbiranja odpadkov več prednosti, 
je v načrtu tudi drugje po občini. 

»Veseli me, da se modernizira-
mo na več področjih in verjamem, 

da je v starem mestnem 
jedru pomembna tudi 
estetska komponenta, ki 
jo bodo cenili tako prebi-
valci kot obiskovalci,« je 
novo pridobitev pozdra-
vil direktor Marjetice Ko-
per Davor Briševac. 

Izberite okolju prijazen 
način plačevanja računov.

     PREKLOPITE 
              NA

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

SCEGLI 
PAGAMENTI

www.marjeticakoper.si/eracun

Gre za sklop petih zabojnikov z v celoti 
vkopanim volumnom, v katere stano-
valci tega območja že odlagajo pla-
stično embalažo, papir in kartonsko 
embalažo, biološke odpadke, mešane 
komunalne odpadke ter steklo. 
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Dodatna komunalna infrastruktura 
v primestju in zaledju
Marjetica Koper in družba ZEOS sta aprila na 25 
dodatnih lokacijah postavila ulične zbiralnike za 
oddajo malih e-odpadkov (OEEO) in odpadnih baterij (OPBA). 
Novo in dodatno komunalno infrastrukturo so postavili v sre-
dišču Kopra, Žusterni, Olmu, Škocjanu, Vanganelu, Marezigah, 
Šmarjah, Bertokih, Pobegih, Čežarjih, Sv. Antonu, Gračišču, 
Gradinu, Črnem Kalu, Dekanih in na Škofijah. Zbirna mesta 
najdete na spletnem zemljevidu. 
Zbirna centra v Serminu in Sv. Antonu sta bogatejša za Kotiček 
ponovne uporabe, kjer lahko občani odložijo še delujoče elek-
trične in elektronske aparate. 

Marjetica nadaljuje izobraže-
vanja na osnovnih in srednjih 
šolah
Na Marjetici Koper si že vrsto let 
prizadevajo, da bi med koprsko 
in ankaransko mladino širili za-
vedanje o pomenu ločenega 
zbiranja odpadkov. Aprila so 
se vrnili med osnovnošolce in 
srednješolce ter jim na delavni-
cah na zabaven in interaktiven 
način skušali približati proces 
prevzema odpadkov in njihove 
nadaljnje poti. Odpadke skupaj 
razvrščajo v pravilen zabojnik, 
opozarjajo na najpogostejše na-
pake in poudarjajo pomen loče-
nega zbiranja odpadkov. Izobra-
ževanja bodo nadaljevali jeseni. 

Modernizacija zbiranja odpadkov
Maja je odsluženi vozili za odvoz odpadkov Marjetice Koper 
nadomestilo novo in sodobnejše vozilo z nadgradnjo MUT Au-
stria, ki uporablja sistem stiskanja odpadkov rotopress. Nova 
pridobitev, ki lahko zbere do 20 kubičnih metrov odpadkov, bo 
zagotovo vplivala na zmanjšanje ogljičnega odtisa, hrupa in 
prometne obremenitve. 

Direktor družbe Zeos Emil Šehić in direktor MAKO Davor Briševac
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Rižanski vodovod Koper je spomladi javnosti predstavil nov projekt. Na strehi 
stare in nove vodarne so namreč postavili sončno elektrarno Rižana v vrednosti 
350.000 evrov in s skupno močjo 360 kW. Rižanska sončna elektrarna predsta-
vlja največjo sončno elektrarno v slovenski Istri in obenem eno večjih tovrstnih 
elektrarn v regiji, sestavljena pa je iz 801 solarnega modula tipa Luxo z močjo 
450 W, katerih izkoristek znaša 20,46 odstotka.

Rižanski vodovod 
z naložbami v 
trajnostno poslovanje

Skupna moč vseh treh sonč-
nih elektrarn, s katerimi razpolaga 
družba RVK, je 407,37 kW. Letna 
proizvodnja električne energije, ki 
zagotavlja energetski prihranek, 
je ocenjena na 448.107 kWh, kar 
predstavlja 11,5 odstotka celotne 
letne porabe električne energije 
družbe za zagotavljanje zanesljive 
vodooskrbe. Proizvedeno električ-
no energijo bodo v pretežnem delu 
porabili na posameznih objektih 
Rižanskega vodovoda, za presežke 
električne energije pa imajo že skle-
njeno prodajno pogodbo. 

»Družba Rižanski vodovod Ko-
per z najnovejšo naložbo sledi svoji 
strateški zavezanosti k trajnostne-
mu poslovanju in iskanju načinov 
za zmanjševanje stroškov energije 
prek naložb v obnovljive vire, kar je 
v aktualni energetski krizi še pose-

bej pomembno za potrošnike,« je 
novost komentiral direktor družbe 
Martin Pregelj. 

Ob tem so sklenili še 1.760.000 
evrov vredno naložbo v celovito za-
menjavo modulov ultrafiltracije v 
novi vodarni. Zamenjava je trajala 
pet let, izvedli pa so jo med rednim 
obratovanjem vodarne. 

Širitev in prenova omrežja
V Rižanskem vodovodu redno 

skrbijo za posodobitev in preno-
vo starejših delov vodovodnega 
omrežja ter širitev na tista maloš-
tevilna redko poseljena območja, 
kjer voda še ne priteče neposredno 
po ceveh do gospodinjstev. Vse to 
s ciljem, da zdravo in pitno vodo iz 
Rižane zagotovijo vsem prebival-
cem slovenske Istre. V naslednjih 
mesecih bodo predstavili in zagnali 
projekt obnove vodovoda pri izgra-
dnji novega križišča Škofije - Plavje, 

delno obnovili vodovod na Dolinski 
cesti v Olmu in zgradili vodovod do 
Hrpelj. Delne prenove omrežja se 
bodo v Rižanskem vodovodu lotiti 
tudi v Boninih (Sv. Ubald), Loparju 
in Marezigah. 

V mesecu maju so na ljubljanskem gradu 
svečano podelili certifikate Družbeno 
odgovoren delodajalec. Med prejemniki je 
tudi Rižanski vodovod Koper, certifikat pa 
je v imenu družbe prevzel direktor Martin 
Pregelj. 

 omarne postelje, vgradne omare in
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Septembra znova 
na Sladko Istro 

Potem ko je Sladka Istra lani 
zaradi omejitev potekala v ome-
jenem obsegu, leto pred tem pa 
le v alternativni obliki kot Teden 
Sladke Istre, se letos najslajša pri-
reditev vrača v vsej svoji veličini. 
Sladka Istra bo Koper posladkala 
v soboto in nedeljo, 24. in 25. sep-
tembra. Prizorišča prireditve bodo 
Titov trg in bližnje lokacije starega 
mestnega jedra. 

Prijave za ponudnike, ki bi žele-
li s sladko ponudbo sodelovati na 
stojnicah Sladke Istre, so odprte 
do 18. julija. Prijava na prireditev 
je možna prek spletnega obrazca 
na www.sladka-istra.si.

Najslajši festival pri nas – 
mednarodni festival sladic 
in sladkih izdelkov Sladka 
Istra se v Koper v vsej svo-
ji veličini vrača 24. in 25. 
septembra. 

D O L C E  I S T R I A
S W E E T  I S T R I A

14. MEDNARODNI FESTIVAL SLADIC 
IN SLADKIH IZDELKOV

24. & 25. 9. 2022

KO P E R

Sodelujte na največjem 
festivalu sladic in sladkih 

izdelkov v Sloveniji

Prijave so možne do: 18. 7. 2022

www.sladka-istra.si
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Nadzorni odbor Mestne občine Koper je najvišji organ nadzora občinske 
javne porabe, v Kopru ga poleg predsednika Jadrana Bajca sestavljajo 
Edmond Gašpar, Tjaša Benčina, Dunja Jovičić, Valter Krmac, Rok Parovel 
in Luka Gaberščik. V pogovoru nam je predsednik predstavil ugotovitve ob 
pregledu dela občine v letu 2021 in razkril ključne naloge za letošnje leto. 

Povsod je mogoče 
doseči boljše in 
preglednejše učinke

V zadnjih dneh meseca 
maja ste na novinarski 
konferenci javnost sezna-
nili z ugotovitvami za leto 
2021. Kaj je bilo ključne-
ga?

V letu 2021 smo 
pozornost posvetili 
predvsem sistemskim 
anomalijam. Ni namreč 
dovolj, da uporabniki 
javnih sredstev sledijo 
zakonodaji in predpi-
som, s sredstvi je treba 
ravnati tudi gospodarno, 
učinkovito in smotrno. 
Posebej problematični 
so primeri, ko se javni 
projekti izvajajo več let 
in se pri tem spreminja-
jo po obsegu in vsebini. 
Seveda ni vse slabo, je 
pa povsod mogoče do-
seči boljše in preglednej-
še učinke. To še posebej 

velja pri javnih podjetjih, prora-
čunskem prikazu pridobivanja in 
porabe sredstev ter pri porabi jav-
nih sredstev za občinsko glasilo in 
promocijo turizma v Kopru. 

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

Če bi odgovor strnil v eno be-
sedo, bi rekel korektno. Pri tem 
je treba upoštevati, da imajo vsi 
omenjeni svoje pristojnosti in od-
govornosti. Prav na tem področju 
bi bilo treba poglobiti sodelovanje 
na način, da bi priporočila nad-
zornega odbora pri posameznem 
nadzoru ali vsaj nekatera od njih 
obravnavala občinski svet ali žu-
pan, ki bi sprejela odločitve, skla-
dne s priporočili, ali vsaj takšne, s 
katerimi bi začeli reševati nakaza-
ne anomalije ali problematiko. Tu 
je še veliko prostora za izboljšave.

Kakšni so načrti ključnih pregledov 
in nalog v letu 2022?

Letošnje leto se vsaj za nadzor-
ni odbor konča v oktobru 2022 na 
zadnji seji občinskega sveta. V tem 
letu nameravamo obravnavati vsa 

odzivna poročila nadzorovanih 
organov in organizacij, kar po do-
mače pomeni pregled, kaj je bilo 
storjeno na podlagi naših ugoto-
vitev in priporočil. Dokončali smo 
že nadzor nad zahtevnim projek-
tom Parkirne hiše Belveder in ga 
objavili na spletnih straneh, enako 
nameravamo narediti v povezavi s 
projektom Solis ter dokončati nad-
zor nad izvajanjem javnih evidenc. 
Poudariti moram, da obravnava-
mo tudi pobude Koprčank in Kopr-
čanov v povezavi s postopki in 
domnevnimi nepravilnostmi, kar 
rešujemo z občinsko upravo, pra-
viloma pa te pobude niso razlog za 
uvedbo nadzora. Skratka pričaku-
jemo pestro poletje in jesen.

Vam bo sprejeti program dela za 
obdobje 2020–2022 uspelo izpeljati 
do konca letošnjega leta?

O tem sem prepričan, to je moj 
in cilj vseh članov nadzornega od-
bora. Program, ki smo ga sprejeli 
ob začetku mandata, namerava-
mo kljub obsežni in v nekaterih 
primerih zelo zahtevni problema-
tiki izvesti 100-odstotno.
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V letu 2019 smo s projektom Predlagam 
– odločam v proces soodločanja o po-
rabi dela proračunskih sredstev vključili 
tudi naše občanke in občane. Že v prvem 
letu smo naleteli na velik interes ljudi, 
saj smo prejeli več sto projektnih predlo-
gov, na podlagi glasovanja pa med nji-
mi izbrali nekaj več kot 100 projektov, ki 
smo jih skoraj v celoti že uresničili. Za ta 
namen smo v proračunu predvideli sla-
bih 1,5 milijona evrov. 

Številne naložbe in projekti že 
pod streho

1

V Hrvatinih so se v lanskem letu razvese-
lili celovito obnovljene slemenske ceste 
na odseku med pokopališčem Sv. Brida in 
krožiščem v Kolombanu, v okviru naložbe 
smo zgradili še kolesarsko in pešpot, uredi-
li javno razsvetljavo ter obnovili vodovod. 
Od 1.425.435,73 evra vredne naložbe smo 
215.928,46 evra pridobili iz naslova Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj.

Tik ob Osnovni šoli Ivana Babiča - Jagra 
v Marezigah je zrasel 906 kvadratnih me-
trov velik dvoetažni prizidek z dodatnimi 
petimi učilnicami, knjižnico, multimedijsko 
učilnico, prostornejšo jedilnico in kabineti. 
Leto kasneje smo popolnoma prenovili še 
zunanje igrišče ob njem. Površino smo as-
faltirali, na njej zarisali veliko igralno polje 
za odbojko, nogomet in rokomet, v okviru 
tega še dve manjši za košarko in mali no-
gomet. Uredili smo tudi doskočišče za skok 
v daljino in krajšo trim stezo iz tartana. 

Izgradnja trietažne podzemne Parkirne 
hiše Belveder s 466 parkirnimi mesti je 
bila prvi korak k celoviti prometni ure-
ditvi v mestnem jedru. Omogočila je na-
mreč, da dragocen in edinstven mestni 
prostor po več desetletjih končno osvo-
bodimo pločevine in ga namenimo dru-
gim vsebinam. 

Konec leta 2020 se je začela rekonstrukci-
ja ceste od središča vasi – placa do špor-
tnega parka Dekani, ki smo jo izpeljali v 
dveh etapah. Do marca 2021 smo obnovi-
li 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. 

Mestna občina Koper je skupaj z uporab-
niki zasnovala enega najsodobnejših po-
ligonov za rolkarje, akrobatske rolarje in 
kotalkarje ter kolesarje BMX. Novi Skate 
park Koper se razprostira na skoraj 900 
kvadratnih metrih površine ob olimpij-
skem 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. 

2019 2020 2021 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Aprila smo sklenili obnovo 715 metrov dol-
gega odseka ceste skozi vas Kastelec, v 
okviru katere smo vozišče razširili, uredili 
odvodnjavanje in dve avtobusni postaja-
lišči. Za varno prečkanje ceste smo pred 
vsakim postajališčem uredili grbino s pre-
hodom za pešce, ob cestišču pa postavili 
javno razsvetljavo. Na novo smo uredili tudi 
ekološki otrok s petimi večjimi zabojniki za 
ločeno zbiranje odpadkov in ga ozelenili. 

Konec lanskega leta smo se lotili celovite 
sanacije brežine na Cesti na Markovec, s 
katere se je zaradi večdnevnega obilnega 
deževja konec leta 2020 utrgal zemeljski 
plaz. Na večjem delu brežine smo naklon 
terena nekoliko znižali in ga utrdili ter 
ga s sidranim sistemom nosilnih mrež 
dodatno zavarovali. Uredili smo tudi od-
vodnjavanje meteornih vod in poskrbeli 
za končno ureditev območja, na katerem 
smo posadili različne drevesne vrste in 
grmovnice ter ga zatravili.

Po dolgih letih je svoja vrata v središču 
mesta znova odprla kultna mestna ka-
varna Loggia, ki s pestro ponudbo pijače, 
dnevnih slaščic in prigrizkov nagovarja 
domače in tuje goste. Da bi priljubljeno 
zbirališče Koprčanov čim prej znova za-
živelo, smo poslovni prostor pred oddajo 
v najem prenovili, v njem uredili sistem 
ogrevanja in prezračevanja, električno 
napeljavo in kanalizacijo. 

Popolnoma nov je tudi dom Prostovolj-
nega gasilskega društva Babiči. V okviru 
rekonstrukcije smo objekt preuredili v 
trietažni, z dvema večnamenskima pro-
storoma in shrambo v kletni etaži, veliko 
garažo za vozni park društva, gardero-
bami, sanitarijami s tuši, pralnico, čajno 
kuhinjo in dvorano ter vetrolovom v prit-
ličju, v mansardi je še prostor za komuni-
kacije, druženje in sejno sobo. 

V osrčju mesta Koper smo uredili nov me-
stni park, ki nagovarja različne generaci-
je uporabnikov in ponuja prostor za dru-
ženje, srečevanje in aktivno preživljanje 
prostega časa. Muzejski park se ponaša 
z več kot 50 drevesi in dva tisoč grmov-
nicami, talnim vodometom z osvetlitvijo, 
stenskimi vodnimi slapovi in sodobno ur-
bano opremo.

V začetku leta smo sanirali skalni podor 
pod zaselkom Dilici. Decembra 2020 se 
je namreč več kamnitih blokov odkotali-
lo v dolino in ogrozilo lokalno cesto Ba-
biči–Župančiči. Da bi zavarovali cesto in 
preprečili krušenje kamenja, smo s sid-
ranimi mrežami utrdili skalni del brežine 
in v njenem spodnjem delu namestili po-
dajno-lovilne ograje.

V zadnjih letih smo se razveselili številnih naložb, ki so jih naše občanke in občani sprejeli odprtih rok. Zadali smo si 
ambiciozne načrte in jih v veliki meri uresničili. Prisluhnili smo tudi željam in predlogom naših občanov, ki so v okviru 
participativnega proračuna oblikovali, predlagali in izglasovali več kot 100 različnih projektov. 

2022 1 2 3 4 5 6
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Nekdaj degradirano območje med ustjem 
Badaševice in Žusterno je danes sodoben in 
urejen urbani obmorski park z lično obliko-
vanimi zalivi in prodnatimi dostopi do mor-
ja. Na prostrani zelenici je občina zasadila 
200 različnih dreves, številne grmovnice in 
trajnice ter skozi njo speljala lično pešpot z 
betonskimi klopmi in sodobno urbano opre-
mo, uredila je tudi dodaten prodnat dostop 
do morja.

Do konca poletja bo novo podobo do-
bila tudi mestna tržnica, ki jo bomo v 
celoti nadkrili in tako izboljšali pogoje 
za delo branjevk in branjevcev. V okviru 
del bomo na odprti del tržnice namesti-
li fiksno kovinsko konstrukcijo, ki ne bo 
vpeta v objekt. Za dovolj svetlobe bodo 
nadstrešek tvorile odprtine različnih di-
menzij, pas ob objektu in sredinska streš-
na črta bosta zastekljena. 

Celovita prenova Palače Sabini - Grisoni 
se bliža koncu. Trenutno se zaključujejo 
obrtniška, instalacijska in restavrator-
ska dela, s katerimi bo palača ponovno 
pridobila svoj pravi videz. V prenovljenih 
prostorih bo še naprej deloval dnevni 
center za osebe s težavami v duševnem 
zdravju Šentmar, medtem ko bo v pritlič-
ju na novo zaživel dnevni center Obalne-
ga doma upokojencev za osebe, starejše 
od 65 let. 

Še letos se bo začela rekonstrukcija in 
dozidava objekta Collegio dei nobili, v 
katerem domujeta Osnovna šola Pier 
Paolo Vergerio il Vecchio in Gimnazija 
Gian Rinaldo Carli. V okviru naložbe, ki 
jo v pretežni meri sofinancira Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport, bomo 
celovito obnovili šolsko poslopje in telo-
vadnico, ki jo bomo energetsko sanira-
li, nadzidali in ob njej zgradili prizidek. 
Poskrbeli bomo tudi za opremo, zunanjo 
ureditev in preureditev notranjega atrija 
objekta. 

Popolnoma prenovljena je tudi glavna 
avtobusna postaja na Kolodvorski ulici 
v Kopu. Naložba je predvidevala celovito 
obnovo in ureditev približno 3.600 kva-
dratnih metrov površine avtobusnega 
kolodvora s 14 peroni, ki smo jih nadkrili 
z nadstrešnico v obliki elipse. V neposre-
dni bližini postaje je zrasel tudi pritlični 
objekt, v katerem smo uredili prostore, 
namenjene čakališču in nadzorniku pro-
meta, ter toaletne prostore.

V teku je izgradnja trietažnega prizidka 
k Osnovni šoli Dušana Bordona v Seme-
deli, s katerim bomo šoli zagotovili prib-
ližno 600 kvadratnih metrov dodatnega 
prostora, sledita nabava in namestitev 
opreme. Poleg dodatnih učilnic in ka-
binetov bomo v novih prostorih uredi-
li še knjižnico z izhodom na teraso in 
zobozdravstveno ordinacijo s čakalnico, 
sanitarijami za obiskovalce in zaposlene 
ter spremljajoče prostore. 

2022 7 8 9 10 11 126
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Med večje naložbe na področju šolstva za-
gotovo sodi funkcionalna, sodobna in ino-
vativna Osnovna šola Oskarja Kovačiča na 
Škofijah. V okviru del 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. Naložba bo sklenjena konec leta, v 
nove prostore bodo učenci zakorakali po 
zimskih počitnicah 2023. 

V naslednjih letih bomo celovito obnovili 
prostore nekdanjega skladišča Libertas, 
ki že danes postaja pomembno kultur-
no stičišče različnih generacij občanov 
in obiskovalcev. V okviru prenove bomo 
preuredili tudi notranjost objekta in vanj 
umestili eno večjo koncertno in manj-
šo večnamensko dvorano, konferenčno 
sobo, muzej in odprto vežo, ki bo omo-
gočala druženje in organizacijo manjših 
butičnih dogodkov. 

Na parkirišču za poslovnim objektom 
Barka ob Ferrarski ulici v Kopru smo lani 
začeli graditi popolnoma novo parkirno 
hišo Sonce s 462 parkirnimi mesti v treh 
etažah. Nova pridobitev bo uporabnikom 
omogočila ugodno parkiranje ob vhodu 
v mestno jedro, od koder bodo lahko za 
dostop do središča uporabili bolj trajno-
stne, energetsko učinkovitejše in okolju 
prijaznejše oblike prevoza.

Eden večjih projektov, ki smo se jih lotili 
konec lanskega leta, je gradnja manj-
kajočega dela kanalizacijskega omrežja 
na poselitvenih območjih Hrvatini, Ber-
toki in Škofije. Skupaj z Občino Ankaran 
bomo zgradili 25 kilometrov fekalne in 
nekaj manj kot štiri kilometre meteorne 
kanalizacije, 14 črpališč in del nadome-
stnega vodovoda. Kanalizacijski sistem 
bomo dogradili tudi na območju Moleta, 
dela se bodo začela jeseni. 

Mestna občina Koper bo pod okriljem 
projekta Altroke Gourmet prenovila klet-
ne prostore opuščene utrdbe Bastion ob 
potniškem terminalu, ki velja za eno naj-
pomembnejših turističnih znamenitosti 
mesta. S prenovo bo v objekt umestila 
degustacijsko-prodajni kotiček in sodob-
ne tehnologije s prikazom kulturne de-
diščine mesta, na terasi pa uredila vinski 
bar.

Novo podobo bo jeseni dobila tudi žal-
na ploščad na mestnem pokopališču 
Škocjan, ki bo uporabnikom prijaznejša 
in dostopnejša. Gradbena dela so v teku, 
v naslednji fazi bomo površino tlakovali 
in jo v delu ozelenili ter nadkrili s senč-
nico, ki bo v vročih poletnih dneh nudila 
prijetno senco.

2023 2024
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Februarja so se začela gradbena dela projekta Čisto za Koper in Ankaran, v okviru katerega bosta Mestna občina Koper 
in Občina Ankaran na poselitvenih območjih Bertoki, Škofije in Hrvatini zgradili manjkajoči del kanalizacijskega omrežja 
in nanj priključili skoraj 2.000 prebivalcev. Gradnja bo trajala dobri dve leti, v tem času bodo zgradili 25 kilometrov fekal-
ne, 4 kilometre meteorne kanalizacije in nadomestni vodovod.

Dva tisoč prebivalcev koprske in 
ankaranske občine bo čez dve leti 
priključenih na kanalizacijsko omrežje

Po sklenjeni naložbi 
bo ukinjenih skupno 378 
greznic in 81 malih ko-
munalnih čistilnih naprav, 
na javno kanalizacijsko 
omrežje pa priključenih 
1.657 prebivalcev in 497 
enot dejavnosti. S tem 
bo na vseh treh poselit-
venih območjih dosežena 
98-odstotna pokritost s 
kanalizacijskim omrežjem. 

Dela, ki jih izvaja 
gradbeno podjetje Gi-
nex International, d. 
o. o., so ocenjena na 
15.780.378,91 evra, od 
katerih sta občini pri-
dobili 7.278.501,14 evra 
nepovratnih kohezijskih 
sredstev in 1.284.440,86 
evra sredstev državnega 
proračuna, razliko pa kri-
jeta sami.

Po poletju se bo začela tudi 
gradnja manjkajoče kana-
lizacije na območju Moleta, 
ki je ocenjena na 1,1 milijona 
evrov. 

Aglomeracija Hrvatini in Ankaran
Najobsežnejša dela so predvidena na območju aglome-
racije Hrvatini, kjer bodo zgradili 14.139 metrov fekalne 
kanalizacije s šestimi črpališči in 1.225 metrov meteor-
ne kanalizacije. Na javno kanalizacijsko omrežje bodo 
priključili tudi zaselke Fajti, Brageti, Božiči in Kolombini 
ter poselitveno omrežje ob osnovni šoli z italijanskim 
učnim jezikom.
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Mestna občina Koper je 
objavila razpis za sofinan-
ciranje nakupa in vgradnje 
malih komunalnih čistilnih 
naprav na območju Mestne 
občine Koper. Za ta namen 
je v proračunu zagotovila 
50.000 evrov, razpis je odprt 
do porabe sredstev oziroma 
najkasneje do 31. avgusta.

Občina znova 
sofinancira nakup 
in vgradnjo malih 
čistilnih naprav

Do nepovratnih občinskih sredstev so 
upravičeni lastniki ali solastniki individu-
alnih stanovanjskih stavb ali stanovanj v 
večstanovanjski stavbi na območju Mestne 
občine Koper, s stalnim prebivališčem na 
območju koprske občine. Pravne osebe do 
sofinanciranja niso upravičene.

Razpis je odprt do porabe sredstev, 
prijava je možna do vključno 31. avgusta. 
Razpis je objavljen na spletni strani MOK  
www.koper.si

Aglomeracija Bertoki
Dodatnih 3.476 metrov fekalnega in 503 metre mete-
ornega sistema z dvema črpališčema bodo zgradili 
na območju Bertokov, s tem pa kanalizacijsko omrež-
je vzpostavili na območju naselja Zonti, skladišča 
DAR, severnih Bertokov in delno Prad. Na novo se 
bodo na javno kanalizacijo priključili 204 prebivalci 
in 61 enot dejavnosti. 

Aglomeracija Škofije
Na Škofijah je predvidena gradnja primarnega in se-
kundarnega kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 
10.000 metrov, od katerih bo 7.978 metrov fekalnega 
sistema s šestimi črpališči in 2.092 metrov meteorne 
kanalizacije. V okviru naložbe bodo javni kanalizacijski 
sistem vzpostavili na celotnem območju Spodnjih Ško-
fij in preostalem delu druge in tretje Škofije ter tako na 
javno kanalizacijsko omrežje priključili 704 prebivalce 
in dodatnih 211 enot dejavnosti.
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Mestna občina Koper bo še pred poletjem začela izvajati nov participativni pro-
račun, ki bo veljal za proračunski leti 2023 in 2024. Tudi tokrat bodo občanke 
in občani imeli možnost podati svoje projektne predloge in zamisli, v okviru 
glasovanja pa odločati o načinu razporejanja in porabe proračunskega dela 
denarja. Za ta namen je v naslednjih dveh letih predvidela 960 tisoč evrov.

Občani bodo predlagali in 
odločali tudi v letih 2023 in 2024

Zbiranje projektnih predlo-
gov bo potekalo od 10. junija do 
vključno 11. julija. Tudi letos bodo 
predlagani projekti uvrščeni v šest 
območij participativnega proraču-
na. Sočasno z zbiranjem predlo-
gov bo na vseh šestih območjih 
organizirala delavnice z javnimi 
predstavitvami in razpravami ob-
čank in občanov ter izobraževanja, 
kako pripraviti projektne predloge. 
Vzpostavila bo začasne projektne 
pisarne, kjer bodo občani dobili vse 
potrebne informacije in pomoč pri 
pripravi predlogov ter izpolnitvi pri-
javnega obrazca. Občanke in občani 
se bodo lahko udeležili katere koli 
delavnice oziroma obiskali katero 
koli projektno pisarno, ne glede na 
območje izvajanja participativnega 
proračuna. 

Občanke in občani s stalnim pre-
bivališčem v Mestni občini Koper, 
ki bodo do dne oddaje projektne-
ga predloga dopolnili 15 let, bodo 
lahko predloge oddali po pošti na 
naslov Mestna občina Koper, Verdi-
jeva 10, 6000 Koper, prek elektron-
ske pošte na predlagam-odlocam@
koper.si oziroma na spletni strani 
www.predlagam-odlocam.koper.si 

prejetih glasov bo komisija oblikovala 
prednostni seznam projektnih pre-
dlogov, ki bodo javno objavljeni in do 
višine razpoložljivih sredstev za posa-
mezno območje participativnega pro-
računa uvrščeni v predlog proračuna 
za leti 2023 in 2024.

Za uresničitev projektov bo letno 
namenila 480 tisoč evrov, ki jih bo 
enakomerno – po 80 tisoč evrov za 
vsako – razdelila po posameznih ob-
močjih izvajanja projekta. Skupaj bo 
tako za projekt Predlagam – odločam/
Propongo – decido v letih 2023 in 
2024 namenila 960 tisoč evrov. 

Občanke in občani bodo o porabi 
proračunskih sredstev odločali že 
tretjič. Do konca leta bo občina izpe-
ljala še nekaj projektov participativ-
nega proračuna oziroma skupno 100 
projektov, odkar je pristopila k izva-
janju participativnega proračuna.

ali osebno v vložišču Mestne občine 
Koper oziroma na sedežu krajevne 
skupnosti, in sicer na posebnem ob-
razcu. 

Vse pravočasno oddane projektne 
predloge bo preučila komisija za par-
ticipativni proračun v sodelovanju s 
strokovnimi službami MOK in jih dala 
na glasovanje. Glasovanje o projek-
tnih predlogih bo potekalo od 12. do 
19. septembra, na povezavi predla-
gam-odlocam.koper.si in osebno na 
vložišču MOK ali na sedežu krajevnih 
skupnosti ob terminih, ki jih bo ob-
čina naknadno objavila. Na podlagi 
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Na območju Nad Dolinsko se je aprila začela gradnja treh večstanovanjskih 
objektov s 166 javnimi najemnimi stanovanji. Medtem ko na zgornjem delu 
gradbišča še poteka izkop gradbene jame, se za prva dva objekta, blok 2 in 3, 
že gradijo temelji. Če bodo dela potekala po začrtani dinamiki, bi lahko stano-
vanjsko sosesko Nova Dolinska sklenili ob koncu leta 2023.

V teku je gradnja novih 
javnih najemnih stanovanj

stanovanj, velikih med 50 in 90 kva-
dratnih metrov, 17 je prilagojenih 
funkcionalno oviranim osebam. V 
okviru projekta bodo v podzemnih 
etažah zagotovili skupno 182 par-
kirnih mest, ob Bloku 1 pa je pred-
videna tudi ureditev parkirišča na 
parkirni ploščadi nad podzemno 
garažo.

Večstanovanjska objekta Blok 1 
in Blok 2 s skupno 91 stanovanji s 
stroškovno najemnino gradi repu-
bliški stanovanjski sklad, medtem 
ko objekt Blok 3 s 75 javnimi najem-
nimi stanovanji v osmih etažah gra-
di Javni stanovanjski sklad Mestne 
občine Koper. V teku je izgradnja 
dvosobnih, trisobnih in štirisobnih 

Župan Mestne občine Koper Aleš 
Bržan, direktor Javnega stano-
vanjskega sklada Mestne občine 
Koper Zlatko Kuštra in direktor 
Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije mag. Črtomir Remec so v 
mesecu aprilu položili temeljni ka-
men za gradnjo nove stanovanjske 
soseske Nova Dolinska.

Občina bo aktivna pri reševanju stanovanjskih stisk mladih
»Zavedam se, da je podivjani nepremičninski trg v zadnjih letih številnim ob-
čankam in občanom onemogočil nakup oziroma najem primernega stano-
vanja v naši občini in da bo 166 novih javnih najemnih stanovanj ta problem 
le omililo. Vzemite pa ta temeljni kamen kot zelo konkretno napoved še bolj 
aktivne vloge občine pri reševanju stanovanjskih stisk mladih v prihodnjih le-
tih,« je ob postavitvi temeljnega kamna napovedal koprski župan Aleš Bržan.

Koprski center za starejše bo že deveti dom za starejše v Sloveniji, ki deluje pod 
okriljem družbe DEOS. V Olmu bodo zgradili večji objekt, ki pa bo razdeljen na več 
manjših gospodinjskih enot. V njem bo varno zavetje našlo 275 oskrbovancev, svo-
ja vrata pa bo odprl tudi tistim, ki bodo želeli svoj čas preživeti aktivno in sprošče-
no, v družbi svojih najbližnjih.

V Olmu se je začela gradnja enega 
najsodobnejših centrov za starejše

Več kot polovica sob bo enopos-
teljnih, poleg tega bodo na voljo tudi 
dvoposteljne sobe. V pritličje bodo 
umestili dva oddelka za osebe z de-
menco, v atriju pa terapevtski vrt. V 
sklopu objekta bo delovala manjša 
kavarna, v okolici pa bodo uredili park 
s sprehajalnimi potmi, kjer bodo svoj 

prosti čas preživljali tako stanovalci 
doma kot tudi okoliški prebivalci.

»Gradbena dela potekajo po ter-
minskem načrtu, območje smo očis-
tili in opravili ključna zemeljska dela. 
Trenutno poteka globoko temeljenje, 
ki ga bomo sklenili do konca sep-
tembra 2022. Vzporedno se zaklju-
čuje tudi izbor izvajalca za izgradnjo 
objekta, ki bo trajala do konca leta 
2023. Začetek dejavnosti v DEOS 
Centru starejših Koper načrtujemo 
s prvim januarjem 2024,« je napove-
dala direktorica družbe Deos Irena 
Vincek.

»Nov objekt ne bo le bivališče, ampak pravi dom za 275 stanovalk in stanovalcev, ki 
potrebujejo oskrbo. Prostor za zaslužen počitek in ustvarjanje, varno bivalno okolje, 
v katerem si bodo dneve lahko zapolnili z dejavnostmi, ki jih osrečujejo, navdihujejo 
ali sproščajo. Predvsem pa bo priložnost za sklepanje novih prijateljstev in spletanje 
socialne mreže, v kateri ni prostora za osamljenost,« je novo pridobitev v okolici mesta 
pozdravil koprski župan Aleš Bržan.
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Nobena skrivnost ni, da varnost občank in občanov predstavlja po-
sebno vrednoto. Ravno zato si Mestna občina Koper iz leta v leto bolj 
prizadeva, da bi zagotovila čim bolj optimalne pogoje za delovanje 
gasilstva. K temu bodo zagotovo pripomogle naložbe v gasilstvo, ki 
jih uresničuje v zadnjih letih. V prvi vrsti je tu gasilski dom v Babičih, ki 
ga je občina pred kratkim celovito prenovila. Priskrbela je tudi večje 
število novih gasilskih vozil, zagotovila sredstva za opremljanje gasil-
skih enot in vsa potrebna usposabljanja.

Naložbe v razvoj 
gasilstva se obrestujejo

Prostovoljni gasilci iz Babičev so 
dobili nov dom

Prostovoljno gasilsko društvo 
Babiči, ki skrbi za varnost približno 
3.000 prebivalcev na območju kra-
jevnih skupnosti Marezige, Boršt in 
Vanganel, se je razveselilo prenov-
ljenega gasilskega doma. V okviru 
640.000 evrov vredne naložbe je 
občina dom preuredila v trietažni 
objekt z dvema večnamenskima 
prostoroma in shrambo v kletni 
etaži, veliko garažo za vozni park 
društva, garderobami, sanitarija-
mi s tuši, pralnico, čajno kuhinjo in 
dvorano ter vetrolovom v pritličju, 
v mansardi je še prostor za komu-
nikacije, druženje in sejno sobo. 
Novo je tudi stopnišče, ki povezuje 
vse tri etaže in urejeno dvorišče. 

Nova vozila za še učinkovitejše 
delo gasilcev

Ljudje so se od nekdaj zdru-
ževali v gasilska društva, da bi se 
uspešno ubranili pred nesrečami, 
zato si občina prizadeva, da bi 
bilo njihovo delo še bolj učinkovi-
to. S tem namenom vsako leto na-
menja sredstva za nakup gasilske 
zaščitne in reševalne opreme ter 
financira nakupe novih vozil. 

Lani je občina sofinancirala 
nakup treh novih gasilskih vozil 
za prostovoljna gasilska društva 
Osp, Rakitovec in Pobegi-Čežarji. 
Ključe novega gasilskega vozila za 
prevoz moštva je marca že prev-
zelo PGD Movraž, PGD Dekani pa 
bodo letos bogatejši za gasilsko 
vozilo za gašenje gozdnih poža-
rov in gasilsko vozilo za prevoz 
moštva. 

Tudi v preteklih letih je zago-
tovila sredstva za gradnjo gasil-
skih domov v Movražu, Brezovici, 
Rakitovcu in Babičih. Ravno tako 
je sofinancirala obnove domov v 
Pobegih in Krkavčah, naslednje 
leto pa bo sofinancirala popravilo 
strehe v Krkavčah.

Naložbe v gasilstvo 
se uresničujejo tudi 
s participativnim 
proračunom

Investicije v gasilstvo 
niso strošek, temveč na-
ložba, ki se obrestuje 
tako, da se krajani počuti-
jo varno. Tega se zaveda-
jo tudi številne občanke in 
občani, ki so pod okriljem 
participativnega proraču-
na predlagali in izglasovali 
dva projekta, ki prispeva-
ta k temu, da se gasilska 
društva še naprej uspeš-
no razvijajo. V okviru prve-
ga je občina v gasilskem 
domu PGD Krkavče sani-
rala dotrajane sanitarije, 
zamenjala zastarele insta-
lacije in namestila novo 
kopalniško opremo. Za to 
je namenila 13.499 evrov. 
Novo podobo je dobila 
tudi tamkajšnja kuhinja, 
saj je občina v sklopu 
19.499 evrov vredne inve-
sticije naročila in namesti-
la novo kuhinjsko opremo 
ter gostinske aparate. 

Društvo je pred obnovo večino dejavnosti 
izvajalo v majhnem, dotrajanem in pretes-
nem gasilskem prostoru, ki so ga leta 1978 
zgradili njegovi člani.
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Prenova in opremljanje objekta 
sta predvidena v drugi polovici 
leta 2023, sledijo vzpostavitev no-
vih vsebin, oddaja v upravljanje 
in začetek rednega delovanja, ki 
je načrtovan maja leta 2024.

V edinem ohranjenem 
utrdbenem objektu koprske-
ga zunanjega obzidja, Basti-
onu, bo občina pod okriljem 
projekta Altroke Gourmet 
prenovila kletne prostore, 
uredila degustacijsko-pro-
dajni kotiček in ga opremila 
s sodobno tehnologijo, na 
terasi pa uredila vinski bar. 

V prenovljenem Bastionu 
bodo zaživele nove turistične 
vsebine in doživetja

cev ugotavljati, kateri vinski hiši in 
sorti vino pripada. Vinsko in kuli-
narično ponudbo bodo oblikovali 
izključno lokalni dobavitelji. 

1,3 milijona evrov vredna na-
ložba, za katero si občina obeta 
pridobiti tudi nepovratna sredstva 
evropskega mehanizma za okreva-
nje in odpornosti v višini 624.000 
evrov, predvideva prenovo približ-
no 297 kvadratnih metrov kletnih 
površin in pozidavo podpornega 

zidu. Vsa dela bodo potekala skla-
dno s pogoji in soglasjem Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine. 

Bastion velja za eno najpo-
membnejših turističnih zanimi-
vosti mesta, obenem je to prvi 
objekt, ki ga potniki prihajajočih 
potniških ladij zagledajo ob priho-
du. Ravno zato bodo v novo ure-
jenih kletnih prostorih obiskoval-
cem ponujali dva nova turistična 
produkta. Izbirali bodo med degu-
stacijskim menijem presenečenja 
in slepo vinsko degustacijo, kar 
pomeni, da bo naloga okuševal-

Nova glavna avtobusna postaja na Kolodvorski ulici v Kopru je dobila končno podobo. Gradbena dela so zaključena, v teku 
je razpis za izbiro upravljavca. Podobo nove avtobusne postaje je narekovala želja po enostavnosti in funkcionalnosti. Ker 
je avtobusna postaja pomemben javni infrastrukturni objekt, ki mora živeti vrsto let, hkrati pa tudi vstopna točka najbolj 
turističnega območja v državi, je ključno, da je zasnovana po meri človeka. 

Nova avtobusna postaja je ključ 
do sodobnega potniškega prometa

Prejšnja avtobusna postaja na-
mreč že leta ni ustrezala sodobne-
mu potniškemu prometu, zaradi 
dotrajanosti pa je težko zagotavlja-
la ustrezen standard za prihode in 
odhode potnikov. Nova avtobusna 
postaja s 14 peroni se razteza na 
3.600 kvadratnih metrih površine, 
njeni uporabniki pa se bodo najbolj 
razveselili elipsaste nadstrešnice v 
velikosti 55 x 24 metrov, ki jih bo 
varovala pred dežjem in jim nudila 
senco pred žgočimi sončnimi žarki. 

V neposredni bližini 
postaje je tudi pritlični 
objekt s čakališčem, bla-
gajnami za nakup vozov-
nic, toaletnimi prostori in 
gostinsko ponudbo. Izva-
jalec je ob tem uredil še 
parkirišče za kratkotrajno 
parkiranje avtobusov in 
deset parkirnih mest za 
taksi vozila ter postavil 
stojala za kolesa. 

Vrednost del znaša 1.949.404,94 evra, od tega je 
Mestna občina Koper 900.329,21 evra pridobila 
iz naslova evropskega kohezijskega sklada, do-
datnih 185.881,63 evra bo sofinancirala država. 
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Zdajšnje nogometno igrišče v Šmarjah z dotrajano spremljajočo infrastrukturo bo občina v celoti obnovila in preure-
dila v sodoben športni park. Trenutno je v izdelavi projektna dokumentacija, po zaključku javnega naročila za izbor 
izvajalca bi se predvidoma jeseni lahko začela gradbena dela.

V Šmarjah bo zrasel sodoben športni park

Mestna občina Ko-
per bo še letos začela prvo 
fazo ureditve Športnega 
parka Šmarje, v okviru ka-
tere bo obnovila obstoječe 
nogometno igrišče, zame-
njala umetno travo in ure-
dila večnamensko igrišče 
za različne ekipne športe 
ter 300 metrov dolgo trim 
stezo iz tartana. Zraven 
bo umestila še manjše 
otroško igrišče, naprave 
za vadbo na prostem in 
sodobno urbano opremo. 
Območje bo tudi ozelenila 

in na njem zgradila spre-
mljevalni servisni objekt 
z ločenimi sanitarijami za 
moške, ženske in invali-
de ter manjše parkirišče 
za uporabnike športnega 
parka.

V letu 2023 sledi-
jo prenova obstoječega 
objekta, ki ga danes upora-
bljajo člani nogometnega 
kluba in drugi uporabniki 
športne infrastrukture, 
namestitev novih tribun 
ob igrišču ter ureditev do-
datnega parkirišča.

Za prvo fazo del bo občina odštela 548.000 evrov brez 
DDV-ja, za drugo pa 120.000 evrov.

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

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

- termoizolacije

ZA LEP VIDEZ
VRTA

vrtna pipa
LEP VIDEZ

VRTA

vrtna pipa

ZA LAŽJE DELO IN
LEP VIDEZ VRTA,
BALKONA ALI ATRIJA

visoke grede

V NAŠI PONUDBI!

NOVO
V NAŠI PONUDBI
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Mestna občina Koper je maja namenu predala obnov-
ljen odsek ceste Kastelec–Socerb. V sklopu investicij-
sko-vzdrževalnih del je temeljito obnovila 715 metrov 
dotrajanega in ozkega vozišča, po katerem se dnevno 
peljejo tamkajšnji krajani. 

Namenu predana 
prenovljena cesta 
Kastelec–Socerb

v širini 1,5 metra in dve 
avtobusni postajališči, 
ki zagotavljata ustrezno 
zaščito pred vetrom in 
dežjem.

Za varno prečkanje 
ceste je pred vsakim po-

metno signalizacijo. Po-
leg tega je uredil prostor 
za ekološki otok s petimi 
večjimi zabojniki za loče-
no zbiranje odpadkov in 
ga ozelenil. 

V približno petih 
mesecih je izvajalec del, 
družba Finali, d. o. o., 715 
metrov dolg odsek ceste 
skozi vas Kastelec razši-
ril in jo v celoti preplastil, 
ob njej pa uredil pločnik 

stajališčem postavil grbi-
no s prehodom za pešce, 
ob cestišču pa javno 
razsvetljavo. Na novo je 
uredil cestne priključke, 
prepuste, jaške in mete-
orno kanalizacijo ter pro-

Občina je z investicijo izboljšala prometno varnost na 
tem območju, zanjo pa namenila 414.125,82 evra. 

Občina uredila pločnik na Šmarski cesti
Mestna občina Koper je med križiščem pri Dinosu in 
koncem strnjene pozidave na Šmarski cesti uredila 585 
metrov dolg pločnik in ob njem preplastila celotno vo-
zišče ter na novo zarisala talno prometno signalizacijo. 
V sklopu 107.445,55 evra vredne investicije je zagotovi-
la preglednost okolice, onemogočila prehitro vožnjo in 
povečala varnost vseh udeležencev v prometu.

Prenovljen tudi del Ceste Ivana Starca v Pradah
Mestna občina Koper je prenovila 360 metrov dolg odsek 
Ceste Ivana Starca v Pradah, in sicer od križišča s Cesto 
bratstva do odcepa za Bonine in Škocjan. Vozišče je as-
faltirala, površino ob njem pa ozelenila in tlakovala s po-
voznimi travnimi ploščami. V smeri proti Boninom je ure-
dila pločnik, meteorno kanalizacijo, sledi še postavitev 
javne razsvetljave. Za naložbo je odštela 207.264,88 evra. 



125-KUBIČNI MOTOR OD ZDAJ VOZEN TUDI 
Z VOZNIŠKIM DOVOLJENJEM ZA AVTO

Za vas smo pripravili prav posebno ponudbo motornih koles in skuterjev, da bodo 
ustrzali vaši vsakodnevni potrebi. Piaggio MEDLEY 125, z veliko prostora pod sedežem 
in v kombinaciji s kovčkom, boste pripravljeni za vsakodnevne aktivnosti ter udobno 
vožnjo na visokih kolesih. Adrenalinci po duši, ki se poleg vsakodnevnih voženj odpravijo 
na vikend v raziskovanja se bodo razveselili Aprilia SR-GT 125. Kateri bo zagotovo potešil 
željo po tem s svojim velikim hodom vzmetenja in velikimi temu namenjenimi 
pnevmatikami. Za vsakodnevno izstopanje v množici ali pa za preprosti izlet do 
Trsta na kavico je najbolj primerna ena izmed naših Vespa PRIMAVERA , model SPRINT ali 
GTS.

Če se dotaknemo ekološke note te plati, dosežemo tudi krčenje samih 
prometnih zastojev ob uporabi motociklov, povečane kapacitete parkirišč 
(kot motorist si ta problem dokončno rešimo, WooHOO!), manj osneževan-
ja mestnih jeder in okolja, saj so motorna kolesa toliko bolj okolju prijaz-
na. Marsikdo se bo ob trenutnih visokih cenah goriva veselil, da bo 
mesečno kar prepolovil ali celo več stroške prevoza, vzdrževanja in 
ostalega kar nanese ob vsakodnevni vožnji v službo oziroma dnevnih 
opravkih. Ob optimalnih pogojih bo vaš skuter v tem primeru na sliki 
zgoraj Aprilia SR-GT 125 naredil do 37km/L, rezervoar ima kapacite-
to 6,5L, kar pomeni slabe 3l/100km in dosega do 240km. Všečno 
kajne?

Pridobitev olajša pot v službo, sploh v poletnih mesecih, ko so prometne konice na 
vsakem križišču. Izboljšana je varnost voznikov skuterjev v prometnih konicah in 

regionalnih cestah, kjer so se do danes lahko vozili samo s skuterji z največjo dovolje-
no hitrostjo 45km/h in poleg njih so švigali avtomobili na dvopasovnicah z hitrostmi 

nad 80km/h. S pridobitvijo omenjenega zakona, se to vse izniči, saj lahko zdaj vozijo 
brezskrbno 125ccm, z normalno hitrostjo v toku s prometom.

Za vsak okus in željo bomo poskrbeli in se potrudili vam pomagati pri izbiri. Obiščite nas v prenovljenem Piaggio 
center Koper, kjer boste sigurno našli skuter oziroma motor za vaše potrebe in vso pripadajočo dodatno opremo!
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Društvo Vinol z izdelki aktivno 
promovira svoj kraj

se ideji pridružili Aleksi in Igor Jako-
min, Denis Jurada in Valter Kodarin. 
Najprej so pripravili zbor vinogradni-
kov in pokušino vin, ki so jo izpeljali 
v Gasilskem domu v Pobegih. Šele 
kasneje so pomislili na ustanovitev 
društva, s katerim bi lahko kandidi-
rali za sredstva na raznih razpisih. 
Kot se za tako družbo spodobi, so se 
zbrali ob dobri hrani in kapljici vina v 
kleti pri Valterju Kodarinu leta 1999. 

Leto kasneje je bil statut društva potrjen na 
Upravni enoti v Kopru, kasneje so se vinarjem 
pridružili še oljkarji. Prvi predsednik je postal 
Valter Kodarin, ki je društvo vodil dobrih 14 let 
in nato vajeti predal v roke Damijanu Joganu. 
Prva predstavitev vin je bila kar nenavadna, se 
spominja Aleksi Jakomin: »Tam smo imeli veli-
ko plastične embalaže in litrskih steklenic, tudi 
ne najbolj čistih. Bilo je zelo po domače, a smo 
se z leti veliko naučili, zadeve izboljšali in danes 
dobro vemo, kako se takim stvarem streže.«

Predsednik društva Vinol Damijan Jogan v družbi članov upravnega odbora društva.

Društvo Vinol, usta-
novljeno leta 2001, oživlja 
tradicijo združevanja vino-
gradnikov in oljkarjev med 
Bertoki in Sv. Antonom. 
Na tem območju od nek-
daj odlično uspevajo tako 
oljke kot vinska trta, prvi 
temelji organiziranosti 
pridelovalcev pa segajo v 
19. stoletje. Člani društva 
vsako leto organizirajo pri-
reditev Pokušina vina in 
oljčnega olja ter sodelujejo 
na sejmih in predstavitvah 
doma in v tujini, kjer so 
njihova vina in olja preje-
la številna priznanja. Prva 
zamisel o združenju se je 
sredi 90. let prejšnjega sto-
letja na praznovanju v Ma-
rezigah porodila vinarju 
Kristjanu Kofolu, ki je ne-
kaj podobnega videl med 
obiskom Grčije. Preteklo 
je še kar nekaj vina, da so 

V nadaljevanju popotovanj skozi krajevne skupnosti v Mestni občini Koper smo se ustavili v Sv. Antonu, zato tok-
rat izpostavljamo tamkajšnje vinarsko in oljkarsko društvo Vinol, ki združuje tudi člane nekaj sosednjih krajevnih 
skupnosti. S svojim delovanjem je v zadnjih dveh desetletjih postalo pomemben partner pri razvoju okrajev in 
njihove prepoznavnosti. 

Društvo Vinol sledi svo-
jemu prvotnemu cilju 
povezovanja vinogradni-
kov, vinarjev in oljkarjev 
v Bertokih, Čežarjih, Po-
begih in Sv. Antonu. Radi 
bi bili zgled tudi drugim 
manjšim skupinam vi-
narjev v slovenski Istri, 
vsi skupaj pa se združijo 
v Društvu vinogradnikov 
slovenske Istre.

Vinarstvo in oljkarstvo prepletajo s turizmom
Ob svoji osnovni dejavnosti se mnogo članov ukvarja tudi s turizmom. Prepriča-
ni so, da sta ti dve panogi povezani in se dopolnjujeta. Obiskovalci apartmajev 
in drugih nastanitvenih kapacitet le redko odidejo brez kartona vina v prtlja-
žniku, številni se radi vračajo. 
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Danes lahko rečem, da imamo zelo dobra 
vina. Tudi med oljkarji imamo vrhunske pri-
delovalce,« poudarja Jogan. 

Prihodnost vinogradništva in oljkarstva v 
rokah mladih

V društvu Vinol menijo, da je morda 
več težav videti v prihodnosti vinarjev in olj-
karjev. Številni pridelovalci so že v letih in 
le nekaj jih upa na naslednike v tem poslu. 
Mladina se velikokrat odloči drugače, pra-
vijo. Nekateri imajo za seboj stoletja dolgo 
tradicijo, so pa med člani tudi tisti, ki nimajo 
te družinske tradicije in so z vinarstvom ali 
oljkarstvom začeli sami. Vseeno menijo, da 
za prihodnost te dejavnosti ni treba skrbeti, 
saj bo čas pokazal svoje. 

Pred leti so v društvu izdali 
zbornik Magistrala Vinol, v 
katerem so lepo predstavili 
svoje delo, člane in območje, 
na katerem živijo.

Ko je govora o trti in vinu, je primerjava med člani društva vedno 
del zgodbe. 

Pomen promocije 
izdelkov

Sedanji pred-
sednik društva Vinol 
Damijan Jogan poja-
snjuje, da so v njem zdru-
ženi vinarji in oljkarji vse 
od Bertokov do Sv. Antona.  

Njihovi cilji so druženje, izme-
njava stikov, idej in znanja, re-
dno izobraževanje in nadgra-
jevanje znanja sta prav tako 
pomembni aktivnosti društva.  
Ravno zato organizirano obiskujejo 
številne festivale in podobne prire-
ditve. Primarni cilj je dvig kakovo-
sti vin in olj. »Na začetku je šlo za 
pokušino in ocenjevanje vina. Tak-
rat smo iskali vina brez napak in bili 
veseli, če smo nekaj našli. Podobno 
je bilo pri oljih. Sčasoma smo nap-
redovali in danes ocenimo med 60 
in 70 vin ter približno 30 olj na se-
zono in tako rekoč ni več vzorcev, ki 
bi jih izločili. Kakovost se je izrazito 
izboljšala. Tudi sicer se na te dogod-
ke danes pripravljamo popolnoma 
drugače kot prej. Ko veš, da te čaka 
taka prireditev, ne želiš biti najslab-
ši. Naučili smo se, kako vina prip-
raviti za stekleničenje. Začeli smo 
kupovati prave steklenice, stroje 
za zapiranje in lepiti svoje etikete. 
Vsi smo korak za korakom nap-
redovali, nihče ni želel zaostajati.  

Julija Jogan, vinska kraljica slovenske Istre 
2017–2019, nadaljuje družinsko zgodbo.

Vinska kraljica z bogatim znanjem
Predsednik društva Vinol Damijan Jogan 
je ponosen na svoje otroke, ki željo nada-
ljevati družinsko tradicijo. Tako je njegova 
hči Julija leta 2017 postala vinska kraljica 
slovenske Istre, krono pa je naslednici pre-
dala jeseni 2019. Izobražuje se za somme-
lierko, študira pa ekonomijo. V času 
kraljevanja se je aktivno ukvarjala prav 
s kulturo pitja vina. »Ni želela biti le figu-
ra na prireditvah,« je poudaril Damijan, 
»temveč je želela biti aktivna pri predsta-
vitvi vinske kulture svojega kraja in okolja, 
v katerem živi«.
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Potem ko so koprski župan Aleš Bržan, predsednik sveta Krajevne skupnosti 
Škofije Matjaž Čok in zdravnik Peter Bossman aprila namenu predali novo 
ambulanto splošne družinske medicine na Škofijah, je ta z majem začela de-
lovati enkrat tedensko. Za obnovo je občina odštela 150.000 evrov. 

Na Škofijah od maja 
deluje nova ambulanta 
družinske medicine

V okviru celovite obnove je občina 
preuredila notranjost prostora, ga s 
predelnimi stenami prilagodila potre-
bam zdravstvene dejavnosti in poskr-
bela za nabavo opreme. Poleg ambu-
lante za zdravnika splošne družinske 
medicine so v objektu še referenčna 
ambulanta, sprejemnica, sanitarije 
za paciente in zdravstveno osebje ter 
servisni prostori. Novo podobo sta 
dobili tudi zunanjost in okolica objek-
ta, kjer je občina namestila posebne 
zabojnike za sanitarne odpadke in za-
risala dovoz za interventna vozila. 

»Z novo naložbo nam je uspelo 
ljudi približati zdravstveni infra-
strukturi, naš naslednji korak bo 
približati bolnike zdravnikom,« je 
ob odprtju ambulante povedal žu-
pan Aleš Bržan.

Ambulanta trenutno deluje enkrat 
tedensko, svoje storitve bo v prihod-
nje še nadgrajevala in jih prilagaja-
la dejanskim potrebam. Občankam 
in občanom je v ambulanti na Škofi-
jah na voljo dr. Peter Bossman.

Koristne informacije 
Več informacij o storitvi Rdeča tip-
ka nudi Gerontološki center Koper 
– Obalni dom upokojencev Koper, 
in sicer na telefonski številki 05 663 
45 85 ali 051 357 429 in elektron-
skem naslovu op.center@odu.si. 
Zainteresiranim bodo z veseljem 
podali osnovne informacije o stori-
tvi, se dogovorili za obisk na domu 
in predstavili potrebne korake za 
vključitev v izbrano storitev.

Gerontološki center Koper – Obalni dom upokojencev Koper že 22 let nudi storitev varovanja na daljavo, imenovano Rdeča 
tipka, ki omogoča varno bivanje na domu. 

Z Rdečo tipko hitreje do pomoči

Z Rdečo tipko lahko starostnik, 
bolnik ali invalid ob padcu, nena-
dnem poslabšanju zdravstvenega 
stanja ali drugih nujnih situacijah 
lažje in hitreje prikliče pomoč. Za-
posleni v Gerontološkem centru 
Koper v takšnem primeru nemu-
doma pridejo na dom, pomaga-
jo pri padcu in omogočijo vstop 
zdravniku. Ob rednih telefonskih 
stikih spremljajo počutje uporab-
nika in s pogovori okrepijo obču-
tek varnosti.

Koprčan Oskar je že dvajset let 
uporabnik storitve: »Zelo sem za-
dovoljen z Rdečo tipko. To je nepo-
grešljiva opora, ki nudi vsakodnev-
no zanesljivost.« 
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Vladimir Lovec je bil eden od 
pionirjev glasbenega izobraževanja 
in koncertne dejavnosti v novejšem 
poglavju zgodovine mesta Koper, 
v katerem je živel 40 let. S svojim 
vsestranskim delom na glasbenem 
področju je kot ravnatelj glasbene 
šole, glasbeni učitelj, kritik, dirigent 
in predvsem kot glasbeni ustvarja-
lec pomembno zaznamoval koprsko 
kulturno življenje. Na izjemna glasbe-
na dela skladatelja so ponosni tudi v 
koprski občini, župan Mestne občine 
Koper občine Aleš Bržan je njegovo 
delo označil za »kulturno zapuščino, 
za katero ne želimo, da bi bila zapuš-
čena, temveč slišana daleč naokrog«. 

Leto Vladimirja Lovca s številnimi 
koncerti, razstavami, izdajami
Ob 100. obletnici rojstva skladatelja, dirigenta, pedagoga in publicista Vladimirja Lovca (1922–1992) se v koprski občini 
spominjamo njegovega bogatega ustvarjalnega opusa. Ob tem Zavod lepih umetnosti, Glasbena šola Koper, Društvo pri-
jateljev glasbe in Mestna občina Koper v sodelovanju s številnimi organizacijami pripravljajo pestro kulturno dogajanje.

Aprilsko odprtje leta Vladimirja Lovca.

Razstava V delih za otroke je vsaka laž 
razkrinkana.

Pester program vse do pozne jeseni
Na 100. obletnico rojstva Vladimirja Lovca, 6. aprila, so predstavili novo notno izdajo sklada-
teljevih neznanih klavirskih skladb v založbi Glasbene šole Koper in redakciji Bojana Glavine, 
pobudnika obeleženja Lovčevega jubileja. Izbor klavirskih del je istega večera tudi koncertno 
zazvenel, v avli koprske glasbene šole pa so odprli razstavo, ki bo na ogled do konca jubileja. 
Avtorici treh tematsko zaokroženih razstav o Lovcu sta Marija Gombač in Vanja Gregorič; dru-
ga, ki Lovca predstavlja kot skladatelja, že vabi na ogled v avlo Osrednje knjižnice Srečka Vil-
harja vse do 1. julija, tretja pa bo jeseni v Pokrajinskem muzeju Koper. Po aprilskem klavirskem 
in majskem komornem glasbenem večeru je oktobra v pripravi še celovečerni koncert Lovče-
vih orkestrskih del. V koncertnem dogajanju velja izpostaviti izvedbo Lovčevega Koncerta za 
klavir in orkester 17. 6. 2022 na festivalu Imago Sloveniae v Ljubljani, krstno izvedbo Lovčeve-
ga avtobiografskega dela Koprska simfonija 9. 9. 2022 na Simfoniji Kopra in koncertni cikel 
Amabile Društva prijateljev glasbe, ki bo tako kot spomladi tudi jeseni ponudil nekaj Lovčevih 
skladb. Več si lahko preberete na spletnem portalu www.vladimirlovec.si.

Opus širše dostopen 
glasbenikom in razisko-
valcem
»Lovčevo vsestransko 
delo še ni bilo dovolj 
prepoznano in ustrezno 
ovrednoteno. Z digitali-
zacijo njegovih glasbenih 
del je njegov skladateljski 
opus ob letošnjem jubile-
ju širše dostopen, piani-
sti v novi zbirki muzikalij 
lahko spoznajo Lovčeva 
raznolika klavirska dela, 
številne njegove skladbe 
za različne zasedbe bodo 
letos zvenele na več kon-
certih. Njegovo ustvarja-
nje, pedagoško, publici-
stično in drugo delovanje 
ter življenjsko pot pa bo 
mogoče spoznati tudi na 
treh razstavah, v publi-
kaciji z zvočno prilogo in 
na muzikološkem simpo-
ziju,« je povedala produ-
centka projekta Helena 
Filipčič Gardina. 
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Nekdanje skladišče soli Libertas bo po prenovi eno najprepoznavnejših kulturnih sti-
čišč v Sloveniji. Svetnice in svetniki so namreč na februarski seji potrdili investicijski 
program za prenovo objekta Libertas, v katerega namerava občina umestiti veliko 
dvorano za 800 oseb, manjšo večnamensko dvorano, kulturno vozlišče in muzej. 

Kulturni utrip v Libertasu 
pred in po prenovi

Kulturno stičišče bo v prvi vrsti na-
menjeno prebivalcem Mestne obči-
ne Koper, tistim, ki aktivno delujejo 
na območju občine, in tudi prebival-
cem drugih istrskih občin. Namen 
projekta je zagotoviti kakovostno 
kulturno ponudbo in zagotoviti po-
goje za razvoj kreativnih industrij v 
širši regiji. Občina verjame, da bo 
delovanje in sodelovanje Libertasa 
seglo tudi čez mejo v sosednjo Italijo 
in na Hrvaško.

Prenovljeni Libertas bo eno 
najprepoznavnejših kulturnih stičišč 
v Sloveniji, to podobo pa že pred 
prenovo dobiva z bogatim kulturnim 
programom. V prvi polovici leta je 

več kot 4.000 obiskovalcev obiskalo 
različne prireditve – razstavi Mi smo 
kultura in Rock Istra 1965–2000 ter 
projekt Odmevi skladišča, s katerim 
beležimo ustvarjanja lokalnih ume-
tnikov in jih oblikujemo ter hranimo 
za prihodnost kulturnega stičišča 
mesta.

V poletnih mesecih bosta doga-
janje prevzela Libertas Festival in 
razstava ob 35. obletnici delovanja 
likovnega društva Insula, na kateri 
se bodo predstavili tako avtorji, ki 
predstavljajo aktualno likovno pro-
dukcijo, kot avtorji polpretekle dobe. 
V mesecu septembru pa se v prosto-
re skladišča spet vrača festival IZIS.
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V Pokrajinskem muzeju Koper se je začela prenova prostorov zbirke novejše 
zgodovine 1867–1954, za katero je Mestna občina Koper pridobila 93.970,86 
evra nepovratnih sredstev Ministrstva za kulturo.

V Pokrajinskem muzeju 
Koper prenavljajo prostore 
zbirke novejše zgodovine

V okviru del bodo delavci v celoti 
obnovili streho in notranje prostore, 
ostrešje bodo ohranili in ga utrdili z 
novo toplotno izolirano podkonstruk-
cijo ter uredili prezračevanje prosto-
rov in namestili klimatske naprave. 
Obnovili bodo tudi elektroinštalaci-
je in obstoječa svetila nadomestili z 
varčnimi svetili LED, prostore pa nato 
razmejili s predelnimi mavčnimi in 
steklenimi stenami. Na ta način bodo 

zdaj enoten prostor vsebinsko ločili 
in ustvarili ambiente različnih veli-
kosti ter tako omogočili interaktivno 
in uporabnikom prijazno postavi-
tev zbirke. »V Pokrajinskem muzeju 
Koper smo iskreno veseli, da je bila 
Mestna občina Koper uspešna na 
razpisu Ministrstva RS za kulturo in je 
pridobila nepovratna sredstva za ob-
novo stavbe – nekdanjega kegljišča 
Hotela Galeb, v katerem deluje Od-
delek za novejšo zgodovino. Obnova 
stavbe predstavlja tudi muzeološki 
izziv, saj bo nova stalna razstava po-
leg obdobja 1867–1954 interpretirala 
tudi polpreteklo obdobje in dogodke 
v obalno-kraškem prostoru med leti 
1954–2007,« je povedala Tina Pucer, 
vršilka dolžnosti direktorja muzeja. 

Naložba predvideva nabavo lese-
nih in steklenih vitrin za postavitev 
predmetov zbirke ter stolov, miz in 
druge opreme za ureditev pedago-
ških prostorov. Gradbena dela bodo 
sklenjena jeseni, sledila bo ureditev 
notranjosti in postavitev zbirke.

Zbirko novejše zgodovine si bo mo-
goče ogledati tudi v času obnove 
prostorov, in sicer na posebni spletni 
aplikaciji, ki bo omogočila vpogled v 
najbolj zanimivo gradivo.

Obeležitev dveh obletnic
Z dogodkoma Mala simfonija Kopra in Simfonija Kopra želijo organizatorji obeležiti dve pomembni obletnici, na 
kateri je Istra ponosna, in sicer 330. obletnico rojstva Giuseppeja Tartinija in 100. obletnico rojstva Vladimirja Lov-
ca. Vstopnice si lahko zagotovite v koprskem Turistično-informacijskem centru TIC v Pretorski palači.

Mestna občina Koper, Društvo prijateljev glasbe in Luka Koper vabijo, da se udeležite dveh veličastnih koncertnih dogod-
kov Mala simfonija Kopra in Simfonija Kopra, ki bosta na poseben način glasbeno oplemenitili pestro poletno dogajanje v 
našem mestu in njegovi okolici.

Po Kopru bodo odmevali zvoki klasične glasbe

Uvodni dogodek v poletno do-
gajanje bo koncert Mala simfonija 
Kopra, ki bo 25. junija ob 20. uri v 
dvorani sv. Frančiška Asiškega. V 
čudoviti svet klasične glasbe nas bo 
popeljal godalni orkester Lorenz z 
dirigentom Stevenom Loyem in 
solistoma Lano Trotovšek in Dom-
nom Lorenzom.

9. septembra se po dveletnem 
premoru na potniški terminal vrača 
Simfonija Kopra. V sklopu čarobnega 
večera bodo odmevali zvoki Simfo-
ničnega orkestra RTV Slovenija pod 
taktirko dirigentov Ane Erčulj in Da-
vorina Morija. Nastopili bodo tudi so-
listi Nika Gorič, Sara Briški Cirman – 
Raiven, Andraž Golob in Maja Horvat.
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Luka Fonda in plezanje že vrsto let hodita z roko v roki. S plezanjem je tesno 
povezan že vse življenje, kot eden od treh reprezentančnih trenerjev pa ta šport 
uspešno približuje vsem generacijam. Tudi v Kopru, ki bo letos septembra po 
35 letih gostil svetovni pokal v športnem plezanju. Kljub intenzivnim pripravam 
doma in v tujini Luka z navdušenjem spremlja izgradnjo zunanje plezalne ste-
ne za težavnostno in hitrostno plezanje ob koprskem plezalnem centru. 

Reprezentančni trener je ponosen 
na svetovne uspehe naše najboljše 
športne plezalke Janje Garnbret.

Plezalni center 
Koper je njegov dom 

Kdaj ste stopili v svet plezanja in 
kakšne spomine imate na tisti čas?

Plezanje sem spoznal v sed-
mem razredu osnovne šole in se 
takrat kljub nejevolji staršev vpisal v 
šolo plezanja, takrat pod vodstvom 
Marjana Olenika in Bogdana Grželja. 
Sledila so leta plezanja po vsej Slove-
niji, predvsem po naravnih stenah. 
Leta 1995 smo s skupnimi močmi 
naredili eno izmed takrat redkih 
umetnih sten v osnovni šoli v Divači, 
ki je kasneje gostila prvo državno 
prvenstvo v balvanih. Tekmovanja v 
naši panogi so bila zelo redka in šele 
v razvoju. V primerjavi z današnjimi 
časi je bilo takrat bolj pomembno 

plezanje težjih smeri v naravi. Ve-
liko časa smo preživljali v domačem 
Ospu in Mišji peči, ob tem pa se je 
tekmovalno športno plezanje razvi-
jalo, počasi so tudi drugje nastajale 
umetne stene, veliko se je treniralo, 
posledično je naraščala organizacija 
tekmovanj. Kar samo po sebi se je 
zgodilo, da sem med svojimi treningi 
začel pomagati drugim in s tem se 
je začela moja trenerska pot. Nad-
gradnja moje poti je umetna stena v 
Sežani, kasneje pa še plezalni center 
v Kopru.

V vseh teh letih ste pri nas veliko na-
redili za športno plezanje, ki je z ne-
davnimi olimpijskimi igrami v Tokiu 
postalo tudi olimpijski šport. K odlični 
fizični in psihični pripravljenosti Janje 
Garnbret ter osvojeni zlati medalji 
ste nedvomno veliko prispevali. Kako 
gledate na prehojeno olimpijsko pot, 
kjer so dolgoletne sanje postale res-
ničnost?

Olimpijske igre v Tokiu so zago-
tovo tisti del moje športne kariere, 
ki se zapiše globoko v srce. Zlata ko-
lajna Janje je neverjeten zgodovinski 
dosežek, predvsem zato, ker se je 
to zgodilo prvič v zgodovini našega 

športa. Res sem počaščen, da sem 
bil del te olimpijske pravljice. Janjo 
sem spoznal že kot malo razigrano 
plezalko mladinske reprezentance, 
pri njenih 16 letih smo jo prvič pova-
bili na članske treninge in zelo hitro 
je z nami odpotovala na evropsko 
prvenstvo v francoski Chamonix. 
Takrat je osvojila drugo mesto, takoj 
za takrat našo najboljšo Mino Mar-
kovič. Leta treningov in tekmovalnih 
izkušenj, marljivega dela in vztraj-
nosti so nas pripeljala do tega, da je 
Janja danes številka ena svetovne-
ga plezanja. Težko opišem občutke, 
ki se pojavijo ob takem uspehu na 
enem od največjih športnih dogo-
dkov na svetu, in to je tisto, kar je 
največje poplačilo za dolga leta dela. 
Čustva, ki se takrat pojavijo, so edin-
stvena … Ja, jokal sem kot dež.

Svetovni pokal v športnem plezanju letos prvič v Kopru
Ob Plezalnem centru Koper raste zunanja plezalna stena, kakršne v Sloveniji še ni. Ta 
bo namenjena hitrostnemu in težavnostnemu plezanju, v razširjenem centru, ki se že 
ponaša z notranjo balvansko steno, bodo lahko trenirali tudi reprezentanti. Prvo več-
je tekmovanje bo Koper gostil med 2. in 3. septembrom, ko bo koprski plezalni center 
prizorišče svetovnega pokala v športnem plezanju. Vrednost naložbe znaša 737.504,8 
evra, od katerih je 55.000 evrov nepovratnih sredstev Fundacije za šport. 

Luka Fonda na Primorskem že leta velja 
za gonilno silo športnega plezanja.
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Nogometna ekipa FC Koper je v letošnjem sklopu tekmovanj v državnem nogome-
tnem prvenstvu in pokalnem tekmovanju nanizala številne uspehe. Zastavljene 
cilje je več kot izpolnila in se uvrstila v kvalifikacije UEFA Evropske konferenčne lige.

Luka v družbi plezalke Line Funa iz 
športne Gimnazije Koper, aktualne 
evropske prvakinje v kombinaciji 
(kategorija starejše deklice).

Koprski nogometaši pokalni prvaki 
in državni podprvaki

V pokalnem tekmovanju je eki-
pa zabeležila zasluženo zmago, v 
državnem nogometnem prvenstvu 
pa dosegla drugo mesto. Napovedani 
cilji in želje predsednika kluba Anteja 
Guberca ter strokovne ekipe, ki stoji v 
ozadju, so postali resničnost. »Pono-
sen sem na ekipo in sezono, ki je za 
nami, čeprav smo zaradi zakulisnih 
igric na koncu ostali brez državnega 
naslova. Izjemno me veseli, da so nas 
koprski navijači v zadnjem letu zvesto 
spremljali na vsaki tekmi tako doma 
kot na gostovanjih. Na Bonifiko smo z 
odličnimi nogometnimi predstavami 
vrnili gledalce, ki si tudi v prihodnje 
zaslužijo FC Koper v najboljši izvedbi. 
Zato si želim, da se na evropskih kva-
lifikacijah v juliju s pravim pristopom 
in dobro igro na igrišču pokažemo v 
najboljši luči,« je ob zaključku sanjske 
sezone razkril Guberac.

Kadar niste v tujini na poti z repre-
zentanco, večino časa preživite v 
koprskem plezalnem centru, kjer tre-
nirajo tako rekreativci kot profesio-
nalni tekmovalci. Kako ocenjujete svo-
jo trenersko vlogo, glede na to, da je 
mladih plezalcev in plezalk pri nas iz 
dneva v dan več?

Res je, Plezalni center Koper je 
moj dom, v ta prostor sem dal svojo 
dušo, kar se zagotovo pozna tudi 
pri vadečih. Plezanje je primarno gi-
banje z veliko noto osebnostne ra-
sti, medgeneracijskega druženja in 
veliko mero spoštovanja. V življenju 
sem vse delal s srcem in takšno je 
tudi moje trenersko delo. Nikoli ni 
temeljilo na doseganju rezultata na 
papirju, vedno na prvo mesto po-
stavljam napredek posameznika 
in njegov razvoj. Verjamem, da se 
vsak izmed nas počuti dobro, če se 
mu nekdo posveti na pravi način.  
V našem plezalnem centru so sku-
pine vadečih majhne, zato dajemo 

poudarek na kakovosti, razumevanju 
in osebnem napredku.

Pripisujejo vam veliko zaslug, da so 
občine pristopile k izgradnji plezalnih 
sten, sprva v Sežani, letos pa še v Ko-
pru. Izgradnja zunanje plezalne stene 
ob Plezalnem centru Koper bo omo-
gočila, da v mestu gostimo številna 
državna in mednarodna tekmovanja.

Gradnja plezalnega centra v 
Kopru je, seveda, ena največjih in-
frastrukturnih pridobitev za našo 
športno panogo. Ne samo za Koper, 
ampak za celotno regijo. V prvi vrsti 
gre zahvala vsem, ki so že od samega 
začetka verjeli in spremljali projekt iz-
gradnje plezalnega centra v notranjo-
sti dvorane, kasneje pa prisluhnili in 
odobrili še izgradnjo zunanje plezalne 
stene za težavnost in hitrost. Mestna 
občina Koper je na tem mestu odigra-
la najpomembnejšo vlogo pri izvedbi 
tako pomembnega projekta. Luka 
Koper je prisluhnila našim idejam 

in podprla gradnjo, zagotovo pa gre 
zahvala vsem, ki so odločali in podprli 
razvoj v našem kraju. Koper bo postal 
eno izmed sedmih prizorišč svetov-
nega pokala, pridobil prepoznavnost, 
razširil svojo turistično in športno po-
nudbo ter ohranil 25-letno tradicijo 
slovenskega prizorišča za svetovni 
pokal. Občanke in občane vljudno va-
bim, da v začetku septembra pridejo 
navijat za Slovenijo. 

Slovo kapetana ekipe FC Koper Ivice Guberca
Maja se je na koprski Bonifiki od ekipe in navijačev v vlogi profesionalnega nogome-
taša poslovil kapetan Ivica Guberac. »Treba je končati, ko si na vrhuncu. Čeprav ver-
jamem, da bomo tudi naslednje leto konkurenčni, svojo prihodnost vidim v pisarni,« 
je ob slovesu razkril vidno ganjen Guberac, ki se v prihodnje vidi v športnem vodstve-
nem kadrovanju in spremljanju mladih nogometašev.
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Storia 
La Mandolinistica Capodistriana sorge negli anni ’50 quale sezione mu-
sicale amatoriale della Comunità degli Italiani di Capodistria. Il primo 
nucleo storico era diretto dal maestro Antonio Pesaro. L’esodo degli 
abitanti assottigliò le fila dei musicisti. Con Matteo Scocir, membro del 
gruppo, l’orchestra riprese vigore e lustro grazie anche all’inclusione di 
alunni della scuola elementare e del ginnasio. Alla sua morte, avvenuta 
nel 1983, l’orchestra cessò l’attività. In seguito fu Marino Orlando a ri-
prendere l’attività adottando un variegato repertorio, derivante in gran 
parte dall’eredità di Scocir. Alla prematura scomparsa di Orlando, la di-
rezione musicale passò a Sergio Zigiotti, affermato solista e cameratista 
con diversi gruppi musicali italiani. Oggi la Mandolinistica Capodistriana 
conta 19 musicisti sia donne che uomini. 

La Mandolinistica 
Capodistriana della 
Comunità degli Italiani 
Santorio Santorio celebra 
10 anni di ripresa dell’attività 

ne culturale che ha accompagnato 
lo strumento dalle sue origini. Mi 
sono trasferito a Trieste nel 2005, 
ma ho insegnato mandolino a Udi-
ne da metà degli anni ’90 del ‘900, 
quindi mi sono sempre interessa-
to dei gruppi in attività ma anche 
di quelli che avevano smesso. Nel 
2008 fui invitato da Mario Steffè 
della Santorio Santorio a tenere un 
concerto-conferenza, assieme al chi-
tarrista Fabiano Merlante, sul man-
dolino nel territorio istro-veneto. In 
quell’occasione incontrai Marino per 
la prima volta. Nel momento convi-
viale, dopo il concerto, venne fuori 
l’idea che sarebbe stato bello ripren-
dere con la Mandolinistica Capodi-
striana, cosa che avvenne nel 2012 
quando Marino andò in pensione. 
Inoltre nel 2018 organizzammo uno 

Lei ha preso in mano le 
redini dal compianto Ma-
rino Orlando. Che eredità 
è stata per Lei? È noto che 
ha portato una ventata di 
freschezza facendo teso-
ro del lavoro fatto dal suo 
predecessore.

 Mi sono inserito nel 
solco del suo lavoro, cer-
cando di farlo senza trau-
mi e tensioni. Non mi è 
costato fatica operare in 
questo modo, mi è venuto 
naturale perché anche io, 
da bambino, mi sono av-
vicinato alla musica attra-
verso un’orchestra man-
dolinistica molto simile 
alla Capodistriana, quindi 
ne conosco limiti e poten-
zialità, ma anche il grande 
valore umano che racchiu-
de.

È stato invitato a dirigerla 
o la conosceva già da pri-
ma?

 La mia preparazio-
ne tecnico-strumentale 
comprende anche una 
parte che riguarda la sto-
ria del mandolino, oltre 
che la storia della musica 
in generale, del repertorio 
originale e dell’evoluzio-

scambio-gemellaggio tra il mio en-
semble mandolinistico Caput Gauri 
e la Mandolinistica Capodistriana. 
Queste occasioni e il fatto che io sia 
residente a Trieste ha fatto natu-
ralmente pensare a me quando la 
Mandolinistica ha avuto bisogno di 
un nuovo mentore.

Lei proviene dalla zona di Ferrara: 
qual è stata la sua prima impressio-
ne di Capodistria, in particolare della 
Comunità degli Italiani? 

 Mi sono trovato immediata-
mente bene con tutte le persone 
che ho incontrato, vuoi per natura-
le predisposizione ma anche per la 
semplicità e il buon carattere di tutti. 
I luoghi geografici sono meraviglio-
si e quindi sei già predisposto per il 
meglio. La Comunità degli Italiani è 

Impegno, interesse per ampliare il repertorio, il piacere di condividere con-
certi ed emozioni: sono questi gli ingredienti del successo e dell’unione. Ne 
parliamo con il Maestro Sergio Zigiotti. 

Il Maestro Sergio Zigiotti
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gioco è fatto. Abbiamo un buon suc-
cesso ma, come detto prima, l’ob-
biettivo deve essere sempre quello 
di migliorare.

Il vostro è un ensemble di musicisti 
non professionisti, tuttavia riscuote-
te sempre un buon successo. 

 Chiunque assiste a un concerto 
della Mandolinistica Capodistriana 
vede nitidamente il nostro impegno 
e coinvolgimento. Quando ci sono 
questi fattori al lavoro, il risultato è 
garantito.

Il mandolino non è uno strumento 
molto noto (rispetto, ad esempio, 
alla chitarra), c’è tuttavia interesse?

 Sì, c’è. È uno strumento diffu-
so in tutto il mondo, più di quanto si 
possa credere superficialmente, che 
si ibrida facilmente con strumenti 
del luogo dove arriva, creandone 
delle varianti e nuove musiche. È 
uno strumento dal repertorio colto 
ma che però si esprime efficacemen-
te anche nel repertorio popolare.

Siete aperti ad eventuali nuovi suo-
natori? Se sì, cosa deve fare l’inte-
ressato/interessata?

 Basta che contatti la Comu-
nità e velocemente viene messo a 
sua volta in contatto con i referenti 
dell’orchestra, Bruno Orlando e Da-
niela Bozič.

Il vostro è un repertorio molto vari-
egato. C’è un genere che prediligete? 

Probabilmente non è facile interpre-
tare brani parecchio diversi l’uno 
dall’altro.

 Il repertorio che Marino Or-
lando ha impostato è basato sul-
le musiche tradizionali e popolari, 
musiche originali per orchestra a 
plettro, trascrizioni d’opera, musica 
da film e sinfonica, musica suda-
mericana e ispano-lusitana. È vero, 
è difficile suonare tanti stili, ma la 
musica suonata bene, a qualsiasi ge-
nere appartenga, è bella e coinvol-
gente. Il repertorio più difficile, per 
la Capodistriana, è quello originale 
perché richiede una preparazione 
tecnico-strumentale specifica che si 
sta ancora ricercando e sulla quale 
stiamo lavorando.

Che posto date alla musica legata 
all'identità istriana?

 Vorremmo arricchire il reper-
torio della Mandolinistica anche di 
questa musica ma essendo un re-
pertorio popolare, bisogna fare un 
lavoro di ricerca, trascrizione e adat-
tamento. È uno degli obiettivi.

Tutto questo fa intendere che avete 
altri progetti in cantiere. Quali sono?

 Suonare sempre meglio ed 
avere più occasioni per esibirci. Am-
pliare il repertorio, soprattutto quel-
lo originale per strumenti a plettro e 
collaborare con altri gruppi artistici, 
non necessariamente di carattere 
musicale, per proporre nuovi modi 
di fare intrattenimento culturale.

molto attiva e culturalmente centra-
ta sugli obiettivi che deve perseguire 
e lo fa in maniera molto efficiente. 
La Mandolinistica è una sol cosa con 
la Comunità, ne è una diretta ema-
nazione e con la sua attività contri-
buisce a mantenerla viva. Sono con-
sapevole di tutto ciò e contento di 
dare il mio contributo.

In che modo la Comunità degli Italia-
ni di Capodistria vi sostiene?

 Praticamente in tutto: la sede, 
gli strumenti e la parte organizzati-
va. Noi dobbiamo solo suonare, il 
meglio possibile! In questa occasio-
ne voglio ringraziare ancora una vol-
ta tutti quelli che si danno da fare, 
in primis Mario, Roberto e Veronica 
che fanno tutto il possibile per aiu-
tarci e sostenerci, come anche tutto 
il Direttivo della Comunità.

Quest’anno avete pubblicato il CD – 
un progetto che ha dovuto purtroppo 
sottostare alle difficoltà causate dal 
Covid -19. Quale è stato il fattore più 
importante che vi ha tenuti assieme 
e portati al raggiungimento del tra-
guardo?

 La voglia constante di migliora-
re, quello che rende viva ogni azione 
dell’uomo. Convivere pacificamente 
e suonare insieme, creare qualcosa 
che non ha un valore economico, 
ma qualcosa di ben più prezioso ed 
esserne consapevoli, è una cosa fon-
damentale.

Il curriculum della mandolinistica 
è ricco di eventi sia in Slovenia che 
all’estero. Cosa gradisce particolar-
mente il vostro pubblico? 

 Il suono degli strumenti a piz-
zico è magico, letteralmente. Non a 
caso, anche a livello di mito, Orfeo, 
suonando la cetra è riuscito ad an-
dare negli Inferi e farne ritorno. 
Chi ascolta il suono di un’orchestra 
Mandolinistica ne rimane immedia-
tamente rapito e conquistato, suono 
antico e moderno allo stesso tempo. 
Se poi è ben educato, con un re-
pertorio adeguato alla situazione, il 

La Mandolinistica Capodistriana della Comunità degli Italiani Santorio Santorio.
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Vzpostavljanje partnerstva med Koprom in Celovcem
Župan Aleš Bržan in podžupan Janez Starman sta se prejšnji 
mesec mudila v Celovcu, s katerim si Mestna občina Koper 
prizadeva vzpostaviti mestno partnerstvo. Na srečanju so si 
izmenjali poglede o varstvu podnebja in okolja, prilagajanju 
podnebnim spremembam, energetiki, organizaciji in nalogah 
komunalnih podjetij ter prisluhnili predstavitvi projekta Gre-
en School Energy. 

Župan stopil v čevlje prostovoljnega voznika
MOK razume potrebe po mobilnosti starejših občanov, 
zato z brezplačnimi prevozi Prostofer zmanjšuje izolira-
nost starejših. Ob dnevu za spremembe je župan stopil v 
čevlje prostovoljnega voznika in gospo Amalijo odpeljal po 
opravkih in nazaj domov. Prostovoljni šoferji vas po pot-
rebi pospremijo k zdravniku, do lekarne, po nakupih ali 
drugih opravkih.

Istrski maraton povezal generacije tekačev
Profesionalni in rekreativni tekači so se na 8. Istrskem 
maratonu aprila preizkusili na 42-, 21- in 9,7-kilometrski 
tekaški preizkušnji. Najhitrejši je bil Klemen Rojnik, med 
maratonkami pa je slavila Jasmina Kozina Praprotnik. Med 
občinstvom, ki je bilo ob tej priložnosti zares številčno, je bil 
tudi župan Aleš Bržan.

Dan sajenja medovitih rastlin obeležili z zasaditvijo lipe
Mestna občina Koper, Marjetica Koper in Obalno čebelarsko 
društvo Koper so v družbi učencev OŠ Antona Ukmarja na 
vrtu šole zasadili lipo in številna druga drevesa ter grmov-
nice. S to gesto so obeležili dan vseslovenske akcije sajenja 
medovitih rastlih in tako naredili korak v smeri ohranjanja 
zdravega in čistega okolja. 

Župani za Sredozemlje, ki povezuje in sodeluje
Marca se je v Firencah srečalo več kot 60 županov dvaj-
setih držav Sredozemlja, ki so na mednarodnem srečanju 
Florence Mediterranean Mayors’ Forum iskali priložnosti 
za tesnejše sodelovanje in vzpostavljanje dialoga med sre-
dozemskimi občinami. Kot edina slovenska občina se je fo-
ruma udeležila Mestna občina Koper, ki jo je predstavljal 
podžupan Mario Steffè.

PGD Movraž bogatejše za sodobno vozilo za 
prevoz moštva
Gasilci Prostovoljnega društva Movraž so se marca raz-
veselili novega gasilskega vozila, ki ga bodo uporabljali za 
prevoz moštva. Ob krajši slovesnosti je podžupanja Jasna 
Softić predstavnikom PGD Movraž predala ključe vozila, za 
katerega je Mestna občina Koper namenila 40.000 evrov. 
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Mreža konzularnih predstavništev v Kopru se širi
Maja je svoja vrata tudi uradno odprl častni konzulat 
Republike Avstrije, svoj dom je našel v zgodovinski 
stavbi Fontico na Trgu Brolo. To je prvi častni konzulat 
Avstrije na Primorskem, vodi ga mag. Urška Svetlik. Žu-
pan Aleš Bržan vidi to kot potrditev nadaljevanja dialo-
ga med sosednjima državama in obojestranski interes 
za poglobitev sodelovanja ter prijateljskih odnosov.

MOK prejela naziv prostovoljstvu prijazna občina 
V maju je Mestna občina Koper prvič prejela naziv prostovoljstvu 
prijazna občina, in sicer za spodbujanje ter prepoznavo pomena 
prostovoljstva v lokalni skupnosti, umestitev področja v strateške 
dokumente, sofinanciranje projektov raznolikih prostovoljskih or-
ganizacij in vzpostavitev Prostovoljske pisarne. Naziv je v imenu 
Mestne občine Koper prevzela podžupanja Olga Franca.

V Marezigah okronali kralja refoška
Konec meseca maja so v Marezigah sklenili jubilejni 50. Pra-
znik refoška. Šampion Praznika refoška in slovenske Istre je 
postal Ivanov refošk 2015 iz vinske kleti Bordon iz Dekanov. 
Kronanja kralja Refoška se je v družbi vinske kraljice sloven-
ske Istre Nike Glavina in uglednih članov združenja sloven-
skega reda vitezov vina – omizje za Slovensko Istro in Kras 
udeležil tudi podžupan Janez Starman, ki je v govoru orisal 
pomen praznika in vinske kulture v slovenski Istri.

30. obletnica slovensko-tajskih odnosov
Slovenija letos obeležuje 30. obletnico vzpostavitve 
diplomatskih odnosov s Tajsko. Ob tej priložnosti je 
ambasadorka Kraljevine Tajska za Slovenijo Morakot 
Sriswasdi priredila slavnostni sprejem, ki se ga je ude-
ležila tudi koprska podžupanja Jasna Softić. Pri tem je 
izrazila željo po kontinuiteti v dvostranskih odnosih 
med državama. 

Občina ZRS Koper podelila stavbno pravico  
za palačo De Belli
Župan Mestne občine Koper Aleš Bržan in direktor Znan-
stveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper prof. dr. Rado 
Pišot sta podpisala pogodbo o ustanovitvi brezplačne stav-
bne pravice za palačo De Belli. Po obnovi, ki naj bi jo ZRS 
Koper začelo v roku petih let, bi se v prostore palače na 
Cankarjevi ulici preselil večji del inštitutov in služb z izjemo 
laboratorijske dejavnosti Inštituta za oljkarstvo in Inštituta 
za kineziološke raziskave ter centra za beneško zgodovino, 
ki se bo v kratkem preselil v objekt palače Baseggio.

Koprsko promenado napolnili otroški koraki, smeh in veselje
Po dvoletnem premoru se je maja v Koper vrnila tradicionalna pri-
reditev Dan zdravja in Street Energy Week, ki jo pripravljata Dru-
štvo Prvi korak in koprska občina v sodelovanju s partnerji pod 
okriljem projekta Koper – zdravo mesto. Obiskovalcem so bila na 
voljo brezplačna testiranja, meritve in svetovanja na temo zdra-
vega načina življenja. 2.500 obiskovalcev in 200 nastopajočih je 
nagovorila tudi podžupanja Olga Franca. 
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Takoj na začetku poletja se vam bo odva-
lil kamen od srca. Potem ko boste nekaj 
formalizirali, se bo začelo novo poglavje 
vašega življenja. V ljubezni boste ener-
gični in optimistični, a zelo zahtevni. Od 
drage osebe boste pričakovali, da sledi 
vašemu ritmu in vsem predlogom, kar 
ne bo vedno sprejeto z navdušenjem. 
Od konca julija do polovice avgusta sku-
šajte biti čim bolj razumevajoči in odprti 
za kompromise. Razširili boste svoj dru-
žabni krog.

Pridobivali boste nova znanja in svoja 
obzorja širili bolj kot kadar koli prej. Vaš 
pristop do življenja se bo v začetku julija 
spremenil. Usmerjeni boste pretežno v 
svojo individualnost. Nadoknaditi boste 
želeli vse, kar je bilo v minulih letih zamu-
jenega. Od druge polovice avgusta dalje 
bo ljubezen na tapeti. Treba bo pogledati 
resnici v obraz in narediti, kar je za vas naj-
boljše. Če želite preoblikovati svojo posta-
vo, sta julij in avgust zelo ugodna meseca 
za to. Na splošno boste v boljši formi. 

Poletje čim bolj izkoristite za druženje in 
širjenje socialne mreže. Obetajo se vam 
zanimive poslovne in ljubezenske prilož-
nosti, ki vas bodo zadele kot strela z jas-
nega. Skušajte biti nekje stalno prisotni 
in se pogovarjajte o svojih načrtih in že-
ljah. Naleteli boste na nekoga, ki vam jih 
bo pomagal uresničiti. Do 11. septembra 
bodo dogovori na vseh področjih potekali 
spontano in enostavno, potem pa se bo 
nekaj upočasnilo. Železo kujte, dokler je 
še vroče.

Letošnje poletje bo vse prej kot spro-
ščujoče in brezskrbno. Čakajo vas nove 
obveznosti in spopadanje z drugačnimi 
izzivi od običajnih. Nujno bo zavihati ro-
kave in se v nekaj podati z vso resnostjo 
in vnemo, da boste čez čas lahko pobirali 
sočne sadove svojega dela. V drugi polo-
vici julija in začetku avgusta bo v ospredju 
ljubezen. Z nekom bosta z lahkoto poi-
skala skupni jezik in nekaj naredila tako, 
da bo dobro za oba. Okrog 18. julija se 
raje izogibajte besednim dvobojem.

V poletje boste zajadrali energični in po-
zitivni. Naredite vse, kar je v vaši moči, 
da boste pomembni dogovor sprejeli še 
pred 28. junijem. Nekdo, ki ni povezan 
z vašimi dogajanji, vam bo podaril zlata 
vreden nasvet. Avgust po zelo lep me-
sec, ko boste lahko brezskrbno uživali 
v družbi drage osebe in prijateljev. Do 
partnerja boste tu pa tam preveč kritični. 
Raje se izražajte z načrtovanjem projek-
tov, ki jih nameravate uresničiti. Po 21. 
avgustu vam bo nekdo šel zelo na roko.

Uresničevali boste svoj nov življenjski pro-
jekt in v ta namen vlagali več časa, dela 
in tudi denarja. Na splošno boste zelo 
disciplinirani in vestni, kar bo pripomoglo 
k izboljšanju vašega zdravstvenega polo-
žaja. Tisti, ki ste v minulem letu trpeli za-
radi nevšečnosti, za katere ni bilo jasnega 
vzroka, se boste zdaj končno počutili bo-
lje. V juliju in avgustu boste odkrivali nove 
kraje in se družili z mentalno zelo zanimi-
vimi ljudmi. Nekdo vam bo odprl vrata v 
nov svet, kjer boste lahko pridobivali lepe 
izkušnje.

Ljubezen bo vaša pomembna tema letoš-
njega poletja. Dogajale se bodo stvari, na 
katere ne boste imeli veliko vpliva. Po eni 
strani vas bo strah sprememb, po drugi 
boste po njih hrepeneli. Pripravljeni boste 
na prevzemanje novih odgovornosti, pri 
čem bodo vaše namere zelo resne. Tudi 
avantur se boste lotevali z vso resnostjo, 
kar lahko v sredini avgusta povzroči 
nesporazum. Potovanja so najbolj pripo-
ročljiva od druge tretjine avgusta dalje. 
Na svet boste gledali z drugačnimi očmi.

Nič se ne bo zgodilo samo od sebe in za 
vsako stvar, ki jo boste želeli uresničiti, se 
bo treba zelo angažirati. Ker ste navajeni 
na zaplete in delovanje v nejasnih situaci-
jah, boste položaj obvladovali. Kdor nima 
stabilne partnerske situacije, bo iskal 
spremembo. V juliju in avgustu boste 
imeli opravka z osebo, ki ne bo sposob-
na razumeti, kaj od nje pričakujete in kaj 
lahko ponudite v zameno. Možni so par-
tnerski konflikti, ki vas bodo postavili pred 
dejstvo. Od polovice avgusta dalje se bo 
lažje pogovarjati.

Uspelo vam bo poiskati optimalno rešitev 
za neko težavo in narediti nekaj naravnost 
genialnega. Uživali boste v vseh stvareh, ki 
ste se jim morali v minulih mesecih odre-
kati. Na ljubezenskem področju bo najbolj 
zanimivo od polovice julija dalje. Z nekom 
se boste imeli tako lepo, da bodo vajini 
lepi spomini postali nepozabni. Večkrat 
boste v situaciji, ko bodo ljudje osupli nad 
vašim znanjem in poslovnimi sposob-
nostmi. Odnosi z otroki bodo v poletnem 
času zelo prijetni.

Ukvarjali se boste s konkretnim projek-
tom, a bo pri tem treba sodelovati tudi z 
osebami, ki vam niso najbolj simpatične. 
Pri poslu naj vas vodi razum, ne čustva. 
Od 6. julija dalje boste bolj sproščeni 
in dobre volje. Odpadlo bo več skrbi in 
ukvarjali se boste s stvarmi, ki jih imate 
radi. Na ljubezenskem področju lahko 
pričakujete nepričakovane stvari. Bolj ko 
boste odprti za novosti, lepše vam bo. V 
začetku septembra vas bo nekaj izredno 
razveselilo.

Držali boste dane obljube in tako pri-
dobivali spoštovanje. Pred vami je zelo 
dinamično poletje, ko boste ves čas pri-
hajali v stik z novimi ljudmi. Proti koncu 
julija vam nekdo ne bo govoril resnice, 
zato mu ne zaupajte kar na slepo. Na 
splošno boste govorili zelo premišljeno 
in modro ter navdihovali sogovornike. 
Od 21. avgusta dalje se boste nečesa lo-
tili zelo konkretno. Imeli boste jasen cilj 
in jasno izdelan načrt, kako ga izvesti. 
Drugim boste za vzgled. 

Bolj ko se boste nečesa oklepali, bolj se 
vam bo to izmikalo. Če pa boste priprav-
ljeni izgubiti vse, lahko veliko pridobite. 
Na finančnem področju se bo zgodil 
splet srečnih okoliščin, zaradi katerih 
boste pridobili nekaj konkretnega. Pri-
jetno bo tudi družinsko vzdušje, kjer se 
boste z nekom še bolj povezali. Proti 
koncu julija lahko nekaj zamaje vaš obču-
tek stabilnosti. Sprejmite stvari, kakršne 
so. Če boste olepševali realnost, se lahko 
hitro znajdete v dilemi sami s seboj.
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Nagradna križanka

Pravilno izpolnjeno geslo decembrske križanke je Luka Koper. Izmed vseh prispelih dopisnic smo izžrebali pet 
nagrajencev (Nives Grzentič iz Kopra, Karmen Šafar iz Šmarij, Breda Plemenitaš iz Dekanov, Danilo Primožič 
iz Črnega Kala in Gordana Grgič s Spodnjih Škofij), ki bodo po pošti prejeli knjigo Šavrinke Marjana Tomšiča. 
V tokratni številki časopisa bomo med vsemi prispelimi in pravilno izpolnjenimi gesli križanke izžrebali pet 
nagrajencev, ki bodo prejeli priročno nakupovalno torbo iz jute. Nagrajence bomo objavili v prihodnji številki 
in jih obvestili po pošti. Pravilno izpolnjeno geslo križanke nam na dopisnici pošljite do 10. avgusta na naslov 
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper s pripisom »za nagradno križanko«. 
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