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Glas za Ankaran, napad na župana 
 
Stranke proti drobitvi občin, a ne proti ankaranski Za novo občino menda kriv koprski župan 
Boris Popovič 
Ankaran, Koper – Včeraj je več predstavnikov koprskega gospodarstva povedalo, da so 
zaskrbljeni zaradi odločitve večine Ankarančanov za ustanovitev nove občine. Enako 
nezadovoljni so bili tudi občani v večini krajev koprske občine zunaj Ankarana. Večina 
občinskih odborov političnih strank v Kopru je zelo jasno in glasno podprla referendumsko 
odločitev Ankarančanov in hkrati za krivca obtožila župana Borisa Popoviča. Ta včeraj ni 
hotel medijem dati svojega komentarja o referendumskem izidu. V občinski službi za odnose 
z javnostjo smo dobili odgovor, da bodo na vprašanja odgovorili v skladu z zakonom o 
medijih, najverjetneje čez kakšen dan. 

Luka Juri , poslanec SD, je včeraj že napovedal, da bo referendumski izid spoštoval, čeprav s 
težkim srcem. To pomeni, da bo navkljub načelnemu stališču proti delitvi občin ob 
naslednjem glasovanju v državnem zboru podprl ankaransko zahtevo za ustanovitev 
samostojne občine.  

Na prejšnjem glasovanju v državnem zboru je bil celo proti razpisu referenduma. 
Odgovornost – ne zaslugo – za izločitev Ankarana je Luka Juri pripisal županu. »Če bi bilo 
Borisa Popoviča »kaj v hlačah«, bi po tem zgodovinskem porazu odstopil, a kot ga poznamo, 
se to ne bo zgodilo. Prišel je čas, da ga zamenjamo z nekom, ki bo znal združiti učinkovitost z 
moralnimi in družbenimi načeli,« je dejal Juri. 

Tudi predsednica koprskega odbora Zaresa Barbara Verdnik  pričakuje, da bo Boris Popovič 
resno razmislil o vodenju občine Koper in bo zaradi poraza v Ankaranu odstopil. »Uspelo mu 
je do zdaj nemogoče: razbil je mestno občino Koper.«  

Poslanec Franco Juri iz Zaresa je napovedal glasovanje za novo občino, čeprav so v stranki 
načeloma proti delitvam občin. 

Stranka LDS je župana Borisa Popoviča obtožila, da je s svojo avtoritarno politiko pripeljal 
gospodarstvo mestne občine Koper na rob preživetja. O tem, da je pred referendumom 
pozivala volivce, naj glasujejo proti samostojni občini, niso zapisali nič. V Istrskem 
demokratskem zboru so podprli samostojno občino in dodali, da so politične stranke 
referendum uporabile kot politični poligon za medsebojno obračunavanje. Niso pa razumeli 
poziva političnih strank k odstopu župana Borisa Popoviča. 

Marko Pavliha, predstojnik katedre za pomorsko pravo na fakulteti za pomorstvo in promet, 
je dejal: »Težko je oporekati ljudstvu, ki izrazi svojo voljo na referendumu kot najvišji obliki 
izražanja demokracije. Sicer pa je v Sloveniji absolutno preveč občin, kar po mojem ni dobro 
za ljudi, ker bodo tako razdrobljeni še teže uresničevali svoje interese. Še zlasti, ko bodo 
ustanovljene pokrajine. Ta delitev koprske občine bo dodaten problem povzročila Luki 
Koper.« 


