Koper na italijanski znamki
ITALIJA Italijanska pošta pripravlja znamko z motivom iz Kopra - Izid prestavljen

Italijanska pošta, ki je lani izdala znamko, na kateri je bil motiv iz mesta Reke z napisom
“Reka - nekdanja italijanska vzhodna pokrajina”, je za letos pripravila podobno znamkico z
motivom iz Kopra.

Lani jeseni se je na izdajo znamke burno odzvala hrvaška javnost, hrvaško zunanje ministrstvo pa je pri
rimski vladi doseglo, da so znamko umaknili iz prodaje. Kljub temu pa je pošta znamko uradno izdala
decembra. Italijanski filatelisti so izid druge znamke v seriji nekdanjih italijanskih ozemelj, na kateri bo
koprska gimnazija, napovedali za dan spomina v začetku februarja, potem pa je bil izid prestavljen na 8
marec. Do prestavitve naj bi prišlo na pobudo italijanskega zunanjega ministrstva, ki ne želi izzivati
Slovenije, trenutno predsedujoče EU.
V optantskih organizacijah je prestavitev izida povzročila razočaranje in razburjenje. Po napovedih
filatelistov pa naj bi bil napis na koprski znamki manj sporen: “Nekoč licej Combi, sedaj R. Carli - Koper”.
V upodobljeni stavbi domuje italijanska gimnazija, ki so jo leta 1991 poimenovali po enciklopedistu Gian
Rinaldu Carliju. Sicer pa optanti poudarjajo, da so leta 1950 “titovci vandalsko uničili zgodovinske
spomenike v atriju liceja”. Filatelisti pa so znamko že poimenovali Reka II. Prihodnje leto Italijani že
načrtujejo izid tretje znamke v seriji z zadarskim motivom.
Neuradni vir iz slovenskega zunanjega ministrstva je včeraj potrdil, da že vedo za sporno znamko in da jih
“italijanska stran o tem ni uradno obvestila”. Zanimiv je tudi komentar piranskega filatelista Mitje
Jančarja, ki nas je včeraj opozoril na sporno znamko: “Znamka je v 150 letih postala tudi del političnega
marketinga. Sicer pa smo tudi mi izdali znamko s čupo, ki so jo uporabljali slovenski ribiči v Sesljanu, ali
pa kovanec s knežjim kamnom iz Krnskega gradu na Koroškem, torej nas ne bi smel motiti izid te znamke.”
TINO MAMIĆ
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