
TRAJNOSTNO POROČILO 2021

MISLIMO IN DELAMO ZELENO

Ker se zavedamo odgovornosti, da zanamcem prepustimo ohranjeno okolje in blaginjo, 
smo pri Mestni občini Koper pristopili k spodbujanju zelene miselnosti in zelenega turiz-
ma. Želimo, da turisti, ki prihajajo v Koper – v mesto in na podeželje, začutijo in zaživijo 
naša zelena prizadevanja. 



V Mestni občini Koper spodbujamo zeleno miselnost in zelen turizem, saj se zavedamo odgovo-
rnosti, da zanamcem prepustimo ohranjeno okolje in blaginjo. Želimo, da turisti, ki prihajajo v Ko-
per – v mesto in na podeželje, začutijo in zaživijo naša zelena prizadevanja. V obdobju 2018–2021 
smo tako izvajali številne in zelo različne ukrepe in aktivnosti.

01 IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA 
Mestna občina Koper preko projekta Slovenia Green Destination spodbuja organizatorje prireditev k pre-
hodu v zeleno gospodarstvo ter trajnostno upravljanje z viri, zato organizira tematska izobraževanja za 
turistične vodnike, organizatorje prireditev, turistična društva, gostince ter ostale turistične akterje: 
KODEKS ZA TRAJNOSTNO NARAVNANE TURISTIČNE VODNIKE
Namenjen je predvsem lokalnim turističnim vodnikom, ki so navadno prvi in pogosto edini stik obiskoval-
cev z lokalnim prebivalstvom ter močno vplivajo na ustvarjanje podob in mnenj v destinaciji. S kodeksom 
vzpostavljamo profesionalne standarde in skrbimo za dvig kakovosti dela lokalnih turističnih vodnikov. 
Upošteva sodobne trende v turizmu, trajnostno naravnani turizem. 
Predpisuje smernice za delovanje lokalnih turističnih vodnikov. 
Vzpodbuja zeleno usmeritev Kopra. 
Upošteva svetovne standarde za turistične vodnike.
Z uvajanjem trajnostnih meril v razpise Mestne občine Koper (programi, projekti, dogodki, gostinska de-
javnost), ponudnike spodbujamo k okolju prijaznejšem delovanju.

PRIREDITEV BREZ ODPADKOV
Delavnica, namenjena organizatorjem prireditev, je razsvetlila problematiko odpadkov na prireditvah in 
ponudila rešitve in odgovore. 
Udeleženci so pridobili vpogled v naslednje teme: 
Kako pripraviti okolju prijazno prireditev? 
Pitniki vode – na vsaki prireditvi 
Zero waste prireditev



ORGANIZACIJA TRAJNOSTNIH DOGODKOV

1. 
SLADKA ISTRA – prireditev z manj odpadki in dogodek z učinkom
Že vrsto let Sladka Istra - največji in najslajši festival sladic in sladkih izdelkov v Sloveniji pri izvedbi 
sodeluje z Marjetico Koper. Vse sodelujoče in obiskovalce vabimo k upoštevanju zaveze k bolj dosled-
nemu ločevanju odpadkov. Skupaj ekološko vzgajajmo, ozaveščamo in skrbimo za naš, eden in edini 
zeleno-modri planet. 
Festival Sladka Istra pa ni le dogodek z ekološko noto, temveč tudi dobrodelno, saj se vsako leto 
pridružujemo humanitarnim akcijam, s katero želimo otrokom in ostalim iz socialno šibkih družin po-
magati, da bi zaživeli bolje. 

2. DOGODEK - spoštovanje kulturne/naravne/nesnovne dediščine 

HOMO NA PLAC
Namen prireditve Homo na plac je oživeti stare običaje, popestriti dogajanje v mestnem jedru ter 
domačinom in obiskovalcem Kopra prikazati del istrske zgodovine.



02 TRAJNOSTNA M O B I L N O S T 

KOLESARSKE POTI
Preko izgradnje kolesarskih poti izboljšujemo var-
nost in dostopnost s kolesi do vseh pomembnih točk 
v mestu. Kolesarji imajo tako boljše pogoje za kole-
sarjenje, hkrati se na cesti počutijo bolj varno.

KOLO BUS in LADIJSKI PREVOZ
Med poletno turistično sezono je potnikom in kole-
sarjem na relaciji od Kopra do Krasa na voljo Kolo 
Bus - brezplačni avtobusni prevoz s prikolico z nos-
ilci za kolesa. Med obalnimi mesti, na krožni relaciji  
Ankaran – Koper – Izola – Piran pa je vzpostavljen 
brezplačni ladijski prevoz za obiskovalce in občane.  
Ladja je opremljena tudi z nosilci za kolesa. 

KOPALNI BUS
Novost v letu 2021 je kopalni bus, storitev za potni-
ke, ki lahko vsak dan brezplačno koristijo avtobusne 
prevoze med Koprom in Brkini.

KURJERCA – BREZPLAČNI PREVOZ V STAREM 
MESTNEM JEDRU
Po ulicah in trgih starega mestnega jedra Kopra 
se lahko občani in obiskovalci brezplačno peljejo s 
tremi manjšimi vozili na električni pogon – Kurjerca-
mi. Vstop in izstop je mogoč kjer koli, uporabniki la-
hko z dvigom roke Kurjerco ustavijo kar med vožnjo 
oziroma si prevoz zagotovijo s klicem. 



03 DOSTOPNOST, SKRB ZA LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI 

POKRAJINSKI MUZEJ PREDSTAVIL STOPNIŠČNI VZPENJALNIK ZA INVALIDE
 

V atriju Pokrajinskega muzeja so danes predstavili stopniščni vzpenjalnik oz. goseničarja, ki 
omogoča prevoz oseb na invalidskem vozičku po stopnicah in različnih pregradah. Gre za pomem-
bno pridobitev, s katero bodo lahko gibalno ovirane osebe obiskale vse javno dostopne prostore 
Pokrajinskega muzeja Koper, Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper in občinske uprave.
Prednost goseničarja je v tem, da invalidom omogoča večjo dostopnost oz. veliko prilagodljivost 
uporabe, saj ga je mogoče preprosto prestaviti na različne lokacije, poleg tega pa ne potrebuje 
posebne namestitve ali fiksne vgradnje v prostor, kar je prijazno tudi do nepremične kulturne 
dediščine. Goseničarja, ki  ga upravlja usposobljeni operater, poganja elektromotor na baterijo. 
Za njegovo uporabo se je treba pri institucijah, ki ga bodo uporabljale, najaviti najmanj 48 ur pred 
načrtovanim obiskom.

Predstavitve goseničarja v atriju koprskega muzeja se je udeležil tudi župan Mestne občine Koper 
Aleš Bržan, ki je izpostavil, da se na MOK zavedajo možnosti nadgradnje obstoječe infrastrukture 
za invalidne osebe ter da se veselijo pridobitve, ki osebam z omejeno mobilnostjo olajšujejo dost-
op do javnih objektov in površin, s tem pa tudi dostop do različnih, življenjsko potrebnih storitev: 
»Tehnološke inovacije so pomemben dejavnik, ki bistveno pripomorejo k lažjemu, predvsem pa 
bolj samostojnemu življenju gibalno oviranih. Ravno zato bo občina tudi v prihodnosti podpirala 
implementacijo čim večjega števila takšnih pripomočkov, ki soustvarjajo pogoje za njihovo neod-
visnost.«



S PRIPOMOČKI ZA SLABOVIDNE DO ENAKIH MOŽNOSTI V DRUŽBI

Študenti inkluzivne pedagogike Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem pod mentorstvom 
visokošolske učiteljice doc. dr. Aksinije Kermauner že vrsto let izdelujejo pripomočke, ki slepim 
in slabovidnim otrokom pomagajo pri kakovostnejši igri, branju in učenju. Na ta način otrokom 
omogočajo doseganje enakovrednih možnosti v družbi. 

Razstava tipnih slikanih, igrač, besedil za branje in drugih pripomočkov za otroke s posebnimi po-
trebami je rezultat dolgoletnega dela pri študijskem predmetu Metode dela s slepimi in slabovid-
nimi, ki ga poučuje doc. dr. Aksinija Kermauner. Mentorica študentov, ki so sodelovali pri izdelavi 
pripomočkov, je prepričana, da bi morala inkluzivna družba osebam s posebnimi potrebami za-
gotavljati dostopnost na vseh področjih, predvsem pa, da so posebnosti vrednote in različnosti 
osnova za rast in zrelost.

K zagotavljanju enake dostopnosti do znanja je pristopila tudi Osrednja knjižnica Srečka Vilhar-
ja Koper. Ta se v skrbi za uporabnike s posebnimi potrebami vse bolj povezuje s Pedagoško 
fakulteto, ki je v zadnjih letih naredila pomembne korake v tej smeri. Ob tej priložnosti so v kn-
jižnici napovedali izid publikacije – tipne slikanice, namenjene vsem otrokom z okvaro vida. Roč-
no izdelana slikanica, ki nastaja v sodelovanju Osrednje knjižnice Srečka Vilharja, Pedagoške 
fakultete Univerze na Primorskem, Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Koper ter Zavo-
da za prestajanje kazni zapora Koper, bo izšla v stotih izvodih.

»V knjižnici že vrsto let spodbujamo in podpiramo projekte, ki so vsekakor dodana vrednost naši 
skupnosti in širše. Pomembno je namreč, da se tudi slabovidni in slepi lahko popolnoma enako-
pravno vključujejo v vsakdanje življenje,« je svoje zadovoljstvo ob pomembnem prispevku v luči 
zagotavljanja enakih možnosti v družbi izrazil direktor Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper 
David Runco.



PROSTOFER VABI NOVE PROSTOVOLJNE VOZNIKE
 
Mestna občina Koper je s Prostoferjem, projektom brezplačnih prevozov za starejše, v poletnih 
mesecih še okrepila programe socialnega varstva, s katerimi starostnikom že vrsto let omogoča 
aktivno življenje v domačem okolju. S prvim novembrom bo občina obstoječemu vozilu, s katerim 
so v treh mesecih opravili skoraj 100 prevozov, dodala še eno. Zavod Zlata mreža, ki je snovalec 
projekta, zato vabi nove voznike prostovoljce, da se priključijo in tako v svojem prostem času 
pomagajo sočloveku.
Starejši imajo velike težave s prevozi, zlasti če živijo izven mestnih središč, kjer ni razvite av-
tobusne mreže. Taksi storitve so za številne prevelik strošek, ki si ga žal ne morejo privoščiti, 
zato tovrstnih prevozov ne uporabljajo. Z brezplačno storitvijo Prostofer je tako občina v poletnih 
mesecih želela izboljšati mobilnost starejših občank in občanov. Konec junija je koprski župan 
Aleš Bržan predal ključe prvega avtomobila, ki se mu bo novembra pridružilo še drugo. Prav zato 
Zavod Zlata mreža v svoje vrste vabi nove prostovoljne voznike, ki bodo del svojega prostega 
časa namenili starejšim. Prostovoljni voznik je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje 
(B-kategorija). Novi vozniki lahko prijavo za sodelovanje podajo na elektronski naslov zavoda 
Zlata Mreža info@zlata-mreza.si oziroma pokličejo na številko 069 995 511. Tako bodo lahko 
starejši, ki ne vozijo oziroma nimajo razvite socialne mreže in zato težje dostopajo do različnih 
storitev in opravkov, poleg tega pa imajo nižje mesečne dohodke in so prejemniki denarne so-
cialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, še naprej uporabljali storitev, ki jo lahko naročijo 
kar prek telefona. Ta jim sicer omogoča lažjo dostopnost do zdravnika, javnih storitev, trgovin in 
drugih nujnih opravkov.

V treh mesecih je 11 voznikov prostovoljcev opravilo skupno nekaj manj kot 100 prevozov, starejši 
občanke in občani so se največkrat odpeljali do zdravstvenih domov, Splošne bolnišnice Izola, 
Ortopedske bolnišnice Valdoltra in do ostalih zdravstvenih ustanov. Veliko prevozov so vozni-
ki opravili tudi do Dnevnega centra aktivnosti za starejše občane MOK, ob tem so si starejši 
privoščili prevoz do banke, upravne enote, Rdečega križa, trgovine, nekateri so obiskali svojce v 
domu starejših.

Brezplačno storitev prevoza lahko naročijo vsak dan, od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro, 
na brezplačni telefonski številki 080 10 10, vsaj tri dni pred želenim prevozom. V komunikacijskem 
centru zabeležijo podatke klicatelja, datum, uro in lokacijo prevoza ter o tem obvestijo prostovol-
jnega voznika.



04 BUTIČEN IN ZELEN KOPER

SANJSKO DOŽIVETJE V SOJU SVEČ 

Petzvezdično doživetje, ki združuje lepoto historičnega ambienta mestnega jedra Kopra, odlično 
kulinariko ter skrivnosti življenja v srednjem veku, pričara sanjsko popotovanje v preteklost.

Butično doživetje je namenjeno parom oziroma skupini do 4 ljudi, ki radi uživajo v intimnem vzduš-
ju.

Romantični pogled na Titov trg, Loggio in druge veličastne palače v bližini vzbudi edinstvene 
zgodbe iz preteklosti, 3-hodni ribji, mesni ali veganski meni z vinsko spremljavo, za katerega  
poskrbi lokalni ponudnik – koprska Gostilna pri Tinetu, pa pričara nepozabno gurmansko izkušnjo.



05 DELITVENA EKONOMIJA

ISTRSKI ZAJTRK
 
Istrski zajtrk je sestavljen izključno iz dobrot lokalnih kmetovalcev s slovenske Istre.
Vključeno v Istrski zajtrk 5 lokalnih doživetij s katerimi uporabnik spozna domačine, lokalne 
znamenitosti in doživeli nekaj NOVEGA!

06 SKRB ZA KULTURNO DEDIŠČINO

Koper je mesto, ki se zaveda, da se iz preteklosti gradi prihodnost. Zaveda se, da je bogata 
zgodovinska dediščina velika konkurenčna prednost mesta, predvsem pa tudi arhitekturni odraz 
njegovega podeželja. Tudi s pomočjo nepovratnih sredstev pridobljenih preko evropskih projektov 
skrbimo, da je naša pot v prihodnost trdna, s temelji na spoštljivem odnosu do svoje preteklosti.
S projekti smo ovrednotili v in prostor vrnili skrb ter znanje do UNESCO-ve priznane kulturne ded-
iščine suhozidne gradnje. V naravnem kamnu so že obnovljena mestna obzidja, podporni zidovi, 
vaški trgi, stavbe likalnega in regionalnega pomena v starem mestnem jedru ter na podeželju. 
Izdelane so fotomonografije ter digitalizirano gradivo freskoslikarskih del.



07 SKRB ZA NARAVNO DEDIŠČINO

Narava je omejena naravna dobrina, ki jo je treba ceniti in negovati njene danosti. V našem pros-
toru se prepletajo naravne značilnosti, ki segajo od Kraškega roba, Škocjanskega zatoka pa do 
morske obale. Veliko skrb namenja Koper varovanju in ohranjanju naravne dediščine, predvsem 
s poudarkom na ogroženih rastlinskih in živalskih vrstah. Gradimo sodelovanje vseh pristojnih 
institucij ter deležnikov, ki se ukvarjajo s področjem varovanja narave.

S pomočjo nepovratnih sredstev preko evropskih projektov skrbimo, da je naša narava dodatno 
ohranjena in ovrednotena, predvsem s spoštljivim odnosom do omejenih naravnih dobrin – pred-
vsem vodnih virov!



08 OBVEŠČANJE JAVNOSTI

PONOSNI SMO NA TO, KAR IMAMO 
- Dostopnost do informacij 24/7 – WIFI pokritost 
- Polnilnice za električna vozila 
- Solarna drevesa za polnjenje mobilnih telefonov in počitek 
- Center ponovne uporabe – razbremenitev zbirnih centrov, ugoden/simboličen in ekološki nakup, 
nova, zelena delovna mesta. 
- Pitniki 
- interaktivni portal namenjen sodelovanju občank in občanov pri urejanju in sooblikovanju živl-
jenja v mestu in občin

Destinacija Koper kot ponosni član družine Slovenia Green izpolnjuje obljubo, da deluje po tra-
jnostnih načelih in je predano nenehnim zelenim izboljšavam o katerih sproti obvešča javnosti / 
deležnike v turizmu.


