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Dobri ljudje, 
dobra 

politika

Smo ljudje izvorno dobri ali slabi, je eno ključnih vpra-
šanj, s katerimi se človeštvo ukvarja že tisočletja. Sko-
raj vsak izmed nas je zase trdno prepričan, da je dober 
človek, a nam te dobrote nikakor ne uspeva videti tudi 
v sočloveku. Zdi se nam, da je večina drugih sebičnih in 
da jih vodijo le lastni interesi. Zaradi tega videnja družbe 
postajamo čedalje bolj zagrenjeni in ta pekoča grenkoba 
ugaša tudi dobroto v nas. 

Nobena skrivnost ni, da je Slovenija 21. stoletja zelo 
polarizirana. Skoraj ni teme, o kateri se ne bi bili državljani 
pripravljeni sporeči. Grdo. Včasih niti nimamo izdelanega 
mnenja o najnovejšem problemu, ki ga rešuje politika, 
dovolj je že, da rešitev predlaga »nasprotni pol«, in hitro 
vemo, da ji nasprotujemo. Hkrati smo očitne napake »svo-
jih« pripravljeni spregledati ali oprostiti, saj so bile zago-
tovo narejene v dobri veri. Pomembno je le, da vedno in 
vsakič znova prevlada ideološko pleme, ki mu pripadam.

Pravimo, da nas je razdelila in razvnela politika. A tega 
ne počne sama od sebe. Politiki praviloma želijo ugajati. 
Govorijo in počno stvari, ki naj bi bile pogodu volivkam 
in volivcem. Nam naj bi bilo torej očitno všeč, da je naša 
politika ostra in brezkompromisna, da ne sodeluje, da je 
nestrpna do drugačnih pogledov in da ima raje prepir kot 
dogovor. Pa nam je res všeč?

Definirati človeka kot izvorno dobrega ali slabega je 
preveliko poenostavljanje. Ljudje smo lahko prijazni, nak-
lonjeni sodelovanju in zaupanju. Ljudje smo lahko grobi, 
sebični in pohlepni. Odločitev moramo sprejeti sami. Dob-
ro ni nagon. Dobro se v nas razvija, če ga negujemo. Dob-
ro ni le stvar srca, dobro lahko delamo tudi, če o stvareh 
trezno in poglobljeno razmislimo ter se odločamo racio-
nalno.

Pred dnevi smo na Vergerijevem trgu odprli prenov-
ljeno palačo Sabini-Grisoni, ki jo je Francesco Grisoni leta 
1841 zapustil javnosti in jo namenil za vzgojo in šolanje 
sirot oziroma siromašnih otrok. Dobrodelno dejavnost v 
Kopru je nato nadaljevala in še okrepila njegova vdova 
Marianna Pola, to plemenito poslanstvo pa se bo tudi v 
prihodnje nadaljevalo v prenovljeni palači.

Skrb za sočloveka ima v Kopru zelo dolgo zgodovino. 
Razvijala se je po zaslugi ljudi, ki so se odločili delati dobro, 
in tudi danes je v naši občini neverjetna množica posame-
znic in posameznikov, ki sami in v okviru številnih dobro-
delnih ter prostovoljskih organizacij pomagajo ljudem, ki 
jim življenje postavlja previsoke ovire. 

Zaupanje v človeško velikodušnost v Kopru ni prazen 
optimizem, ampak popolnoma realistično pričakovanje. 
Tudi na drugi strani političnega pola so ljudje, katerih te-
meljne vrednote so delo, poštenje in spoštovanje človeko-
vega dostojanstva. Premagajmo predsodke in se začnimo 
pogovarjati. 

V resnici živimo v skupnosti dobrih ljudi in nobenega 
razloga ni, da ne bi imeli tudi dobre politike. 

Alojz Petrovčič
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Pogovor z županom Mestne občine Koper Alešem Bržanom

»Imam zmagovalno ekipo«

Gospod župan, zaključuje se vaš prvi 
mandat na čelu Mestne občine Ko-
per, kako bi opisali to svojo izkušnjo?

Občankam in občanom sem 
zelo hvaležen za zaupanje in pri-
ložnost, da vodim skupnost. Ni bilo 
vedno enostavno, ob vseh izrednih 
dogodkih in v izrednih razmerah je 
bilo včasih res zahtevno, ampak te 
izkušnje za nič ne bi zamenjal. Epi-
demija, suša, železniška nesreča … 
vse, kar nas je doletelo, smo vzeli 
kot izziv, ki ga je treba premagati, in 
na koncu celo presegli svoja začetna 
pričakovanja in načrte. Veliko smo 
naredili in verjamem, da so občan-
ke in občani z doseženim zadovoljni. 
Je pa vodenje občine ekipni šport in 
moja ekipa je zmagovalna. Svojim 
sodelavcem in sodelavkam, pa tudi 
občinskemu svetu sem za vzorno 
sodelovanje iskreno hvaležen.

Številna slavnostna odprtja v zadnjih 
mesecih potrjujejo, da je bilo naložb 
res veliko, se pa slišijo tudi kritike, da 
je šlo vse skupaj prepočasi …

Kot župan nimam nobenih te-
žav s tem, da je moje delo pod drob-
nogledom in da sem včasih tarča ne-
upravičenih kritik. Me pa prizadene, 
ko takšne kritike letijo na delo moje 
ekipe. In to od ljudi, ki bi morali vedeti 
bolje. Nihče doslej se še ni spopadal 
s takšnimi razmerami, kot so dolete-
le nas. Ko zaradi karantene gradbišče 
čez noč ostane prazno, ko se cene su-
rovin v času gradnje podvojijo, ko je 
treba čakati več mesecev, da se odpre 
kitajsko pristanišče, kjer je ujeta ladja, 
natovorjena z našo konstrukcijo, ko 
enega kabla, brez katerega ni mogo-
če zaključiti investicije, ni mogoče niti 
naročiti nikjer na svetu, ko se na raz-
pis ne prijavi niti eno gradbeno pod-
jetje … a smo kljub tem nemogočim 
razmeram zaključili več projektov kot 
kadar koli v zgodovini naše občine. 

Čeprav niste znani kot župan, ki bi se 
prav veliko hvalil, me vseeno zanima, 
ali se vam zdi, da si zaslužite pohvalo?

Ni razlogov, da bi politike hvalili, 
in neokusno je, kadar se hvalijo sami. 
Samo svoje delo opravljamo. S poob-
lastilom volivk in volivcev in z njihovim 
denarjem. Ko mandat zaključimo, 
ga ljudje ocenijo. Ni pomembno, kaj 
sam mislim o svojem delu, pomemb-
ni so rezultati. Številke govorijo, da 
je občina v zadnjih štirih letih zelo 
napredovala. Povečali smo prihodke 
in letos namenili rekordnih 50 mili-
jonov evrov za investicije, zmanjšali 
smo zadolženost in se znebili naziva 
najbolj zadolžena slovenska mestna 
občina. Pridobili smo več nepovratnih 
sredstev kot v mandatu pred tem, že 
dve leti zapored beležimo rekorden 
turistični obisk, rekordno nizko brez-
poselnost smo dosegli vmes, izpeljali 
smo rekordno število projektov. Šte-

vilne tudi po zaslugi občank in obča-
nov, ki zdaj res množično sodelujejo 
pri načrtovanju razvoja občine v okvi-
ru participativnega proračuna. Skoraj 
15 odstotkov volivk in volivcev je letos 
oddalo svoje glasove in na to številko 
sem ponosen. Da smo vrnili pravo de-
mokracijo v Koper, da ljudje spet ak-
tivno soodločamo.

Kljub vašim prizadevanjem, da bi pri 
sprejemanju odločitve občine javnost 
dobila več besede, v Kopru vedno zno-
va nastajajo civilne iniciative, ki trdijo, 
da zanje nimate posluha.

Soodločanje ne pomeni, da ved-
no obvelja moja, pomeni, da ima vsak-
do pravico predstaviti svoje stališče in 
biti slišan. Pomembna je argumenti-
rana razprava in v tej razpravi določe-
ni argumenti pretehtajo. Moja naloga 
ni ubogati vsakega posameznika ali 
skupine in ustreči vsem, ampak pos-
lušati vse, pretehtati argumente in 
se na koncu odločiti v korist celotne 
skupnosti. Za to ste me pooblastili na 
volitvah in to počnem po svojih naj-
boljših močeh.

Ena izmed vaših bolj glasnih pred-
volilnih obljub pred štirimi leti je bila 
več naložb v podeželje in več sredstev 
za manjkajočo kanalizacijo na vaseh. 
Kako ste napredovali na tem podro-
čju?

Dal sem obljubo, da bomo vsako 
leto namenili vsaj 10 milijonov evrov 
za naložbe na podeželju, in to oblju-
bo sem držal, najtežja investicija, ki jo 
pravkar vodimo, pa je prav gradnja 
kanalizacijskega omrežja na obmo-
čjih Bertokov, Škofij in Hrvatinov, za 
katero bomo odšteli 15,8 milijona 
evrov. Poteka tudi že urejanje kana-
lizacije na Moletu, konec tega oziro-
ma v začetku drugega leta začnemo 
graditi še v Škocjanu. Smo pa imeli z 
načrtovanjem izgradnje manjkajoče-
ga kanalizacijskega omrežja kar nekaj 
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težav. Predvsem zato, ker ob mojem 
prevzemu županske funkcije občina 
sploh ni imela izdelanega katastra 
potreb po kanalizaciji. Nihče ni niti 
natančno vedel, kje je ni, kje se naj-
bolj mudi in še manj, koliko nas bo to 
stalo. Dobro leto in pol smo porabi-
li, da smo naredili natančen popis in 
nato s sveti krajevnih skupnosti začeli 
načrtovati prioritetne projekte. Po se-
danjih cenah nas bo izgradnja manj-
kajočega kanalizacijskega omrežja 
stala približno 50 milijonov evrov. To 
je velik denar. Verjamem, da je veliko 
lažje sanjati o stolpih in stolpnicah, če 
niti ne veš, da te pod zemljo čaka 50 
milijonov evrov obveznosti.

Imate že časovni okvir, kdaj bi lahko 
bila gradnja kanalizacijskega omrežja 
zaključena?

Najprej smo morali zagotoviti 
denar. To smo naredili na zadnji seji 
občinskega sveta, ko se je Mestna ob-
čina Koper zavezala, da bo z vlaganji 
v kanalizacijo nadaljevala, vse dokler 
omrežje ne bo dokončano. Gre za po-
membno odločitev svetnic in svetni-
kov, saj je bilo pred tem praksa, da se 
je v kanalizacijo vlagalo, ko denarja ni 
zmanjkalo za druge stvari. Torej bolj 
kampanjsko. Zdaj bo občina morala 
zagotoviti sredstva, najmanj dva mi-
lijona evrov letno vsako leto. To bo 
precej pospešilo stvari. So pa takšni 
projekti tudi drugače zelo zahtevni. 
Pred kratkim sem na družbenem 
omrežju prebral pritožbo neke upo-

rabnice, ki se ima sicer za zelo infor-
mirano, in jo moti, da občina v Škofi-
jah gradi kanalizacijo šele zdaj, ko pa 
ima gradbeno dovoljenje že od leta 
2016. Očitno nima nobene predsta-
ve, da smo morali za projekt Čisto za 
Koper in Ankaran pridobiti kar 14, ne 
le eno gradbeno dovoljenje, ob tem 
smo morali skleniti kar 612 služnosti. 
Vse v tem mandatu. Ko sem prevzel 
občino, je bilo na javno kanalizacijsko 
omrežje priključenih 71,4 odstotka 
ljudi. Ko bomo zaključili projekte, ki 
so trenutni v gradnji, bomo že bliže 
80 odstotkom. In ne bomo se usta-
vili, dokler ne pridemo tako blizu 100 
odstotkom, kot je le možno. Bi pa bilo 
bistveno ceneje, če bi občina kana-
lizaciji dajala prednost, ko je takšne 
projekte še sofinancirala EU. Še zlasti, 
ker bomo morali kmalu začeti poso-
dabljati tudi že zgrajeno kanalizacijo v 
urbanih središčih.

V Žusterni?
Povsod, kjer lahko pride do preli-

vanja meteornih in odpadnih voda ob 
večjih nalivih. Podnebne spremembe 
so zdaj dejstvo, ki ga več ni mogoče 
zanikati. Sušna obdobja so daljša, 
deževje, ki mu sledi, pa bistveno obil-
nejše. Ogromne količine vode v zelo 
kratkem času nam povzročajo veliko 
težav. V tem mandatu smo morali že 
sanirati dva večja zemeljska plaza na 
Cesti na Markovec in v Dilicih, pa tudi 
kanalizacija, ki jo imamo, takšnih ko-
ličin vode ne zmore. Problem je tudi, 

da smo naša urbana središča zelo go-
sto pozidali, veliko je betona in asfal-
ta, ki preprečujeta pronicanje vode v 
tla, zato se ta prehitro odliva v morje. 
Ta voda je dragocena in moramo naj-
ti način, kako jo zadržati v mestu čim 
dlje. Več kot 500 dreves, ki vodo hrani-
jo v svojih koreninskih sistemih, smo 
v tem mandatu že posadili, a bo treba 
to številko v prihodnjih štirih letih še 
zvišati. Sivo infrastrukturo bomo mo-
rali začeti nadomeščati z zeleno.

Kako pa si predstavljate to zeleno in-
frastrukturo?

Vem, da se od politikov pričaku-
jejo obljube o več asfalta in betona, 
vendar mislim, da je zdaj že čas, ko 
lahko ponudimo alternativo. Le redki 
letošnje poletje v Kopru niso zaznali 
tako imenovanih toplotnih urbanih 
otokov. Temperature v mestnih jedrih 
so še nekaj stopinj višje kot na obro-
bju mest, zato bomo morali del tega 
asfalta in betona odstraniti ter ga oze-
leniti. V tem mandatu smo sicer uredi-
li dva velika nova parka in kar 30.000 
kvadratnih metrov novih parkovnih 
površin, zdaj se bomo morali posvetiti 
tudi manjšim, žepnim parkom in za-
sajati predvsem avtohtono rastje, ki je 
bolj prilagojeno našemu podnebju. Z 
našimi domačimi travniškimi rastlina-
mi, ki med drugim hranijo čebele, že 
nadomeščamo in bomo nadomestili 
tudi tiste, recimo jim vrtne trate, ki so 
zelo potratne, kar zadeva potrebe po 
vodi. Nekateri izmed teh žepnih par-
kov ne bodo večji od nekaj 10 kvadra-
tnih metrov, a tudi ti lahko občutno 
ohladijo neposredno okolico. Z njimi 
bomo v mestu zadržali več vode, ga 
bolj učinkovito ohlajali, prezračevali in 
čistili zrak v njem. Če Kopra ne bomo 
ozelenili, bomo v njem težko preživeli.

Kakšna pa je trenutna situacija z oskr-
bo s pitno vodo za slovensko Istro?

Napoved bivše vlade, da bo dr-
žava že ta mesec pridobila gradbeno 
dovoljenje za akumulacijo Padež–Su-
horca, se očitno ni uresničila, je pa 
dobra novica, da želi tudi nova vlada 
problem naše vodooskrbe rešiti pred-
nostno. Problem razume in razume, 
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da se mudi. Mi smo pripravili nabor 
kratkoročnih ukrepov, s katerimi bi 
ta problem lahko omilili prihodnje 
poletje, in sicer bomo med drugim 
uredili dostop do manjšega vodnega 
vira v Italiji. Izdatnost tega vira sicer ni 
velika, je pa vode več, kot jo lahko pri-
peljejo cisterne. Država, ki je lastnica 
vse pitne vode v Sloveniji, pripravlja 
tudi nabor srednjeročnih ukrepov in 
bo izbrala dolgoročno rešitev za var-
no in zanesljivo vodooskrbo sloven-
ske Istre. Sicer je res, da tako vročega 
poletja, kot smo ga imeli letos, Evropa 
ne pomni, a moramo biti pripravljeni 
tudi na to, da se ponovi.

Letos ste že odprli dva nova parka, 
prenovljeno avtobusno postajo, pala-
čo Sabini-Grisoni, novo plezalno steno 
in gasilski dom, nekaj cestnih odsekov 
… bo sploh še kaj ostalo za prihodnje 
leto?

Še za letos nismo zaključili 
(smeh). V teh dneh odpiramo še pre-
novljeno in dozidano šolo v Semedeli, 
prenovljeno in nadkrito mestno tržni-
co ter parkirno hišo Sonce, v teh dneh 
se bo končala tudi prenova žalne plo-
ščadi na škocjanskem pokopališču. 
Odprtja pa se bodo, seveda, nadalje-
vala tudi po volitvah. Med drugim bo 
prihodnje leto svoja vrata odprla nova 

Osnovna šola Škofije, v sosesko Nova 
Dolinska s 166 javnimi najemnimi sta-
novanji se bodo vselile prve mlade 
družine, končane bodo nekatere na-
ložbe v kanalizacijo. Pa tudi kar nekaj 
temeljnih kamnov bomo postavili. A o 
tem več med volilno kampanjo, ki se 
počasi začenja. Ne vem, če bo tokrat 
bolj prijazna, kot smo jih bili vajeni v 
preteklosti, a se je vseeno zelo vese-
lim, saj se v družbi občank in občanov 
dobro počutim in komaj čakam na 
naša srečanja. 

Hvala.

Incontro con il sindaco del Comune città di Capodistria Aleš Bržan

''Ho una squadra vincente''
Signor sindaco, il suo primo mandato 
a capo del Comune città di Capodi-
stria volge al termine. Come descrive-
rebbe questa esperienza?

Sono molto grato alle cittadine 
e ai cittadini per la fiducia e l'oppor-
tunità accordatemi e per aver potu-
to guidare questa nostra comunità. 
Ammetto che non sempre è stato 
semplice. Se teniamo conto di tutti 
gli eventi e le situazioni a volte stra-
ordinarie, è stato un lavoro davvero 
molto impegnativo, ma nonostante 
ciò non cambierei e non rinuncerei 

a tutte queste esperienze per nulla 
al mondo. L’epidemia, la siccità, l'inci-
dente ferroviario … tutto ciò che ab-
biamo dovuto affrontare, lo abbiamo 
inteso come un'ulteriore sfida da su-
perare. Alla fine abbiamo addirittura 
superato le aspettative e i progetti 
iniziali. Ovviamente, alcuni proget-
ti non sono stati realizzati in base a 
quanto pianificato, tuttavia abbiamo 
fatto moltissimo e credo di poter dire 
che le cittadine e i cittadini ne siano 
soddisfatti. 

Le numerose inaugurazioni solenni de-
gli ultimi mesi sono la conferma che gli 
investimenti sono stati davvero nume-
rosi, non mancano però le critiche sul 
fatto che tutto sia andato a rilento …

In veste di sindaco non ho nes-
suna difficoltà ad accettare che il mio 
lavoro venga valutato scrupolosa-
mente e che di conseguenza a volte 
sono bersaglio di critiche ingiustifi-
cate. Mi colpisce però quando tali 
critiche vengono rivolte al lavoro dei 
miei collaboratori. In particolare mi 
riferisco a quelle persone che do-
vrebbero sapere bene come vanno le 
cose. Nessuno ha mai dovuto affron-
tare situazioni che sono toccate a noi. 
Quando un cantiere edile a causa del-
la quarantena rimane vuoto dall'oggi 

al domani, quando durante la costru-
zione i prezzi delle materie prime au-
mentano del doppio, quando bisogna 
aspettare mesi affinché un porto ci-
nese, nel qual si trova bloccata la nave 
con il nostro materiale, riprenda l'atti-
vità, quando un singolo cavo, senza il 
quale non è possibile concludere l'in-
vestimento, non può essere reperito 
in nessuna parte del mondo, quando 
al bando di concorso pubblico non 
aderisce nessuna impresa edile … e 
nonostante queste condizioni impos-
sibili siamo riusciti a completare molti 
più progetti di quanti non ne siano 
mai stati eseguiti nel passato del no-
stro comune. 

Nonostante Lei non sia noto quale sin-
daco cui piace vantarsi, tuttavia vorrei 
sapere se ritiene di meritare qualche 
lode?

Non c'è ragione di lodare l'ope-
rato dei politici e ritengo sia di cattivo 
gusto quando i politici si lodano da sé. 
Facciamo solo il nostro lavoro, con la 
delega delle elettrici e degli elettori e 
con il loro denaro. Alla fine del man-
dato è la gente che giudica il nostro 
lavoro. Non è importante cosa ne 
penso del mio lavoro, ciò che conta è 
il risultato. In base ai dati negli ultimi 
quattro anni il comune ha vissuto un 
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importante sviluppo. Abbiamo au-
mentato le entrate e destinato ben 
50 milioni, una cifra da record, per 
gli investimenti, abbiamo ridotto il 
debito liberandoci del titolo di Comu-
ne città più indebitato della Slovenia. 
Abbiamo acquisito molti più mezzi a 
fondo perduto rispetto al mandato 
precedente, negli ultimi due anni di 
seguito annoveriamo un numero re-
cord di turisti, nel frattempo abbiamo 
raggiunto il record minimo del livello 
di disoccupazione, abbiamo realiz-
zato un numero record di progetti. 
Molti dei quali grazie proprio alle cit-
tadine e ai cittadini, che ora partecipa-
no numerosi alla progettazione dello 
sviluppo del comune in ambito al bi-
lancio di partecipazione. Quasi il 15 
% delle elettrici e degli elettori hanno 
dato il proprio voto e devo dire che è 
un numero di cui sono orgoglioso. A 
Capodistria abbiamo riportato la de-
mocrazia, tutti noi decidiamo insieme, 
attivamente. 

Nonostante i suoi sforzi di dare più 
spazio ai cittadini nelle scelte e nelle 
decisioni del comune, a Capodistria 
nascono di volta in volta nuove inizia-
tive, secondo le quali non viene dato 
loro sufficiente ascolto.

Decidere assieme non significa 
che uno abbia sempre ragione, signi-
fica che chiunque ha il diritto di pre-
sentare la propria proposta ed essere 
ascoltato. Ciò che conta è il dibattito 

sostenuto da validi argomenti, e in 
questo dibattito alcuni argomenti pre-
valgono sugli altri. Il mio compito non 
è quello di obbedire ad ogni singolo 
o gruppo che sia e accontentare tutti, 
bensì ascoltare tutti, valutare gli argo-
menti e alla fine decidere per il bene 
dell'intera comunità. Questo è il man-
dato che mi avete affidato alle elezio-
ni e cerco di portarlo al termine con il 
massimo impegno.

Una delle sue promesse preelettorali 
di quattro anni fa era investire nell'en-
troterra e destinare più mezzi per la 
costruzione della rete fognaria caren-
te. Quali progressi ha fatto in questo 
ambito?

Ho promesso che ogni anno 
avremmo destinato almeno 10 milioni 
di euro di investimenti nell'entroterra 
ed è una promessa che ho mantenu-
to. L'investimento più complesso, che 
stiamo portando avanti in questo mo-
mento, è proprio la costruzione della 
rete fognaria nell'area di Bertocchi, 
Škofije e Crevatini, per la quale ab-
biamo stanziato 15,8 milioni di euro. 
Stiamo inoltre lavorando sulla rete fo-
gnaria al Moletto, alla fine di quest’an-
no o all'inizio del prossimo apriremo 
il cantiere anche a San Canziano. 
Purtroppo, nella progettazione della 
costruzione della rete fognaria abbia-
mo avuto delle difficoltà. Innanzitutto 
perché all’inizio del mio mandato di 
sindaco il comune non disponeva di 

un catasto della rete fognaria. Non 
era noto di preciso dove questa ci sia 
e dove no, dove è urgente interveni-
re e tanto meno, di quale importo si 
necessita per l’investimento. Ci è vo-
luto un anno e mezzo per la stesura 
dei dati sullo stato attuale e in seguito, 
assieme ai consigli delle comunità lo-
cali abbiamo iniziato a programmare 
i progetti in base alle priorità. Consi-
derando i prezzi attuali, la costruzione 
della rete fognaria mancante avrà un 
costo approssimativo pari a 50 milioni 
di euro. Quindi, parliamo di un impor-
tante investimento. È più facile sogna-
re di torri e di grattacieli, non sapendo 
che sotto terra ti aspettano 50 milioni 
di investimenti.

Ha una stima di quanto tempo ci vor-
rà per completare la costruzione della 
rete fognaria?

Innanzitutto abbiamo dovuto ga-
rantire i mezzi. In tal senso abbiamo 
fatto un passo importante all'ultima 
seduta del consiglio comunale, alla 
quale il Comune città di Capodistria 
si è impegnato a continuare ad inve-
stire nella rete fognaria fino a quando 
questa non sarà completata. Si tratta 
di una decisione rilevante delle consi-
gliere e dei consiglieri comunali, consi-
derata la prassi del passato secondo 
cui si investiva nella rete fognaria solo 
quando c'erano mezzi sufficienti per 
tutto il resto. Un atteggiamento, quin-
di, del tutto superficiale. Ora il comu-
ne dovrà stanziare almeno 2 milioni 
all'anno da investire nel completa-
mento della rete fognaria, acceleran-
do così i tempi. Si tratta comunque di 
progetti molto impegnativi. Tempo 
fa ho letto sui social media una rimo-
stranza di una utente, che si ritiene 
molto informata sui fatti, in cui espri-
meva il suo disappunto sul fatto che 
costruiamo la rete fognaria a Škofije 
appena adesso, nonostante il per-
messo edile risalga al 2016. È evidente 
che la signora non si rende conto che 
per il progetto “Capodistria ed Anca-
rano puliti” abbiamo dovuto ottenere 
ben 14 permessi edili, e non uno solo, 
oltretutto abbiamo dovuto stipulare 
ben 612 contratti di servitù e questo 
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soltanto in questo mandato. Quando 
ho assunto la carica di sindaco, alla 
rete fognaria pubblica era allacciato 
il 71,4 % della popolazione. Quando 
ultimeremo i progetti avviati in que-
sto momento saremo vicini all'80%. E 
non abbiamo intenzione di fermarci 
finché non saremo vicini il più possi-
bile al 100%. Naturalmente sarebbe 
stato molto più semplice se il comune 
avesse deciso di dare la priorità alla 
rete fognaria quando questa veniva 
ancora cofinanziata dall'UE. Soprat-
tutto tenendo conto che molto presto 
dovremo procedere all'ammoderna-
mento della rete fognaria esistente 
nei centri urbani. 

A Giusterna?
Ovunque ci sia il rischio che in 

presenza di forti piogge avvenga un 
rimescolamento delle acque meteo-
riche e delle acque reflue. I cambia-
menti climatici sono un dato di fatto 
noto a tutti. I periodi di siccità sono 
più lunghi e le piogge che soprag-
giungono sempre più consistenti. La 
presenza di enormi quantità di acqua 
in poco tempo causa molti disagi. In 
questo mandato abbiamo dovuto sa-
nare due consistenti smottamenti di 
terreno sulla Strada di Monte Marco 
e nell'abitato di Dilici, inoltre la rete fo-
gnaria attuale non è in grado di smal-
tire tali quantità di acqua. Un altro 
problema è costituito dal fatto che nei 
nostri centri urbani l'edilizia è molto 
fitta, c'è molto cemento e asfalto che 
impediscono la penetrazione dell'ac-
qua nel terreno quindi l'acqua deflu-
isce nel mare troppo velocemente. 
Quest'acqua è preziosa e dobbiamo 
trovare il modo di trattenerla il più a 
lungo possibile. In questo mandato 
abbiamo piantato ben 500 alberi che 
trattengono l'acqua nel loro sistema 
radicale, ma dobbiamo accrescere 
questo numero nei mandati futuri. 
Dobbiamo iniziare a sostituire l'infra-
struttura grigia con quella verde. 

Come immagina questa infrastruttura 
verde?

 Dai politici ci si aspetta che pro-
mettano più asfalto e cemento, ma 

penso che sia giunto il momento di 
offrire un'alternativa. A Capodistria 
durante questa estate solo in pochi 
non hanno notato le cosiddette isole 
di calore urbano. Le temperature nei 
centri cittadini sono di qualche grado 
più alte rispetto alle periferie delle cit-
tà, quindi dovremo rimuovere parte 
di questo asfalto e cemento e ren-
derlo verde. Nel corso di questo man-
dato, abbiamo realizzato due nuovi 
grandi parchi e ben 30.000 metri qua-
drati di nuove aree verdi. Ora è giunto 
il momento di concentrarci su parchi 
più piccoli o per così dire “tascabili” e 
piantare principalmente piante autoc-
tone più adatte al nostro clima. Con 
le nostre piante da prato autoctone, 
che tra l'altro nutrono le api, stiamo 
già sostituendo e lo faremo anche nel 
prossimo futuro, anche quelle, chia-
miamole da giardino, che sono molto 
dispendiose in termini di fabbisogno 
idrico. Alcuni di questi parchi cosid-
detti tascabili non saranno più gran-
di di qualche decina di metri quadri, 
ma anche questi possono contribui-
re notevolmente alla riduzione delle 
temperature nelle loro immediate 
vicinanze. Con essi tratterremo più 
acqua in città, la raffredderemo in 
modo più efficiente, la ventileremo e 
puliremo l'aria al suo interno. Se non 
rinverdiamo Capodistria, sarà difficile 
per noi sopravvivere in essa.

Qual è la situazione attuale dell'ap-
provvigionamento con l'acqua potabi-
le nell'Istria slovena?

Ovviamente, l'annuncio del go-
verno precedente riguardo l’otteni-
mento da parte dello Stato del per-
messo edilizio per il bacino idrico di 
Padež-Suhorac non si è avverato. Ma 
la buona notizia è che anche il nuovo 
governo desidera risolvere in via prio-
ritaria il nostro problema dell'approv-
vigionamento idrico. Non solo si ren-
de conto della gravità del problema, 
ma sa bene che bisogna risolverlo in 
fretta. Perciò abbiamo preparato una 
serie di misure a breve termine gra-
zie alle quali la situazione durante la 
prossima estate potrebbe essere mi-
gliorata. Tra le altre cose è previsto 

l'accesso a una piccola fonte d'acqua 
in Italia. Non si tratta di una sorgente 
cospicua, tuttavia fornisce una quan-
tità d’acqua maggiore di quella che 
può essere trasportata dalle cisterne. 
Lo Stato – proprietario di tutta l'acqua 
potabile in Slovenia – sta anche pre-
parando una serie di misure a medio 
termine e troverà una soluzione a 
lungo termine per un approvvigiona-
mento idrico sicuro e affidabile nell'I-
stria slovena. È vero che in Europa 
non ricordiamo un'estate così torrida 
come quella di quest'anno, ma dob-
biamo comunque essere pronti ad 
eventi simili nei prossimi anni. 

Quest'anno ha inaugurato due parchi, 
la nuova autostazione, il palazzo Sabi-
ni – Grisoni, la nuova parete di arram-
picata, la caserma dei vigli del fuoco, 
alcuni tratti stradali … cosa rimane 
per il prossimo anno?

Ah, ma non abbiamo mica fini-
to per quest'anno! (sorride) In questi 
giorni inaugureremo la scuola che 
abbiamo ria strutturato ed ampliato 
a Semedella, il mercato cittadino co-
perto e il garage Sole. A breve si con-
cluderanno i lavori di rinnovo del piaz-
zale per le commemorazioni presso il 
cimitero di San Canziano. Le inaugu-
razioni, ovviamente, proseguiranno 
anche dopo le elezioni. Tra le altre 
cose, l'anno prossimo aprirà i battenti 
la nuova scuola elementare di Škofije, 
le prime giovani famiglie potranno 
trasferirsi nel quartiere di Nova Do-
linska che offre in affitto ben 166 ap-
partamenti pubblici. Inoltre, verranno 
completati alcuni investimenti nella 
rete fognaria e verranno poste alcune 
pietre di fondazione.

Sicuramente ci sarà più tempo 
a disposizione per questi argomenti 
durante la campagna elettorale che 
sta per iniziare. Non so se questa vol-
ta i toni usati saranno più amichevoli 
rispetto a quelli degli anni passati, ma 
non vedo l'ora di cominciare, perché 
mi trovo bene in compagnia delle cit-
tadine e dei cittadini e attendo con 
gioia i nostri incontri. 

Grazie.
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Mestna občina Koper je skupaj z zainteresiranimi kraja-
ni Krajevne skupnosti Sv. Anton septembra ustanovila 
Sončno zadrugo Koper. Prva skupnostna sončna elek-
trarna v slovenski Istri bo pomembno prispevala k pre-
hodu v trajnostno in nizkoogljično družbo. Postavljena 
je na streho podružnične šole v Sv. Antonu.

Mestna občina Koper je leta 2019 uspešno vpeljala model participativnega razporejanja dela 
proračunskega denarja in pristopila k uvedbi neposredne demokracije. Občanke in občani so 
tako letos že tretjič odločali o porabi proračunskih sredstev in predlagali 244 projektnih pre-
dlogov, ki izboljšujejo kakovost življenja. Med 150 projekti, ki so izpolnjevali pogoje in so bili 
uvrščeni na glasovanje, so jih občani izglasovali 33 v skupni vrednosti 944.500 evrov.

Ustanovljena je Sončna zadruga Koper 

Občina spodbuja in udejanja participacijo občanov

Vrednost naložbe je 
ocenjena na 113.792,45 
evra, zadruga je v sep-
tembru kandidirala tudi 
za pridobitev nepovra-
tnih sredstev Ministrstva 
za infrastrukturo. Nadalj-
nje aktivnosti zadruge 
predvidevajo njeno širje-
nje s podobnimi projekti 
na strehah objektov, ki 
bodo pripomogli k zni-
žanju stroškov energije, 
zmanjšanju ogljičnega 
odtisa in emisij ter toplo-
grednih plinov. Občina 
bo na podlagi nadaljnjih 
aktivnosti občankam in 

V torek, 20. septembra, 
se je zaključilo glasovanje 
o projektnih predlogih za 
participativni del prora-
čuna za leti 2023 in 2024, 
ki ga je koprska občina v 
okviru projekta Predlagam 
– odločam/Propongo – de-
cido začela izvajati še pred 
letošnjim poletjem. O pre-
dlogih projektov je glaso-
valo 6.250 občank in obča-
nov, vsak je lahko glasoval 
za več projektov znotraj 
izbranega območja, vendar 
skupna vrednost nabora 
ni smela preseči zneska 

občanom ponudila mož-
nost, da se vključijo v 
sončno zadrugo ter proi-
zvajajo in se oskrbujejo z 
električno energijo s po-
močjo sonca. 

160.000 evrov, ki ga je obči-
na namenila za posamezno 
definirano območje partici-
pativnega proračuna.

Največ glasov je prejel 
predlog sanacije nekdanje 
osnovne šole v Koštaboni 
v vrednosti 40 tisoč evrov, 
več podpore sta bila de-
ležna tudi projekta asfalti-
ranja poti med Koštabono 
in dolino reke Dragonje ter 
ureditev doma krajanov v 
Brezovici, ki ga uporablja-
ta Prostovoljno gasilsko 
društvo Gradin in Krajevna 
skupnost Gradin. 

Mestna občina Koper je 
k projektu participativnega 
proračuna tudi letos pris-
topila z željo občanke in 
občane čim bolj vključiti v 
proces odločanja o razpo-
rejanju proračunskega dela 
denarja, s tem pa izboljšati 
učinkovitost porabe sku-
pnih sredstev in kakovost 
življenja v občini.

Seznam projektov, ki so 
bili izglasovani, je dostopen 
na spletni strani predla-
gam-odlocam.koper.si. 

Pametna izraba sončne energije
Primorska spada med najbolj osončeno območje v Sloveniji, zato je na njenem območju 
tudi največji potencial za pridobivanje električne energije in najboljši pogoji za delovanje 
sončnih elektrarn. Mestna občina Koper si zato prizadeva, da bi bila izraba sončne ener-
gije v energetske namene še toliko bolj izkoriščena. Prvi projekt Sončne zadruge Koper bo 
postavitev skupnostne samooskrbne sončne elektrarne na strehi podružnične šole v Sv. 
Antonu, ki bo na letni ravni proizvedla približno 110.000 kWh zelene električne energije. 
S tem se bodo zmanjšali stroški energije zadružnikov – občanov in javnih objektov znot-
raj iste transformatorske postaje, ki poleg podružnične šole obsegajo še sedež Krajevne 
skupnosti Sv. Anton in Hišo kulture Sv. Anton.

V projektu, ki ga občina 
izvaja že tretjič, je sodelo-
valo veliko več ljudi kot v 
preteklih dveh izvedbah, s 
čimer so občani ponovno 
dokazali, da demokraci-
jo jemljejo resno. V tem 
času so ljudje tudi usvojili 
koncept participativnosti, 
ki se kaže v boljši zasnovi 
projektov. 
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17 let od prihoda prve po-
tniške ladje
Prve potniške ladje so v 
Koper priplule v letu 2005, 
v tistem letu jih je Luka 
Koper skupno gostila 18 
z nekaj več kot 1.000 po-
tniki. Največji obisk potni-
ških ladij do zdaj je bil leta 
2011, ko se je v koprskem 
pristanišču privezalo 78 
ladij s 108.820 potniki, 
medtem ko smo v letu 2019 
s 115.581 potniki dosegli 
največje kadar koli pre-
peljano število potnikov 
na skupno 72 potniških 
ladjah. Prva ladja ladjarja 
Azamara Club Cruises je v 
koprsko pristanišče priplu-
la leta 2008, letos jih je priš-
lo skupno osem.

Srečanje Azamara so 
spremljali številni mediji
Poleg več kot 2.000 potni-
kov in nekaj več kot 1.500 
članov posadke je na kro-
vu štirih potniških ladij k 
nam pripotovalo tudi več 
deset predstavnikov me-
dijev, ki so po svečanem 
sprejemu v osrčju Kopra 
spoznavali naše mesto, 
Piran, Padno, koprsko za-
ledje z Marezigami in se za 
konec udeležiti tudi tradi-
cionalnega sejma Dnevi 
kmetijstva slovenske Istre.

Koper so prvič 
obiskale štiri 
potniške ladje hkrati

Kot je ob tej priložnos-
ti povedal župan Mestne 
občine Koper Aleš Bržan, 
je vesel odločitve ladjarja 
Azamara Club Cruises, da 
prvič v zgodovini v mes-
to Koper pripelje vse štiri 
ladje svoje flote: »Koper je 
mesto neštetih doživetij 
ter srčnih in prijaznih lju-
di, kjer se lahko varno in 
brez težav sprehajate po 
tipično obmorskih ozkih 
uličicah, prepletenih z vo-
njem po morju in soli.«

Prihod štirih ladij Aza-
mara Cruises je zagotovo 
vrhunec letošnje sezone 
prihodov potniških ladij, ki 
se bo v novembru sklenila 
s 65 potniškimi ladjami in 
približno 78.000 potniki.

V koprsko pristanišče so 8. oktobra vplule štiri potniške lad-
je ladjarja Azamara Cruises, ki so na svojem krovu prepe-
ljale več kot 3.500 potnikov in članov posadke. Prihod štirih 
potniških ladij hkrati je za mesto Koper in pristanišče zago-
tovo zgodovinski trenutek, ki so ga predstavniki Luke Koper 
in Mestne občine Koper skupaj s Slovensko turistično or-
ganizacijo, ladijskim agentom Centralog in agencijo Atlas 
Express obeležili s svečanim sprejemom v Pretorski palači.

Župan je v Pretorski palači sprejel kapitane, ugledne 
goste in predstavnike, ki so sodelovali pri zgodovinskem 
srečanju v našem mestu.

Azamarine lepotice so pričarale edinstven pogled na kopr-
sko pristanišče.

Štiri potniške ladje Azamara so bile na morju prava 
paša za oči.
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V Mestni občini Koper je na javno kanalizacijsko omrežje priključenih 71,4 odstotka prebivalcev, preostalih 28,6 
odstotka ima odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda urejeno z individualnimi sistemi. Občina ima 
evidentiranih 4.230 obstoječih greznic in 154 malih komunalnih čistilnih naprav.

Gradnja manjkajočega dela kanali-
zacijskega omrežja na poselitvenih 
območjih Bertokov, Škofij in Hrvati-
nov poteka po načrtih.

V mesecu oktobru se je začela grad-
nja dodatnega kanalizacijskega 
sistema na območju Moleta, proti 
koncu leta je na vrsti še Škocjan. 

Projekt Čisto za Koper in 
Ankaran v polnem teku

Mestna občina Koper in Občina 
Ankaran bosta v okviru naložbe zgra-
dili 25 kilometrov fekalne in nekaj 
manj kot štiri kilometre meteorne ka-
nalizacije, 14 črpališč in del nadome-
stnega vodovoda. Po zaključeni nalož-
bi bo ukinjenih skupno 378 greznic in 
81 malih komunalnih čistilnih naprav, 
na javno kanalizacijsko omrežje pa pri-
ključenih dodatnih 1.657 prebivalcev 
in 497 enot dejavnosti. 

Naložba je v celoti ocenjena na 
skoraj 15,8 milijona evrov. Od tega 
sta občini pridobili 7,3 milijona evrov 
nepovratnih kohezijskih sredstev in 
1,3 milijona evrov sredstev državnega 
proračuna, razliko pa bosta krili sami, 
MOK v višini skoraj 6,8 milijona evrov.

Mestna občina Koper je že izde-
lala okvirni načrt izgradnje manjka-
jočega kanalizacijskega omrežja na 
področju odvajanja komunalne od-
padne vode v Mestni občini Koper v 
območju aglomeracij, ki ga je v pre-
sojo posredovala občinskemu svetu. 
Vrednost del za izgradnjo manjkajoče 
kanalizacije znaša 50 milijonov evrov, 
ob tem pa se je občina zavezala, da 
bo tudi v prihodnje zagotavljala več 
proračunskih sredstev za pospešitev 
izgradnje manjkajočega kanalizacij-
skega omrežja v Mestni občini Koper. 
Na območju izven meja aglomeracije 
MOK sicer zadnja leta subvencionira 
izgradnjo malih komunalnih čistilnih 
naprav.

Mestna občina Koper se zaveda nujnosti izgradnje manjkajočega dela ka-
nalizacijskega omrežja na celotnem območju občine, zato je trenutno v 
teku več projektov. Največji med njimi je Čisto za Koper in Ankaran, v okvi-
ru katerega bo koprska občina skupaj z ankaransko zgradila manjkajoči 
del kanalizacijskega omrežja na območju Bertokov, Škofij in Hrvatinov ter 
priključila skoraj 2.000 prebivalcev. Dela so v polnem teku in trenutno po-
tekajo na kar šestih odsekih, zaključek del je predviden sredi leta 2024.
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Za gasilci izredno 
delovno in naporno 
poletje

Za vpogled v delo ga-
silcev v tem obdobju smo 
se obrnili na Mirana Gre-
goriča, predsednika Obal-
ne gasilske zveze Koper, ki 
združuje 11 prostovoljnih 
gasilskih društev. Kot je 
povedal, so v času velike-
ga čezmejnega požara na 
Krasu konec julija aktivi-
rali 182 prostovoljnih ga-
silcev iz Obalne gasilske 
zveze Koper. Ti so opravili 
več kot 2.400 ur prosto-
voljnega dela, je navedel 
Gregorič. V požaru pod 
Socerbom, ki je izbruhnil v 
začetku avgusta, pa je 166 
prostovoljnih gasilcev op-
ravilo 2.350 ur dela.

Kot poudarja Gre-
gorič, so pri gašenju ob 
težki dostopnosti ključni 
poznavanje terena in iz-
kušnje: »Naši fantje so 
navajeni takšnega terena 
in takšnega tipa požara in 
vedo, kako je treba v takih 
primerih pristopiti h gaše-
nju.«

Dobrodošlo je bilo 
čezmejno sodelovanje z 
italijanskimi gasilci, ki so 
med drugim prispevali 
letalo za gašenje požarov 
canadair, je še navedel 
prvi mož Obalne gasilske 
zveze. Prav letos so na 
prostovoljne gasilce raz-
širili sporazum o čezmej-

cev. Tako je v preteklih le-
tih zagotovila sredstva za 
gradnjo gasilskih domov 
v Movražu, Brezovici, Ra-
kitovcu in Babičih. Ravno 
tako je sofinancirala ob-
nove domov v Pobegih in 
Krkavčah, naslednje leto 
pa bo sofinancirala po-
pravilo strehe v Krkavčah. 
Obenem MOK letno zago-
tavlja dodatna sredstva 
za nabavo gasilske zašči-
tne in reševalne opreme 
za potrebe prostovoljnih 
gasilcev. Med drugim je 
v teku nabava dveh gasil-
skih vozil (za gašenje goz-
dnih požarov in za prevoz 
moštva) za potrebe PGD 
Dekani, za sofinanciranje 
katerih bo MOK nameni-
la skupaj 120 tisoč evrov.  
Za izvajanje gasilske služ-
be prostovoljnim gasil-

nem sodelovanju vzdolž 
celotne meje, medtem 
ko imamo v Mestni obči-
ni Koper že od leta 2008 
urejeno sodelovanje med 
Gasilsko brigado Koper 
in poveljstvom gasilcev iz 
Trsta.

Gregorič je poudaril 
zlasti pomen vrhunske in 
delujoče opreme, kar se je 
ob tovrstnih intervencijah 
izkazalo za še kako po-
membno. Opozoril je tudi 
na draginjo, ki bo najbrž 
vplivala na redno finan-
ciranje oziroma tekoče 
delovanje prostovoljnih 
gasilskih društev, zaradi 
česar upa na dogovor o 
zvišanju dotacij za prihod-
nje leto.

Mestna občina Ko-
per ima sicer že vrsto let 
posluh za potrebe gasil-

Za gasilci je izredno naporno poletje, ki so ga zaznamo-
vale številne intervencije. Prostovoljni gasilci z območja 
Mestne občine Koper so med drugim sodelovali pri ob-
sežnem požaru na Krasu in tistim pod Socerbom, kjer se 
je pokazal pomen njihove usposobljenosti in primernosti 
njihove opreme.

Miran Gregorič, predsednik 
Obalne gasilske zveze Koper

Foto utrinki iz gašenja požara na 
Socerbu.

Župan MOK Aleš Bržan je dogajanje na Socerbu 
s številnimi mediji spremljal v živo. 
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skim organizacijam je ob-
čina v letu 2022 skupno 
namenila kar 330 tisoč 
evrov. Pozabiti ne gre niti 
financiranja poklicne Ga-
silske brigade Koper. Za 

njeno redno dejavnost 
je občina letos zagotovi-
la skoraj poldrugi milijon 
evrov, brigada pa je letos 
prevzela tudi kombinira-
no gasilsko vozilo. 

V Dekanih praznovali 110 let prostovoljnega gasilstva
Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Dekani je sredi julija 
slovesno praznovalo 110. obletnico delovanja. Ob tej pri-
ložnosti je podžupanja Mestne občine Koper Olga Franca 
vodstvu PGD Dekani izročila priznanje za dosedanje delo. 
V zadnjih desetih letih so člani PGD Dekani sodelovali na 
kar 287 intervencijah, kar v povprečju znese 29 intervencij 
na leto ali skoraj tri na mesec.

PGD Rakitovec in Gradin bogatejša za nova vozila
Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Rakitovec je julija 
obeležilo 20. obletnico delovanja. Ob tej priložnosti so 
postali bogatejši za dve novi intervencijski vozili. V začet-
ku oktobra je bilo slovesno tudi v Gradinu, saj so se v tam-
kajšnjem gasilskem društvu razveselili ureditve prizidka 
in kar štirih novih vozil. Vse to bo prostovoljnim gasilcem 
omogočilo še boljše opravljanje svojega poslanstva.

V Hrvatinih v zahvalo gasilcem tudi veselica
Krajevna skupnost Hrvatini se je v septembru z veseli-
co zahvalila svojim prostovoljnim gasilcem za pomoč 
pri intervencijah v tem poletju. Zbrane je pozdravil 
tudi koprski župan Aleš Bržan.

Zahvala gasilcem za požrtvovalno delo
Koprski gasilci so se minulo poletje večkrat spopadli z 
velikimi požari, ki so resno ogrožali premoženje in var-
nost ljudi. Župan Mestne občine Koper Aleš Bržan se je 
v septembru s posebno prireditvijo v Krkavčah vsem 
zahvalil za pogumno in požrtvovalno delo. 
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Letošnje poletje je bilo v slovenski Istri eno naj-
bolj suhih v zadnjih desetletjih. Suša, kot je šte-
vilni ne pomnijo, je prizadela celotno življenje 
na tem območju. Dva meseca smo bili na robu 
redukcij, ki smo se jim uspešno izognili, o tež-
kih razmerah in aktivnostih pri reševanju vodo-
oskrbne problematike pa smo se pogovarjali z 
direktorjem Rižanskega vodovoda Koper Marti-
nom Pregljem. 

Voda za slovensko 
Istro ne sme več 
biti problem 

Ves čas vašega štiriletnega mandata 
vodenja Rižanskega vodovoda Koper 
se je družba soočala s številnimi iz-
zivi. Najprej se je zgodila železniška 
nesreča z izlitjem kerozina tik pred 
vrhuncem poletne turistične sezone, 
nato je sledila več kot leto dni traja-
joča pandemija covida, letos je prišla 
suša. Ne glede na to smo v slovenski 
Istri imeli ves čas zdravstveno ustre-
zno pitno vodo. 

Drži. Gre za velik uspeh, sesta-
vljen iz veliko majhnih, posameznih 
uspehov, ki so povezani z velikimi 
napori, ogromno vložene energije in 
truda ter ne nazadnje pripadnostjo 
celotnega kolektiva, ki skrbi za vo-
dooskrbo slovenske Istre na eni in 

ostalih deležnikov na drugi strani. 
Zelo pomembno pri tem je, da ima 
podjetje podporo v lokalni skupnos-
ti in uživa zaupanje številnih uporab-
nikov. Brez njihovega sodelovanja 
nam zagotovo ne bi uspelo prema-
gati kriznih situacij, ki so si zadnja 
tri leta, odkar sem direktor javnega 
podjetja Rižanski vodovod Koper, 
sledile ena za drugo.

Dejstvo je, da se ljudje neradi 
odrekamo udobju, ki smo ga vajeni, 
kljub temu so naši uporabniki zelo 
razumni in razumevajoči. Ko nasto-
pijo resne razmere, kot je zagotavlja-
nje pitne vode, so pravilno in hitro 
razumeli, da je v takšnih okoliščinah 
bolje malo stisniti in potrpeti ter 
imeti ves čas pitno vodo na pipah, 
kot pa vztrajati pri nerealni porabi 
in posledično kratkotrajnem večjem 
udobju. Ta pristop je bil ključen in za 
tak odziv smo jim tisti, ki skrbimo za 
stalnost pitne vode na sleherni pipi 
področja, ki ga pokrivamo, neizmer-
no hvaležni.

Posledice podnebnih sprememb so 
že tako očitne, da lahko v nasled-
njih letih pričakujemo podobne ali 
še hujše scenarije kot med letošnjo 
sušo. S številnimi improvizacijami 
smo premagali letošnjo krizo, ven-
dar ne brez posledic. 

Letošnje poletje je vsekakor 
pomembno opozorilo, kako zelo 
malo smo v preteklosti spošto-
vali naravo in podcenjevali spre-
membe, ki se dogajajo, med njimi 
tudi podnebne. Dodatno težavo 
predstavlja dejstvo, da je naše po-
dročje za razliko od ostale Slove-
nije, ki je vodnato bogata dežela, 
podhranjeno z vodo. Imamo reko 
Rižano, ki ravno v času, ko potre-
bujemo največ vode, pokaže, kako 
omejeni so njeni vodni viri.

Huda suša je spremenila naše 
vsakdanje navade, z vodo smo 
varčevali, ravnali odgovorno in 
gledali na vsak porabljen liter. 
Prizadela je kmetijstvo, predvsem 
tiste, ki nimajo urejenih namakal-

Martin Pregelj, direktor 
Rižanskega vodovoda Koper
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nih sistemov iz drugih virov in so 
priključeni na vodovod. Prizadeto 
je bilo gospodarstvo, predvsem 
turizem. Pomanjkanje vode je 
ogrožalo tudi življenje v reki Ri-
žani. Rižanski vodovod Koper je 
kljub izjemno kriznim razmeram 
z neprekinjenim in zadostnim 
vračanjem dela načrpane vode 
iz podtalnice v strugo reke zago-
tovil minimalne pogoje za obstoj 
življenja v reki. S tem smo bili ves 
čas postavljeni v vlogo nekoga, 

ki mora izbirati med slabo in še 
slabšo opcijo. Katero črpalko prej 
zapreti, tisto, ki pošilja načrpano 
vodo v sistem za potrebe pitne 
vode, ali tisto, ki vrača načrpano 
vodo iz podtalja v strugo reke, 
da ohranja minimalen pretok. Na 
srečo ta odločitev na koncu ni bila 
potrebna in smo obe težavi pripe-
ljali do rešitve. V vsakem trenutku 
pa je bilo na prvem mestu zdravje 
uporabnikov, na tem so temeljile 
tudi vse naše poteze. 

Jesen je in hidrološke razmere so se 
nekoliko normalizirale. Kaj sledi?

S padavinami v minulih tednih 
smo si vsi nekoliko oddahnili. Zdaj 
je nastopil čas za izvedbo načrtov, 
ki smo jih pred kratkim uskladili z 
vlado, konkretno z ministrstvom 
za okolje in prostor. Zagotovo re-
ševanje vodooskrbe v poletnih me-
secih v naslednjih letih ne more in 
ne sme temeljiti na prevozih vode. 
Nemudoma je treba pristopiti k 
srednjeročnim in dolgoročnim 
rešitvam. V okviru srednjeročnih 
rešitev so možne le posamezne 
izboljšave na obstoječem sistemu, 
to je na obstoječih povezavah med 
sosednjimi vodovodi. To so le zača-
sne rešitve, ki nam omogočajo, da 
se brez dodatnih pritiskov osredo-
točimo na dolgoročne rešitve. Te 
zajemajo povezavo vodnih virov, to 
je omrežje surove vode, ki ga da-
nes še nimamo in ki bo zagotavlja-
lo zanesljivo vodo oskrbo ne samo 
za potrebe pitne vode temveč tudi 
za vse druge namene, kjer je voda 
ključna surovina.

Tako pri srednjeročnih kot dol-
goročnih rešitvah je ključna vloga 
države, saj rešitve presegajo lokal-
ne meje in s tem lokalne pristojno-
sti lokalnih skupnosti in vodovod-
nih podjetij v njihovem imenu. 

»Imamo reko Rižano, a ravno v času, ko potrebujemo največ vode, se pokaže kako 
omejeni so njeni vodni viri,« je jasen Pregelj.

Velika zahvala za to, da smo us-
pešno preživeli letošnjo sušno 
krizo, gre našim občankam in 
občanom, ki so pokazali visoko 
stopnjo razumevanja in so skrb za 
pitno vodo ter zdravje ljudi pos-
tavili pred svoje trenutno udobje. 
Za takšno odgovorno in solidarno 
ravnanje se jim iskreno zahvalju-
jemo, s tako podporo lahko pre-
magamo še tako težke ovire.
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Zakaj slovenska Istra tako dolgo 
čaka na rešitev tako pomembne te-
žave?
Veliko je različnih, takih in drugačnih 
razlogov, a se nima smisla ukvarjati 
s preteklostjo. Ko se pojavijo pro-
blemi, lahko iščemo krivce in izgub-
ljamo dragoceni čas ali pa iščemo 
rešitve. Kot gradbenik sem bil vedno 
zagovornik slednjega, zato vedno iš-
čem rešitve. 

Pri trajni rešitvi problematike so 
torej ključni sodelovanje, dialog in 
občutek solidarnosti. In pomembno 
je, da se s posameznimi strokovnimi 
vprašanji ukvarja zgolj stroka. Naj 
povem, da so se v dobrih treh letih, 
kar sem direktor, zamenjali že štirje 
pristojni ministri za okolje in pros-
tor in posledično vodje kabinetov, 

sekretarji in direktorji direktoratov, 
direkcij in agencij. Komaj ene spoz-
naš, vzpostaviš stik in dialog, začneš 
iskati rešitve in reševati probleme, 
se že zamenjajo in zgodba se začne 
znova. To so okoliščine, na katere ne 
moremo vplivati, a zagotovo upo-
časnijo iskanje primernih rešitev.

Kljub temu smo v zadnjih štirih le-
tih na tem področju ogromno nare-
dili, ne glede na nenaklonjene oko-
liščine. Ključnega pomena je, da so 
naši ustanovitelji, to so predstavniki 
občin slovenske Istre, stopili skupaj 
in ves čas složno ter vztrajno trkali 
na vrata sogovornikov v državnih in-
stitucijah. Skupaj smo dosegli, da je 
problematika dobila svoje mesto na 
državnem nivoju. O njej se razpra-
vlja v parlamentu in na vladi, in to 

redno, prej tega ni bilo. Nenazadnje 
je tudi podpisana pogodba za pri-
pravo vse potrebne dokumentacije 
za nov vodni vir, to je akumulacijo 
Padež, rezultat številnih sestankov, 
pogajanj in vztrajanj. Pa dokumenta-
cija, ki smo jo v teh štirih letih izdelali 
v zvezi z navezavo na vodni vir Malni 
pri Postojni. 

Poleg teh življenjsko pomembnih 
strateških zadev vas v naslednjih me-
secih čaka še veliko tekočega dela. 
Obnova zastarelega omrežja, nalož-
be v posodobitve, obnovljive vire. Kaj 
od tega bi posebej izpostavili za vaše 
uporabnike?

Eden izmed problemov, ki jih 
ima vsak starejši vodovod, so vod-
ne izgube. Glede tega smo v zadnjih 
treh letih nenehno delali in obnovili 
veliko več kilometrov kot v preteklih 
letih. Na drugi strani stalno bdimo 
nad stroški, ki smo jih v zadnjih letih 
na marsikateri postavki znižali, pri-
hranke pa preusmerili v popravila in 
obnove. Največ smo zagotovo nare-
dili pri stroških elektrike in energije 
nasploh, kar pomembno vpliva na 
končno ceno pitne vode. S postavitvi-
jo več sončnih elektrarn smo dosegli 
15-odstotno raven samooskrbe. Ta 
odločitev, ki smo jo sprejeli pred tre-
mi leti, se je v zadnjem obdobju, ko 
so šle cene energentov v nebo, poka-
zala kot pravilna, zato bodo takšne in 
podobne aktivnosti v prihodnje zago-
tovo dobile nadaljevanje. 

V preteklih štirih letih smo skupaj 
z istrskimi župani naredili veliko 
pomembnih korakov pri iskanju 
dodatnega vodnega vira. Tudi re-
šitve, o katerih se zdaj pogovar-
jamo s predstavniki vlade, so re-
zultat tega dela. Ker si preprosto 
ne smemo dovoliti ponovitve le-
tošnjega poletja, ne bomo nehali 
trkati na vrata državnih usluž-
bencev, dokler ne bo zagotovljen 
drugi vodni vir. 
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Palača Sabini-Grisoni 
zaživela v novi podobi

Z umestitvijo vseh teh dejavnosti 
je Mestna občina Koper poskrbela 
za revalorizacijo zgodovinske stav-
be kot stičišča lokalne skupnosti, 
obenem pa znova odkrila in povr-
nila sijaj še enemu doslej skritemu 
koprskemu biseru.

»V tej palači je stoletja kraljevala 
ljubezen. Ljubezen do soljudi, do 
svojega mesta in skupnosti. Bila je 
prostor, v katerem je človeška to-
plina odganjala stiske in obup, kjer 

so šibkejši dobili moč in 
pomoč, kjer so svoje 
mesto našli odrinjeni, 
kjer so bili povezani tudi 
osamljeni. Zelo sem ve-
sel in ponosen, da bomo 
to plemenito poslanstvo 
nadaljevali tudi v preno-
vljeni palači,« je zaključek 
investicije pospremil žu-
pan Mestne občine Ko-
per Aleš Bržan. 

Mestna občina Koper je v sodelovanju z Obalnim domom upokojencev v 
drugi polovici septembra sklenila prenovo zgodovinske palače Sabini-Gri-
soni na Vergerijevem trgu v središču mesta. Prostore palače, kjer so med 
deli odkrili bogate stenske poslikave iz 18. in 19. stoletja, bodo uporabljali 
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre, nov Dnevni center 
Sivka za starejše od 65 let, Slovensko združenje za duševno zdravje Šent in 
Inkubator Sežana.

Župan Aleš Bržan je skupaj z direk-
torico Obalnega doma upokojencev 
Koper Nevo Tomažič slovesno odprl 
prenovljeno palačo.

Mestna občina Koper je povrnila sijaj 
še enemu doslej skritemu koprske-
mu biseru palači Sabini-Grisoni na 
Vergerijevem trgu.

Celovita prenova razkrila poslikave
Celovita obnova dotrajane palače je 
med drugim odstrla kar dve plasti 
bogatih poslikav iz 18. oziroma 19. 
stoletja. Mestna občina Koper je zato 
v sodelovanju z Zavodom za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije stavbo 
najprej vpisala v nacionalni register 
kulturne dediščine, občinski svet pa 
je nato oktobra 2021 palačo Sabi-
ni-Grisoni razglasil za spomenik lo-
kalnega pomena. Poslikave v prvem 
nadstropju je občina večinoma fi-
ksirala in zaščitila pred morebitnimi 
mehanskimi poškodbami. Dodatno 
je odkrila in restavrirala celotno po-
slikavo stopnišča ter deloma odkrila 
in restavrirala eno izmed poslikav v 
prvem nadstropju.

Zgodovina 
Palača Sabini-Grisoni v starem historičnem mestnem jedru Kopra je vsaj 
deloma srednjeveškega izvora in je verjetno nastala z združitvijo več 
objektov. Sedanji videz je dobila med posegi v 18. in 19. stoletju. Stav-
ba ima veliko zgodovinsko in simbolno vrednost tudi zaradi njenih pred-
hodnih lastnikov. Palača Sabini-Grisoni je leta 1736 postala last družine 
grofa Santa Grisonija.

Vrednost investicije
Obalni dom upokojencev Koper 
je za ureditev prostorov, naba-
vo opreme in za delno izvedbo 
programa na javnem razpisu 
pridobil nepovratna evropska 
sredstva, koprska občina pa je 
naložbo prijavila tudi na razpis 
za pridobitev sredstev iz naslo-
va Celostnih teritorialnih na-
ložb. Vrednost celotne investici-
je je sicer znašala dva milijona 
evrov.
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ŠRC Bonifika bogatejši za 
še en športni objekt

Zunanja plezalna stena v Kopru 
je primerljiva s tistimi v Innsbrucku 
ali Augsburgu. V dolžino meri 30 
metrov in 18 metrov v višino. Po-
krit plezalni center v Kopru zajema 
približno 700 kvadratnih metrov 
plezalnih površin, skupna zunanja 
plezalna površina pa obsega 900 
kvadratnih metrov. Večji del nove 
plezalne stene je postavljen ob se-
verovzhodno fasado obstoječega 
objekta in je namenjen težavnos-
tnemu plezanju. Sestavljen je iz 
različnih plezalnih plošč, ki so raz-
vrščene v več smeri in nameščene 
pod različnimi nakloni, navpične 
proge na nekoliko odmaknjenem 
visokem stolpu na levi strani ste-
ne pa so namenjene hitrostnemu 
plezanju. Plezalni površini sta na 
vrhu povezani z nadstrešnico, ki 
služi stabilizaciji objekta, hkrati pa 

je dobrodošla zaščita pred močnim 
soncem, dežjem in vetrom.

»Eden izmed športov, v katerega 
smo se Koprčanke in Koprčani za-
ljubili, je prav plezanje. Zato sem 
zelo vesel, da nam je uspelo ta ču-
dovit šport približati ljudem tudi v 
urbanem okolju,« je ob slovesnem 
odprtju povedal župan Bržan in do-
dal: » S plezanjem razvijamo svoje 
gibalne sposobnosti, vzdržljivost, 
koordinacijo in gibljivost, pridobi-
vamo moč in hkrati utrjujemo te-
meljne vrednote naše skupnosti, 
kot so vztrajnost, disciplina in po-
gum.«

Slovesno odprtje zunanje plezal-
ne stene so s svojimi nastopi pope-
strili vrhunski plezalci, akrobatka 
Dana Auguštin, Plesna šola Fiona 
in skupina Šank Rock.

Mestna občina Koper je skupaj s Fundacijo za šport in Planinsko zvezo Slove-
nije konec avgusta na slavnostni prireditvi v sklopu Športnega centra Bonifi-
ka namenu predala novo plezalno steno za hitrostno in težavnostno plezanje, 
s katero zdaj koprski plezalni center, ki se že ponaša z notranjo balvansko 
steno, kot prvi v Sloveniji na enem mestu združuje vse tri plezalne discipline.

Naložbo, vredno približno 950.000 
evrov, je občina začela izvajati de-
cembra lani in zaključila julija le-
tos. Za izvedbo investicije je 55 tisoč 
evrov nepovratnih sredstev prejela 
od Fundacije za šport.

Nova plezalna stena za hitrostno in težavnostno plezanje predstavlja po-
membno pridobitev tako za državo kot mesto, ki bo lahko gostilo večja 
mednarodna plezalna tekmovanja in postalo uradni pripravljalni center 
za slovensko reprezentanco ter s tem spodbujalo razvoj plezalne kulture 
in športnega turizma.

tende-capris.com

Na voljo plačilo tudi na obroke.

041 338 963
sencila1.capris@siol.net
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čimi sončnimi žarki. Da bi 
uporabnike avtobusne 
postaje občina še bolj za-
varovala pred vremenski-
mi vplivi, je zunanje klopi 
opremila s stekleno zašči-
to, ki jih bo varovala pred 
vetrom. V neposredni 
bližini postaje je tudi pri-
tlični objekt s čakališčem, 
blagajnami za nakup vo-
zovnic, toaletnimi prostori 
in gostinsko ponudbo. V 
okviru naložbe je občina 
uredila postajo za mestna 
kolesa in urbano opremo 
ter parkirišče s tremi mes-
ti za kratkotrajno parki-
ranje avtobusov in deset 
postajališč za taksi vozila.

Štirinajst avtobusnih peronov, elipsasta nadstrešnica, sa-
močistilne javne sanitarije in funkcionalni pritlični objekt 
so samo nekatere od značilnosti, ki povzemajo eno izmed 
investicijskih pridobitev v Kopru – novo avtobusno postajo 
na Kolodvorski cesti, ki je po 43 letih s prenovo dobila so-
dobnejšo, prijaznejšo in funkcionalno obliko.

Odprto je 
novo poglavje 
naše mobilnosti

S prenovo dotrajane 
in potnikom neprijazne 
avtobusne postaje je Me-
stna občina Koper zače-
la lani poleti in naložbo 
sklenila še pred letošnjim 
poletjem. Zunanjo podo-
bo avtobusne postaje je 
narekovala želja po eno-
stavnosti in funkcional-
nosti. Ker je pomemben 
infrastrukturni objekt in 
obenem vstopna točka 
v mesto, pa tudi stičišče 
lokalnih, primestnih, regi-
onalnih in mednarodnih 
povezav, je pomembno, 
da je zasnovana po meri 
človeka.

Nova avtobusna po-
staja s 14 peroni se raz-
teza na 3.600 kvadratnih 
metrih površine, njeni 
uporabniki pa so se naj-
bolj razveselili elipsaste 
nadstrešnice v velikosti 
55 x 24 metrov, ki jih bo 
varovala pred dežjem in 
jim nudila senco pred žgo-

Želja zagnati srce potniškega prometa mesta
»Nova avtobusna postaja ni le sodobna, funkcional-
na in prijazna, je tudi temelj multimodalnega vozlišča 
prihodnosti, ki ga mora zasnovati vsako ambiciozno 
evropsko mesto. Na tem območju želimo v prihodnje 
zagnati srce potniškega prometa mesta, ki bo po-
tnicam in potnikom ponudilo možnost kombiniranja 
različnih prevoznih sredstev. Avtobusa in vlaka, jav-
nega potniškega prometa in mestnih koles, središče 
mesta pa približati tudi z brezplačnimi vožnjami z 
električnimi vozili, ki smo jih vpeljali v tem mandatu,« 
je ob odprtju prenovljene avtobusne postaje poudaril 
župan Mestne občine Koper Aleš Bržan.

Vrednost naložbe prenove
Vrednost del znaša približno 2,3 milijona evra, od tega 
bo Mestna občina Koper nekaj več kot en milijon pri-
dobila iz naslova mehanizma Celostnih teritorialnih 
naložb. Mestna občina Koper je koncesijsko pogodbo 
za izvajanje gospodarske javne službe izvajanja sto-
ritev upravljanja in vzdrževanja avtobusne postaje 
sklenila s podjetjem Arriva, d. o. o. 

KIA-TOTALNA ODPRODAJA! 

05 915 0600
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Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo odločbe o odobritvi sofi-
nanciranj projektov zagotavljanja javnih najemnih stanovanj iz 
Načrta za okrevanje in odpornost. Na razpisu je bil s projektom 
Nova Dolinska konec julija uspešen tudi Javni stanovanjski sklad 
Mestne občine Koper, ki je za izgradnjo Bloka 3 prejel 4.688.962 
evrov nepovratnih sredstev oziroma kar 50 odstotkov investicije.

Za stanovanja Nova 
Dolinska skoraj pet 
milijonov evrov 
nepovratnih sredstev 

Na Dolinski cesti v 
Kopru se je v začetku 
leta začela gradnja treh 
večstanovanjskih stavb 
s 166 javnimi najemni-
mi stanovanji, ki jih sku-
paj gradita Stanovanjski 
sklad Republike Slove-

nije in Javni stanovanjski 
sklad MOK. Oba sta pro-
jekt Nova Dolinska prija-
vila na razpis za pridobi-
tev nepovratnih sredstev 
Načrta za okrevanje in 
odpornost ter bila uspe-
šna.

Zaključek gradnje blokov predviden konec 2023
Javni stanovanjski sklad MOK je za 75 nepro-
fitnih stanovanj v objektu Blok 3 prejel nekaj 
manj kot 4,7 milijona evrov, Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije pa je za Blok 1 in Blok 2 s 
skupno 91 stanovanji z neprofitno najemnino 
prejel nepovratna sredstva v višini 50 odstotkov 
lastne investicije. Če bodo dela potekala po za-
črtani dinamiki, bi lahko gradnjo Bloka 1, Bloka 
2 in Blok 3 s skupno 166 stanovanji sklenili ob 
koncu leta 2023.

• natur in barvne pločevine
• izdelava pločevinastih obrob po meri
• preoblikovanje pločevin 
• polikarbonati
• termoizolacije

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

STROKOVNJAKI ZA STREŠNI IN ODVODNI SISTEM

Z VAMI ŽE

30 LET
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Večina današnjega transporta leži na plečih cestnega pro-
meta, razlog za to je predvsem v večji časovni učinkovitosti in 
boljših prometnih povezavah. V tem pogledu izgradnja dru-
gega tira na odseku Divača–Koper predstavlja pomemben 
korak k razbremenitvi cestnega tovornega prometa in dvigu 
konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. 

27-kilometrska železni-
ška proga bo odstranila 
ozko grlo na železniškem 
odseku med Divačo in 
Koprom ter s tem prispe-
vala k vnovični oživitvi že-
leznic. 

Prednosti izgradnje 
drugega tira bodo občutili 
tudi tamkajšnje krajanke 
in krajani. V okviru projek-
ta je predvidena ureditev 
več kot 20 kilometrov do-
stopnih poti, ki bodo ob 
sklenitvi naložbe predane 

stavlja nevarnost za vodni 
vir in grožnjo požarni var-
nosti. Traso bodo preure-
dili v površino za aktivno 

lokalni skupnosti. S tem 
bodo tudi lastniki lažje do-
stopali do svojih zemljišč, 
na območju deponije Beko-
vec pa bo družba 2TDK za-
sadila skupno 600 oljk in 
jih predala v upravljanje 
Agrarni skupnosti Rožar. 

Železniška proga dru-
gega tira je zasnovana 
tako, da ne poteka mimo 
vodovarstvenega območja 
vodnega vira Rižana, po iz-
gradnji pa bo odstranjena 
obstoječa proga, ki pred-

preživljanje prostega časa 
v naravi, predvsem za po-
hodništvo in kolesarjenje. 

MOK s kar petimi predori
Izgradnja drugega tira poteka po začrtani časovnici, do 
danes je namreč izkopanih že več kot devet kilometrov pre-
dorskih cevi, prvi vlak pa bo po novi progi zapeljal predvido-
ma leta 2026. Na območju koprske občine bo potekalo kar 
pet predorov od skupno sedmih. Najdaljši bo 3,8-kilometr-
ski predor Škofije, ki bo zgrajen v začetku prihodnjega leta, 
s tem se bodo v veliki meri zaključila tudi gradbena dela, ki 
najbolj vplivajo na življenje tamkajšnjih krajanov.

Konec oktobra bo končan priključek za Plavje
Obstoječi priključek iz naselja Plavje na državno cesto je bil s 
prometno-tehničnega vidika neprimeren in v času izgradnje 
drugega tira ne bi omogočal varnega prometa večjih tovor-
nih vozil na gradbišče projekta, zato sta MOK in 2TDK skle-
nili sporazum o sofinanciranju prestavitve ceste za Plavje s 
priključkom na državno cesto na območju Spodnjih Škofij. 
MOK je pridobila tehnično dokumentacijo, zemljišča, grad-
beno dovoljenje in poskrbela za izgradnjo komunalne infra-
strukture, kar znaša okvirno 200.000 evrov, družba 2TDK pa 
je financirala prestavitev lokalne ceste in ureditev novega 
priključka na državno cesto v višini približno 350.000 evrov.

Prvi vlak po drugem 
tiru leta 2026 

ODKUP IN PRODAJA RABLJENIH VOZIL
UVOZ VOZIL PO NAROČILU
UGODNO FINANCIRANJE
SKLEPANJE ZAVAROVANJ

najdete nas na novi lokaciji: 
LJUBLJANSKA CESTA 13, Koper

suko.orjana@siol.net040 555 979 041 551 661 05 631 45 88

su-ko.com
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Predsednik Borut Pahor je ob letošnjem državnem prazniku vrnitve Primorske k matični domovini na posebni slovesnosti v 
predsedniški palači vročil državno odlikovanje koprskemu stolnemu župniku Primožu Krečiču.

Državno odlikovanje za koprskega 
župnika Primoža Krečiča

Koprski stolni župnik 
dr. Primož Krečič, letošnja 
Osebnost Primorske in 
prejemnik največje občin-
ske nagrade Mestne ob-
čine Koper Priznanja 15. 
maj, je posebno državno 
priznanje – red za zasluge 
prejel za neutrudno pove-
zovalnost pri umestitvi no-
vih orgel v koprski stolnici. 

»Priznanja, ki sem jih prejel v 
tem letu, mi predstavljajo pozor-
nost lokalne in širše skupnosti 
za delo, ki ga opravljam skupaj s 
svojimi sodelavci. Naj gre za orgle 
ali za druge dejavnosti, vedno je v 
ospredju želja, da bi bili bolj ljudje 
in bi ustvarjali pozitivno razpolože-
nje. Vsa tri priznanja so tudi potrdi-
lo, da delamo s pravim namenom 
in skupaj. Vesel sem lepe klime, ki 
se gradi v Kopru, vedno več je tis-
tega, ki nas povezuje, kot vsega, v 
čemer smo različni,« nam je zaupal 
Krečič in dodal: »Ob prejemu vseh 

priznanj sem jasno in iskreno poudaril, da je 
to priznanje za vso ekipo, ki se je trudila za 
postavljanje orgel in se še vedno trudi s skrb-
jo za orgle, za lepoto glasbe pri liturgiji in za 
koncerte. Naše misli pa se usmerjajo tudi v 
obnovo Rotunde, najstarejše cerkve in objek-
ta, da bo zasijala leta 2024, ko bomo prazno-
vali 1.500 let prihoda prvega škofa Svetega 
Nazarija in nepretrgane civilizacije vse do 
danes. Vsako priznanje je tudi obveznost, da 
bi se še bolj trudili bogatiti naše mesto, širšo 
okolico, Primorsko in Slovenijo.«

Bogatenje koprske kulturne, zgodovinske in verske dediščine
Orgle so donacija iz Švice, kjer se je koprski župnik ob podpori skupine zanesenjakov 
pred leti prijavil na natečaj fundacije in uspel. Dolga štiri leta je trajala pot vrhunskega 
in velikanskega instrumenta od Züricha do Kopra, sledila je umestitev v koprsko stolnico 
in nazadnje uglasitev. Župnik Krečič je pri svojem velikem podvigu sodeloval z Davidom 
Tomovskim, arhitektom Boštjanom Furlanom, orglarsko delavnico Dvoršak iz Hoč pri 
Mariboru in še mnogo drugimi.

Nove veličastne orgle so v Koper prinesle prilož-
nosti glasbenega izobraževanja, poustvarjanja 
in mednarodnega povezovanja. Velike štiriroč-
ne simfonične orgle imajo 68 registrov, 5.420 
piščali, 20 sapnic, 20 mehov in sedem ventila-
torjev. Z višino skoraj deset metrov in težo 16 
ton so največje cerkvene orgle v Sloveniji.

Podelitve državnega odlikovanja so se udeležili koprski škof Ju-
rij Bizjak, podžupanja MOK Olga Franca in ožji krog ekipe zaslu-
žnih za postavitev koprskih orgel.
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V Koper so se vrnili Dnevi 
kmetijstva slovenske Istre

Na sejmu, ki so ga organizirale Mestna občina Koper, občine Piran, Izola, 
Ankaran in Skupina Tojeto, d. o. o. so za obiskovalce pripravili tudi več 
novosti. Tako so v Istrskem kotičku predstavili raznovrstne domače izdelke 
in pridelke, v Kulinaričnem kotičku pa so si obiskovalci prireditve v živo 
ogledali pripravo vrhunskih jedi ter se ob tem razvajali ob raznolikih kuli-
naričnih dobrotah in izbrani vinski kapljici.

V začetku oktobra se je v Ko-
per vrnila priljubljena prireditev 
Dnevi kmetijstva slovenske Istre. 
Obiskovalci so si lahko na stojni-
cah na parkirišču pred stadionom 
Bonifika ob pestrem spremljeval-
nem programu ogledali ponudbo 
kulinaričnih izdelkov, kmetijskih 
pridelkov, vina, olja, sadja, ročnih 
del in zelišč.

Prizorišče v Sv. Antonu. Prizorišče v Dekanih. 

Dvorišče kleti Vinakoper.

Altroke Istra Gourmet Festivali navdušili na podeželju
Po lanskoletnem uspehu so tudi letošnje poletje 
zaznamovali kulinarični dogodki Altroke Istra Go-
urmet, kjer so glavno vlogo imele istrske jedi, vina 
in druga lokalna ponudba. Vsak zadnji četrtek v 
mesecu med majem in avgustom, septembrski 
dogodek v Kopru je bil zaradi slabega vremena 
odpovedan, so se domačini in obiskovalci družili 
na različnih lokacijah naše destinacije. 

Za prijetno vzdušje so na 
dogodkih skrbeli lokalni 
glasbeniki, skupina Man-
dolinistica Capodistriana, 

Klapa San Lorenzo, Duo 
Zingelci, Calegaria, Žavbi 
Brothers, Lean Kozlar Luigi 
z bandom in Ne me jugat. 

Posestvo Santomas v 
Šmarjah.
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Sladka Istra se na 
koprske ulice in trge 
vrača 23. in 24. sep-
tembra prihodnje leto. 

Približno petdeset ponudnikov iz 
Istre in drugih slovenskih regij se 
je predstavilo s svojo sladko po-
nudbo, obiskovalci so lahko okušali 
sveže ocvrte fritule, krhke hrošto-
le, piškote, gibanice, razne tortice, 
vina, likerje in druge sladke pijače.

Letošnja novost Sladke Istre je 
bila tudi svojevrstna pravljična de-
žela Sladki mehurčki, ki je poskrbe-
la za plesne animacije, gledališke 
predstave, kreativne delavnice in 
pravo otroško zabavo. Udeleženci 
na strokovnih delavnicah so skupaj 
s slaščičarskim chefom Tomijem 
Češkom iz ljubljanske Zebra Patis-
series, ki je bila po oceni vodnika 

Gault&Millau Slovenija 
2022 izbrana za najboljšo 
slaščičarno, lahko spozna-
vali makrone in eklerje, ti-
pični francoski sladici. 

Zadnji konec tedna v septembru je zaznamovala 14. Sladka Istra, 
ki je bila kljub nekoliko krajši izvedbi slastna in nasmejana. 20 
tisoč obiskovalcev, ki so se udeležili sobotne prireditve, je letos 
ob bogati ponudbi sladkih dobrot na Titovem trgu navdušila tudi 
nova lokacija, saj se je trg Brolo s svojim parkom izkazal za odlič-
no prizorišče. 

Sladka Istra nas je 
pospremila v jesen

Koper si bo 
tudi letos nadel 
praznično preobleko

Ob koncu leta bo Koper znova za-
sijal. Fantazima bo popestrila letoš-
nje praznične dni in z raznovrstnim 
programom poskrbela za sproščeno 
vzdušje v mestu. Praznične lučke 
bomo v Kopru prižgali v soboto, 26. 
novembra, ob 17. uri, na Titovem 
trgu. Istega dne bo v Taverni zažive-
lo tudi drsališče. Celoten program 
dogajanja bo kmalu na voljo.
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S podpisom pogodbe 
sta mesti formalizirali 
partnerstvo, ki bo teme-
ljilo na prenosu dobrih 
praks med Slovenijo in 
Avstrijo. Celovec je na 
področju pridobivanja 
električne energije iz 
sončnih celic zgled dru-
gim avstrijskim mestom 
in lahko Kopru poma-
ga pri doseganju cilja 
podnebne nevtralnosti, 
Mestna občina Koper 
pa lahko koroškim par-
tnerjem ponudi številna 
znanja in izkušnje s pod-
ročja mobilnosti.

Mestna občina Koper je 
prvi stik z mestom Celo-
vec vzpostavila julija lani, 
ko je gostila delegacijo iz 
Celovca in ocenila mož-
nosti konkretnega sodelo-
vanja na področju pame-
tnih mest in trajnostnega 
razvoja. Sodobne infor-
macijsko-komunikacijske 
tehnologije so številne dr-
žave namreč že izkoristile 
za uvajanje digitalnih reši-
tev z različnih vsebinskih 
področij pametnih mest in 
skupnosti. 

»Čeprav se kot župana 
v svojih lokalnih okoljih 
srečujeva z različnimi izzivi 
in pričakovanji svojih vo-
livcev, naju druži ista želja 
izboljšati življenja ljudi. Ver-
jamem, da bo sklenitev na-
šega mestnega partnerstva 
prinesla konkretne izbolj-
šave na različnih področjih, 
predvsem pa se lahko obe 
mesti nadejata napredka 
na področju gospodarstva, 
kjer se bomo trudili še iz-
boljšati sodelovanje med 
pristaniščem v Kopru in 
logističnim centrom jug v 

Fürnitzu,« je ob podpisu 
pogodbe o partnerstvu de-
jal župan Kopra Aleš Bržan.

Podobnih misli je tudi 
župan Celovca Christian 
Scheider: »V časih, ko se 
mesta soočajo z velikimi iz-
zivi, kot so podnebne spre-
membe in varovanje oko-
lja, je toliko pomembnejše, 
da s sodelovanjem izme-
njujemo znanja in izkušnje. 
Samo skupaj lahko doseže-
mo, da bo kakovost bivanja 
v naših mestih še naprej 
kakovostno.« Prepričan 
je, da bo podpis pogodbe 

ustvaril še močnejšo pove-
zavo med alpskim in medi-
teranskim prostorom. 

Župan Mestne občine Koper Aleš Bržan in župan deželnega glavnega mesta Celovec ob Vrbskem jezeru Christian 
Scheider sta v začetku oktobra v prostorih Pretorske palače podpisala pogodbo o mestnem partnerstvu. 

Koper in Celovec odslej partnerski mesti

05 640 13 33 darsen@siol.net

www.darsen.si

Podpis zaveze k nadaljnjemu sodelovanju med mesto-
ma na področju varstva podnebja in okolja, e-mobilno-
sti, organizacije sejmov, izobraževanja, kulture, znano-
sti in uresničevanju projektov.

Župana Bržan in Scheider ter podžupan Celovca Alois Do-
linar si bodo prizadevali za izmenjavo znanja in izkušenj.
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Škodljivih azbestnih odpadkov se lahko 
znebite še do konca oktobra

Namen projekta Mestne občine Koper pojasni že slogan: »Varčujmo s pitno vodo, hranimo čebele.« Avtohtone 
medonosne travnice so bolje prilagojene na mediteransko podnebje in za svojo rast ne potrebujejo večjih količin 
pitne vode, hkrati predstavljajo vir medičine in cvetnega prahu za čebele, čmrlje, metulje in druge opraševalce. 

Medonosni travniki 
tudi na koprskih 
javnih površinah
Mestna občina Koper je v sodelovanju z Marjetico Koper 
začela urejati naravni travnik na delu Ferrarske ulice, med 
obema voznima pasovoma od sodišča do Luke Koper. De-
lavci so posejali mešanico medonosnih rastlin, ki bodo 
vzcvetele spomladi in s katero bo občina ustvarila dragocen 
življenjski prostor za čmrlje, čebele in metulje. 

V začetku letošnjega leta sta Mestna občina Koper in Marjeti-
ca Koper združili moči v akciji brezplačnega prevzema nevar-
nih azbestnih odpadkov. Akcija je požela dober odziv občank 
in občanov, ki so doslej zbrali in oddali nekaj več kot sto ton 
azbestnih odpadkov. Čas za oddajo vlog se izteče 31. oktobra.

Za varnost čebel in dru-
gih žuželk bo na cvetočem 
travniku dobro poskrblje-
no. Travnik bodo delavci 
Marjetice kosili šele, ko 
bodo travnice odcvetele 
in se bodo čebele nahra-
nile, površin pa ne bodo 
vzdrževali z uporabo fito-

Mestna občina Koper je 
za letošnjo akcijo v prora-
čunu predvidela 43.500 
evrov, kar je za približno 
124 ton azbestnih odpad-
kov, do sredstev so upra-
vičeni lastniki, solastniki in 
najemniki zasebnih objek-
tov ali zemljišč na območju 
koprske občine. Za vsak 
objekt ali zemljišče se pra-
vica do brezplačne oddaje 
azbestnih odpadkov uve-

topna na spletni povezavi. 
Izpolnjeni obrazec morajo 
upravičenci posredovati 
v pregled in potrditev na 
Mestno občino Koper ter 
izpolnjenega in potrjene-
ga predložiti ob oddaji az-
bestnih odpadkov v zbirni 

farmacevtskih sredstev, ki 
žuželke ogrožajo. Na pod-
lagi izkušenj, pridoblje-
nih na tem območju, bo 
občina projekt sajena av-
tohtonih travniških rastlin 
sčasoma razširila tudi na 
nekatere druge javne po-
vršine v mestu.

ljavlja samo enkrat, upra-
vičenci pa brezplačno lah-
ko oddajo največ dve toni 
azbestnih odpadkov. 

Oddajo ga lahko v Zbir-
nem centru Srmin, od po-
nedeljka do petka med 6. 
in 18. uro, ob sobotah pa 
med 7. in 15. uro. Pred 
oddajo v zbirni center je 
treba izpolniti obrazec v 
slovenskem ali italijan-
skem jeziku, ki sta dos-

center, in sicer najkasneje 
30 dni po prejetju.

Za več informacij o rav-
nanju z azbestnimi odpad-
ki se obrnite na Marjetico 
Koper (05 66 33 761, si-
mon.varljen@marjeticako-
per.si).
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Mestna občina Koper je ponosna na uspešno delovanje svojih društev in njihovo pre-
poznavnost v širšem okolju. Že 40 let delovanja na področju povezovanja, integracije 
in skrbi za starejše občane je letos proslavila Zveza društev upokojencev Mestne obči-
ne Koper. Dvanajst let je pri vključevanju starejših v programe aktivnega preživljanja 
prostega časa najdejavnejši Center dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper. Za 
zavidljivi obletnici delovanja sta prejela priznanji Mestne občine Koper. 

Obalno cesto krasi 
galerija na prostem

Zveza društev upokojencev 
MOK slavi 40 let delovanja

Obalna cesta je dobila 
novo podobo in je bogatej-
ša za galerijo na prostem s 
27 fotografijami destinacije 
Koper. Sprehajalci, tekači in 
drugi uporabniki te ceste si 
tako lahko ogledajo zname-
nitosti in druge priljubljene 
točke ter kotičke Kopra in 

okolice, kot so cerkvice v 
Hrastovljah, Zanigradu in 
Koštaboni, Hiša Vrešje v 
Krkavčah, Abitanti, Vanga-
nelsko jezero, dolina Drago-
nje in druge. Fotografije so 
v objektiv ujeli Jaka Ivančič, 
Jošt Gantar, Ubald Trnkoczy, 
Ivan Andrejić in Vojko Rotar.

Obletnici so obeležili poleti letos 
pred Center dnevnih aktivnosti za 
starejše občane Koper, kjer je zbra-
ne nagovorila tudi koprska podžu-
panja Jasna Softić, jim zaželela veliko 
uspehov pri razvoju in širitvi z novimi 
dejavnostmi ter ob tej priložnosti po-
delila priznanjii.

Zgodovinski pregled in delovanje 
društva

Pisalo se je leto 1982, ko so 
društva upokojencev z območja An-
karana, Hrvatinov, Kopra, Gračišča 
in Žusterne ustanovili Zvezo društev 
upokojencev Mestne občine Koper. 
Osnovne naloge zveze so vključevale 
povezovanje in uresničevanje nalog 
društev, sodelovanje z organi občine 
s področja sociale, kulture, športa in 
letovanja, pridobivanje društvenih 
prostorov in sodelovanje pri reševa-
nju stanovanjskih potreb upokojen-
cev. 

Štirideset let je nedvomno dol-
ga doba, ki je prinesla veliko spre-
memb na družbenem, političnem in 
socialnem področju. To je vsekakor 
vplivalo na delovanje zveze, ki se je 

uspešno prilagajala spremembam. 
Tako zdaj izvaja dva projekta, in si-
cer Center dnevnih aktivnosti (CDA) 
in Večgeneracijski center (VGC), ki 
skupaj štejeta več kot štiri tisoč upo-
rabnikov. 

»Večletna želja upokojencev je 
bila imeti prostor z vsebino, kjer bi 
se lahko starostniki družili in se ude-
leževali raznih dejavnosti. Leta 2010 
se jim je želja izpolnila. Mestna obči-
na Koper je za to dodelila brezplačno 
uporabo prostorov na Bonifiki in fi-
nančno v celoti podprla ustanovitev 
Centra dnevnih aktivnosti za starejše 
občane,« ponosno pove predsednica 
Zveze društev upokojencev Mestne 
občine Koper Cvetka Jagodič. »CDA 
je danes, po natanko dvanajstih le-
tih delovanja edini v Sloveniji, ki na 
enem mestu nudi različne dejav-
nosti, se pa širi tudi na podeželje in 
združuje več kot 2.200 uporabnikov, 
ki obiskujejo več kot 60 različnih de-
javnosti. Skozi leta, predvsem pa v 
času epidemije, so zaposleni uredili 
obstoječe prostore, ki so zdaj lepši in 
prijetnejši, občina pa je obnovila tudi 
dotrajano prezračevanje,« še doda. 

Predsednica ne skriva, da imajo 
posebno mesto pri delovanju Centra 
dnevnih aktivnosti prostovoljci. »Po-
sebno poglavje delovanja CDA so pro-
stovoljci, ki vodijo dejavnosti, so vedno 
pripravljeni pomagati in poprijeti za 
delo. Njim gre prav posebna iskrena 
zahvala. Za tako uspešno delovanje, 
raznolikost dejavnosti, promocijo in 
vključevanje v projekte Mestne ob-
čine Koper se iskreno zahvaljujem 
vsem zaposlenim,« pove Jagodičeva 
in zaključi, da s ponosom gleda na 
prehojeno pot in z optimizmom zre v 
prihodnost, saj je prepričana, da je do-
sedanje delo zveze spodbuda za nove 
izzive in uspehe v prihodnje.

Podžupanja Jasna Softić je pred Centrom 
dnevnih aktivnosti za starejše občane 
Koper zbranim zaželela veliko uspehov 
pri nadaljnjem razvoju dejavnosti.

Cvetka Jagodič, predsednica Zveze dru-
štev upokojencev Mestne občine Koper 
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Velike količine odpadkov, ki jih vsak dan postavimo pred vrata doma, 
bolj kot vse drugo govorijo o tem, kako potratno je naše gospodinj-
stvo. Količine odpadkov naraščajo, tako kot se povečujeta naš življenj-
ski standard in gospodarska rast. Ravno zato si koprsko komunalno 
podjetje Marjetica Koper že dolga leta prizadeva, da bi občanke in 
občani poskrbeli za pravilno razvrščanje odpadkov že na kraju njiho-
vega nastanka, torej v gospodinjstvu. 

Marjetica Koper uspešno 
koraka po poti do 
družbe brez odpadkov 

Po več letih negativnega trenda 
krivuljo obrnili navzgor

Marjetica Koper je v zadnjih le-
tih obrnila več let trajajoči negativni 
trend pri količinah ločeno zbranih 
odpadkov. Ločeno zbranih komu-
nalnih odpadkov je bilo leta 2017 
približno 41 odstotkov, tri leta kas-
neje se je stopnja ločeno zbranih 
frakcij povečala na 43 odstotkov. S 
tem je koprskemu komunalnemu 
podjetju kljub povečanju količin od-
padkov uspelo krivuljo končno obr-
niti navzgor. 

Projekt širjenja prepotrebne ko-
munalne infrastrukture, na katere-
ga so stavili v zadnjih dveh letih, je 
pripeljal do občutnega izboljšanja 
v letu 2021, ko je odstotek ločeno 
zbranih frakcij odpadkov zrasel na 
dobrih 46 odstotkov. Po zadnjih po-
datkih pa naj bi bili še uspešnejši v 
letu 2022. 

Širjenje mreže komunalne in-
frastrukture obsega predvsem 
umeščanje dodatnih rumenih za-
bojnikov za mešano komunalno 
embalažo v prostor, ki predstavlja 
več kot 50 odstotkov vseh odpad-

kov iz gospodinjstev. Ločen zajem 
plastične in kovinske embalaže 
občutno prispeva k razbremenitvi 
okolja, ohranjanju naravnih virov, 
pa tudi varčevanju z energijo, saj so 
lahko odpadki, ki bi končali na odla-
gališču, v drugačni obliki znova upo-
rabni. Poleg tega, da svoje odpadke 
aktivno ločujemo, je pomembno, da 
zmanjšamo tudi njihovo nastajanje.

Komunalno infrastrukturo širijo na 
podeželje 

Dodatne rumene zabojnike za 
ločeno zbiranje mešane embalaže 
so prejeli tudi prebivalci koprskega 
podeželja in primestja. Marjetica 
Koper je v zadnjih dveh letih name-
stila že več kot 1.800 zabojnikov s 
kapaciteto 240 litrov, poleg tega je 
krajanke in krajane razveselila z do-
datnimi 100 zabojniki večje kapaci-
tete 1.100 litrov. Opravljena analiza 
je namreč pokazala, da so bili zaled-
ni kraji v preteklosti večkrat zapos-
tavljeni, čeprav količine odpadkov 
skokovito naraščajo tudi tam. 

LETO OBMOČJE 240-litrski
zabojniki

1.100-litrski 
zabojniki

ŠT. 
prebivalcev

št. 
gospodinjstev

2020 Bertoki 400 5 2.000 450

2021 Pobegi - Čežarji 110 2 420 130

2021 Pobegi - Čežarji 
in Sv. Anton

400 40 3.000 900

2022 Ul. Nad Dolinsko 45 0 200 45

2022 Škocjan in 
Vanganel – I. del

450 25 2.400 600

2022 Škocjan in 
Vanganel – II. del

400 20 2.000 600

»Občanom in občan-
kam je treba najprej omo-
gočiti rešitev za lažje ločeno 
zbiranje odpadkov. To smo 
storili s širitvijo komunalne 
infrastrukture, ko smo do-
dali individualne rumene 
zabojnike za mešano ko-
munalno embalažo. Doslej 
smo dodatno zajeli že več 
kot 10.000 krajank in kraja-
nov s poudarkom na zaled-
ju in primestju občine. To je 
tudi eden izmed prijemov, 
ki je omogočil, da smo obr-
nili več let trajajoči negativni 
trend pri končnih količi-
nah ločeno zbranih frakcij 
odpadkov. To nedvomno 
kaže, da smo s svojim tru-
dom in vizijo na pravi poti, 
kar nas zavezuje k odgovor-
nemu delu tudi v prihod-
nje. S širitvijo bomo zato 
nadaljevali tudi v naslednjih 
letih,« pravi direktor Marje-
tice Koper Davor Briševac.



www.ekopercapodistria.si
aktualno

Oktober 2022 31

Izberite okolju prijazen 
način plačevanja računov.

     PREKLOPITE 
              NA

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

SCEGLI 
PAGAMENTI

www.marjeticakoper.si/eracun

Jesenska akcija brezplačnega prevzema nevarnih odpadkov
Med 11. in 22. oktobrom lahko občani koprske in ankaranske 
občine brezplačno oddajo različne vrste nevarnih odpadkov. De-
lavci Marjetice bodo s premično zbiralnico v dveh tednih obiskali 
60 različnih lokacij v koprski in ankaranski občini. V dopisu, ki so ga poleg po-
ložnice za odvoz odpadkov v začetku oktobra prejeli občani, lahko preverijo, 
kdaj se bodo komunalni delavci mudili v njihovem kraju. Spored odvozov je na 
voljo tudi na spletni strani www.marjeticakoper.si. 
Med nevarne odpadke štejemo izrabljene akumulatorje, baterije, neuporabna 
zdravila, pesticide, čistila, topila, kisline, barve, lake, motorna in jedilna olja, 
neonska in halogenska svetila ter embalažo, ki je onesnažena z nevarnimi od-
padki. Odpadke morajo uporabniki oddati v originalni embalaži in ločeno od 
drugih. Ker gre za odpadke, ki so lahko nevarni za podtalnico in druge vodne 
vire, zrak ali prst, je njihova pravilna oddaja še toliko bolj pomembna.

Trgovina Agroključ na novi lokaciji
Trgovina kmetijske in vrtne mehanizacije Agroključ je 15. septembra začela 
obratovati na novi lokaciji obstoječe Mestne vrtnarije na Škocjanski poti 2. Tako 
je na enem mestu mogoče kupiti in servisirati najkakovostnejše mehanizacije 
različnih proizvajalcev ter izbrati visokokakovostne okrasne lončnice, enoletni-
ce, balkonsko in rezano cvetje, okrasne, parkovne, sadne sadike ter znane me-
diteranske rastline.

Pripravljeni na novo šolsko leto 
Marjetica Koper je še pred začetkom novega šolskega leta 
Osnovno šolo Koper opremila s 40 novimi zabojniki MAKOBOX 
za ločeno zbiranje odpadkov. Septembra so opremili še OŠ Iva-
na Babiča Jagra v Marezigah in izpeljali informativne delavnice 
za šolarje o pomenu ločenega zbiranja odpadkov. 

Manj hrupa in izpustov CO₂
Marjetica Koper je na željo občank in občanov lani poskrbela za nakup električnih pihalni-
kov, ki so za čiščenje strnjenih naselij veliko prijaznejši. Poleg manj izpustov baterijski pi-
halniki povzročajo bistveno manj hrupa. Letos so zeleno preobrazbo še nekoliko nadgra-
dili, saj sta v koprsko mestno jedro prvič zapeljala 100-odstotni električni ulični pomivalec 
in manjše električno gospodarsko vozilo. Vozili izstopata predvsem zaradi ničelnega vpli-
va na okolje, saj ne proizvajata emisij CO₂. Na ta način bo Marjetica še dodatno optimi-
zirala proces dela, hkrati pa izpolnila želje občanov in med rednim delovnim procesom 
povzročala bistveno manj hrupa in emisij.
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Prenovljene ceste, novi infrastrukturni podvigi in spreminjanje degradiranih površin v površine za kakovostno preživlja-
nje časa so samo nekateri od projektov, s katerimi Mestna občina Koper krepi kakovost bivanja v mestu.

V Kopru številne infrastrukturne 
pridobitve in načrti za nove

Nova zunanja plezalna stena za hitrostno in težavnos-
tno plezanje v Kopru je primerljiva s tistimi v Innsbruc-
ku in Augsburgu. Je pomembna pridobitev za državo in 
mesto, ki bo gostilo večja mednarodna plezalna tekmo-
vanja in tako spodbujalo razvoj plezalne kulture ter špor-
tnega turizma.

Kjer koli v mestnem jedru Kopra smo, nas le nekaj korakov 
loči od Muzejskega parka, kjer se lahko sprostimo, umak-
nemo od vsakodnevnega vrveža, se družimo ali samo po-
čivamo. Pri končni zunanji ureditvi trga nad Parkirno hišo 
Belveder je občina prisluhnila stanovalcem in namesto no-
vih pozidav zasnovala zelen mestotvoren prostor, s čimer 
je pokazala, da imajo lahko tudi veliki infrastrukturni pro-
jekti človeški obraz. Park se ponaša z več kot 50 drevesi in 
dva tisoč grmovnicami, talnim vodometom z osvetlitvijo, 
stenskimi vodnimi slapovi in sodobno urbano opremo.

Štirinajst avtobusnih peronov, elipsasta nadstrešnica, sa-
močistilne javne sanitarije in funkcionalni pritlični objekt 
so samo nekatere od značilnosti, ki povzemajo eno izmed 
investicijskih pridobitev v Kopru – novo avtobusno po-
stajo na Kolodvorski cesti. Ker je pomemben infrastruk-
turni objekt in obenem vstopna točka v mesto, pa tudi 
stičišče lokalnih, primestnih, regionalnih in mednarodnih 
povezav, je pomembno, da je zasnovana po meri človeka. 
Vrednost del znaša približno 2,3 milijona evra, od tega bo 
Mestna občina Koper nekaj več kot en milijon pridobila iz 
naslova mehanizma Celostnih teritorialnih naložb.

Dolga leta degradirano območje med ustjem Badaševice 
in Žusterno je danes sodoben in ozelenjen obmorski park 
ter priljubljeno mesto srečevanja, druženja in prostor za 
aktivno preživljanje prostega časa.
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Zgodovinska palača Sabini-Grisoni 
na Vergerijevem trgu je zaživela v novi 
podobi, ki poudarja detajle, zaradi ka-
terih je bila razglašena za spomenik 
lokalnega pomena.

V zadnjih letih so se vozniki zapeljali po šte-
vilnih prenovljenih cestah, med drugim po re-
konstruirani cesti od središča vasi do špor-
tnega parka Dekani, po cesti Ivana Starca 
v Pradah, po Šmarski cesti in odseku ceste 
med Kastelcem in Socerbom. Zadnja je ena 
najpomembnejših izboljšav cestne infrastruk-
ture. Cesta ima zdaj urejen pločnik, dve avto-
busni postajališči, javno razsvetljavo, grbino s 
prehodom za pešce in ekološki otok.

Občina je skupaj z uporabniki zasnovala enega najsodobnejših poligonov za 
rolkarje, akrobatske rolarje in kotalkarje ter kolesarje BMX. Novi Skate park 
Koper se razprostira na skoraj 900 kvadratnih metrih površine in je razdeljen 
na tri sekcije z različnimi elementi ter med drugim omogoča organizacijo med-
narodnih in državnih tekmovanj v različnih disciplinah.

Parkirna hiša Belveder je korak naprej k celoviti pro-
metni ureditvi v mestnem jedru in temelj trajnostno na-
ravnanega in okolju prijaznega pametnega mesta Koper. 
Omogočila je, da dragocen mestni prostor osvobodimo 
pločevine in ga namenimo drugim vsebinam.

Gradnja trietažne Parkirne hiše Sonce s 462 parkirnimi 
mesti prehaja v sklepno fazo. Nova pridobitev bo uporab-
nikom omogočila ugodno parkiranje ob vhodu v mestno 
jedro, od koder bodo lahko za dostop do središča uporab-
ljali bolj trajnostne oblike prevoza.
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V okviru participativnega proračuna je veliko otroških 
igrišč dobilo novo podobo, nanje je občina namestila ka-
kovostna igrala, na katerih se lahko otroci zabavajo in so 
telesno aktivni. Popetre so dobile večnamensko igrišče 
z igralnimi polji za ekipne športe, v Borštu so 40 let stara 
otroška igrala na zelenici ob zadružnem domu zamenjala 
sodobnejša in varnejša. Na novo urejeno igrišče je razve-
selilo tudi otroke iz bližnjih vasi Labor in Glem, kjer ureje-
nih igrišč nimajo. Obnovljenega košarkarskega igrišča so 
se razveselili na Markovcu in Socerbu, kjer je občina na 
ploščadi s čudovitim razgledom uredila še otroško igrišče.

Ker si občina želi še naprej zagotavljati večjo prometno 
varnost pešcev in kolesarjev ter spodbujati trajnostno mo-
bilnost in uporabo koles za vsakodnevna opravila, je na 
delu Dolinske ceste uredila kolesarsko stezo in pešpot.

V Hrvatinih so se razveselili celovito obnovljene slemen-
ske ceste na odseku med pokopališčem Sv. Brida in kroži-
ščem v Kolombanu, v okviru naložbe pa je občina zgradila 
še kolesarsko in pešpot, uredila javno razsvetljavo in ob-
novila vodovod.

Po več kot 40 letih je Prostovoljno gasilsko društvo 
Babiči dočakalo prenovljene prostore njihovega doma.

Nova žalna ploščad za poslovilne obrede na mestnem 
pokopališču Škocjan bo žalujočim zagotovila prijaznej-
še slovo od svojih najbližjih. Žalna ploščad bo ozelenjena 
in opremljena z ustrezno urbano opremo, delavci pa so 
odstranili tudi vse arhitektonske ovire, ki so dostop na plo-
ščad onemogočale gibalno oviranim, prehode in povezoval-
ne poti pa prilagodili tudi potrebam slepih in slabovidnih.



www.ekopercapodistria.si
naložbe

Oktober 2022 35

Na mestni tržnici v Kopru že nekaj mesecev potekajo grad-
bena dela. Nova tržnica ne bo nudila le bistveno boljših 
pogojev za delo branjevk in branjevcev ter prijetnejšo iz-
kušnjo kupcev domačih istrskih dobrot, ampak bo postala 
tudi kraj za srečevanje, druženje in spoznavanje ljudi, zna-
čaja našega mesta in podeželja.

V Olmu nastaja center za starejše, v katerem bo varno za-
vetje našlo 275 oskrbovancev, svoja vrata pa bo odprl tudi 
tistim, ki bodo želeli svoj čas preživeti aktivno in sproščeno, v 
družbi svojih najbližjih. Prostor za zaslužen počitek in ustvar-
janje, varno bivalno okolje, v katerem si bodo dneve zapolni-
li z dejavnostmi, ki jih osrečujejo, navdihujejo ali sproščajo, 
ustvarja družba DEOS, začetek dejavnosti v DEOS Centru sta-
rejših Koper pa je predviden s prvim januarjem 2024.
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Osnovna šola je najpomembnejša faza otrokovega življenja, je temelj za nadaljnje izo-
braževanje in prostor za izobraževanje naslednje generacije inovatorjev in mislecev. Da 
bi bilo šolsko okolje še bolj negovalno in pozitivno za najmlajše člane lokalne skupnosti, 
je Mestna občina Koper pristopila k izvedbi številnih naložb na področju šolstva. 

Naložbe v šolstvo so naložbe v prihodnost

S prizidki rešili prostorsko stisko dveh osnovnih šol
Osnovna šola Dušana Bordona, ki velja za eno 

večjih šol v koprski občini, se je dolga leta srečevala z 
ogromno prostorsko stisko in čakala na prepotrebne 
dodatne učne prostore. Čeprav so že pred leti dolo-
čene kabinete in prostore preuredili v učilnice in tako 
zagotovili nemoten potek učnega procesa, je bila pot-
rebna bolj dolgoročna rešitev. To je občina zagotovila 
z izgradnjo trietažnega prizidka, s katerim je kapacitete 
šole povečala za nekaj več kot 600 kvadratnih metrov. 

V prizidku sta prostor dobili dve učilnici za razre-
dni pouk, učilnica gospodinjstva in likovne umetnosti, 
prostor za individualni pouk in nekaj kabinetov za uči-
telje. V novih prostorih je poleg nove šolske knjižnice s 
čitalnico tudi šolska zobna ambulanta. 

Sicer je koprska občina leta 2020 namenu predala 
tudi 906 kvadratnih metrov velik dvoetažni prizidek k 
Osnovni šoli Ivana Babiča - Jagra v Marezigah. V njem 
je uredila pet učilnic, knjižnico, multimedijsko učilnico, 
prostornejšo jedilnico in kabinete. Le eno leto kasneje 
je popolnoma prenovila še tamkajšnje zunanje igrišče, 
na katerem je zarisala igralna polja za odbojko, nogo-
met in rokomet ter uredila doskočišče za skok v daljino 
in krajšo trim stezo.

Prizidek je zrasel tudi ob Osnovni šoli Dekani, kjer je občina 
izvedla temeljito prenovo dotrajane kuhinje. 
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V polnem teku gradnja Osnovne šole Oskarja Kovačiča
Novogradnja Osnovne šole Oskarja Kovačiča je 

ena največjih investicij na področju vzgoje in izobraže-
vanja v Mestni občini Koper v zadnjem desetletju. Nov, 
funkcionalnejši in sodobnejši šolski objekt bo nadome-
stil prejšnjo, dotrajano zgradbo in z 18 oddelki zago-
tovil dovolj prostora za vse šolarje. Ob tem bo občina 
uredila okolico šole, s čimer bodo Škofije bogatejše še 
za dodatne urejene javne površine. 

Preplet terasaste in stopničaste oblike bo skladen 
z obstoječim športnim igriščem in prilagojen okoliški 
gradnji. Heterogenost prostorov bo bogatila ustaljen 
šolski ritem. Pogled iz učilnic bo orientiran za zaščite-
ne zunanje prostore, ki bodo zaokrožili celotno sliko in 
dvignili kakovost pouka, saj bodo ponudili alternativni 
prostor za učenje. V okviru del bo občina poskrbela še 
za novo prometno ureditev okolice šole, ki bo omogo-
čila varno in tekoče odvijanje prometa ter varen prihod 
otrok v šolo in vrtec. 

Če bodo dela še naprej tekla v skladu s terminskim 
načrtom, bodo gradbena dela sklenjena predvidoma 
do konca leta, temu sledi opremljanje šole, učenci pa 
bodo v nove prostore zakorakali po zimskih počitnicah 
leta 2023. 

Vrednost gradbenih in inštalaterskih del znaša 
dobrih 12,5 milijona evrov, od katerih bo koprska obči-
na zagotovila približno 10,3 milijona evrov, 2,3 milijona 
pa je prispevalo ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport. Vrednost celotne investicije, ki obsega rušitev 
stare šole, zagotovitev nadomestnih šolskih prostorov, 
projektiranje, nadzor, GOI dela in vso opremo šole, pa 
znaša približno 16 milijonov evrov. 

Občina je med 
letošnjimi polet-
nimi šolskimi po-
čitnicami poskr-
bela za izolacijo 
OŠ Elvire Vatovec 
Prade. 

V času gradnje nove šole so v Dvorani Burja 
urejeni nadomestni šolski prostori za učenke 
in učence od petega do devetega razreda. Ko 
se bodo preselili v novo šolo, bo občina marca 
naslednje leto začela energetsko sanacijo in 
obnovo športne dvorane, ki jo v dopoldanskem 
času v veliki meri uporablja šola, popoldne pa 
se v njej izvajajo številne športne aktivnosti. 
Naložba, vredna nekaj manj kot 1,8 milijona 
evrov, bo sklenjena do avgusta prihodnje leto in 
bo namenu predana z novim šolskim letom. Za 
izvedbo investicije bo občina od Ministrstva za 
infrastrukturo prejela približno 457 tisoč evrov. 

Še v letošnjem letu 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 financira 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, bo občina celovito obnovila šolsko poslopje in telovadnico, ki jo 
bo energetsko sanirala, nadzidala in ob njej zgradila prizidek. Poskrbela bo tudi za opremo, zunanjo ureditev in 
preureditev notranjega atrija objekta.
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JOIN THE TRIBE*

ALFA ROMEO TONALE HYBRID
S SAMODEJNIM MENJALNIKOM OD 29.990 EUR

*Postanite del družine
Povprečna poraba goriva: 6,6 – 5,6 l/100 km. Emisije CO2: 178 – 127 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: Euro 6. Specifične emisije NOx: 0,0182 – 0,0134 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplo-
gredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Podatki veljajo za serijo Speciale. Navedena cena 29.990 EUR velja za model Alfa Romeo Tonale 1.5 Hybrid DCT7 130 Super in že vključuje dodaten 
popust v višini 1.500 EUR, ki velja v primeru financiranja pri Summit Leasing Slovenija. Vrednostni bon v znesku 300 EUR (z vključenim DDV) velja le za nakup dodatne opreme ob nakupu novega vozila Alfa Romeo 
Tonale pri pooblaščenem prodajalcu vozil Alfa Romeo v Sloveniji. Akcija velja do preklica. Bona ni mogoče zamenjati za gotovino ali združevati z drugimi popusti. Bon krije vrednost nakupa dodatne opreme za osebna 
vozila po maloprodajnih cenah (z vključenim DDV). Bon je vnovčljiv le ob enkratnem nakupu pri pooblaščenem prodajalcu vozil Alfa Romeo. V primeru, da je vrednost nakupa dodatne opreme manjša od 300 EUR, 
kupec ni upravičen do izplačila razlike v gotovini. V primeru, da je vrednost nakupa dodatne opreme večja od 300 EUR, je stranka dolžna doplačati razliko do končne vrednosti nakupa. Bon lahko vnovčijo fizične in 
pravne osebe 30 dni od dneva nakupa novega vozila Alfa Romeo Tonale. Neizpolnjen ali pomanjkljivo izpolnjen bon je neveljaven. 5-letno Jamstvo 5 Plus oz. podaljšano jamstvo (2+3 leta ali 150.000 km, velja pogoj, 
ki nastopi prej) velja pri izvedenki 1.5 Hybrid DCT7 130 Speciale in je že vključeno v ceno vozila. Jamstvo 5 Plus (2+3 leta ali 150.000 km, velja pogoj, ki nastopi prej) na ostalih različicah stranka dobi brezplačno samo 
v primeru nakupa novega vozila z Alfa Romeo Financiranjem pri Summit Leasing Slovenija. Za podrobnejše informacije se obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil Alfa Romeo. Pridržujemo si pravico do sprememb. 
Podana vsebina je bila pravilna v času priprave oglasa. Slike so simbolične.

BON V VREDNOSTI 300 EUR  
ZA NAKUP DODATNE OPREME

5 LET JAMSTVA

alfaromeo.si

AVTOPLUS D.O.O. KOPER
OBIŠČITE NAS NA ISTRSKI CESTI 55 V KOPRU - 05 613 70 55
NOVI PRODAJALEC ALFA ROMEO ZA PRIMORSKO REGIJO

AlfaRomeo_Tonale SLO 220x297_tisk.indd   2AlfaRomeo_Tonale SLO 220x297_tisk.indd   2 21/09/2022   10:2821/09/2022   10:28

Obiščite novi prodajni salon in servis  
za osebna in lahka vozila Mercedes-Benz  
v Kopru.

Nudimo vam tudi široko paleto poprodajnih storitev,  
vključno s prodajo originalnih nadomestnih delov,
kompletov pnevmatik, izdelkov za nego vozila in  
kolekcije Mercedes-Benz.

Obiščite nas 

Avtoplus d.o.o. Koper 
 
Ulica 15. maja 26, 6000 Koper 
T +386 (0)5 613 70 39 | avtoplus@avtoplus.si   

DOBRODOŠLI V DRUŽBI ZVEZD.
AVTOPLUS KOPER.
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Družina Benčič ostaja aktivna 
na številnih področjih

prostega časa ni bilo prav 
veliko. Po osamosvojitvi 
je šlo s Tomosom počasi 
navzdol in Danilo se je leta 
1992 upokojil. A je še nap-
rej v svoji domači delavnici 
za sosede popravljal ko-
pačice in črpalke, ki jih je 
dobro poznal še iz časov 
pri Tomosu. Kakšne ma-
lenkosti se loti še danes. 

Podobne delovne na-
vade je prenesel tudi na 
sina. Darijo je bil kar 35 let 
zaposlen kot policist mo-
torist. Strast do dvokoles 
goji še danes in je aktiven 
član Moto kluba Kondor. 
Ta ima svoje prostore na 
sedežu KS Vanganel, kar 
priča o dobrem sodelova-
nju s krajani. Poleg tega se 
je pred približno osmimi 
leti začel ukvarjati s čebe-
larstvom. Najprej je imel 
le dva panja, zdaj jih ima 
že več kot sto. Kmetija je 
sicer samooskrbna, saj 
imajo tudi oljke in vinog-
rade, a se samo od nje ne 
da živeti, pravi Darijo. Ob 
tem opaža, da se v zadnjih 
letih narava spreminja in 
tudi čebeljega pridelka 
ni več toliko kot nekoč. Z 
nasmehom doda, da tako 
različna hobija nista zanj 
nič nenavadnega, saj člo-
vek potrebuje več različnih 
stvari. 

Kot mlad fant je oče 
Danilo po vojni hodil v Ko-
per, kjer je pomagal pro-
dajati živino, da je zaslužil 
nekaj denarja. Tega je bilo 
vedno premalo in po nekaj 
letih je v Kopru poiskal za-
poslitev. Delal je kot zidar, 
steklar in na komunalnem 
podjetju, dokler se ni za-
poslil v takrat novem To-
mosu. V tistem času si je že 
gradil hišo v Boninih, ki jo 
je, v veliki večini z lastnim 
trudom, končal kasneje. Z 
delom je bil zadovoljen in 
s časom je napredoval v 
kontrolorja proizvodnje. 
Ni se ustrašil niti drugih 
del in je veliko časa prebil 
v tovarni. Nadure so bile 
plačane in denar je dru-
žina vedno potrebovala. 
Doma so se ukvarjali tudi 
s kmetijstvom, tako da 

Tokrat nas je predsednik sveta KS Vanganel Vili Krmac povabil v Bonine k družini Benčič. Oče Danilo se je v koprsko 
zaledje preselil iz Buzeta in si prav v Boninih ustvaril dom, v katerem živi z enim od dveh sinov, Darijem. Oba sta še 
kako aktivna tudi po upokojitvi. Oče je bil dolga leta zaposlen v Tomosu in še vedno rad kaj opravi v delavnici, sin 
pa je bil v službi na policiji in je navdušen motorist ter čebelar. 

Krajani so si včasih radi pomagali 
Danilo in Darijo sta aktivna tudi v svoji 
krajevni skupnosti in se dobro spominja-
ta časov, ko so krajani skupaj delali za 
izboljšanje pogojev življenja v naseljih 
izven mesta. Tako so najprej s prosto-
voljnim delom zgradili vodovod in cevi 
napeljali prav do vrha Boninov, do zad-
nje hiše. Ko je bila voda v hišah, so sku-
paj uredili še kopalnice. Kasneje je prišel 
na vrsto telefon, tisti klasični, na žico. 
Danilo in Darijo se spominjata, da ni bilo 
dovolj priključkov in so imeli tako ime-
novane dvojčke, ko sta si eno številko 
delili dve gospodinjstvi. Danes si je to, 
seveda, težko predstavljati. Veliko veči-
no dela so opravili sami, pomagali so si 
tudi z gradbenimi stroji v lasti katerega 
od sosedov. Vse opravljeno delo so za-
pisovali prav za vsako hišo posebej, od 
delovnih ur do denarnih prispevkov. Vse 
podatke še danes hranijo na sedežu kra-
jevne skupnosti. Zanimivo je dejstvo, da 
jim je Telekom šele v zadnjem času po-
vrnil del sredstev, ki so jih v tistih časih 
vložili v komunikacijsko infrastrukturo. 
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Oče Danilo in sin Darijo Benčič rada skrbita za svoj 
vinograd in oljke.

Prvo kolo je bilo leseno
Danilo se spominja, kako se je redko izognil kateremu 
koli opravilu. Med drugim je v mladosti s prijatelji doma 
naredil kolo, ki je bilo v celoti izdelano iz lesa in brez 
koščka kovine. Šlo je za nekakšen poganjalec, kasne-
je so jih izdelali še kar nekaj. Vedno je rad razmišljal in 
ustvarjal. Tako je kasneje prišel do pravega bicikla, ga 
popravil in uredil ter prodal. Z izkupičkom si je kupil bolj-
šega. Kasneje je prišel do svojega prvega motocikla, in 
sicer vespe, ki jo je pripeljal kar iz Trsta. Danilo ni imel 
vozniškega izpita, vespa pa ni bila registrirana! 

Darjo Benčič se je po upokojitvi začel intenzivno 
ukvarjati s čebelarstvom.

Motoristi so kupili defibrilator 
Darijo je aktiven član Moto kluba Kondor in inštruk-
tor varne vožnje. Ker člani že vrsto let lepo sodeluje-
jo s krajevno skupnostjo, so lani dobili zamisel, da 
bi financirali nakup defibrilatorja. Naprava je pos-
tavljena pred prostori krajevne skupnosti. »Gre za 
napravo, ki bi jo lahko v vsakem trenutku nekdo po-
treboval,« pravi Darijo. 
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nami, kjer z lokalnimi skupnostmi 
oblikujemo posamezne zbirke. 
Tako, recimo, upravljamo zbirko 
Kaštelir nad Kortami in oblikujemo 
program dislocirane enote v Ilirski 
Bistrici. 

Kakšno je stanje v muzeju danes ozi-
roma kakšne so prve spremembe ob 
vašem nastopu mandata?

V zadnjih šestih mesecih smo 
vzpostavili nekaj novosti, med dru-
gim znova gostimo cikel predavanj 
z naslovom Srečanja z dediščino, 
od januarja dalje se bo spremenil 
tudi urnik odprtosti muzeja – obi-
skati nas bo mogoče še v popol-
danskih in večernih urah. Nasled-
nje poletje nameravamo znova 
izvajati cikel večernih koncertov v 
lapidariju, posodabljamo ponudbo 
v muzejski trgovini, vzpostavili smo 
bralni kotiček v atriju palače. Tako 
na več načinov odpiramo vrata mu-
zeja in vabimo obiskovalce. Da so 
spremembe dobro sprejete, kaže 
tudi opazno povečanje števila obi-
skovalcev. 

Kako nameravate obiskovalce spet 
pripeljati v muzej?

Muzej je tudi v času pandemije 
deloval in se prilagajal razmeram. 
Dostopni smo bili na spletu in na 
različne načine poskušali ohraniti 

Ob imenovanju ste omeni-
li, da boste s sodelavkami 
in sodelavci nadaljevali 
oblikovanje nove, ambi-
ciozne strategije razvoja 
muzeja, ki bo temeljila 
na sodelovanju z ostalimi 
deležniki na področju kul-
ture. Nam lahko v nekaj 
stavkih orišete pogled v 
prihodnost? 

Trenutno pripravlja-
mo program za naslednje 
leto, ki ga moramo prelo-
žiti občini in Ministrstvu 
za kulturo. Nadaljujemo 
sodelovanje z institucija-
mi, s katerimi smo odlič-
no sodelovali že do zdaj 
(Pomorski muzej Piran, 
Pokrajinski arhiv Koper, 
Centro Carlo Combi …), v 
prihodnosti pa si želimo 
poglobiti sodelovanje z 
drugimi deležniki. Strate-
ški načrt muzeja velja do 
leta 2025. V pripravo in iz-
vedbo naslednjega želimo 
vključiti širšo javnost, kot 
to že počnejo številni mu-
zeji po svetu. Tako bo naš 
program bolj relevanten 
za različne ciljne publike. 
V zadnjih letih sodeluje-
mo tudi z drugimi obči-

stik z obiskovalci. Zdaj pripravljamo 
nove pedagoške aktivnosti, od no-
vembra dalje bomo obiskovalkam 
in obiskovalcem vsako prvo nede-
ljo v mesecu ponudili brezplačen 
vstop v muzej, začasne razstave pa 
si obiskovalci že zdaj lahko ogleda-
jo brez vstopnine. Postali smo tudi 
psom prijazen muzej, velja omeni-
ti, da trenutno potekajo pogovori, 
da postanemo demenci prijazna 
točka. Skratka, vpeljujemo vrsto ak-
tivnosti, ki bodo pripomogle k večji 
prepoznavnosti muzeja v lokalnem 
okolju. 

Še dostopnejši 
Pokrajinski 
muzej Koper 
Župan Mestne občine Koper Aleš Bržan je ju-
lija za vršilca dolžnosti direktorja Pokrajin-
skega muzeja Koper imenoval Marka Bonina, 
dosedanjega kustosa za kulturno zgodovino 
v koprskem muzeju. V krajšem pogovoru nam 
je predstavil svojo vizijo razvoja Pokrajinskega 
muzeja Koper.

Marko Bonin, v. d. direktorja Pokrajinskega 
muzeja Koper.

Nedeljska muzejska novost
Ekipa Pokrajinskega muzeja Koper se zaveda, 
da je treba muzejske zbirke približati širšemu 
krogu obiskovalcev, zato bo od novembra da-
lje vsako prvo nedeljo v mesecu vstop prost.
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V koprski muzej se vračajo 
pogovorni večeri, koncerti, 
filmske projekcije in izo-
braževalne konference, v 
kakšni fazi pa je prenova 
prostorov zbirke novejše 
zgodovine, v katero ste z 
ekipo vložili veliko truda?

Veseli me, da je Me-
stna občina Koper prido-
bila sofinanciranje in se 
odločila za prenovo stav-
be Novejše zgodovine, 
saj je bil prostor dotrajan. 
Poleti so bila izvedena 

Utrinki vizualno umetniških del iz letošnjega festivala IZIS.

Z delom v Pokrajinskem muzeju Koper je Bo-
nin povezan že vrsto let, zato nas je zanimalo, 
kateri je njegov najljubši muzejski predmet. 
»Z delom v muzeju se vsakodnevno srečujemo 
s številnimi predmeti. Med redke in ranljive 
predmete, ki jih hranimo, sodijo tudi dageroti-
pije, predhodnice današnjih fotografij. Izumili 
in izdelovali so jih v prvi polovici 19. stoletja, 
Pokrajinski muzej Koper pa hrani devet pri-
merkov, kar je največ med vsemi slovenskimi 
muzeji. Na vseh dagerotipijah so fotografira-
ne osebe, torej gre za portrete premožnejših 
osebnosti.«

Festival sodobne umetnosti IZIS, ki je v skladišču Libertas gosto-
valo že tretje leto zapored, že od leta 2013 nadaljuje po začrtani 
poti, ki jo je iz obupa nad stanjem podpore sodobni umetnosti v 
primorski regiji zagnala iniciativa prodornejše generacije ume-
tnikov in kulturnih producentov, delujočih v slovenski Istri. 

Skladišče Libertas in utrdba Bastion sta med 23. 
septembrom in 16. oktobrom gostila jubilejno, 
deseto edicijo festivala IZIS, ki ga je organiziralo 
Kulturno izobraževalno društvo PiNA. 

Festival IZIS umetniško 
združil Libertas in Bastion

Tradicionalna prireditev in razstava s pri-
kazom inovativnih, mednarodno priznanih 
avdiovizualnih in novomedijskih umetnosti je 
tudi na letošnjem desetem festivalu IZIS nav-
dušila številne ljubitelje kulture in umetnosti. 
Obiskovalke in obiskovalci so si v kulturnem 
stičišču Libertas lahko ogledali intermedijska 
dela uveljavljenih slovenskih in tujih umetni-
kov. Performativni program z raziskovanjem 
prihodnosti zvočne večkanalne imersivne (re)
produkcije pa je potekal na novem prizorišču, 
v utrdbi Bastion.

»Osnovni element jubilejne, desete edicija Izisa 
je bila cev, tisto podolgovato in votlo, ki navadno 
na skritem skrbi za vsakršne dovode in odvode, 
ki bodisi v drobovjih naših bivališč in mest bodisi 
v naših telesih skrbi za to, da naša življenja kar 
se da gladko tečejo,« je ob predstavitvi letošnje 
edicije povedal Karlo Hmeljak.

gradbena in obnovitvena dela, zdaj 
pripravljamo vsebine za razstavo, ki 
bo zajemala obdobje od leta 1867, 
od nastanka Avstro-Ogrske, do leta 
2007, torej do sprejema evrske va-
lute v Sloveniji. Od novembra dalje 
bo obiskovalcem na voljo začasna 
razstava, ki bo nudila vpogled v ka-
snejšo celostno postavitev. Pripra-
va nove postavitve namreč zahteva 
obsežno delo delovne skupine in 
posodobitev muzeološkega kon-
cepta. Bomo pa sočasno s prenovo 
zbirke izvajali vse pedagoške aktiv-
nosti. 
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Libertas gostil razstavo Likovna 
ustvarjalnost v slovenski Istri

Kulturno stičišče Libertas je v poletnih dneh 
do konca avgusta gostilo pregledno razstavo 
ob 35. obletnici Galerije Insula na temo Likov-
na ustvarjalnost v slovenski Istri. Razstavljena 
so bila dela 61 profesionalnih likovnikov, ki so 
predstavili našo aktualno likovno produkcijo in 
avtorje, umetnike, člane polpretekle dobe, ki 
so v času delovanja Insule prispevali k likovni 
ustvarjalnosti na ozemlju slovenske Istre.

Galerija Insula praznuje v letu 2022 petintrideset let delo-
vanja. Galerija je pod upravo Društva likovnih umetnikov 
Insula v tem času občutno prispevala k promociji in uvelja-
vitvi likovnih umetnikov slovenske Istre. V izolskih prosto-
rih se je predstavilo več kot tisoč ustvarjalcev.

Društvo je obletnico že 
tradicionalno obeležilo z 
večjimi skupinskimi raz-
stavami. Tako so letos 
ob podpori Mestne obči-
ne Koper med junijem in 
avgustom pripravili pre-
gledno razstavo v nekda-
njem skladišču soli. 

Številni obiskovalci raz-
stave so bili nad razstav-
ljenimi deli in postavitvijo 
razstave navdušeni, saj je 
kustos Dejan Mehmedovič 
z umetniškim čutom dose-
gel realen prikaz zrcala do-
ločene kulturne dejavnosti 
v času in prostoru.

“Pri treningu košarke se 
bolečine pogosto pojavijo in 

takrat si vedno pomagam s 
protibolečinskimi obliži.”

GREGOR VRAČKO, KK IZOLA

naturamedica.siNa voljo v lekarnah in na spletni straniinfo: 035 630 022 | 040 214 620

PROTIBOLEČINSKI OBLIŽI 
S KANABIDIOLOM (CBD) ZA 

DOLGOTRAJNO OLAJŠANJE BOLEČIN.
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Mestna občina Koper bo v naslednjih letih v neposredni 
bližini mestnega središča in z možnostjo neposredne po-
vezave s Parkirno hišo Sonce na enem mestu dobila nov, 
sodoben zdravstveni center, ki bo občankam in občanom 
našega mesta in zaledja nudil celovito zdravstveno oskr-
bo. Zdravstveni center Koper bi na novi lokaciji začel de-
lovati predvidoma v prvi polovici leta 2027.

Zdravstveni center Koper bo 
izboljšal oskrbo občanov

Mestna občina Koper si 
bo za realizacijo projekta 
prizadevala pridobiti tudi 
dodatne vire financira-
nja, v prvi vrsti iz naslova 
državnega sofinanciranja 
naložb na primarni zdra-
vstveni ravni. Za projekt 
zdravstvenega centra je 
občina že izdelala pro-
gramsko preveritev in 
pripravila umestitev zdra-
vstvenih vsebin za potre-

be načrtovane gradnje, v 
kratkem bo z javnim nate-
čajem poiskala še strokov-
no najprimernejše rešitve 
objekta. 

Predvidoma bi obči-
na center začela graditi v 
drugi polovici leta 2024 in 
dela zaključila do konca 
leta 2026, kar pomeni, da 
bi zdravstveni center začel 
delovati v prvi polovici leta 
2027.

Gradnja doma po fazah
Gradnja bo dvofazna. Prva faza bo namenjena umestitvi 
dejavnosti, ki se izvajajo v objektu na Dellavallejevi ulici 
3 in dejavnosti Zdravstvenega doma (ZD) Koper Olmo, 
ki se izvajajo na naslovu Cesta na Markovec 1. Preostale 
dejavnosti ZD Koper se bodo še naprej izvajale na dose-
danjih lokacijah in se bodo v novogradnjo umeščale v 
naslednji fazi.

V zdravstvenem centru bodo poleg prostorov za upravo 
in administracijo umeščeni še ambulante splošne in dru-
žinske medicine, zdravstveno varstvo predšolskih otrok 
in mladine, diabetični dispanzer, laboratorijska diagno-
stika, zobozdravstvena služba, sterilizacija, covid točka 
in lekarna z upravo.

Lokacijo so člani Društva Drugi dom Istra izbrali skupaj s Svetom invalidov 
Mestne občine Koper, Zvezo društev gibalno oviranih – Društvo delovnih 
invalidov Koper, Društvom Sožitje, Društvom paraplegikov Istre in Krasa 
ter upravljavcem kopališča Marjetico Koper.

Dolgoletna želja, da bi morje približali tudi posameznikom, ki se morajo na svoji življenjski poti prepogosto soočati s previ-
sokimi ovirami, se je v letošnjem poletju uresničila. 

Morje približali gibalno oviranim 

Mestna občina Koper je na plaži 
v Žusterni namestila posebno dvi-
galo, ki gibalno oviranim omogoča 
varen in enostaven vstop ter izstop 
iz vode, za lažji dostop do njega pa 
je postavila še premično klančino. 
S tem je plaža v Žusterni postala 
prvo kopališče na slovenski obali, ki 
ohladitev v morju v vročih poletnih 

dneh omogoča tudi gibalno ovira-
nim osebam.

Da bi bilo preživljanje časa na pla-
ži še prijetnejše, je občina postavila 
tudi posebej prilagojene ležalnike s 
senčniki in veliko kabino s klopcami, 
kjer se bodo gibalno ovirane osebe 
skupaj s spremljevalci lahko preob-
lekle. 



www.ekopercapodistria.si
šport

Oktober 2022 47

Vrhunska slovenska kajakašica na mirnih vodah Koprčanka Anja Osterman, 
članica Kajak kanu kluba Adria Ankaran, je s številnimi uspehi v letošnji sezo-
ni dokazala, da sodi med najboljše kajakašice na mirnih vodah.

Sanjska sezona za 
koprsko kajakašico

Koprčan evropski prvak 
v olimpijskem kajtu

»Ta sezona je bila zame res 
nekaj posebnega in še sama komaj 
dojemam, kaj vse sem dosegla. Od-
veslala sem devet tekem in osvojila 
sedem medalj. Z enimi rezultati sem 
zadovoljna, a na določenih tekmah 

Koprski kajtar Toni Vodišek 
je v prvih dneh meseca oktobra 
osvojil zlato medaljo na odprtem 
evropskem prvenstvu formule kite 
v grškem Nafaktosu. Z osvojitvijo 
evropskega naslova je Koprčan na-
dgradil drugo mesto na evropskem 
prvenstvu 2019 in dokazal, da sodi 
v svetovni vrh razreda, ki bo svoj 
krst doživel na jadralnem programu 

bi lahko pokazala več. Največ mi 
pomeni medalja s svetovnega pr-
venstva, saj sem v Kanadi, odkar 
nadaljujem samostojno pot, prive-
slala do svojega največjega uspeha 
v karieri doslej. V napetem finalu 
kajakašic na 200 metrov sem na 
svetovnem prvenstvu le za sekundo 
zaostala za najboljšo sprinterko za-
dnjih let Novozelandko Liso Carrin-
gton,« nam je razkrila Ostermanova 
in dodala: »Vedno želim veslati na 
polno in skušam doseči najboljši čas 

olimpijskih iger v Parizu 2024.
»Pred tremi leti smo bili na 

evropskem prvenstvu drugi, zdaj 
prvi. Zelo sem bil vesel takrat in 
zelo sem vesel zdaj,« je po osvojitvi 
naslova povedal Vodišek in dodal: 
»Po operaciji ramena se mi forma 
dviguje. Z ekipo se intenzivno pri-
pravljamo na olimpijske igre v Pari-
zu 2024.«

in mesto, tako so tudi vizija in cilji za 
naprej jasni. Grem korak za kora-
kom, tako bom vse moči usmerila v 
intenzivno delo, da v prihodnji sezo-
ni na tekmovanjih dosežem številne 
uspehe, obenem pa na svetovnem 
prvenstvu izpolnim kvoto za nastop 
na poletnih olimpijskih igrah v Pari-
zu 2024.«

Morje odličij
Anja je sezono začela z zmagama 
in srebrom na tekmah svetovnega 
pokala, osvojila srebro na svetov-
nem prvenstvu v Kanadi, nato v 
avgustovskih dneh srebro in bron 
na evropskem prvenstvu v Nemči-
ji, za konec pa tekmovalno sezono 
2022 sklenila v šampionskem slo-
gu z zmago med kajakašicami na 
posebnem tekmovanju v sprintu 
na mirnih vodah, ki so ga pripravili 
na reki Oklahoma v Oklahoma Ci-
tyju v ZDA.
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Zlata medalja v moški konkurenci in srebrna v ženski, tri tisoč 
navijačev v polfinalu tekme svetovnega pokala v težavnostnem 
plezanju ter vsaj še enkrat toliko v finalu so jasen pokazatelj, da je 
plezanje Slovencem zlezlo globoko pod kožo. 

Utrinki svetovnega 
pokala v športnem 
plezanju

Toliko navijačev, kot 
se je 2. in 3. septembra 
zbralo pod novo impo-
zantno zunanjo plezalno 
steno v Kopru, ni bilo še 
nikoli na nobeni tekmi v 
plezanju v naši državi. V 
dveh dneh si je tekmo-
vanje ogledalo več kot 
10.000 odlično razpo-
loženih obiskovalcev, ki 
so plezalce vodili proti 
vrhu in ustvarili izjemno 
vzdušje. 

Mednarodna zve-
za za športno plezanje 
(IFSC) je po 25 letih or-
ganizacijo slovenskega 
tekmovanja za svetovni 
pokal v težavnostnem 
plezanju zaupala Kopru, 
kjer je z naložbeno po-
močjo Mestne občine 

Koper zrasel nov sodobni plezal-
ni center. »Organizacija pokala je 
bila nadvse zahtevna, priprave so 
se začele že skoraj eno leto prej. 
Prvič po 25 letih se je tekma sve-
tovnega pokala preselila iz dvora-
ne na prosto, kar pomeni, da je 
bila izvedba pokala v veliki meri 
odvisna od vremenskih razmer in 
občutljivosti terena,« je povedal 
vodja koprskega organizacijskega 
odbora Patrik Peroša. »Svetovni 
pokal je bila tudi odlična prilož-
nost, da se nova zunanja stena v 
najlepši luči pokaže domači javno-
sti in svetu. Mestna občina Koper 
se lahko pohvali še s številnimi 
naravnimi plezalnimi stenami ob 
Kraškem robu, z novo pridobitvijo 
pa se bo zagotovo razcvetel ple-
zalni turizem skozi celo sezono,« 
je še dodal. 

Slovenski plezalci imajo zdaj na enem mestu 
vso infrastrukturo za treniranje vseh treh ple-
zalnih disciplin – balvani v dvorani, stena za 
hitrostno in težavnostno plezanje pa na pros-
tem, na novi zunanji steni, ki jo je Mestna ob-
čina Koper uradno odprla natanko teden dni 
pred kvalifikacijami. 

Luka Potočar s prvim mestom v težav-
nosti poskrbel za največji uspeh v svoji 
športni karieri
Luka Potočar je pred domačim občinstvom 
pokazal svojo odlično formo in na tekmi 
svetovnega pokala v težavnosti osvojil 
svojo prvo zlato medaljo. »Odlično sem se 
počutil v Kopru in pred toliko obiskoval-
ci je bilo res neverjetno tekmovati. Dobro 
sem se počutil v kvalifikacijah, kasneje v 
polfinalu in tudi pred finalno tekmo ni bilo 
prevelike treme. Res sem vesel, da imamo 
v Sloveniji takšno tekmo,« je povedal. 
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V Kopru vsi trije dobitniki 
medalj evropskega 
prvenstva

Javnost je lahko prvi 
utrip svetovnega pokala 
v športnem plezanju za-
čutila že 2. septembra, ko 
je v kvalifikacijah tekmo-
valo kar 17 članov sloven-
ske reprezentance, devet 
v ženski in osem v moš-
ki konkurenci. Na finalni 
tekmi so nastopili vsi trije 
slovenski branilci kolajn 

z evropskega prvenstva 
v Münchnu, in sicer Janja 
Garnbret, Mia Krampl in 
Luka Potočar.

Tekma svetovnega 
pokala v športnem ple-
zanju se v Koper vrača že 
naslednje leto v podob-
nem terminu. 

Janja Garnbret tik pod vrhom
Triindvajsetletna Korošica, vzornica številnih otrok, 
ki je v zadnjih letih brez dvoma najbolj dominantna 
plezalka, je na koprski finalni tekmi morala priznati 
premoč tekmice in se zadovoljiti z drugim mestom. 

Aktualni evropski podprvak v težavnostnem pleza-
nju 20-letni Luka Potočar je na tekmi svetovnega po-
kala v težavnostnem plezanju v Kopru z višino 30+ 
osvojil svojo prvo zlato medaljo. Na drugo mesto se 
je uvrstil Švicar Sascha Lehmann, na tretje pa Ne-
mec Yannick Flohe.
Aktualna evropska prvakinja v težavnosti, balvanih 
in kombinaciji 23-letna Janja Garnbret je v Kopru 
osvojila srebrno medaljo. Prvo mesto si je priplezala 
Japonka Ai Mori, tretje mesto pa je šlo v roke Ameri-
čanki Brooke Raboutou.
»Rezultati naših športnikov so čudovita pika na i 
uspešni organizaciji svetovnega pokala v Kopru. 
Številni navijači so ustvarili nepopisno vzdušje in 
tekmovalce pognali proti vrhu,« je po koncu tekme 
povedal generalni sekretar Planinske zveze Sloveni-
je Damjan Omerzu.

Luka Fonda, vodja centra Plus Climbing Koper in eden 
od trenerjev slovenske reprezentance v športnem 
plezanju, je novo infrastrukturo v Kopru označil za 
športnoplezalno Planico.

Koprčanka ubranila 
naslov svetovne prvakinje

Slovenska potapljačica na 
vdih Koprčanka Alenka Artnik je 
na svetovnem prvenstvu CMAS v 
Kasu v Turčiji v začetku oktobra 
osvojila naslov svetovne prvakinje 
v potopu s konstantno obtežitvijo 
z monoplavutjo. Za ubranitev na-
slova prvakinje – najboljša je bila 
že leta 2019 na prvenstvu v Rotanu 
je 40-letna Artnikova potrebovala 
116 metrov.

»S potopom na 116 metrov 
sem na svetovnem prvenstvu v 
Turčiji osvojila prvo mesto in ubra-
nila naslov svetovne prvakinje. 
Presrečna sem,« je na svojih splet-
nih straneh takoj po odlično izpelja-
nem potopu zapisala slovenska po-
tapljačica, ki je sicer tudi svetovna 
rekorderka v tej disciplini. Artnikova 
je namreč lani julija na Bahamih se 
spustila do osupljivih 122 metrov.
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La storia del Folkest
Il Folkest nasce nel 1979 a San 
Daniele del Friuli con il nome di 
“Feste di Chienti” che ha come filo 
conduttore la cultura delle mino-
ranze etniche in Europa. Nel 1983 
diventa “Suoni e tradizioni” e nel 
1984 definitivamente Folkest. È 
una rassegna in grado di abbat-
tere i confini geografici, etnici e 
linguistici perché si snoda in più 
Paesi - in Slovenia dal 1992 che ha 
come base la città di Capodistria, 
il centro storico in particolare. Etno banda Poseben gušt, Folkest 2022 a Capodistria

Folkest a Capodistria, 30 anni di successi

detto che abbiamo sempre aperto 
le porte anche a cantanti e gruppi 
meno noti, ma validi e meritevoli 
di attenzione. Complessivamente 
si tratta di una sfida non indiffe-
rente perché ha affrontato pure 
dei momenti difficili – è normale 
per i concerti dai nomi di fama in-
ternazionale, ma li abbiamo supe-
rati guadagnando in tanto affetto 
da parte del pubblico, in apprezza-
menti della critica e dei musicisti 
stessi” – ha ribadito Roberto Co-
lussi dell’AIAS, l’associazione di Ca-

L’edizione del 2022 
è per Capodistria parti-
colarmente significativa 
perché la collaborazione 
con il Folkest festeggia il 
XXX anniversario. “Joan 
Baez, Joe Cocker, i No-
madi, Roberto Vecchioni, 
Ron, Goran Bregovič…
sono alcuni dei grandi 
nomi che abbiamo avuto 
il privilegio e la possibi-
lità di ospitare nella no-
stra kermesse. Va però 

podistria che organizza il Folkest 
in Slovenia. “Un’idea nata per caso, 
dopo che nel ’91 -causa la guerra- 
erano finiti gli Incontri capodistria-
ni. Siamo rimasti in contatto con 
alcuni artisti del Friuli Venezia Giu-
lia e gli organizzatori del Folkest 
(che lì già esisteva) – tutti abbiamo 
ritenuto importante valorizzare i 
ponti di amicizia e cultura, per la 
comunità italiana di aprirsi quanto 
più alla maggioranza. 

Va però specificato che tutto 
ciò non sarebbe stato possibile 
senza il supporto finanziario del-
la CAN, del Comune di Capodi-
stria, del Ministero della Cultura, 
dell’impegno di Fulvio Richter, pre-
sidente della CAN di Capodistria 
e di Alberto Scheriani, presidente 
della CAN Costiera. Un ruolo im-
portante viene svolto dai media 
partner, tra cui TV Capodistria che 
ci è sempre stata fedele dando 

Tra in tanti eventi culturali di lu-
stro sostenuti dalla Comunità 
Autogestita per la Nazionalità 
Italiana (CAN) di Capodistria è il 
Folkest – il Festival internazionale 
di musica etnica e nuove tendenze 
con una eccezionale particolarità: 
si svolge in quattro Paesi - Italia, 
Slovenia, Croazia e Austria.

Piero Pocecco, Folkest 2022 a Capodistria
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pretati in chiave chanson. “Emozio-
ni istriane” è stato invece il concer-
to di Piero Pocecco, ex bassista e 
voce dei Faraoni (notissimo gruppo 
nell’allora Jugoslavia). “Emozioni 
istriane” nel vero senso della paro-
la perché per l’occasione Pocecco 
ha presentato il suo ultimo CD “Te 
penso” – una raccolta di brani di 
vari autori istriani cantati per la 
prima volta in dialetto istroveneto, 
gradite in particolare dagli appar-
tenenti alla Comunità Nazionale 
Italiana perché lingua dell’identità, 
tra l’altro patrimonio immateriale 
culturale della Repubblica di Slove-
nia dal 2021. Travolgente il trom-
bettista Roy Paci che alle sonorità 

della sua Sicilia apporta melodie di 
tanti altri Paesi, mentre gli Aretu-
ska, carismatici anch’essi, arricchi-
scono questa ventata di freschez-
za. E ventata di freschezza c’è stata 
grazie all’allegra partecipazione 
del pubblico e alla bellissima cor-
nice: la Taverna, l’ex magazzino del 
sale, che ha ospitato i tre appun-
tamenti di Capodistria del Folkest 
2022. “Progetti per il futuro? È an-
cora troppo presto per fare pro-
grammazioni concrete -risponde 
Colussi- ma ci incoraggia il fatto, 
che dopo due anni dai tanti limiti e 
incognite causa la pandemia, il no-
stro festival è riuscito a mantenere 
la continuità.”

visibilità al Folkest in un contesto 
più ampio. Altrettanto significativa 
è l’ottima cooperazione con i colle-
ghi in Italia – sono grandi profes-
sionisti, che ci hanno dato piena 
autonomia e fiducia nelle nostre 
scelte. Infatti non siamo una sem-
plice filiale, ma un soggetto auto-
nomo” – ha aggiunto Colussi, che 
cura l’organizzazione assieme a 
Sara Colussi e Sergio Settomini. 

Tre sono stati gli appunta-
menti a Capodistria per l’edizione 
2022, in ordine cronologico: l’Etno 
banda Poseben gušt originari dal-
la zona di Novo Mesto, seguiti dal 
piranese Piero Pocecco e infine il 
siciliano Roy Paci affiancato dagli 
Aretuska. L’Etno banda Poseben 
gušt si ispira alle musiche di Iztok 
Mlakar, con temi che spaziano 
dall’amore sino alla politica inter-

Roy Paci & Aretuska, Folkest 2022 a Capodistria

Joe Cocker, Folkest a Capodistria nel 2000
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Poletno pustovanje v Dekanih
V Dekanih v avgustovskih dneh organizirajo 
tradicionalni prireditvi Guoštovca in Šagra v 
maškarah. Turistično društvo Dekani je tudi 
letos pripravilo bogat program, poln zabave 
in norčij za vse okuse. Povorko mask po va-
ških ulicah si je ogledala koprska podžupanja 
Jasna Softić. 

V Smokvici obudili Šagro kur en bot
Društvo za vsestranski razvoj vasi Smokvica Figaruola je 
letos po enajstih letih obudilo prireditev Šagra kur en bot, 
ki je v majhno istrsko vas pripeljala številne ljubitelje istr-
ske glasbe in avtentičnega istrskega ambienta. Prireditve 
se je udeležil župan Aleš Bržan, ki je pozdravil številne lju-
bitelje istrske kulturne dediščine. 

Tespisov voz navdušil v Muzejskem parku
V Muzejskem parku so na svoj račun prišli vsi ljubitelji operne 
glasbe. Videmsko društvo Società Filarmonia je julija izvedlo ne-
pozaben koncert opernih arij Non ti scordar di me, s katerim so 
pred množico obiskovalcev obeležili 100. obletnico rojstva ita-
lijanskega pesnika, pisatelja in režiserja Piera Paola Pasolinija. 
Opernim arijam je prisluhnila koprska podžupanja Olga Franca.

Kulturni sij na Verdijevi ulici
Gledališče Koper, Študentska organizacija UP in KŠOK so v 
sklopu julijskega Primorskega poletnega festivala s skupni-
mi močmi pripravili tretji festival PPF Mladi, ki je z bogatim 
programom popestril poletno dogajanje v mestu. Ob tej 
priložnosti je župan Aleš Bržan mladim ustvarjalcem za ne-
kaj dni simbolično predal ključ Verdijeve ulice.

Ohranjanje pomena kubejske utrdbe
Kubed se že tradicionalno vsako poletje za dva dneva vrne 
v srednjeveški čas. Društvo Skala Kubed je organiziralo 
Srednjeveške dneve v Kubedu in s tem pred množico obi-
skovalcev obudilo dogajanje 16. stoletja, ko je kubejska 
utrdba imela odločilno vlogo pri obrambi mesta Koper. 
Prireditev pred gradom nad vasjo Kubed si je ogledala po-
džupanja Jasna Softić.

Oživela ulica združila vse generacije
Po dveh letih zatišja se je v organizaciji Klub študentov 
občine Koper vrnila priljubljena poletna prireditev Ožive-
la ulica. Kidričevo ulico so ob morju obiskovalcev napol-
nile stojnice, na katerih so se predstavili posamezniki in 
društva. Letošnja izvedba prireditve je navdušila vse, saj 
je ob osrednji Kidričevi ulici na poseben način oživila šte-
vilne koprske mestne trge in ulice.
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Župan podelil priznanja najuspešnejšim devetošolcem
V lanskem šolskem letu se je med najuspešnejše osnovno-
šolke in osnovnošolce zapisalo kar 94 devetošolk in deve-
tošolcev, ki prihajajo iz vseh enajstih koprskih osnovnih šol. 
Konec junija jih je na razgledni ploščadi v Marezigah sprejel 
župan Aleš Bržan in jim izročil posebna priznanja ter se zah-
valil staršem, učiteljem in ravnateljem, ki so prav tako zaslu-
žni za njihove dosežke.

Stoječe ovacije ob primorskem prazniku
Portoroški Avditorij je gostil državno proslavo ob 75. 
obletnici vrnitve Primorske k matični domovini, s kate-
ro so obeležili ponos in povezanost Primork in Primor-
cev. Na odru Amfiteatra Portorož so se zvrstili številni 
primorski umetniki in umetnice ter se s kulturnim pro-
gramom poklonili nedavno preminulemu tržaškemu 
pisatelju Borisu Pahorju. Proslave se je udeležil koprski 
podžupan Janez Starman s soprogo.

Trideset let koprske knjigarne in založbe Libris
Knjigarna in založba Libris letos obeležuje trideset let de-
lovanja. Knjigarna je med občankami in občani postala si-
nonim za dobro knjigarno, v kateri lahko obiskovalci poleg 
knjig dobijo tudi izčrpne informacije, prisluhnejo avtorjem 
in drugim kulturnim ustvarjalcem. Jubilej so obeležili s prire-
ditvijo Svet v morju besed v dvorani sv. Frančiška. Dogodka 
sta se udeležila podžupan MOK Mario Steffè in Vesna Pajić, 
svetovalka župana za kulturo in mednarodne odnose.

Priznanja za 62 najuspešnejših maturantov 
Najuspešnejši dijaki, ki so v letu 2022 zrelostni izpit opravili z odliko, 
prihajajo iz štirih koprskih srednjih šol in Ljudske univerze. Naju-
spešnejših dijakov in dijakinj je bilo letos 62, med katerimi se jih 
lahko kar 32 pohvali, da so maturo opravili z odliko, trije so presegli 
prag 30 in več točk ter postali zlati maturanti, osem dijakov je z 
odliko opravilo poklicno maturo, 19 pa zaključni izpit. Župan Aleš 
Bržan jim je za odličen uspeh na maturi podelil posebna priznanja 
in jim zaželel veliko uspeha na nadaljnji, samostojnejši poti.

Župan v vlogi tekača
Konec meseca septembra Slovenija obeležuje dan slo-
venskega športa. Ob tej priložnosti je Športna zveza 
Koper v sodelovanju s koprskimi športnimi društvi in 
Mestno občino Koper na atletskem stadionu ŠRC Boni-
fika organizirala osrednji športni dogodek Koprski šport 
na dlani. Osrednjega dogodka, predsednikovega teka na 
atletskem stadionu se je udeležilo 700 učencev osnovnih 
šol iz Mestne občine Koper. 

Evropski teden mobilnosti povezal številne občine
Evropski teden mobilnosti je v septembru povezal več kot 90 sloven-
skih občin v prizadevanju za človeku in okolju prijaznejše načine mo-
bilnosti. Najbolj razširjena kampanja na področju trajnostne mobil-
nosti je letos potekala pod sloganom Trajnostno povezani. V koprski 
Taverni so se predstavila društva, ki delujejo na področju trajnostne 
mobilnosti, varovanja okolja in zdravja. Dogodka se je udeležila 
koprska podžupanja Jasna Softić. 



www.ekopercapodistria.si
jesenski horoskop pripravila Heidi Olenik

Oktober 2022 54

ov
en

ra
k

te
ht

ni
ca

ko
zo

ro
g

dv
oj

čk
a

de
vi

ca
st

re
le

c
ri

bi

bi
k

le
v

šk
or

pi
jo

n
vo

dn
ar

Svojih načrtov do zadnjega ne boste 
razkrili, do takrat pa se boste intenzivno 
pripravljali na osebno spremembo. Z be-
sedami boste tako spretni, kot niste bili 
še nikoli. Pomagale vam bodo vse življenj-
ske izkušnje, ki ste si jih do zdaj nabrali. 
Pred vami je nekaj dinamičnih mesecev, 
ko boste spoznali tudi več novih oseb. V 
ljubezni boste dvignili svoj standard in 
dali jasno vedeti, česa ne sprejemate več. 
Od druge polovice novembra dalje boste 
nekaj začeli popolnoma znova.

Uresničevali boste nove sanje in s tem 
bodo povezani tudi novi stroški. Od kon-
ca oktobra do polovice novembra se od-
ločajte premišljeno. Zaletave odločitve bi 
vas lahko drago stale. V ljubezni bo več 
obveznosti kot radosti, vendar iz tega 
ne boste delali drame. Jasno vam bo, da 
so določene stvari pač nujne in se jih je 
treba lotiti čim prej. Nekdo, ki ima veliko 
znanja, vam bo pripravljen pomagati in 
ga deliti z vami.

Če se boste do bližnjih obnašali egoistično 
in ne boste upoštevali njihovih potreb, se 
vam to lahko maščuje. Nekoga bolj potre-
bujete vi kot on ali ona vas, zato se skušajte 
obnašati temu primerno. Na poslovnem 
področju se včasih ne bo vedelo, kdo pije 
in kdo plača, ali pa vam bodo dane obljube, 
ki imajo kratek rok trajanja. V naslednjih 
mesecih si boste naredili veliko uslugo, če 
boste tu in tam samo molčali, brez polemi-
ziranja. Oktober bo zanimiv za nove ljubez-
ni, čeprav bodo lahko le kratkotrajne.

V tem času se boste naučili ogromno no-
vih stvari, predvsem o človeški psihi. Imeli 
boste opravka z zelo različnimi in tudi 
posebnimi osebami. Imeli boste tudi pri-
ložnost, da jih vidite, ko so najbolj ranljivi 
ali brezkompromisni. Skušajte biti na dis-
tanci z osebami, ob katerih se ne počutite 
dobro. Umik pred zunanjim svetom bo 
večkrat balzam za vašo dušo. Iskali boste 
odgovore na pomembna in globoka vpra-
šanja. Razodetja bodo lahko osupljiva.

Znašli se boste sredi vrtinca dogajanj, 
ko bo treba usklajevati želje in potrebe 
različnih interesnih skupin. Na ogromno 
stvari sploh ne boste imeli vpliva, zato 
se potrudite pozitivno pristopiti vsaj do 
tistih stvari, o katerih lahko odločate. Za 
domače boste imeli manj časa, kot bi že-
leli, od druge polovice novembra dalje 
pa boste v ljubezni in na splošno lahko 
bolj zadovoljni. Na finančnem področju 
lahko pride do zanimivega dogovora.

Presenečenja bodo na dnevnem redu. 
Sodelovati boste morali tudi z osebami, ki 
jim ne zaupate, ali pa s takimi, ki se bodo 
kasneje izkazale slabše, kot ste jih ocenili. 
V začetku oktobra se bodo dogajale spod-
budne stvari, zato ta čas izkoristite za vse, 
kar je za vas pomembno. Novembra vas 
čaka nekaj verbalnih konfliktov, ki bodo 
sami sebi namen, a vam bodo jemali veliko 
energije. Redno vzdržujte fizično kondicijo 
in pazite na svoje zdravje. V začetku de-
cembra se vam bodo porodile dobre ideje.

Treba se bo ukvarjati tudi s stvarmi, ki so 
vam manj ljube, a so nujne. Vsakodnevno 
dogajanje bo vse prej kot rutinsko. Čaka 
vas ogromno dogajanja, zmede in nuje po 
spremembi načrtov. Ključna bo sposob-
nost lucidnega razmišljanja in sprejemanja 
hitrih odločitev. Bolj ko boste neodločni, 
slabše bo. Ne kupujte si časa z molkom, 
ampak vodo na svoj mlin speljite z deja-
nji. V ljubezni bodo stvari enostavnejše od 
druge polovice novembra dalje. Pred tem 
so možne situacije, ki jih bo težko razumeti.

Spremembe bodo stalnica letošnje jese-
ni in dogajale se bodo stvari, ki vas bodo 
silile v globoko osebno preobrazbo. Na 
ljubezenskem področju si nečesa še 
sami ne boste upali priznati. V teku bodo 
intenzivne stvari, pred katerimi se ne bo 
možno umakniti. Okrog 10. novembra 
se bo zgodilo nekaj nepričakovanega, 
kar vas lahko pusti brez besed. Več bo 
stroškov, vendar boste tudi živeli bolj na 
polno. Umetniško izražanje vas bo not-
ranje bogatilo.

Na partnerskem področju boste sre-
di razburkanih valov. Zadeve ne bodo 
niti predvidljive niti umirjene, tako da 
boste spoznavali nove plati sebe in 
drugih. Vse v povezavi z domom ali ne-
premičninami se bo odvijalo počasneje 
od načrtovanega. Oktobra boste nekaj 
izgubili, novembra se šele zavedali, kaj 
se je dogajalo, decembra pa začeli pos-
tavljati nove temelje za prihodnost.

Prejeli boste zanimivo ponudbo, o kateri 
se vam bo splačalo dobro razmisliti. Naj 
ne ostane le pri besedah, ampak se čim 
prej dogovorite, da se zadeva formalizi-
ra. Odločali se boste po svoji vesti, kakor 
veste, da je prav. Vodila vas bodo močna 
etična načela in od njih ne boste prip-
ravljeni odstopiti. Bližnji bodo občudo-
vali vašo držo in vas podpirali. Pazite na 
zdravje in vselej zaprosite tudi za drugo 
ali tretje mnenje. Obstaja večja verje-
tnost za napačne diagnoze.

Na finančnem področju boste zelo ve-
likodušni, stroški bodo povezani tudi z 
drugimi ali s stvarmi, ki jih običajno ne bi 
kupovali. Na ljubezenskem področju bo 
prišlo do nekaj neobičajnih soočenj. Če 
želite narediti nekaj dobrega, morate v 
svoje načrte vključiti tudi najmlajše. Dob-
ro se boste razumeli z vsemi, ki imajo 
inovativni način razmišljanja. Dolgoveze-
nje in govorjenje v prazno vam bo jema-
lo ogromno energije. Od konca oktobra 
do konca novembra bodite diplomatski.

Spremembe morajo najprej nasta-
ti znotraj vas, šele potem se bo začel 
spreminjati svet okrog vas. Ne zanašajte 
se na dobro voljo drugih, ampak nekaj 
vzemite v svoje roke. Novembra boste 
s svojimi dejanji presenečali okolico in v 
določeni meri tudi sebe. Spoznali boste, 
da je bilo nekaj, v kar ste verjeli, velika 
samoprevara. Temu primerno se boste 
odzvali in ravnali naprej. V prvi polovici 
novembra bo aktualno presenetljivo lju-
bezensko dogajanje.
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GESLO JE
OZNAČENO

Z BARVO
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VINKO
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DEL
VELIKEGA
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ROZMAN

STAREJŠI
AMERIŠKI

PEVEC
(PAT)

Nagradna križanka

Pravilno izpolnjeno geslo junijske križanke je Muzejski 
park. Izmed vseh prispelih dopisnic smo izžrebali pet 
nagrajencev (Ketrin Škrlj iz Pobegov, Emilijano Cergol 
iz Kopra, Nevio Švab iz Šmarij, Evo Zlatar iz Gračišča in 
Angelco Grdina s Škofij), ki bodo po pošti prejeli priročno 
nakupovalno torbo iz jute. V tokratni številki časopisa 
bomo med vsemi prispelimi in pravilno izpolnjenimi 
gesli križanke izžrebali pet nagrajencev, ki bodo prejeli 
knjigo Zakaj molčiš, Hava?, avtorice Selme Skenderović. 
Nagrajence bomo objavili v prihodnji številki in jih 
obvestili po pošti. Pravilno izpolnjeno geslo križanke nam 
na dopisnici pošljite do 25. novembra na naslov Mestna 
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper s pripisom »za 
nagradno križanko«. 031 665 892 fitnesmanija@gmail.com

fitmania.net

DOBROIMETJA
10€

Kuponi se med seboj ne seštevajo in velja en kupon na enega uporabnika.

MASAŽA
FITNES

SKUPINSKE VADBE
OSEBNO TRENERSTVO

Velja do 31.12.2022.

Kuponi se med seboj ne seštevajo in velja en kupon na enega uporabnika.

mare-optimum.si

+386 41 508 233 info@mare-optimum.si

NAVTIČNI TEČAJI DOBROIMETJA
25€



Parkirna hiša Sonce

Trietažna pakirna hiša Sonce bo s 462 parkirnimi 
mesti uporabnikom omogočila ugodnejše 
parkiranje ob vhodu v mestno jedro.

Odprtje bo v četrtek, 
17. novembra.

Nova mestna tržnica 

Nadkrita mestna tržnica bo nudila boljše pogoje 
za delo branjevk in branjevcev ter postala kraj 
za srečevanje, druženje in spoznavanje ljudi, 
značaja našega mesta in podeželja.

Odprtje bo v soboto, 
12. novembra.

Garage Sonce

Il garage Sonce, con tre piani e 462 posti 
macchina, offrirà agli utenti il parcheggio più 
economico alle porte del centro storico.

L’apertura si terrà giovedì, 
17 novembre.

Nuovo mercato cittadino 

Il mercato coperto offrirà migliori condizioni di 
lavoro e diventerà un luogo di incontro, dove 
poter conoscere nuove persone, il carattere 
della nostra città e dell’entroterra.

L’apertura si terrà sabato, 
12 novembre.
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