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Ozrimo se nazaj 
v sedanji mandat 

Kmalu, 20. novembra, bodo lokalne volitve. Volivke in vo-
livci boste odločili komu zaupate najbolje v prihajajočem mandatu 
2022-2026. Kdo je tisti, ki vas bo z obljubami in karizmo najbolj 
prepričal. Prepričana sem, da ima volivec oz. volivka vedno prav. 
Za lažje odločanje na prihajajočih volitvah je prav, da se pogle-
da tudi v mandat, ki se izteka. Oljko Koper sva v občinskem svetu 
zastopala dva predsednika, mag. Patrik Peroša in moja malenkost. 
V vseh teh letih sva sledila načelu, da se občankam in občanom 
zagotavlja najboljše pogoje bivanja v našem kraju. Vedno sva tudi 
priskočila na pomoč tistim ljudem, ki so želeli dvigniti kakovost 
bivanja v svojem kraju. 

Po naši skromni oceni je Oljka Koper najbolj aktivna po-
litična stranka tega mandata. To lahko utemeljujemo z dejstvom, 
da smo v občinskem svetu delovali izjemno konstruktivno. Vse 
dobre projekte in programe, ki jih je predlagal župan sva podprla. 
Izpostavila bi predvsem nadstrešek koprske tržnice, nova avto-
busna postaja, koprski obmorski park, nadstrešek žalne ploščadi 
na koprskem pokopališču idr. Realizirani oz. bodo v kratkem tudi 
nekateri naši projekti, kot npr. nova plezalna stena, zamenjava 
umetne trave na dekanskem nogometnem igrišču, športni park 
Šmarje, priključitev Abitantov na vodovodno omrežje idr. 

Na občinskem svetu sva podala 163 pobud, vsi ostali ob-
činski svetniki skupaj pa 63 (več kot 70% vseh pobud na občin-
skem svetu je od Oljke Koper, 17 občinskih svetnikov ni podalo 
niti ene pobude). Poleg pobud na koprskem občinskem svetu je 
bila Oljka dejavna tudi regionalno. Podali smo 17 različnih pobud 
županom Slovenske Istre. Od vseh podanih pobud, so nekatere re-
alizirane, spet druge so v realizaciji, določene pa niso bile sprejete. 
Ta izvod časopisa in druge številke, ki izidejo v naslednjih tednih, 
so namenjene pregledu dela, ki sva ga s kolegom Peroša opravila 
v občinskem svet Mestne občine Koper in širše. Vabimo vas, da 
si preberete naše pobude in ugotovite, ali so bile potrjene s strani 
župana in občinske uprave ali ne. 

Spoštovane občanke, spoštovani občani! Dovolite, da 
se vam zahvalim za vso podporo, ki nam jo dajete že 16 let. 
Oljka brez vaše podpore ne bi dosegla take »starosti«. Hvala 
iz vsega srca. 

Vida Gračnar, predsednica Oljke

Guardiamo indietro 
nell’attuale mandato

 
A breve, il 20 novembre, ci saranno le elezioni amministra-

tive. Voi, gli elettori, deciderete di chi vi fidate di più nel prossimo 
mandato 2022-2026. Chi vi convincerà di più con promesse e cari-
sma? Sono convinta che l’elettore ovv. elettrice ha sempre ragione. 
Per facilitare le decisioni alle prossime elezioni, è bene guarda-
re anche il mandato che sta scadendo. Il partito Oljka di Capo-
distria è stato rappresentato nel Consiglio comunale da due pre-
sidenti, dal mag. Patrik Peroša e dalla sottoscritta. In tutti questi 
anni abbiamo seguito il principio di fornire ai cittadini le migliori 
condizioni di vita nella nostra città. Abbiamo sempre sostenuto e 
aiutato anche quelle persone che volevano elevare la qualità di vita 
nel proprio luogo. 

 Secondo la nostra modesta valutazione, il partito Oljka 
di Capodistria è il partito politico più attivo di questo mandato. 
Ciò può essere giustificato dal fatto che abbiamo agito in modo 
estremamente costruttivo in seno al Consiglio comunale. Abbia-
mo sostenuto tutti i progetti e programmi validi proposti dal sin-
daco. Vorrei evidenziare in particolare la copertura del mercato di 
Capodistria, la nuova stazione degli autobus, il parco urbano co-
stiero di Capodistria, la copertura del piazzale per le commemo-
razioni al cimitero di Capodistria e altri. A breve saranno conclusi 
anche alcuni dei nostri progetti come ad es. la nuova parete d’ar-
rampicata, la sostituzione dell’erba sintetica del campo da calcio di 
Dekani, il parco sportivo di Šmarje, l’allacciamento dell’insedia-
mento di Abitanti alla rete idrica e altri.

 Abbiamo presentato 163 mozioni al Consiglio comunale 
mentre tutti gli altri consiglieri comunali ne hanno presentato 
63 (più del 70% di tutte le mozioni al Consiglio comunale sono 
pervenute dal partito Oljka di Capodistria, 17 consiglieri comu-
nali non hanno presentato una sola mozione). Oltre alle mozioni 
al Consiglio comunale di Capodistria, il partito Oljka è stato attivo 
anche a livello regionale. Abbiamo presentato 17 diverse iniziative 
ai sindaci dell’Istria slovena. Di tutte le iniziative presentate, alcune 
sono state realizzate, altre sono in corso di attuazione e alcune non 
sono state approvate. Questa edizione del giornale e altri numeri 
che saranno pubblicati nelle prossime settimane hanno lo scopo 
di rivedere il lavoro che il mio collega Peroša ed io abbiamo svolto 
nel Consiglio comunale del Comune città di Capodistria e oltre. 
Vi invitiamo a leggere le nostre iniziative e scoprire se sono state 
approvate dal sindaco e dall’Amministrazione comunale o meno.

 
Gentili cittadine e cittadini! Permettetemi di ringraziarvi 

per tutto il vostro supporto già da 16 anni. Il partito Oljka non 
avrebbe raggiunto una tale “anzianità” senza il vostro suppor-
to. Grazie di cuore.

 
Vida Gračnar, presidente dell’Oljka
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3. seja v letu 2019 NE
Vrnitev kipa Antona Ukmarja – Mira na 
Ukmarjev trg 

Leta 1970 je Skupščina občine Koper izdala dokument o 
častnem članstvu Antona Ukmarja-Mira in leta 1981 postavila 
doprsni kip na trg, ki nosi njegovo ime. Pred desetimi leti pa je bil 
kip premeščen v Hlavatyev park. Premestitev navedenega kipa je 
takrat dvignila precej prahu, oglasila se je tudi njegova žena, ki je 
obsodila takšno odločitev. Podajamo pobudo, da se preuči mož-
nost vrnitve kipa na Ukmarjev trg, pri čemer naj se predhodno 
pridobita mnenji njegove družine in Združenja protifašistov, bor-
cev za vrednote NOB in veteranov Koper. 

stranskih cest od Italije do Hrvaške. Veliko je bilo danih pobud v 
preteklosti, a do sedaj država ni imela nobenega posluha.

Lokalne ceste postajajo zmeraj bolj obremenjene, strošek 
vzdrževanje pa ostaja na plečih lokalne skupnosti, cestni hrup, 
onesnaževanje, nevarnosti pa obremenjujejo lokalno prebivalstvo.

V Oljki podajamo pobudo, da se preuči možnost postavitve 
cestne oz. prometne table, s katero bi se lokalna cesta od mejnega 
prehoda Škofije, preko Bivij do Bertokov omejila za lokalni pro-
met. S tem bi se tranzitni promet preusmerilo na avtocesto in tako 
zaščitilo lokalno prebivalstvo. 

Podano v letu 2019
Javni poziv: Zahteva za prepoved prevoza 
nevarnih snovi na železniški progi Divača-
Koper

V letu 2019 se je zgodila železniška nesreča pri Hrastovl-
jah, v kateri je v zemljo iztekla neznana količina kerozina. To je 
bil jasen rdeči alarm, saj v primeru hujšega razpleta, bi Slovenska 
Istra ostala brez pitne vode. Podali smo javno pobudo s katero 
smo ponovno opozorili na problematiko pitne vode v Istri, zato 
je potrebno sprejeti ustrezne ukrepe s katerimi preprečimo takš-
ne ali podobne nesreče. Pozvali smo vodstvo Luke Koper in Slo-
venske železnice ter vse pristojne na ministrstvih s predsednikom 
Vlade na čelu, da TAKOJ prepovedo prevoz nevarnih snovi na že 
davno dotrajani železniški progi Divača-Koper ter zahtevali smo, 
da pristojno ministrstvo nemudoma zagotovi finančna sredstva za 
izgradnjo alternativnega vodnega vira rižanskemu.

Celotno vsebino javnega poziva si lahko preberete na: 

4. seja v letu 2019 NE
Vzpostavitev posebnega izložbenega 
prostora za predstavitev častnih občanov

Mestna občina Koper je podelila že nekaj nazivov častnega 
občana ob upoštevanju še obdobja pred osamosvojitvijo. (Josip 

3. seja v letu 2019 NE
Vzpostavitev avtobusne povezave do 
pokopališča in novega zdravstvenega doma 

V naši stranki dajemo pobudo za vzpostavitev avtobus-
ne povezave do koprskega pokopališča in novega zdravstvenega 
doma. Verjamemo, da bi z realizacijo te pobude odpravili marsika-
tero težavo predvsem starejših občanov in občank. Hvala.

4. seja v letu 2019 NE
Ukinitev vinjetnega sistema na območju 
Mestne občine Koper 

V Oljki se že dalj časa zavzemamo, da se ukine vinjetni sis-
tem na območju Mestne občine Koper. S tem bi se olajšal pretok 
tako lokalnega kot tranzitnega prometa, katera se poslužujeta 
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Broz – Tito proglašen 1954, Edvard Kardelj 1969, Anton Ukmar 
– Miro 1970, Ernest Vatovec 1981, Branko Babič 1981, Leopold 
Caharija 1981, Vidko Hlaj 1988, Mario Abram 2001, dr. Branko 
Šalamun 2001, Miro Kocjan 2002, Marija Štajber 2007).

Podajamo pobudo, da se v Pokrajinskem muzeju Koper ali 
v katerem drugem primernem prostoru nameni poseben izlož-
beni prostor, kjer se vse prejemnike naziva častni občan ustrezno 
predstavi. Smatramo, da gre za iminentne osebe Kopra, za katere 
je prav, da so tudi ustrezno predstavljene.

5. seja v letu 2019 NE
Preureditev stopnic Čevljarska ulica-
Gortanov trg za širši krog uporabnikov

Stopnice, ki povezujejo Čevljarsko ulico in Gortanov trg 
so velika ovira za starše z otroškimi vozički, še večja za invalid-
ne osebe. Za prehod iz Gortanovega trga na Čevljarsko ulico so 
take osebe primorane uporabiti alternativne »trase«, kot npr., da 
na koncu Čevljarske ulice morajo zaviti v desno na Tumovo ulico, 
na koncu le-te obrniti na Župančičevo ulico, se peljati naravnost 
in se odpeljati po Trinkovi ulici. Na  koncu Trinkove ulice mora-
jo obrniti desno proti Gortanovem trgu. Podajamo pobudo, da se 
poišče ustrezna rešitev s katero bi »premagovanje« stopnic postalo 
prijazno tudi do invalidov in staršem z otroškimi vozički.

Ponovno predlagamo, da Marjetica Koper omogoči vsem 
krajanom in krajankam KS Koper-Center odvoz nevarnih odpad-
kov na zbirna mesta tudi v popoldanskem času.

5. seja v letu 2019 NE
Vzpostavitev tematskega parka na travnati 
površini pred stavbo AJPES

Travnata površina pred Agencijo republike Slovenije za jav-
nopravne evidence in storitve - AJPES ter sosednjo poslovno stav-
bo -  št.parcele 1600/1, k.o. Koper nima nobene namembnosti oz. 
je „suhoparna“.  

Predlagamo, da se ta prostor uredi v poučni tematski park 
s klopcami, mediteranskimi rastlinami in drevesi, kateri bi služil 
poleg dodatne izobrazbe za naše otroke tudi za senco vsem mi-
moidočim.

5. seja v letu 2019 NE 
Odvoz nevarnih odpadkov tudi v popoldan-
skem času (KS Koper-Center)

Ravno v tem mesecu smo vsa gospodinjstva MOK prejela 
obvestilo o akciji zbiranja nevarnih odpadkov – POMLAD 2019. 
Že v prejšnjem mandatu sem kot članica NO MOK (Vida Grač-
nar) opozorila vodstvo Marjetice, da bi bilo smotrno urediti od-
voz nevarnih odpadkov v KS Koper-Center tudi v  popoldanskem 
času. Problem nastaja namreč zato, ker so krajani in krajanke v 
dopoldanskem času v službah in seveda nimajo možnosti odpel-
jati nevarne odpadke na zbirna mesta v dopoldanskem času od 
11,00 – 13,45.
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6. seja v letu 2019 NE
Vzpostavitev dvosmernega prometa ob 
nekdanjem frančiškanskem samostanu

Imam (Patrik Peroša) pobudo oz. vprašanje glede ceste, ki se 
nahaja med Središčem Rotunda oz. nekdanjimi zapori in na dru-
gi strani restavracije. Namreč, zdaj lahko poteka  promet  zgolj iz 
mesta proti Luki, nekoč pa je bilo urejeno tako, da se je lahko zavi-
lo tudi iz luške smeri. Zanima me, če so kakšne tehnične ovire oz. 
kakšni so razlogi, da tam ni urejen dvosmerni promet. V kolikor 
ni nekih tehničnih ovir oz. ni problema glede varnosti, predlagam, 
da bi se na tej kratki cesti ponovno vzpostavil dvosmerni promet.
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Podano v leto 2019 
Javni poziv: VinaKoper naj ostane v 
»domačih rokah

V letu 2019 je ponovno postala aktualna tematika glede last-
niške strukture VinaKoper, katera v kolikor pride v napačne roke, 
lahko resno ogrozi prihodnost same družbe, kakor tudi istrske vi-
narje, kulturno krajino in vinsko tradicijo, po kateri je naša regija 
prepoznana. Z javnim pozivom smo podprli odločitev Agrarije 
Koper, da preko nakupa družbe Adriafin postane strateška lastni-
ca VinaKopra. S tem bi se zavarovalo dejavnost vinarstva obenem 
pa tudi 590 hektarjev vinogradov in drugih zemljišč katera ima 
VinaKoper v lasti ali zakupu.

Celotno vsebino javnega poziva si lahko preberete na::

6. seja v letu 2019 DA
Ureditev dostopa za invalide in nadstreška 
za Lekarno v mestnem središču

Jaz (Vida Gračnar) bi imela samo en predlog in sicer, da bi 
se že enkrat v tej naši Lekarni Koper nekako uredil dostop naših 
invalidov oz. da bi se mogoče naredil kakršen koli nadstrešek, ne-
kaj, da ljudje, ko čakajo, ker je pač lekarna dežurna lekarna, ne bi 
stali pod dežjem. 

Realizirano

7. seja v letu 2019 NE
Uporaba kopališčih tušev na žeton v luči 
varčevanja z vodo

Kakor sporočajo vsi mediji, naša kopališča pokajo po šivih. 
V morje se pride hladit ogromno državljanov in državljank iz naše 
države in seveda tudi tujci. Ob tem pa se očitno pozablja, da pri 
nas primanjkuje pitne vode. Kaj nas še čaka ob razlitju kerozina, 
seveda še ne vemo. 

Dajemo pobudo, da se čim prej priredi tuše tako, da se jih 
bo lahko uporabljalo z žetoni, katere bodo lahko vsi obiskovalci 
plaž kupili na kopališčih, plažah za simbolično ceno. Jasno je, da 
to ogromno količino vode, ki se izliva na plažah, plačujemo mi, 
meščani, meščanke Mestne občine Koper. 

8. seja v letu 2019 DA
Sprejem odloka s katerim bi na javnih 
prireditvah uporabljali zgolj okolju prijazno 
embalažo

Po vzoru Občine Miren-Kostanjevica, ki se ponaša z zla-
tim znakom »Slovenia Green Destination« se podaja predlog, 
da se pripravi odlok, po katerem bi se na javnih prireditvah v 
občini lahko uporabljali le izdelki, ki so biološko razgradljivi 
ali jih je mogoče spet uporabiti. Odlok mora biti zapisan na tak 

Realizirano
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način, da se prepoveduje uporabo plastičnih izdelkov (kot npr.: 
krožniki, kozarci, jedilni pribor itd.) na javnih prireditvah in da 
predpisuje uporabo razgradljivih vrečk za biološke odpadke. V 
Oljki menimo, da je to majhen korak k izboljšanju odnosa do 
narave.

Komentar: Odlok ni bil sprejet, je pa župan podpisal 
pristopno izjavo k Dogovoru o spodbujanju zmanjšanja upo-
rabe plastičnega pribora v slovenskih občinah s katero je za-
vezal Mestno občino Koper, da bo od dneva podpisa pristopne 
izjave dalje spoštovala določbe dogovora z možnostjo ponud-
be pijače v okolju prijazni, trajnostni embalaži.

8. seja v letu 2019 NE
Pobuda o vrnitvi blagovne znamke Koprska 
noč; prireditev bi vključevala domače izvajalce

V Oljki podajamo pobudo, da se Kopru povrne blagovna 
znamka »Koprska noč«. Čeprav je bila letošnja osrednja priredi-
tev mesta – Rumeno-modre noči uspešna in odmevna, ji manjka 
duša, tisti žar, ki ga premoreta Koper in njegovo prebivalstvo. 

Poznamo zaplet v zvezi z imenom prireditve »Koprska noč«. 
Najprej je ime leta 2001 zaščitilo Turistično društvo Koper, kasne-
je, leta 2014 pa ga je prevzelo podjetje Parametrik d.o.o. Potrebno 
je najti ustrezno rešitev na osnovi katere bo ime prireditve ponov-
no v lasti Mestne občine Koper.

Podajamo tudi pobudo, se v osrednjo koprsko prireditev 
aktivneje vključi bistveno večje število domačih izvajalcev, tako 
kot ustvarjalci in izvajalci programa kot ponudniki gostinskih in 
drugih storitev. Z večjim deležem lokalnih, istrskih ponudnikov 
in storitev bi dogodku dodali tistega duha, ki ga z leti postopoma 
izgublja. Obiskovalcem bi pokazali vse bogastvo našega kraja, od 
gastronomske in enološke ponudbe do pestrega športnega, kul-
turnega in zabavnega programa za vse generacije kakor tudi tra-
dicionalno nedeljsko tombolo. Vračanje tradicije Kopru pomeni 
bogatenje njegove podobe in prenašanje njegovih vrednot na obis-
kovalce, ki se te prireditve udeležujejo od blizu in daleč. 

8. seja v letu 2019 NE
Sprememba občinskih volitev na način, da 
sta dve volilni enoti: mesto in podeželje

V Oljki podajamo pobudo, da se v okviru sprememb in do-
polnitev Statuta MOK vključi predlagana sprememba glede lokal-
nih volitev v MOK. Predlagamo, da se določita dve volilni enoti, 
kot sta določeni za državno zborovske volitve: (1) Koper mesto: 
krajevne skupnosti Žusterna, Olmo-Prisoje, Za gradom, Semede-
la, Koper-center; (2) Koper podeželje: Škocjan, Vanganel, Pobe-
gi-Čežarji, Bertoki, Boršt, Črni Kal, Podgorje, Zazid, Rakitovec, 
Dekani, Gračišče, Gradin, Sv. Anton, Hrvatini, Marezige, Škofije, 
Šmarje. Gre za majhen korak, a velikega pomena, saj bi bilo de-
jansko izvoljenih 15 svetnikov iz mestih KS in 15 iz podeželja. Ker 
je predlagana sprememba dejansko poenotena za DZ volitvami, 
mislimo, da ne bi smelo predstavljati večjih težav za izvedbo.

8. seja v letu 2019 NE
Sprejem strategije za ozelenitev mestnega 
jedra, prvi korak ozelenitev Carpaccievega 
trga

V Oljki ugotavljamo, da v mestnem jedru primanjkujejo 
zelene površine, saj jih je razvoj mesta postopoma z leti ukinil. 
Predlagamo, da se pripravi strategija razvoja mestnega jedra, ki bi 
vključevala predvsem ozelenitev mesta, kjer je to možno. Podaja-
mo pobudo, da se kot prvi projekt ozelenitve mesta preuči mož-
nost ponovne ozelenitve Carpaccievega trga, tako kot je bil nekoč. 
Poleg trave, bi se postavile klopi, posadila še drevesa, ki bi nudila 
senco in s tem možnost preživljanja prostega časa na tem trgu.

8. seja v letu 2019 NE
Sprejem krovnega akta s katerim bi se 
določilo urnik obratovanja gostinskih obratov

Razvoj turizma je tudi soodvisen od pestrosti programa, ki 
ga posamezno mesto nudi (kot npr. prireditve) in tudi po gostinski 
in drugi ponudbi. Vse te dejavnosti so odvisne od omejitve urni-
ka obratovanja, predvsem kadar je govora o aktivnostih v nočnih 
urah. Z željo, da se to področje ustrezno uredi predlagamo, da se 
sprejme krovni akt, ki bo določal urnik obratovanja gostinskim 
in drugim obratom v zimskem in poletnem času ter v času prire-
ditve. Zavedamo se, da turisti prihajajo predvsem v poletnem času, 
zato bi bil navedeni urnik nekoliko daljši kot je zimski. Ker pa v 
mestu živijo tudi ljudje, kateri imajo pravico do mirnega nočnega 
počitka, je prav, da se v pripravo takšnega dokumenta vključi tudi 
Krajevna skupnost Koper – Center, saj se mora turizem razvijati v 
soglasju z mestnimi prebivalci.
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8. seja v letu 2019 NE
Vzpostavitev avtobusnega postajališča ob 
naselju pred odcepom za Dekane

Podano v letu 2019
Pobuda ministrici za infrastrukturo
Javni poziv glede drugega tira 

Ministrici za infrastrukturo smo v letu 2019 posredovali do-
pis v zvezi s katerim smo ponovno izrazili dvome glede dvotirnos-
ti nove proge ter še nejasnih in nedorečenih virov financiranja. Z 
dopisom sm jasno izrazili podporo Oljke izgradnji drugega tira – 
dvotirne proge, pri čemer naj se sedanja, za lokalno okolje in ljudi 
nevarna proga ukine in nameni drugim vsebinam. Izpostavili smo 
problem vodovarstvenega območja, po katerem poteka sedanja 
proga, ki ob hujši nesreči lahko ogrozi pitno vodo Slovenske Istre. 

Celoten dopis ministrici si lahko preberete na naslovu:

11. seja v letu 2020 NE
Poseben participativni proračun za 
osnovnošolce

V Oljki izražamo navdušenje nad uspehom vpeljave parti-
cipativnega proračuna, za katerega smo se tudi sami zavzemali. 
Verjamemo, da je to prvi korak k večji vključenosti občank in ob-
čanov v soodločanje o prihodnosti svojega kraja. 

V Oljki smatramo, da bi lahko razširili participatorno poli-
tiko tudi na osnovne šole, kjer bi učenke in učenci imeli možnost 
predlagati razne projekte. Tako bi tudi šolarji opozorili na proble-
me za katere morebiti šole ne namenijo dovolj pozornosti ali pa jih 
sploh ne poznajo. 

Z našo pobudo dajemo težo najmlajšim, da sprejmejo odlo-
čitve, katere izražajo odgovornost do prostora kjer se izobražujejo 
obenem pa tudi konstruktivno podajajo svoje želje in pričakovan-
ja. Verjamemo, da bi tovrsten pristop omogočili boljše učno okolje 
in sodelovanje med učitelji in šolarji.

Podajamo pobudo, da se uredi avtobusno postajališče na 
cesti Bivje-Dekani in sicer na obeh straneh ceste pri naselju, ki 
stoji nasproti podjetja Lipro d.o.o. transportne linije in Fleksibil-
ne konstrukcije v Avtomatizaciji. Na ta način se lahko avtobus, ki 
pelje v Dekane in dalje v notranjost Mestne občine Koper, ustavi 
in pobere občane, ki živijo in delajo na tem območju.

8. seja v letu 2019 DA
Preureditev kopališč Žusterna in Koper za 
dostop invalidom na vozičkih

Podajamo pobudo, da se za naslednjo kopalno sezono ko-
pališče Žusterna in kopališče Koper uredita tako, da bo morje 
dostopno tudi invalidom na vozičkih.

Realizirano
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11. seja v letu 2020 NE
Koprski turistični spominek 

Pred kratkim je zaživela nova vizualna podoba destinacije 
Koper, kar v naši stranki zelo pozdravljamo. Podajamo pobudo, 
da se v luči te novosti objavi javni natečaj za izbor turističnega 
spominka Mestne občine Koper. Verjamemo, da so spominki že 
od nekdaj spremljevalci turizma in njihova podoba naj temelji iz 
motivov bogate kulturne, kulinarične in druge dediščine Mestne 
občine Koper. Število izbranih spominkov naj ne bo omejeno zgolj 
na enega »zmagovalca«, saj v primeru več izvirnih spominkov bi 
omogočilo večjo prepoznavnost našega kraja.

11. seja v letu 2020 NE
Županova sladica

Komentar: Na dan pobude, v Mestni občini Koper niso še 
bili priključeni na vodovodno omrežje Movraški Dvori, del Raki-
tovca, del Abitantov, Dilci, Šeki, Maršiči, Karli, Krkavče – dolina 
Dragonje, Brič, Brežec pri Podgorju, Peraji in Mučinigi. Pobuda je 
prispevala k temu, da so npr. Abitanti dobili vodo.

12. seja v letu 2020 NE
Nadgraditev prireditve v čezmejne okvire z 
novim imenom »Dnevi kmetijstva in ribištva 
Istre«

Pobuda se nanaša na prireditev Dneve kmetijstva v Sloven-
ski Istri, ki se tradicionalno izvede v oktobru. Seznanjeni smo, da 
letos navedene prireditve ne bo. Tovrstna odločitev omogoča, da 
se opravi temeljita analiza tovrstnega dogodka in poišče ustrezne 
rešitve, s katerimi se navedeno prireditev nadgradi v bolj prijazno 
razstavljavcem in obiskovalcem. V Oljki razmišljamo, da je nave-
deno potrebno nadgraditi in sicer vidimo v večji čezmejni projekt, 
ki bi ga lahko poimenovali »Dnevi kmetijstva in ribištva Istre«. V 
projektu bi sodelovale vse občine na območju polotoka Istre (SLO, 
CRO in ITA), predstavili pa bi se izključno pridelovalci tega ob-
močja. Smiselno je, da bi prireditev krožila, pomeni, da jo vsakič 
druga občina gosti. Tovrstno čezmejno regijsko sodelovanje bi 
imelo veliko pozitivnih učinkov na spoznavanje lokalne ponudbe 
kakor tudi okrepitvi povezovanja in sodelovanja na območju po-
lotoka Istre. Ker gre za regijski projekt, je smiselno iskati finančno 
podporo iz evropskih sredstev.

12. seja v letu 2020 NE
Preplastitev ceste med Park center Koper in 
kamionskim terminalom 

Ankaranska cesta (parc. št. 1570/150, k.o. Koper), ki leži 
med trgovskim centrom OBI/SPAR in kamionskim termina-
lom je v precej slabem stanju, na določenih odsekih nevarno za 
prevozna sredstva. Podajamo pobudo, da se nemudoma postavi 
ustrezno signalizacijo, ki opozarja na nevaren odsek zaradi po-
škodovanega cestišča in hkrati, da se nemudoma prične s pos-
topki sanacije. Cesta je precej prometna, zato je potrebna urgent-
na obravnava in sanacija vozišča zaradi zagotavljanja varnosti 
udeležencev v prometu.

Sladka Istra je prepoznavna prireditev, ki več kot 10 let boga-
ti turistično prireditveno pobudo Mestne občine Koper. V sklopu 
prireditve se podeljujejo tudi razna priznanja. Kljub bogati »sladki 
tradiciji«, pa pogrešamo protokolarno sladico Mestne občine Ko-
per po vzoru županovega vina in olja. Podajamo pobudo, da bi 
se uvedlo tudi županovo sladico, po enakem postopku oziroma 
enakimi pogoji kot to velja za županovo olje in vino. Poleg tega 
vidimo priložnost na področju turizma in prepoznavnosti s tem, 
da bi Koper imel svojo »koprsko sladico«. Za izbor tovrstne sladice 
bi bilo potrebno izpeljati natečaj s katerim se pride do sladice, ki 
bi odražala tipične lokalne naravne pridelke (sadjarstva, zelenjad-
arstva, žita, itd.).

11. seja v letu 2020 NE/DA
Zagotovitev pitne vode vsem 
gospodinjstvom v Mestni občini Koper

V Ustavi člen 70.a z dikcijo določa, da ima vsakdo pravi-
co do pitne vode. Podajajmo pobudo, da se v okviru naslednjih 
proračunov in načrtov razvojnih programov tega mandata umesti 
zagotovitev pitne vode vsem gospodinjstvo v Mestni občini Koper 
ter tako vsem občanom in občankam omogoči enake pogoje do 
pitne vode. 

V realizaciji
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12. seja v letu 2020 NE
Zagotovitev 300.000 EUR nepovratnih 
sredstev društvom za ublažitev posledice 
epidemije

Podajamo pobudo vezano na ublažitev finančnih posledic 
epidemije, s katerimi se soočajo razna društva in zveze, ki delujejo 
na področju družbenih dejavnosti v Mestni občini Koper. Kultur-
na, športna, raziskovalna, izobraževalna, mladinska, veteranska, 
okoljska, zdravstvena, socialna, turistična, ljubiteljska in druga 
društva in zveze, ki delujejo na območju Mestne občine Koper se 
soočajo s težavami izvajanja njihovega programa. Omejitve delo-
vanja določenih dejavnosti trajajo že dlje kot dva meseca, neka-
tere (prireditve, nastopi, tekmovanja itd.) se ne bodo izvajale niti 
v prihodnje. Društvom in zvezam bo to predstavljalo kar zajeten 
finančni primanjkljaj, ki tudi lahko ogrozi njihovo delovanje. To 
bi bilo porazno za področje družbenih dejavnosti v Mestni občini 
Koper. 

Z željo, da se ublažijo finančne posledice društev in zvez, 
ki s svojim programom bogatijo naš prostor in čas, podajamo 
predlog, da se v okviru prihajajočega rebalansa zagotovijo nepo-
vratna sredstva v višini 300.000 EUR, ki se vsem tem društvom 
in zvezam razdeli kot enkratna denarna pomoč na osnovi razpisa 
in po določenem »ključu«, ki lahko upošteva npr. število članov, 
višina letnega proračuna, letni program dela ipd. Ob upoštevanju 
podatka, da se približno 300 društev in zvez prijavlja na razpise 
pod okriljem urada družbenih dejavnosti Mestne občine Koper, 
bi bil povprečen znesek finančne pomoči približno 1.000 EUR na 
društvo oz. zvezo, pri čemer predlagamo razpon pomoči med 500 
in 1.500 EUR glede na prej navedeni ključ.

12. seja v letu 2020 NE/DA
Vzpostavitev enosmerne ceste ob 
stanovanjskem objektu Koprska vrata

V Oljki podajamo pobudo, da se vzpostavi enosmerno cest-
no komunikacijo, in sicer iz Ferrarske ulice na Ankaransko cesto 
(cesta, ki gre mimo objekta »Koprska vrata« in Eurospina do kro-
žišča pri Harvey Norman in Dipo). Ugotavljamo, da v kolikor želi-

V realizaciji

jo vozniki iz smeri centra priti do trgovin (Dipo, Harvey Norman, 
Eurospin, itd.) in bencinske postaje Petrol se morajo poslužiti 
precej prometnega krožišča pri McDonalds in Planet Koper ali pa 
oddaljene ceste / krožišča pri poslovnem objektu »barka«, kar je 
nesmiselno tako iz prometnega kakor okoljskega vidika.

12. seja v letu 2020 NE
Pridobitev lastninske pravice stavbe 
nekdanje luške kapitanije

Luška kapitanija se postopoma seli v novo stavbo med kopr-
sko marino in Luko Koper. Stavba, v kateri trenutno domuje Uprava 
RS za pomorstvo – kapitanija bo verjetno šla na dražbo, v kolikor ne 
bo dosežen kak drug dogovor oz. sprejeta drugačna politična odlo-
čitev resornega ministrstva. Gre za izjemen objekt, ki je v registru 
nepremične kulturne dediščine (profana stavbna dediščina). Gre 
za klasicistično-baročno enonadstropno stavbo iz klesancev belega 
istrskega kamna, ki so jo zgradili v prvi četrtini 18. stoletja. Južno 
fasado krasi grb družine Grimani z letnico 1713. Navedeni objekt 
je izjemno markantnega videza na zelo vidni lokaciji. Objekt bi v 
prihodnje lahko gostil pomembno turistično in gastronomsko de-
javnost, ki simbolizira Istro, Koper in njene prebivalce. V Oljki vidi-
mo predvsem ribjo restavracijo z lokalno pridelano hrano z veliko 
teraso na bližnji ploščadi, kjer bi se lahko izvajal lokalni avtohtoni 
kulturni program. Svoje mesto lahko dobijo tudi druge vsebine, po-
vezane z morjem, ribištvo ipd. Ker gre za dragoceni stavbni objekt, 
podajamo pobudo, da ga Mestna občina Koper pridobi v trajno last, 
bodisi z dogovorom z ministrstvom bodisi z odkupom na dražbi.
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13. seja v letu 2020 DA
Sanacija vozišča in preplastitev spodnjega 
dela Šmarske ceste

Spodnji del t.i. stare Šmarske ceste (parc. št. 4602/55, k.o. Se-
medela) od križišča s Šmarsko cesto in cesto, ki loči podjetji »Di-
nos« in »Bar2000«, je prvih 100-200 m ceste v zelo slabem stanju. 
Cesto uporablja lokalni promet, kar opredeljuje tudi prometni 
znak »prepovedan promet v obeh smereh« z dopolnilno tablo 
»dovoljeno za lokalni promet«. Podaja se pobuda, da se navedeni 
odsek stare Šmarske ceste preplasti oz. uredi sanacija vozišča, da 
bo omogočen varnejši promet.

13. seja v letu 2020 DA
Označitev kolesarske poti ob gostinskem 
lokalu Pub 33

Pred gostinskim lokalom Pub 33 (ob stadionu) je del ploč-
nika, ki naj bi bil namenjen tako za pešce kakor kolesarje. Kolesar-
ska pot prihaja iz smeri Osnovne šole Koper ter iz smeri poslovno 
trgovskega centra Ogrlica. Podaja se pobuda, da se na ta odsek 
pločnika ustrezno označi kolesarsko pot, ki bo jasno razmejila 
kolesarje od pešcev ter tako zagotovila varnost vseh udeležencev. 

13. seja v letu 2020 DA
Zagotovitev pitne vode v Abitantih 

Abitanti so zelo pomembna vas v Mestni občini Koper, saj je 
bila leta 1987 razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena 
in uvrščena v slovenski Register nepremične kulturne dediščine. 
Gre za izjemno lepo vas, ki leži sredi neokrnjene narave in v ka-
teri domujejo kamnite stavbe z bogatimi arhitekturnimi elementi, 
predvsem baladurji in volti. Dvorišča so kamnito tlakovana, dim-
niki pa pričajo o časih, ko so bila odprta ognjišča edini vir toplote. 

Realizirano

Realizirano

Realizirano

Nekoč je v vasi živelo tudi do 150 ljudi in 120 glav živine, danes pa 
je več ali manj brez prebivalcev. Temu pripomore tudi dejstvo, da 
je najbolj oddaljena vas v Mestni občini Koper, predvsem pa da 
nima zagotovljene pitne vode. Voda je osnova za življenje in brez 
nje si je težko predstavljati razvoj podeželja. Z željo, da bi ta vas 
zaživela tako »kur en‘bot« podajamo pobudo, da se vas priključi 
na javno vodooskrbno omrežje.

13. seja v letu 2020 NE
Prenos koncesije oz. lastništva hudournika 
v Žusterni na Mestno občino Koper

V Krajevni skupnosti Žusterna je večji hudournik, ki pove-
zuje Markovec z Žusterno. Ob hudourniku je priljubljena pešpot, 
ki jo koristi lokalno prebivalstvo. Hudournik je bil nedavno de-
ležen sanacije in ustrezne ureditve, za kar pa je minilo kar nekaj 
let. Redno letno vzdrževanje naj ne bi bilo zagotovljeno s strani 
koncesionarja (Vodnogospodarsko podjetje Ptuj Drava), temveč 
gre za občasna vzdrževalna dela, ki zapadejo na vsakih nekaj let. 
Z željo, da bi navedeno območje (hudournik in pešpot) deležni 
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rednega letnega /mesečnega vzdrževanja, podajamo pobudo, da 
se koncesija oz. lastništvo prenese ali na Mestno občino Koper ali 
na Marjetico Koper.

13. seja v letu 2020 NE
Poziv občanom k podaji predlogov 
za županov zahvalo zaslužnim v času 
epidemije

Pretekle mesece je Slovenijo pestila epidemija, ki je zazna-
movala naš prostor in čas. V tem obdobju so se izkazale tako 
inštitucije/organizacije kot posamezniki, ki so vsak na svoj na-
čin in zmogljivosti pomagali ljudem. Z željo, da se jim ustrezno 
zahvalimo, se podaja pobuda, da se objavi javni poziv, s katerim 
se občanke in občane pozove k podaji predlogov za županovo 
zahvalo vsem tem posameznikom in inštitucijam/organizacijam. 
Verjamemo, da je veliko takšnih, ki so na svojstven način poma-
gali skratka bili družbeno človekoljubni, žal mogoče manj vidni v 
javnosti oz. medijih. Vsakemu se je potrebno zahvaliti na najvišji 
lokalni ravni, zato upamo, da bo naša pobuda tudi realizirana.

13. seja v letu 2020 NE
Sprememba parkirnega režima na 
parkirišču ob olimpijskem bazenu Koper

Parkirišče ob olimpijskem bazenu na Bonifiki (objekt Solis) 
je s prihodom Upravne enote Koper ter preostalih služb držav-
ne uprave še bolj obremenjeno. Parkirišče namreč uporabljajo 
predvsem obiskovalci Solisa in ŠRC Bonifike kakor tudi imetniki 
abonmajev. Po izgradnji Skate park, pa še slednji. Parkirišče, ki naj 
bi bilo prvotno namenjeno predvsem kratkotrajnemu parkiranju, 

13. seja v letu 2020 DA
Postavitev novih otroških igral na kopališče 
Žusterna

Kopališče Žusterna je zelo priljubljeno med lokalnim prebi-
valstvom, kar dokazujejo številni dnevni obiski. Kopališče ima tudi 
»kotiček« za otroke, kjer se lahko igrajo. Nekatera igrala so dotra-
jana, druga so bila pred kratkim odstranjena. Podajamo pobudo, 
da se ta prostor za otroke ustrezno uredi, tako da se zagotovijo nova 
igrala, ki bodo omogočala večjo varnost pri njihovi uporabi.

Realizirano
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se zadnje čase napolni predvsem z vozili dolgotrajnega parkiran-
ja. S tem pa je porušen prvotni namen. Podajamo pobudo, da se 
na navedenem parkirišču spremeni režim, tako, da se parkiranje 
sledi načelu kratkotrajnega parkiranja, imetnikom abonmaja pa 
omogoči eno izmed drugih javnih parkirišč (npr. pri stadionu). Z 
ustrezno parkirno politiko (npr. politiko progresivnega parkiran-
ja: prvi 2 uri brezplačno parkiranje, tretja ura 1 EUR, četrta in vse 
nadaljnje ure po 2 EUR) bi parkirišče pridobilo značaj kratkotraj-
nega parkiranja. S tem bi pripomogli k večji fluktuaciji vozil na 
tem območju. Kljub navedenemu ukrepu pa je za pričakovati, da 
mirujoči promet ne bo povsem optimalno urejen. Zato podajamo 
pobudo, da se na bližnji zelenici uredi začasno parkirišče, vsaj do-
kler ne bo v polni luči zaživela garažna hiša pod Solisom.

14. seja v letu 2020 DA
Odlok o štipendiranju tudi za dijake

Veseli nas, da smo s pobudo o razširitve kroga upravičencev 
do občinske štipendije uspeli. Namreč dotedanji odlok o štipen-
diranju je veljal zgolj za študente. Z našo pobudo smo želeli, da 
lahko tudi dijaki zaprosijo za štipendijo, saj je navedenih v Mestni 
občini Koper več ccca. 15% kot študentov. Štipendija je zelo po-
memben mehanizem za zaustavitev t.i. »bega možganov«, saj pre-
jemniki štipendije čutijo s tem večjo pripadnost lokalnem okolju, 
obenem lahko s svojim znanjem bistveno prispevajo k razvoju 
obrtniška in gospodarstva v našem okolju. Pobuda je bila sprejeta, 
tako da od takrat dalje tako študenti kot dijaki se lahko prijavijo za 
občinsko štipendijo, na kar smo zelo ponosni.

Celotno pobudo lahko preberete na naslovu:

14. seja v letu 2020 NE
Ureditev javnih sanitarij na koprskem 
pomolu

Na koprskem pomolu zadnja dva meseca obratuje ribiška 
gastronomska prikolica Folpo. Gre za ribiški projekt pod okriljem 
LAS-a Istre, ki je sofinanciran s strani EU. Gastronomska ponudba 
je zelo dobro sprejeta tako med turisti kot med občani Mestne ob-
čine Koper. Glede na množičen obisk tovrstne ponudbe v Kopru 
se je pojavil manjši problem, in sicer pomanjkanje javnih sanitarij. 
Gostje navedene prikolice namreč nimajo možnosti opraviti man-
jšo oz. večjo potrebo v neposredni bližini. Podajamo pobudo, da 
se na koprskem pomolu vzpostavijo javne sanitarije, ki naj bodo 
prilagojene tudi za funkcionalno ovirane osebe.

Realizirano

14. seja v letu 2020 NE
Tradicionalna istrska družabna in športna 
igra Pandolo naj bo del učnega načrta v 
šolah

Pandolo je tradicionalna istrska družabna in športna igra, 
ki je na istrskih tleh prisotna že stoletja, sicer prvič omenjena v 
15. stoletju. Pandolo po izvoru velja za pastirsko igro, ki naj bi jo 
v preteklosti na paši igrali otroci in mlajši fantje. Igra je primerna 
za vsakogar ne glede na starost ali spol. Ministrstvo za kulturo je 
leta 2013 športno igro Pandolo uvrstilo na seznam registriranih 
enot žive kulturne dediščine. Pandolo je tako tudi uradno postal 
del nesnovne dediščine, ki jo predstavljajo nesnoven dobrine, kot 
so prakse, predstavitve, izrazi, znanja, veščine in z njimi povezane 
premičnine in kulturni prostori (kjer se ta dediščina predstavlja 
ali izraža), ki jih skupnosti, skupine in včasih tudi posamezniki 
prenašajo iz roda v rod in jih nenehno poustvarjajo kot odziv na 
svoje okolje, naravo in zgodovino. Gre za pomembno kulturno 
dediščino našega kraja, ki jo je potrebo ustrezno prenašati iz roda 
v rok, kot so to počeli naši predniki. Podajamo pobudo, da se v 
učni načrt (tretje triade) osnovne šole vključi tudi seznanitev in 
predstavitev te, za slovensko Istro, zelo pomembne dediščine. Že 
z eno samo šolsko uro lahko dosežemo, da se bodo naši zanamci 
seznanili z igro, morebiti pa tudi aktivno vključi v njeno igranje.

Podano v letu 2020
Pobuda županom občin v Slovenski Istri -
Prošnja za takojšnjo pomoč lokalnem 
poslovnem okolju 

V letu 2020 je bila na območju Slovenije razglašena epide-
mija, s tem pa tudi uvedene marsikatere omejitve, ki so prizadele 
vsakdanjik ljudi. Tovrstne omejitve so povzročile zdravstveno in 
pa tudi ekonomsko krizo. Lokalno poslovno okolje je bilo močno 
prizadeto, zato smo podali pobudo, da župani sprejmejo ustrezne 
ukrepe s katerimi bi vsaj malo oblažili izgube. Predlagali smo, da 
se najemnikom javnih prostorov oprostijo plačila najemnin, da 
se oprostijo plačila stroškov komunalnih storitev, stroškov odva-
janja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ter drugih dajatev in 
stroškov, katere zaračunava lokalna skupnost oz. njena javna pod-
jetja in zavodi. 

Celotno vsebino pobude lahko preberete na naslovu: 
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14. seja v letu 2020 NE
Otroška igrala v vsako vas

Podajamo pobudo, da se pripravi ustrezni načrt postavitve 
igral v vse tiste kraje, kjer jih nimajo. Smiselno bi bilo, da se sprej-
me ustrezni zavezujoči dokument, s katerim se pripravi načrt po-
stavitve igral, s ciljem, da do leta 2025 ima vsaka vas, zaselek in 
druga urbana središča v Mestni občini Koper svoje otroško igrišče, 
ki naj bo primerno tudi za gibalno ovirane otroke. 

14. seja v letu 2020 NE
Ureditev krožišč z umetniškimi 
instalacijami

Mestna občina Koper je v zadnjem desetletju spremenila 
nekatera križišča v krožišča ter tako izboljšala cestni prometni tok. 
Nekatera krožišča so »na sredi« travnata, druga začasne (beton-
ske) narave. V Oljki smatramo, da so krožišča primerna za ustrez-
no promocijo istrske kulturne in naravne dediščine. Zato podaja-
mo pobudo, da se skozi javni natečaj izbere ustrezne umetniške 
instalacije, s katerimi ponazorimo lepote našega kraja.

plačno parkiranje in katera se bodo lahko koristila proti plačilu. 
Najbolj »atraktivna« parkirišča, kjer povpraševanje po parkirnih 
površinah presega razpoložljive kapacitete, pa se lahko uporabi t.i. 
progresivno zaračunavanja parkirnine s ciljem, da je ob vsakem 
trenutku kakšno parkirno mesto prosto.

14. seja v letu 2020 NE
Sanacija ceste Baredi-Gažon

Cesta, ki prihaja iz smeri Občine Izola – Baredi in se na-
daljuje do Gažona (centra vasi) je v slabem prevoznem stanju, na 
določenih odsekih tudi nevarna. Cesto koristi predvsem lokalno 
prebivalstvo. Podajamo pobudo, da se navedena cesta ustrezno 
sanira, smiselno da tudi razširi in tako omogoči bolj varno vožnjo 
motornim vozilom kakor tudi kolesarjem.

14. seja v letu 2020 NE
Strategija mirujočega prometa 

Mestno jedro in njegovo primestje vrsto let pesti proble-
matika mirujočega prometa. Sedanja kapaciteta parkirišč ne za-
dostuje za potrebe lokalnega prebivalstva, turistov in delavcev, ki 
prihajajo iz drugih krajev. V prihajajočem obdobju bosta predani 
v uporabo dve večji garažni hiši (Muzejski trg in Sonce ob poslov-
nem objektu »Barka«). S tovrstnimi infrastrukturnimi ukrepi se 
bo parkirna problematika bistveno zmanjšala, morebiti celo od-
pravila. Z željo, da se to področje ustrezno uredi, podajamo pobu-
do po pripravi ustrezne strategije mirujočega prometa, ki naj bo 
javno obravnavana še pred odprtjem novih garažnih hiš. Strategija 
bi morala jasno določati, kje lahko lokalno prebivalstvo mestnega 
jedra parkira svoja vozila, katera parkirišča bodo omogočala brez-

14. seja v letu 2020 NE
Subvencioniranje avtobusnega prevoza 
dijakom in študentom 

Večina dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v Mest-
ni občini Koper se izobražuje v lokalnem okolju. Podajamo po-
budo, da se vsem tem dijakom in študentom omogoči brezplačen 
lokalni (mestni in primestni) avtobusni prevoz. S tovrstno rešitvijo 
se jim nekoliko razbremeni družinski proračun, ki v obdobju po 
izrednih razmerah povezanih z virusom covid19, pomeni veliko. 
Obenem s tem stimuliramo uporabo javnega avtobusnega prome-
ta, kar posledično nekoliko razbremeni cestni promet, ki ima tudi 
pozitivne vplive na zmanjševanje onesnaženja okolja.

14. seja v letu 2020 DA
Postavitev napisa 100 let – 100 anni ob veliki 
nogometni žogi na krožišču

Pred kratkim se je postavila na krožišče ceste Zore Perel-
lo-Godina/Ljubljanske ceste/Ferrarske ulice postavila velika svet-
lobna žoga, ki jo je občina postavila v čast 100. obletnici koprskega 
nogometa. Podajamo pobudo, da se na to urbano instalacijo vkl-
juči tudi napis »100 let – 100 anni« ter tako jasno sporoči, čemu je 
ta žoga tam postavljena.

Realizirano
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vrat do konca krožišča s Ferrarsko ulico poimenuje Cesta Levji 
grad – Strada Castello Leone. Območje sovpada z arheološkim 
najdiščem vpisanim v register kulturne dediščine. Na tem ob-
močju je smiselno postaviti ustrezno informativno tablo v okviru 
katere se predstavi zgodovino Levjega gradu. 

Preimenovanje tega dela Ljubljanske ceste nima učinkov na 
bližnje nepremično premoženje, saj stavbe v neposredni bližini ne 
uporabljajo naslova Ljubljanska cesta temveč Pristaniška ulica ali 
Vojkovo nabrežje. Verjamemo, da je tovrstno poimenovanje bis-
tveno bolj zaznamujoče za naš kraj kot poimenovanje Ljubljanska 
cesta, ki nakazuje zgolj smer proti Ljubljani. S tovrstnim majhnim 
korakom, dajemo veliko težo naši preteklosti. 

Podano v letu 2020 
Pobuda županom občin v Slovenski Istri - 
Vzpostavitev bolj transparentnega načina 
dodeljevanja sredstev javnih zavodov, podjetij 
in sklada katerih ustanovitelj je občina

Občine v Slovenski Istri so ustanoviteljice svojih javnih za-
vodov, podjetij in sklada, ki urejajo področja gospodarskih javnih 
služb pri čemer izvajajo razne dejavnost kot npr. vodooskrba, ko-
munalna dejavnost, stanovanjska oskrba idr. Javna podjetja in za-
vodi ter sklad imajo možnost dodeljevanja sponzorskih in dona-
cijskih sredstev, kar je v večini primerov pristojnost uprave ali zgolj 
direktorja. Predvidevamo, da se sredstva v glavnem dodeljujejo po 
prosti presoji navedenih, ki morebiti imajo osnovo v internih pra-
vilnikih. 

Z željo, da se zagotovi višjo stopnjo transparentnosti in po-
slovne integritete ter etičnega ravnanja pri porabi javnih sredstev, 
podajamo pobudo da se vzpostavijo ustrezni mehanizmi s kateri-
mi se zagotovijo predvsem načelo enakopravnosti, načelo pravič-
nosti in načelo transparentnosti. Med možnimi rešitvami vidimo 
s strani javne pravne osebe katere ustanoviteljica je občina - javno 
objavo pravilnika oz. internega akta, ki ureja področje dodelje-
vanje sponzorskih in donatorskih sredstev. Interni akt bi moral 
vključevati najmanj merila na osnovi katerih se bodo obravnava-
le vloge oz. prošnje za finančno in drugo podporo s strani javnih 
podjetij, zavodov in sklada ter skladno s tem dodeljevala finančna 
sredstva ali storitve oz. v drugi materialni obliki dodeljena sred-
stva. Poleg tega bi moral vključevati natančen opis postopka pri-
jave, obravnave in odločanja prošenj, kakor tudi javno objavljeni 
poziv in rezultat razpisa. 

Celotno vsebino pobude lahko preberete na naslovu:

14. seja v letu 2020 NE
Igrala za gibalno ovirane otroke

Otroška igrišča na frekventnih točkah v Kopru npr. na Uk-
marjevem trgu, ŠRC Bonifika, Hlavatyjev Park, ob Centru vodnih 
športov Žusterna, ob Santorijev ulici itd. praviloma niso prilago-
jena gibalno oviranim otrokom, predvsem tistim, ki potrebujejo 
invalidski voziček. Podajamo pobudo, da se nabavijo otroška igra-
la, primerna za gibalno ovirane otroke (npr. gugalnica in vrtiljak 
za invalidne vozičke ipd.) ter se jih namesti v obstoječa otroška 
igrišča s ciljem večje inkluzije.

15. seja v letu 2020 NE
Preimenovanje dela »Ljubljanske ceste« v 
cesto »Levji Grad«

Današnja Ljubljanska cesta poteka nekako približno po ne-
kdanji cesti, ki je povezovala otok Koper s kopnim. Na tej pove-
zovalni cesti je med 13. in 19. stoletjem stala občudovanja vredna 
beneška utrdba - Levji grad (1278-1820), ki je varoval mestno po-
vezavo s kopnim. V Oljki menimo, da gre za pomembno zgodo-
vinsko dejstvo, ki je zaznamovalo takratni otok Koper. 

Podajamo pobudo o preimenovanju dela Ljubljanske ces-
te, in sicer se območje ceste od Vojkovega nabrežja oz. Mudinih 

Podano v letu 2020
Pobuda županom občin v Slovenski Istri - 
Pobuda k pripravi razvojno in investicijsko 
naravnanega rebalansa za ponoven zagon 
poslovnega in družbenega okolja

Epidemija in s tem povezani ukrepi za zajezitev širjenja vi-
rusa COVID-19, so močno prizadeli ljudi in gospodarstvo v letu 
2020. Tudi občinski proračuni so utrpeli upad prihodkov, pri če-
mer so župani začeli izvajati razne varčevalne ukrepe. 

V Oljki smo zagovarjali pomoč lokalnem poslovnem okol-
ju, tako, da občina ne varčuje ali znižuje proračun. Rešitev je, da 
se realizira čim več projektov in čim več investicij, da se omogoči 
lokalni razvoj in s tem posledično tudi prihodke lokalnim podjet-
jem, obrtnikom in drugim.

Potrebno je tudi razširiti in finančno podpreti družbene de-
javnosti, ki jih izvajajo javni in drugi zavodi, razna društva in dru-
ge (nevladne) organizacije. Ljudem bo potrebno ponuditi pester 
kulturni, športni, zabavni ter drugi družbeni program, da se lahko 
lokalno prebivalstvo čim več druži in socializira, saj je obdobje 
»hišne izolacije« duševno preobremenjujoče. 

Zelo pomembna je tudi lokalna samooskrba, zato je po-
trebno spodbujati lokalno kmetijstvo, ribiče in vse pridelovalce. 
Lokalno pridelana in predelana hrana je bolj okusna in hranljiva, 
obenem vemo od kod prihaja. V teh razmerah so se ravno oni 
izkazali kot pomemben prehrambeni vir za lokalno prebivalstvo.

Zelo obsežno vsebino pobude si lahko preberete 
na naslovu: 
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15. seja v letu 2020 NE
Pobuda za prostorsko ureditev območja ob 
stadionu - športno prireditveni center

Oljka Koper si je v zadnjem desetletju prizadevala za izgrad-
njo večje mestne garažne hiše s približno 3000 parkirnimi mesti 
na veliki parkirni površini ob mestnem stadionu in predvsem ne-
posredno ob vstopu v mesto. Še danes verjamemo, da bi to bila 
najboljša rešitev mirujočega prometa v Kopru, saj je lokacija eno-
stavno in hitro dostopna iz hitre ceste H5/H6 Bertoki-Izola ter v 
neposredni bližini mestnega središča in drugih pomembnih točk 
v Kopru. V 10-15 minutah je možen peš dostop do katerekoli toč-
ke v mestu, sploh z ustreznimi javnimi (električnimi) prevoznimi 
sredstvi (skiro, kolo, skuter, avtobus ipd.) bi bilo vse še veliko lažje. 

Glede na to, da naj bi bile v kratkem zgrajeni dve javni (Mu-
zejski trg in za Barko) in ena zasebna garažna hiša (na Ferrarski 
ulici) bo verjetno parkirna problematika v veliki meri odpravljena. 
V Oljki Koper smo pripravili novo pobudo za prostorsko ureditev 
sedanjega parkirnega območja ob stadionu, ki vsaj delno odpravlja 
določene pomanjkljivosti v koprskem športu obenem pa na novo 
odpira prireditveno prizorišče. Zamisel je usmerjena v izgradnjo 
športno-prireditvenega centra.

 Kompleks ŠPC zajema dva večja objekta, ki sta v parterju 
povezana s streho, pod površjem pa s podzemno dvoetažno ga-
ražno hišo z več kot 800 parkirnimi mesti. Poleg parkirnih povr-
šin, je v tem podzemnem prostoru predviden bowling center s 
16 stezami.

 Prvi (večji) objekt je večnamenska dvorana neposredno 
ob stadionu, ki je namenjena tako športu kot prireditvam. Are-
na Bonifika in telovadnica Osnovne šole Koper že dalj časa »po-
kata« po šivih, saj v njih poleg šolskega programa domujejo štiri 
prvoligaški klubi. Zaradi pomankanja prostih terminov, klubi ne 
izvajajo zadostno količino treningov za kakovosten razvoj svoje 
športe panoge. Večkrat se zgodi, da ostanejo celo brez termina, 
saj Arena Bonifika in telovadnica OŠ Koper gostita prireditve. 
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Nova večnamenska dvorana bi tako imela tri igrišča stan-
dardne dimenzije 40mx20m, kjer bi lahko dvoranski športi imeli 
svoje treninge in njihove mlajše selekcije tekmovanja. Najpo-
membnejša pridobitev pa je vsekakor druga namembnost te več-
namenske dvorane. Gre za možnost organizacije raznih večjih 
športnih, kulturnih, družabnih ter drugih prireditev, festivalov 
in sejmov. Glede na količino kvalitetnih prireditev, ki jih Koper 
gosti vsako leto, je prireditvena dvorana nujno potrebna.

Drugi (višji) objekt ravno tako rešuje prostorsko stisko dolo-
čenih športnih panog, ki trenutno nimajo na voljo ustreznih jav-
nih športnih objektov. V pritličnem (dvovišinskem) delu stavbe 
so predvideni tri večje (za: borilne športe, vodene vadbe, plesno 
dejavnost ipd.) ter in dve manjši telovadnici (za: namizni tenis 
in skvoš). V tem pritličnem delu so tudi predvidene športne trgo-
vine in gostinski obrati prilagojeni športnem programu, kjer bi se 
igral pikado, ročni nogomet, bilijard, šah ipd. 

V nadstropju nad telovadnicami dobijo športna društva 
svoje klubske prostore, saj razen izjem jih velika večina trenut-
no nima. Klubi bi tako dobili opremljene pisarne za svoje red-
no delovanje, pri čemer bi za tečaje, izobraževanja in druženja 
souporabljali sejne sobe in učilnice. 

V višjih nadstropjih je predviden športnih hotel, ki bi 
služil športnikom, ki pridejo v Koper na tekmovanja in pripra-
ve, kakor tudi športnikom iz drugih krajev, ki igrajo v lokalnih 
klubih. Zadnje nadstropje je namenjeno restavraciji, s prilago-
jeno hrano in pijačo za športnike.

 Kompleks ŠPC bo tudi smiselno prometno povezan, saj so 
na ploščadi poleg avtobusne postaje predvidene površine za par-
kiranje in izposojo navadnih in električnih: skirojev, skuterjev, 
koles in manjših avtomobilov. Veliko bo tudi zelenih površin in 
klopi za sedenje in počitek. 

Svetnika v Občinskem svetu Mestne občine Koper v mandatu 2018−2022 mag. Peroša Patrik in Vida Gračnar


