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Mandat v znamenju športa
V tem mandatu Mestne občine Koper smo se v Oljki 

Koper primarno osredotočili na področje športa, s katerim 
se poklicno in aktivno ukvarjam več kot 25 let. Ocenil sem, 
da pridobljene izkušnje in osvojena znanja na nacionalnem 
in mednarodnem športnem področju, lahko uporabim pri 
izboljšanju stanja koprskega športa. Za lažje razumevanje 
trenutnega stanja, sem v letu 2019 opravil pogovor s pred-
stavniki vseh klubov, društev, zvez in ostalih organizacij, 
ki delujejo na področju športa v Mestni občini Koper. 
Analiza stanja je pokazala veliko odprtih izzivov koprskega 
športa ter tistih, ki v njem delujejo. 

Po opravljenih pogovorih sem pripravil plan teko-
čega in investicijskega vzdrževanja, kakor plan investicij 
v novogradnje. Finančna konstrukcija je pokazala, da ob-
čina tega denarja ne premore. Sredstva, ki se letno namen-
jajo športu bi teoretično omogočila realizacijo vseh potreb 
koprskega športa v roku 12-15 let. Zatorej ni bila enostavna 
naloga pri postavljanju prioritet mandata 2018-2022, ki so 
se v večini primerov tudi realizirali. 

Veseli me, da je župan imel posluh tudi za šport, za 
kar sem mu hvaležen v imenu koprske športe sfere. Nekatere 
projekte smo uspeli realizirati, kot npr. bistveno večjo vkl-
jučenost športne zveze Koper (civilne športne sfere) v sood-
ločanje pri implementaciji športnih programov, vključitev 
Arene Bonifike v Javni zavod za šport idr. 

Ponosen sem na novo infrastrukturno pridobitev – 
plezalno steno. V okviru otvoritvene slovesnosti je župan 
Aleš Bržan izjavil: »Iskreno se zahvaljujem vsem, ki so so-
delovali pri izvedbi tega projekta, vsem svetnicam in svet-
nikom, ki so ta projekt politično podprli, in še zlasti Patriku 
Peroši, ki je takrat še kot podžupan, zadolžen za šport, 
vso svojo energijo usmeril v to, da ta projekt zaživi.«

Veseli me tudi, da bodo Šmarje pridobile svoj športni 
park, podoben takemu kot ga imajo v Dekanih. S tem se 
dejansko decentralizira športna infrastruktura tudi na po-
deželje, za kar smo se v Oljki izjemno zavzeli. Veliko ener-
gije smo usmerili tudi v športni park Dekani, kjer je bilo 
kar nekaj investicijskega vzdrževanja na nogometni športni 
infrastrukturi (prenova slačilnic, zamenjava umetne trave 
itd.). 

To so le nekateri realizirani projekt. Nerealiziranih je 
ostalo še kar nekaj (kot npr. sanacija atletske steze, izgrad-
nja metališča, južna tribuna nogometnega stadiona, tre-
ning dvorana ekipnih športov in borilnih športov, pokrita 
tenis igrišča in izgradnja stadiona centralnega tenis igrišča, 
nadgradnja centra vodnih športov, center urbanega športa, 
kulture in drugih vsebin za preživljanje prostega časa idr.), 
ki bodo skoraj zagotovo v prihajajočem mandatu 2022-2026 
realizirani. 

Obljubim, da bom velik zagovornik športa tudi v pri-
hodnje! Drage občanke, spoštovani občani! Zahvaljujem se 
vam za vso podporo, ki ste mi jo izkazali v preteklih letih. 

Patrik Peroša, občinski svetnik Mestne občine Koper

Un mandato all’insegna 
dello sport

 
Durante questo mandato del Comune città di Capodi-

stria, noi del partito Oljka di Capodistria, ci siamo concen-
trati principalmente sul campo dello sport, in cui mi occupo 
professionalmente e attivamente per più di 25 anni. Ho valu-
tato di poter utilizzare l’esperienza acquisita e le conoscenze 
conseguite in campo sportivo nazionale e internazionale per 
migliorare la condizione dello sport a Capodistria. Per faci-
litare la comprensione della situazione attuale, nel 2019 
ho avuto un colloquio con i rappresentanti di tutti i club, 
associazioni, federazioni e altre organizzazioni che ope-
rano nel campo dello sport nel Comune città di Capodi-
stria. L’analisi della situazione ha mostrato molte sfide aper-
te per gli sport di Capodistria e per coloro che vi lavorano.

 Dopo i colloqui effettuati, ho preparato un piano per la 
manutenzione corrente e di investimento, nonché un piano 
per gli investimenti in nuovi edifici. La struttura finanziaria 
ha rilevato che il Comune non può permettersi questi finanzia-

2



 www.oljka.org

Občasnik Oljka | številka 2/22 | oktober 2022

menti. I fondi stanziati annualmente per lo sport consentireb-
bero teoricamente di soddisfare tutte le esigenze dello sport a 
Capodistria entro un periodo di 12-15 anni. Non è stato quindi 
compito facile definire le priorità per il mandato 2018-2022, 
che nella maggior parte dei casi sono state anche realizzate. 

 Sono lieto che il sindaco abbia ascoltato anche le esi-
genze dello sport, di cui gli sono grato a nome del mondo 
sportivo di Capodistria. Siamo riusciti a realizzare alcuni 
progetti, come ad esempio un coinvolgimento significativa-
mente maggiore dell’Unione sportiva di Capodistria (sfera 
sportiva civile) nel processo di codecisione nell’attuazione 
dei programmi sportivi, l’inclusione dell’Arena Bonifika 
nell’Ente pubblico per lo sport e altri.

 Sono orgoglioso della nuova acquisizione infrastrut-
turale: la parete d’arrampicata. Durante la cerimonia di 
apertura, il sindaco Aleš Bržan ha dichiarato: »Ringrazio 
sinceramente tutti coloro che hanno partecipato alla re-
alizzazione di questo progetto, tutti i consiglieri che hanno 
sostenuto politicamente questo progetto, e in particolare Pa-
trik Peroša, che all’epoca era ancora responsabile dello 
sport come vicesindaco e ha concentrato tutte le sue ener-
gie per portare a termine questo progetto.« 

Sono anche felice che Šmarje potrà disporre di un 
proprio parco sportivo, simile a quello che hanno a Dekani. 
Questo in realtà decentralizza l’infrastruttura sportiva anche 
nelle aree rurali, che è ciò che noi del partito Oljka abbiamo 
fortemente sostenuto. Abbiamo anche indirizzato molte 
energie al parco sportivo di Dekani, dove sono stati svolti 
non pochi investimenti di manutenzione all’infrastruttura 
sportiva calcistica (ristrutturazione degli spogliatoi, sostitu-
zione dell’erba artificiale ecc).

 Questi sono solo alcuni dei progetti portati a termi-
ne. Diversi sono quelli ancora non realizzati (come il risa-
namento della pista di atletica, la costruzione delle pedane 
di lancio, la tribuna sud dello stadio di calcio, la palestra di 
allenamento per gli sport di squadra e da combattimento, i 
campi da tennis al coperto e la costruzione dello stadio del 
tennis con il campo centrale, l’ampliamento del centro di 
sport acquatici, il centro dello sport urbano, della cultura 
e altri contenuti per il tempo libero ecc.), che quasi sicura-
mente verranno realizzati nel prossimo mandato 2022-2026.

 
Vi prometto che sarò anche in futuro un grande soste-

nitore dello sport! Care cittadine e cari cittadini! Vi rin-
grazio sentitamente per tutto il vostro sostegno dimostra-
to in questi anni.

 
Patrik Peroša, Consiglio comunale del Comune città di 
Capodistria

Podano v letu 2020
Center urbanega športa, kulture in drugih 
vsebin za preživljanje prostega časa

(Pripombe in predlogi na dopolnjen osnutek občin-
skega podrobnega prostorskega načrta 3505-38/2017 ŠRC 
Bonifika in ureditev parkovne poteze do morja)

Predstavljen osnutek občinskega podrobnega prostor-
skega načrta ŠRC Bonifika in ureditev parkovne poteze do 
morja ne izraža v zadostni meri urbani šport, obenem vse-
buje določene prostorske rešitve, ki so urejene v neposredni 
bližini.

Navedeno območje (od olimpijskega bazena proti hitri 
cesti) je primerno za ureditev centra urbanega športa, kul-
ture in drugih vsebin za preživljanje prostega časa (v nadal-
jevanju: Urbani park), saj je že nekako nakazana prostorska 
ureditev s tem, ko se je pričelo s postopki izgradnje skate 
parka, ki sodi v sklop urbanih športov. Že samo ime urbani 

šport nakazuje, da gre za vsebine, ki so vezane na določe-
ne prostorske ureditve v urbanih naseljih. Urbani šport pa 
je tisti, ki je nekako nastal v tovrstnih središčih. Gre za t.i. 
šport za vse, kjer se lahko vsakdo vključi ne glede na spol, 
starost, narodnost, raso, etično poreklo, jezik, vero, socialni 
status, družbeni položaj in predhodno športno znanje posa-
mezne športno rekreativne vsebine. 

To območje omogoča možnosti vzpostavitve Urbanega 
parka, ki pa mora biti javno dostopno, brez plačila uporabe 
urejenih površin, ne glede na njeno vsebino. Poleg športa je 
smiselno vključiti tudi kulturo in vse druge vsebine, ki omo-
gočajo aktivno ali sprostitveno preživljanje prostega časa. 

Športne, kulturne in druge sprostitvene vsebine, ki tre-
nutno manjkajo v Mestni občini Koper oz. bi bile primerne 
za obravnavano območje so: (a) skate park, (b) ploščad za 
ulične plese (hip hop, breakdance, popping, street dan-
ce show idr.), (c) stena za grafite oziroma murale (stenska 
umetnost), (č) parkour prizorišče, (d) pump track proga, (e) 
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prostor za slackline, (f) prostor za umetniško uprizarjanje, 
(g) medgeneracijski vadbeni park, (h) otroški adrenalinski 
park, (i) manjša plezalna stena in plezalna mreža, (j) mini 
golf igrišče, (k) igrišče za ulični namizni tenis, (l) igrišče za 
ulični badminton, (m) površina za jogo, aerobiko, pilates, 
zumbo in druge vadbe na prostem, (n) stena za igre z loparji 
(skvoš, padel idr.), (o) dve večnamenski ploščadi v skupni iz-
meri 50mx50m z zarisanimi črtami za določene športe (ulič-
ni mali nogomet, rokomet, hokej na rolerjih, pandolo idr.) 
– primerna tudi za kulture prireditve in zimsko drsališče, (p) 
ulična košarka (tri igrišča), (r) zunanji fitnes, (s) odbojka na 
travi, (š) bližnji vodni kanal (parc. št. 1556/15 k.o. 2605 Ko-
per) se lahko nameni vsebinam povezane z mirujočo vodo 
(kot npr. supanje, radijsko vodena modelarska plovila idr.), 
(t) steza za nordijsko rolkanje, kotalkanje in rolanje, (u) 
ulični šah, (v) športi primerni za invalide (vrtno kegljanje, 
showdown, šah, paranamizni tenis  idr.), (z) gledališče na 
odprtem, (ž) motorični park. 

Poleg navedeni vsebin, je potrebno vzpostaviti tudi 
podporne storitve: (a) javne sanitarije, (b) objekt za shran-
jevanje in izposojo športnih rekvizitov, (c) manjši gostinski 
objekt za izvajanje gostinske dejavnost, (d) parkovne klopi 
za sedenje, (e) otroška igrala primerna tudi za gibalno ovira-
ne otroke na invalidskih vozičkih, (f) prostor za občasne 
meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola, (g) prostor 
za piknike pod drevesi, (h) stojala za parkiranje koles, (i) 
velika sončna ura – kot zanimivost urbanega parka; in druge 
vsebine. 

15. seja v letu 2020 NE
Postavitev tabel „Dobrodošli v Istro“ ob 
vstopu v Mestno občino Koper

Pred časom je zaživela nova blagovna znamka z novim 
grafičnim znakom Love Istria, ki promovira istrske desti-
nacije Ankaran, Izola, Koper in Portorož-Piran. Podajamo 
pobudo, da se na glavne cestne povezave, ki pripeljejo v 
Mestno občino Koper na »meji« med Slovensko Istro in (a) 
Italijo, (b) Hrvaško ter (c) Krasom postavijo promocijske 
table z napisom »Dobrodošli v Istro« in grafičnim znakom 
Love Istria, na dvojezičnem območju še s pripisom v itali-
janščini »Benvenuti in Istria«.

15. seja v letu 2020 NE
Zagotavljanje večje transparentnosti 
delovanja občinskega sveta

Podajamo pobudo, da se omogoči predvajanje sej ob-
činskega sveta v živo, in sicer preko spletne strani ekoper.si 
ali koper.si. Avdio posnetek seje bi moral biti dostopen na 
spletni strani koper.si, kjer so objavljeni zapisniki in gradivo 
sej občinskega sveta, na ta način bi lahko občanke in občani 
imeli možnost spremljanja seje, tudi po njenem zaključku. 

Podajamo predlog, da se po vsaki seji občinskega sveta 
po navadni pošti občankam in občanom posreduje izpis vseh 
sprejetih sklepov s prilogami, kakor tudi vprašanja in odgovo-
re občinskih svetnic in svetnikov. Tovrstni zbornik bi se lahko 
poimenoval – Občinski glasnik Mestne občine koper. 

Predstavljene rešitve strmijo k temu, da se zagotovi 
čim večjo transparentnost delovanja občinskega sveta ter s 
tem dela občinskih svetnic in svetnikov. S tem se omogoči 
redno in učinkovito informiranje občank in občanov. 

Podano v letu 2020 
Pobuda županom občin v Slovenski Istri -
 Ideja o skupni organizaciji naj športnika – 
pod imenom Naj športnik Slovenske Istre: 

Naj športnik / športnica svoje občine je svečani dogo-
dek, ko se razglasi najboljše športnice, športnike in športne 
klube. Navedene slovesnosti imajo posebno pozornost v 
lokalnem prostoru, saj na enem mestu zberejo najboljše 
športnice in športnike ter vsa zainteresirana javnost. 

Z željo, da se navedene občinske prireditve nadgradi-
jo, podajamo pobudo s katero bi se organizirala ena večja 
slovesnost, ki bi jo vsako leto gostila druga občina. S tem 
bi se dalo slovesnosti še večjo težo in prepoznavnost, saj bi 
se lahko dodalo novo – najvišje priznanje naj športnik, naj 
športnica in naj športni klub Slovenske Istre. 

Celotno vsebino pobude lahko preberete na naslovu: 

15. seja v letu 2020 NE
Participativni proračun za vsako krajevno 
skupnost

Participativni proračun je čedalje bolj priljubljen med 
občankami in občani Mestne občine Koper. Zadnji poziv je bil 
namenjen proračunoma za leti 2021 in 2022. Na voljo je bilo 
480.000 EUR za vsako posamezno leto, pri čemer so se sredstva 
razdelila na sklope več krajevnih skupnosti skupaj, vsakemu 
sklopu po 80.000 EUR. Ugotavljamo, da nekateri projekti iz do-
ločenih krajevnih skupnosti niso bili deležni zadostne podpore 
za uvrstitev projekta v realizacijo. Poleg tega je tudi finančno 
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neuravnoteženo, saj so nekatere krajevne skupnosti dobile več-
jo podporo, druge manjšo, nekatere nično. 

Podajamo pobudo, da se za naslednji participativni pro-
račun, t.j. od leta 2023 dalje naredi ločeno za vsako krajevno 
skupnosti posebej. Na ta način ne bo prikrajšanih krajevnih 
skupnosti, vsaka bo dobila enako mero podpore. Znesek bi 
se primerno temo nekoliko dvignil, in sicer predlagamo, da je 
60.000 EUR sredstev na voljo za vsako posamezno krajevno 
skupnost v skupnem znesku iz naslova participativnega pro-
računa 1.320.000 EUR.

15. seja v letu 2020 NE
Vzpostavitev e-prijav na občinske razpise

Mestna občina Koper na področju družbenih dejavnosti 
letno objavi veliko različnih razpisov. Na razpise se prijavitelji 
prijavljajo na »klasičen način« - v pisni obliki po navadni pošti. 
Podajamo pobudo, da se uvede elektronske prijave (e-prijave) 
s katerimi se pospeši in poceni postopek priprave in izpelja-
ve razpisov za dodeljevanje sredstev in sofinanciranje. Celoten 
postopek razpisa bi se lahko izpeljalo preko posebej za to pri-
pravljene spletne strani, kar omogoča hitrejšo izvedbo pregleda 
prijav in priprave ustreznih poročil, lažje dostopanje do arhiva, 
omogoča transparentnejše poslovanje in nadzorovanje, eno-
stavnejša priprava statistike in primerjava z preteklimi razpisi, 
avtomatična obdelava prošenj (kjer je to možno) itd. Postopek 
se bistveno pospeši, saj skrajša delovne ure zaposlenih na tem 
področju, obenem za uporabnika bolj prijazno prijavljanje. S 
tovrstno rešitvijo se optimizira tovrstno poslovanje. 

15. seja v letu 2020
Ena izmed slovenskih pokrajin naj bo 
Slovenska Istra

Strokovna skupina za pripravo pokrajinske zakonodaje je 
pred časom v parlament prinesla zadnje rezultate opravljenega 
dela; t.j. 370 stranski osnutek zbornika, ki predvideva, da bo Slo-
venija pokrajine po principu 10+2 uvedla od začetka leta 2023. 

Predlog predvideva, da bi Mestna občina 
Koper spadala v Primorsko-notranjsko po-
krajino. Predlog je škodljiv, saj bo dokončno 
zbrisal poimenovaje (Slovenska) Istra, obenem 
bo prepolovil Primorsko, saj je za severni del 
Primorske predvideno poimenovanje Goriška 
pokrajina. 

V Oljki se s tovrstno rešitvijo nikakor ne 
strinjamo. Problematično je seveda povezovanje z no-
tranjsko regijo, s katero Istra nima veliko skupnega. 
V stranki Oljka zato predlagamo, da se oblikuje sa-
mostojna – pokrajina Slovenska Istra. Slovenska Istra 
je zelo posebna pokrajina. Najprej zato, ker imamo tu morje. 
Ta nas opredeljuje podnebno, gospodarsko in kulturno-zgodo-

V realizaciji

vinsko. Podnebno zato, ker opredeljuje rastje in ljudski tempe-
rament. Tu so doma vino in oljke, rožmarin in sivka. Istra je 
stičišče kultur in jezikov; zaznamovali sta jo Beneška republika 
s svojim svetovljanstvom in Avstro-ogrska monarhija s svojo 
strogostjo in redom, če naj ostanemo pri najpomembnejših. 
Prepletanje narodov in kultur v zgodovini nas je naučilo strp-
nosti in gostoljubja. Zato so Istrani ljudje, ki se zavedajo po-
mena drugačnosti in bogastva različnosti. Tudi zato je v Istri 
dvojezičnost nekaj samoumevnega in dobrodošlega.

Iz tako uglašenega okolja raste tudi istrsko gospodar-
stvo. Morje nam daje zaposlitve, hrano in opredeljuje eno 
glavnih gospodarskih dejavnosti – turizem. V Istri smo že 
zgodaj razumeli, da turizem ni zgolj dirka za zaslužkom. Po-
membno je, da gostje odhajajo iz Istre zadovoljni – le taki 
se potem radi vračajo. Turizem pa ni le morje, temveč prav 
tako podeželje. Trajnostni razvoj in skrb za okolje ponujata 
kvaliteto bivanja, ki temelji na lokalni samooskrbi, integra-
ciji podeželja in bogatih virih turistične ponudbe.

To je Istra – dežela bogate kulture, ki iz generacije v 
generacijo ohranja dragoceno tradicijo, znanje ter naravno 
in socialno dediščino svojega prostora.

Zakaj torej Istro potiskati proti notranjosti države in jo 
povezovati z Notranjsko regijo, s katero ima skupnega malo 
ali nič? Če s kom, naj se Istra poveže v pokrajino s Krasom 
in Brkini, s katerima nas povezujejo zgodovina, ki nas je tudi 
politično zaznamovala, gospodarstvo, ki v vseh treh območ-
jih teži k morju, in meje, ki so bile včasih breme, a so nas 
prav zato naučile sožitja in strpnosti.

V stranki Oljka razumemo sedanji predlog regionaliza-
cije kot grobo poseganje v Istro, kot jo dojemajo in živijo njeni 
prebivalci. Predlog je po naši oceni za Primorce celo ponižujoč, 
saj ga razumemo kot poskus razbijanja močne in klene Primor-
ske. Zato je za stranko Oljka sedanji predlog nesprejemljiv. 

Spoštovani župan! Apeliramo na vas, da v okviru va-
ših pristojnosti zaščitite Mestno občino Koper in s tem tudi 
Istro, tako da storite vse kar je v vaši moči, da bo ena izmed 
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pokrajin, s katero se bo decentraliziralo oz. regionaliziralo 
državo, Slovenska Istra.

Pred slabim desetletjem je g. Bert Pribac napisal pe-
sem »obalarjem«, ki je precej aktualna temu, kar se snovalci 
pokrajinske zakonodaje gredo z Istro danes. 

SPOROČILO OBALARJEM (Bert Pribac)

»Če jaz v Prekmurje ali se na Celjsko bivat dam
Prekmurec nisem še, niti Štajerec, in ne Celjan

In ne bom Prekmurce kar tako prekrstil v mejaše,
Čeprav vsi vemo, da gulaže jedo radi in vroče paprikaše.
Imejte v vidu torej bratje s kranjskih ino štajerskih dežel,

Da mi Šavrini smo tukaj v Istri dolga že stoletja,
A vi kot da prišli ste šele koncem lanskega poletja

In že napuh, da nas bi preimenovali vas je prevzel.
Ker tukaj v Istri sem rojen, iz starodavnih korenin

Mi život ves v duhu pravi, da sem zares Istran -Šavrin,
Čeprav zares polento mlatim, bakalade in makarone

In malvazije ter refoška spijem cele bokalone.
Zatorej vi, ki ste prišli izza hribov Postojne

Petnajst sto let za nami, v naše tople oljčne kraje
Ne sprožajte nam nepotrebne zemljepisne vojne,

Čeprav nam vaša štetja pravijo, da smo v manjšini
Mi, ki smo stoletja tukaj avtohtoni domačini.
Sprejmite naše in dodajte nam še svoje običaje
Samo ne prekrščujte nam to Istro milo v Obalo.

Uživajte to zemljo z nami, obalna mesta in vasi Šavrinov
Vse od Sečula, Topolovca, do Hrastovelj in Hrvatinov,

Najejte se polente z nami, rib in vse kar dobrega nam Istra nudi
In zraven še klobase in žolce svoje, žgance, repo in kislo zelje tudi.
Vse skupaj pa zalijmo z refoškom, muškatom ali dobro malvazijo,

Za zdravo in veselo slovensko ali istrijansko kompanijo.«

Komentar: Vsi župani občin v Slovenski Istri so se 
zavzeli za Pokrajino Istra-Istria. 

Podano v letu 2020 
Pobuda županom občin v Slovenski Istri - 
Pokrajina Slovenska Istra 

Celotno vsebino pobude, ki je bila naslovljena 
na župane, si lahko preberete na tem naslovu: 

Podano v letu 2020 
Pobuda predsedniku Vlade RS
Pokrajina Istra-Istria

Celotno vsebino pobude, ki je bila naslovljena 
na predsednika Vlade RS, si lahko preberete na 
tem naslovu: 

15. seja v letu 2020
Zahteva po izgradnji dvotirne železniške 
proge med Divačo in Koprom

Podajamo pobudo, da se vloži vse napore in zahteva od 
pristojnega ministrstva, da se že ob sedanji gradnji - zgradi 
dvotirna železniška proga in ne zgolj enotirna kot je sedaj 
predvideno. Zavedati se je treba, da se z enotirno železni-
co ne bodo razmere bistveno izboljšale za pretok tovorne-
ga in potniškega železniškega prometa. Za nadaljnji razvoj 
koprskega pristanišča sta nujno potrebna dva tira, če se želi 
ohraniti konkurenčno prednost pred sosednjimi pristanišči. 
Obstaja bojazen, da se lahko zgodi neprijeten scenarij za 
ohranitev konkurenčnosti koprskega pristanišča, s katerim 
bi se tudi po izgradnji drugega tira ohranila sedanja zasta-
rela in za okolje nevarna železniška povezava Koper-Divača. 
Zato je smiselno že ob sedanji gradnji dodati drugo tirnico, 
s katero se omogoča istočasni dvosmerni železniški promet.

Komentar: Občinski svet je na junija 2022 sprejel 
pobudo s katero je pozval Vlado RS in pristojno minis-
trstvo za infrastrukturo, da se gradnja levega tira začne 
sočasno z gradnjo desnega in s tem vzpostavi dvotirnost 
najkasneje do leta 2028.

V realizaciji
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Podano v letu 2020 
Pobuda županom občin v Slovenski Istri - 
Vzpostavitev skupnih medobčinskih služb

Dajemo pobudo, da se v prihodnje ustanovijo skupne 
službe javnih zavodov in podjetij, katerih lastnik je občina. 
Že vrsto desetletij uspešno deluje skupno javno podjetje 
Rižanski vodovod Koper d.o.o., po takšnem vzoru bi lah-
ko v prihod- nje delovali tudi komunalno podjetje, zavod 
za šport, kulturo, prireditve in turizem itd. Verjamemo, da 
združeni bodo še bolj učinkoviti in uspešni, predvsem pa bo 
lokalno okolje in prebivalstvo imelo bistveno bolj kakovost-
ne storitve in programe.

Skupne medobčinske službe prinašajo vrsto pozitivnih 
učinkov, predvsem racionalnejšo porabo javnih sredstev, 
učinkovitejše izvajanje občinskih nalog, skupno zastopanje 
občinskih interesov, učinkovitejše pridobivanje sredstev iz 
državnih in mednarodnih razpisov, hitrejši razvoj občin v 
Slovenski Istri itd. 

Celotno vsebino pobude si lahko preberete na 
naslovu: 

16. seja v letu 2020 
Vzpostavitev ekoloških javnih urbanih 
sadovnjakov in zeliščnih vrtov 

Podajamo pobudo, da se v Mestni občini Koper s pou-
darkom na urbaniziranem oziroma primestnem območju 
najde več primernih zelenih površin, kjer bi se lahko vzpo-
stavili ekološki javni urbani sadovnjaki in javni urbani ze-
liščni vrtovi s poudarkom na mediteranski hortikulturi. Kot 
možne lokacije predlagamo območje ob / pod mostom Pi-
ranske ceste (parc. št. 1415/2 1622/1 1622/2 1416/1 1416/2 
vse k.o. Koper), območje med Badaševico in Cesto na Mar-
kovec (nasproti Agrarije Koper) – parc. št. 1537/1 k.o. Koper 
ter območje ob Krožni cesti na Markovcu (parc. št. 273/29 
k.o. Semedela).

 Tako ekološki javni sadovnjak kot javni zeliščni vrt sta 
odprta javno dostopna prostora, kjer lahko ljudje preživljajo 
prosti čas, se sproščajo, spoznavajo mediteransko sadje in 
zelišča, plodovi pa so na voljo občanom. Tovrstna vzposta-
vitev služi tudi kot promocija samooskrbe, ki postaja čedalje 
bolj pomembna v današnjih časih, hkrati pa v urbanih na-
seljih ohranja zelen kotičke narave. Poleg navedenega so na-
vedeni prostori zelo primerni kot didaktično izobraževalni 
prostori predvsem za mlajše generacije, saj s svojo vsebino 
tvorijo učilnico v naravi predvsem v povezavi z aktualnimi  
okoljskimi, prehranskimi in kmetijskimi vsebinami. 

Ekološki javni sadovnjak kot javni zeliščni vrt lahko 
spodbudita civilno iniciativo in povezovanje občanov v 

V realizaciji

skupno prizadevanje k ohranjanju zelenega mesta in v boju 
k omilitvi negativnih vplivov na podnebne spremembe. Kot 
ključni moment predlagamo, da se omenjene zelene površi-
ne zasadijo z avtohtonimi rastlinskimi vrstami, ki so v jav-
nih evidencah navedene na seznamu sort in podlag, ki so 
manj občutljive zoper bolezni, škodljivce, sušo in pozebo ter 
seznamu rastlin, ki jim grozi genska erozija.

16. seja v letu 2020 NE 
Prostorska ureditev območja Mandrač ob 
Badaševici za nove komunalne priveze

Marjetica Koper na podlagi odloka o občinskih prista-
niških, ki določa pogoje uporabe oz. pravico do uporabe pri-
veza, upravlja s 427 komunalnimi, 60 ribiškimi in 40 dnev-
nimi privezi (skupaj 527) v Kopru. Na seznamu prosilcev za 
pridobitev pravice do uporabe priveza Mestne občine Koper 
je 524 prosilcev. (vir: https://www.marjeticakoper.si/sl/de-
javnosti/komunalni-privezi/). Gre za dvakrat toliko prosil-
cev kot je razpoložljivih privezov, kar se vleče že vrsto let.

Podajamo pobudo, da se omogoči povečanje števila 
razpoložljivih privezov, kateri bi bili namenjeni domačinom 
(komunalni privezi). S tem bi zmanjšali čakalno vrsto pro-
silcev ter ljudi še bolj povezali z morjem. Kot rešitev vidimo 
v celoviti ureditvi območja mandrača Badaševica v Seme-
deli, kjer bi se z ustreznimi posegi pridobilo približno 100 
privezov za manjša plovila. 

Za realizacijo projekta je potreben izkop oz. odstra-
nitev dela zemljišča in obale k.o. Koper, parc. št. 1417/2, 
1515/2 in 1516/2 kar bi omogočilo povečanje vodnih povr-
šin. V tem območju bi se rekonstruiralo obalni pas ter v ob-
močje postavilo plavajoče pomole, kar bi omogočilo dodat-
ne priveze. Pod mostom Piranske ceste bi se uredil servisna 
montažna objekta s priključki tekoče vode in elektrike, ka-
kor tudi javnimi sanitarijami in tuši. Travnata površina ob 
hitri cesti H6 bi ostal namenjena pasjem parku, zraven bi se 
uredil še zeleni prostor - park z mediteranskim rastlinjem, 
ki bi ljudem služil za kakovostno preživljanje prostega časa. 

Pomembno pridobitev predstavlja delna ureditev bliž-
njega parkirišča (na parc. št. 1517/3 in 1518/2 k.o. Koper), 
kjer bi se uredila javna klančina/navoz (drča) za spuščanje 
in dvigovanje plovil iz vode. Na območju parkirišča bi bilo 
omogočeno tudi pranje plovila s sladko vodo, manjša / hitra 
popravila plovil ter začasno parkiranje vozil s prikolico za 
plovila. Svoje mesto bi dobil tudi hangar za potrebe vodnih 
šport.

Za zaokrožitev celostne prostorske ureditve je potreb-
no dvigniti most za pešce in kolesarje ob izlivu Badaševice 
ter tako omogočiti lažji prehod plovil, ki imajo trenutno ne-
malo težav ob plimi. Poleg tega je ob hitri cesti H6 potrebna 
tudi razširitev obstoječega mosta za pešce s klančinami na-
mesto stopnic.
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Tovrstna pobuda predstavlja le delno odpravo proble-
ma večletnih dolgih čakalnih vrst za pridobitev priveza, zato 
podajamo širše zastavljeno pobudo: da se pripravi ustrezna 
strategija, ki bi v celoti odpravila čakalno vrsto prosilcev v 
doglednem času. Kot prvo (kratkoročno) bi se lahko posta-
vilo plavajoče pomole v koprskem ribiškem pristanišču s 
katerimi bi se zagotovilo dodatnih 40-60 privezov. Kot dru-
go (srednjeročno) se uredi območje mandrača Badaševice 
(zgoraj predstavljeno). Kot tretje (dolgoročno), verjamemo, 
da bo prej ali slej potrebno urediti valobran s katerim se bo 
območje koprskega zaliva (med Žusterno, Semedelsko cesto 
in mestnim mandračem) zaščitilo pred močnimi vetrovi in 
valovi. To bi bila osnova za ureditev dodatnih pomolov (1-3) 
ob mestnem pristanišču in Semedelski cesti. Preostali del ob 
Semedelski cesti pa mora biti namenjen vsebinam za spros-
titev in turizem (kot npr. vodni športi, plaža ipd.).

Podano v letu 2020 
Pobuda županom občin v Slovenski Istri - 
Più rispetto per il bilinguismo nel territorio 
nazionalmente misto

Nel Oljka abbiamo anche notato che il rispetto coe-
rente dell’uso della lingua slovena e italiana nel territorio 
bilingue e nazionalmente misto, non è tenuto in considera-
zione nella misura sufficiente e corretta. I manifesti esposti 
e affissi, indifferentemente se su spazi pubblici o privati, o 
sono senza la traduzione in italiano, oppure la traduzione 
è inadeguata o impropria (ad es. traduzione non idonea, il 
testo della traduzione più piccolo o non visibile, traduzioni 
carenti ecc.). Con questa iniziativa, ci rivolgiamo a voi con 
il desiderio che si intraprendano passi importanti in questo 
settore per rispettare il bilinguismo nel territorio nazional-
mente misto.
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Tutti i manifesti a prescindere dalla proprietà dello spa-
zio di affissione devono contenere caratteri della stessa forma 
e delle stesse dimensioni ovvero il testo deve essere scritto in 
modo tale da non collocare una di entrambe le lingue in una 
posizione subordinata. Tutti i testi devono essere tradotti cor-
rettamente dallo sloveno in italiano e viceversa, sia dal punto 
di vista del contenuto che da quello linguistico. Se il manife-
sto esposto non rispetta l’equivalenza di entrambe le lingue 
nel territorio bilingue, non deve essere affisso ovvero deve 
essere immediatamente rimosso dove è possibile e concesso 
(in particolare sugli spazi di affissione pubblici). Laddove ciò 
non è possibile (in particolare sugli spazi di affissione privati), 
prima si avvisano i trasgressori con un avvertimento e poi se 
necessario si decreta una sanzione amministrativa.

La nostra zona, proprio grazie al bilinguismo, è più ric-
ca e diversa degli altri luoghi della Slovenia. Siamo orgoglio-
si del nostro territorio nazionalmente misto anche così, cioè 
rispettando coerentemente l’uso di entrambe le lingue uffi-
ciali (slovena e italiana) nell’ambiente e nella vita pubblica. 

16. seja v letu 2020 NE
Za prepoved oglaševanja političnih strank 
in kandidatov za volitve v javnih prostorih 

Mestna občina Koper oddaja poslovne prostore v najem 
za določeni ali nedoločeni čas. Nekateri poslovni prostori so na 
bolj drugi na manj markantnih lokacijah. Po nam dostopnih 
podatkih poslovne prostore ni možno oddati v podnajem brez 
predhodnega soglasja lastnika (občine). Ker ne poznamo vse-
bine najemnih pogodb, nimamo podatka ali lahko najemniki 
poslovnih prostorov svoje izložbe oddajo oz. namenijo ogla-
ševanju tretjih oseb? Naša pobuda je usmerjena v prepoved 
oglaševanja političnih strank, kandidatk in kandidatov za ka-
terekoli volitve v prostorih katere lastnik je Mestna občina Ko-
per. Zavedati se moramo, da so najemniki poslovnih prostorov 
postavljeni v precej neroden položaj v kolikor se nanj obrnejo 
kandidati, ki nastopajo na volitvah. Predvsem so v neugod-
nem položaju kadar so tej kandidati za župana ali občinski svet 
Mestne občine Koper. Pojavi se strah, da v kolikor kandidatu 
ne ustrežejo znajo imeti po volitvah težave v kolikor je ta oseba 
oz. stranka izvoljena. Smatramo, da javni poslovni prostori bi 
morali imeti prepoved oglaševanja kandidatk in kandidatov, ki 
nastopajo na volitvah kakor tudi političnih strank. S tem jim 
lastnik (občina) omogoči ne-obremenjujoče poslovanje oz. se 
lahko posvetijo svoji dejavnosti brez političnega vmešavanja. 

16. seja v letu 2020 NE
Umiritev prometa v naselju Gažon

Cesta, ki poteka skozi vas Gažon je na določenih od-
sekih nevarna, saj nekateri vozniki ne spoštujejo hitrostne 
omejitve. Z željo, da se umiri promet oz. hitrost vozil zman-
jša, podajamo pobudo da se ob vaškem domu (stara šola), 

preuredi cestišče. Poseg bi zajema postavitev manjšega 5m 
polkrožnega pločnika na cesti parc. št. 1304/1 k.o. Gažon ob 
objektu par. Št. *24/1 k.o. Gažon. Na to površino se postavi 
ustrezno cestno označbo in korito za rastline. 

17. seja v letu 2020 NE
Območje kamionskega terminala naj se 
nameni poslovno-razvojni coni

Sedanji kamionski terminal bo deloval najpozneje 
do leta 2023, ko bo potekla pogodba zanj. Luka Koper naj 
bi do takrat zgradila nov terminal v neposredni bližini sr-
minskega vhoda v Luko Koper. Podajamo pobudo, da se 
na navedenem območju vzpostavijo pogoji in potrebna in-
frastruktura za izgradnjo gospodarsko obrtne, podjetniške 
in razvojno poslovne cone. V trenutnem stanju gospodarsko 
zaostrenih pogojev smo se naučili, da je možno z digitaliza-
cijo procesov bistveno olajšati službene migracije, kar ima 
pozitivni učinek tudi na vidike varstva okolja in blaženje 
podnebnih sprememb. Z mirno vestjo lahko napovemo, da 
je v prihodnje pričakovati večje povpraševanje po poslovnih 
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in podjetniških kapacitetah, predvsem poslovnih prostorih 
v lokalnem okolju s poudarkom na mirnih storitvenih de-
javnostih. Prav tako pa že sedaj obstajajo pobude za vzpo-
stavitev primernih podjetniško-obrtnih prostorov v bližini 
mestnega centra, ki bi že delujočim obrtnikom takoj omo-
gočile logistične izboljšave in optimizacijo poslovanja. S tem 
bi se ustvarilo pogoje za dodatni razvoj lokalnega gospodar-
stva kar pozitivno vpliva tudi na ustvarjanje novih delovnih 
mest med mladimi in novo nastajajočimi podjetji. Verjame-
mo, da je prihodnost našega mesta v krepitvi in spodbujanju 
lokalnih človeških potencialov, katerim moramo zagotoviti 
optimalne pogoje in infrastrukturo v neposredni bližini bi-
vališč za izvajanje lastne podjetniške dejavnosti. Posledično 
pa bomo z realizacijo podanega predloga prispevali k višji 
stopnji motivacije in zadovoljstva naših občanov ter tako 
omilili negativne posledice morebitnih prihodnjih pojavov 
višje sile, kot je sedanja epidemiološka situacija.

17. seja v letu 2020 NE
Sanacija pešpoti v Semedeli

Ob zadnjih večjih nalivih se je ponovno izkazala prob-
lematična kolesarska steza in sprehajalna pot pod mostom 
Piranske ceste oz. ob Tomšičevi ulici v Semedeli. Slednja ob 
večjih nalivih poplavlja, kar začasno onemogoča njeno upo-
rabo. Podajamo pobudo, da se navedeno območje ustrezno 
uredi, da ob morebitnih prihodnjih nalivih, navedeni spre-
hajala pot in kolesarska steza ne bosta več pod vodo. S tem 
bi se omogočil prehod oz. njena uporaba, ne glede na vre-
menske razmere. 

17. seja v letu 2020 NE
Avenija velikih športnih prireditev

Koper slovi kot infrastrukturno primerno in izredno 
gostoljubno mesto za organizacijo velikih športnih prire-
ditev. Naj spomnimo samo na nekatere v zadnjih 10 letih: 
Evropsko prvenstvo v modernih plesih (2012), Evropsko 
prvenstvo v košarki (2013), Evropsko prvenstvo v balinan-
ju (2014), Evropsko dvoransko prvenstvo v lokostrelstvu 
(2015), Evropsko prvenstvo navijaških in plesnih skupin 
(2016), Svetovni pokal v športni gimnastiki (2017, 2018, 
2019) in druge. V pričakovanju pa smo še nekaterih večji 
prireditev kot npr. Evropsko prvenstvo v nogometu do 21 
let (2021), Svetovni pokal v taekwondoju (2022) in druge 
športne prireditve. Podajamo pobudo, da se poišče ustrezen 
prostor, v okviru katerega bi se na primeren način spomnili 
na velike športne prireditve, ki jih je gostila Mestna občina 
Koper. Kot možni lokaciji vidimo sprehajalno pot – seme-
delsko promenado ali pa območje ŠRC Bonifika. Predlaga-
mo, da se vzpostavi permanentno razstavo, lahko v obliki 
fotografij ali kiparskih del, lahko pa se obeleži te trenutke 
tudi na drugi primeren način.

17. seja v letu 2020
Finančna pomoč društvom, zvezam in 
drugim nevladnim organizacijam

Danes smo sprejeli pravilnik o dodeljevanju finančnih 
sredstev za blaženje posledic epidemije Covid-19 na pod-
ročju gospodarstva v Mestni občini Koper. Hvalevredno! 
Gre za pomemben pravilnik, ki bo vsaj delno omilil finanč-
ne stiske, s katerimi se sooča lokalno gospodarstvo. V Oljki 
bi želeli izpostaviti, da se s posledicami epidemije srečujejo 
tudi druge pravne osebe zasebnega prava, ki imajo neprido-
biten značaj. Govorimo o društvih, zvezah in drugih lokal-
nih nevladnih organizacijah, ki imajo ravno tako zaposlene 
in ravno tako finančne težave. Razlika med upravičenci po 
prej navedenem pravilniku so pravne osebe zasebnega pra-
va, ki imajo pridobitni značaj, torej delajo za dobiček, tisti ki 
pa dejansko ne bodo upravičeni, so neprofitne družbe, ki v 
večini primerov delajo v javnem interesu. Nanje ne smemo 

Delno realizirano

nikakor pozabiti, saj večina od njih nima urejenega rednega 
(javnega) sistemskega financiranja. Odvisni so od izvedenih 
aktivnosti. Koliko so lahko dejansko letos v času epidemi-
je delali oz. ustvarjali na področju kulture, športa, turizma, 
izobraževanja, mladine, sociale in drugih družbenih dejav-
nosti? Veliko od naštetih ni uspelo izvajati svoje programe 
zaradi ukrepov in omejitev Vlade RS, posledično niso pre-
jeli potrebnih prihodkov, s katerimi se krijejo tekoči stroški 
delovanja organizacije in zaposlenih ljudi. To problematiko 
smo v preteklih dneh izpostavili županu in vodstvu občin-
ske uprave ter dobil zagotovilo, da se nanje naj ne bo poza-
bilo. V imenu vseh tistih, ki so bili prezrti pri podeljevanju 
državne pomoči za blažitev posledic epidemije, se vnaprej 
zahvaljujemo in hkrati nadejam, da bo občinska pomoč pri-
šla pravočasno, še preden katera lokalna organizacija ugasne 
svojo dejavnost ali izroči odpoved svojim zaposlenim. 

Komentar: določena sredstva so se preko javnega 
razpisa dodelila športnim društvom. 
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17. seja v letu 2020 NE
Stavba luške kapitanije naj preide v last / 
uporabo občine

Pred dnevi smo v lokalnem časopisu (https://www.
primorske.si/primorska/istra/piranski-zavod-se-seli-v-lus-
ko-kapitanijo) zasledili, da se bo v stavbo luške kapitanije 
(Ukmarjev trg 2, 6000 Koper) preselila piranska območna 
enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine. S tovrstno re-
šitvijo se težko sprijaznimo, saj si tako markantna lokacija 
zasluži bistveno bolj primerno namembnost. Pobudo v zvezi 
s tem smo podali na 12. redni seji (28. 5. 2020), na katero 
smo prejeli odgovor, da se bo Mestna občina Koper zavze-
mala, da se v objektu izvajajo tudi vsebine in programi, ki 
uresničujejo javni interes lokalnega pomena. 

17. seja v letu 2020 NE
Novoletna okrasitev in razsvetljava naj 
bo enako razporejena po vseh krajevnih 
skupnostih

Podajamo pobudo, da se prihodnjo novoletno okrasi-
tev in razsvetljavo enakomerno razporedi po vseh krajev-
nih skupnostih, vaseh in zaselkih ter tako ustvari praznično 
razpoloženje v vsakem naseljenem območju Mestne občine 
Koper.

17. seja v letu 2020 NE
Garažna hiša na Krožni cesti

V časopisu smo zasledili, da po obnovi garažne hiše na 
Krožni cesti obstaja možnost, da bi za njeno uporabo morali 
tamkajšnji stanovalci posedovati plačljiv abonma. V Oljki se 
s tovrstnim razmišljanjem ne strinjamo in pričakujemo, da 
po obnovi garaže pogoji njene uporabe ostanejo enaki kot 
do sedaj – t.j. brezplačno parkiranje.

Podano v letu 2020
Pobuda županom občin v Slovenski Istri - 
Skupne seje občinskih svetov

Z željo, da zagotovimo možnost širše politične disku-
sije, smo županom občin Slovenske Istre predlagali, da se 
vsi akti, ki potrebujejo podporo vseh štirih občinskih sve-
tov, obravnavajo na skupni seji. S tovrstnim oprijemom se 
bistveno lažje doseže širši regijski politični konsenz, saj vsi 
občinski svetniki vseh štirih občin lažje predstavijo svo-
ja videnja glede regijskega razvoja Slovenske Istre. Skupni 
projekti, ki presegajo meje občinskega sveta, pridobijo širši 
konsenz, kar omogoča lažje zagovarjanje pred pristojnimi 
ministrstvi. 

Celotno vsebino pobude lahko preberete na naslovu: 

18. seja v letu 2021 NE
Brezplačna uporaba parkirišča Mišja peč

Zanima nas, katere vse aktivnosti je izvedla Mestna 
občina Koper v zvezi s pridobitvijo v last oz. uporabo nave-
denega izjemno pomembnega objekta za Koper? Poleg na-
vedenega vprašanja podajamo pobudo, da župan ali občin-
ski svet v obliki sklepa ali protestne note pošlje na pristojno 
ministrstvo urgenco za ponovno obravnavo o dodelitvi vse-
bine oz. programa ter lastnika oz. najemnika navedenega 
objekta. V Oljki smo še vedno mnenja, da bi moral nave-
deni objekt služiti turistični in gastronomski dejavnosti, ki 
simbolizira Istro, Koper in njene prebivalce. V Oljki vidimo 
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, povezane z morjem, ribištvom 
ipd. Navedeno mikrolokacijo lahko uspešno razvijamo le ob 
pogoju, da bodo tam primerne vsebine. Nesprejemljivo je, 
da ob taki bližini morja dobi prednost pisarniška dejavnost, 
ki dejansko tega območja ne razvija, obenem nima nobene 
direktne povezave z morjem. 
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Pred časom se je vzpostavilo plačljivo uporabo parki-
rišča na območju plezališča Mišja peč. V Oljki se nam zdi 
povsem nesprejemljivo, da morajo ljudje za uporabo parki-
rišča na tem območju plačati parkirnino, ne glede na dolžino 
parkiranja. Navedena lokacija je priljubljena med rekreativ-
ci, zato je prav, da se jim omogoči aktivno sprostitev v naravi 
brez nepotrebnih stroškov. Podajamo pobudo, da se za prvi 
dve ali prve tri ure omogoči brezplačno parkiranje; začetek 
parkiranja mora voznik označiti s parkirno uro, ki jo nastavi 
na vidno mesto v vozilu. Za daljše parkiranje pa je smiselna 
simbolna parkirnina z namenom, da ne pride do zlorab.

18. seja v letu 2021
Vzpostavitev otroškega igrišča v Grintovcu

V vasi Grintovec je v zadnjih letih opaziti dvigajoč 
trend mladih družin, ki so se odločile za bivanje v lokalnem 
podeželskem okolju. Iz tega namena je smiselno vzpostaviti 
varno igrišče za druženje otrok in mladih družin. Podajamo 
pobudo, da se na območju blizu sedanjega večnamenskega 
igrišča vzpostavi otroško igrišče z igrali.

Realizirano

skih okoliščinah. Pokrita otroška igrala se lahko vzpostavijo 
v zaprtih prostorih (objektih) – dejansko uporabna skozi 
vso leto, ali pa se zagotovi streha na enem izmed obstoječih 
otroških igrišč, ki omogoča uporabo tudi v času močnega 
sonca ali rahlega dežja.

18. seja v letu 2021 NE
Sanacija ceste - ulice Pot v gaj

Cestišče in pločnik ulice Pot v gaj sta v slabem stanju, 
potrebni sanacije. Gre za lokalno cesto značaja »slepa ulica«, 
saj služi za tam stanujoče prebivalce. Pločnik koristi lokal-
no prebivalstvo, kakor tudi učenci tamkajšnje osnovne šole, 
ki stanujejo v Žusterni ali na Markovcu. Navedeni cesta in 
pločnik nista bila deležna sanacije več desetletij, zato je čim-
prejšnja vključitev v sanacijski načrt nujno potrebna.

18. seja v letu 2021 NE
Pokrita otroška igrala

Podajamo pobudo, da se vzpostavi vsaj eno otroško 
igrišče z igrali, ki bi se ga lahko koristilo v vseh vremen-
skih pogojih. Sedanja otroška igrišča so namreč na odprtih 
javnih površinah, zatorej uporabna zgolj v dobrih vremen-

18. seja v letu 2021 NE
Sanacija ceste - zaselek Marancini

Lokalna cesta (parc. št. 3214/1 k.o. Marezige), ki pelje 
v zaselek Marancini je v slabem stanju, potrebna sanacije. 
Gre za lokalno cesto značaja »slepa ulica«, saj služi za tam 
stanujoče prebivalce. Cesta je še posebej nevarna ob slabem 
vremenu, saj so določeni deli cestišča poškodovani. Cesto je 
smiselno vključiti v sanacijski načrt lokalnih cest.

12

Sl
ik

a 
je

 s
im

bo
lič

na



 www.oljka.org

Občasnik Oljka | številka 2/22 | oktober 2022

19. seja v letu 2021
Sanacija Šmarske ceste

Šmarska cesta (od križišča je na več odsekih od križišča 
pri Ford nova d.o.o. do krožišča OMV bencinskega servisa 
na Srgaših) je na več odsekih poškodovana oz. še posebej 
nevarna ob dežju. Podajamo pobudo, da Mestna občina 
Koper pozove pristojno ministrstvo in direkcijo, da umestijo 
navedeno cesto v program sanacije. 

19. seja v letu 2021 
Poimenovanje zemljepisnih področij na 
osnovi zgodovinskih imen
(Patrik Peroša in Mario Steffè, skupna pobuda)

Pri poimenovanju Občinskih podrobnih prostorskih 
načrtih (OPPN) se večkrat uporabijo imena, ki nekako 
trenutno prostorsko opredelijo območje obravnave. Nekaj 
takšnih OPPN-jev: »OPPN za ureditev območja Slavnik«, 
»OPPN nad Dolinsko«, najavljen »OPPN Ton City« itd. 

Območje Mestne občine Koper ima bogato zgodovino, 
tudi na področju toponimov - poimenovanju krajev, zasel-
kov, mestnih / primestnih predelov itd. Nekatera ledinska 
imena se ne uporabljajo oziroma gredo postopoma v poza-
bo. Z željo, da ne pozabimo naših korenin, podajamo po-
budo, da se pri poimenovanju OPPN in drugih podobnih 
dokumentov v največji možni meri uporabi toponime tistih 
zemljepisnih področij, ki so se uporabljali skozi daljšo ob-
dobje v preteklosti. Kot primer navajamo »OPPN nad Do-
linsko«, ki bi lahko bilo »OPPN Carbonar-Karbonar«. 

Realizirano

V realizaciji

La mozione riguardante l’impiego di toponimi tra-
dizionali per indicare in maniera dettagliata una porzione 
di territorio nei piani regolatori particolareggiati è fondata 
sull’interesse di conservare e promuovere i toponimi locali, 
nei quali si riflettono le caratteristiche geografiche, storiche 
e onomastiche del territorio.

Il recupero di tali toponimi anche nell’ambito degli atti 
e delle procedure riguardanti la pianificazione e regolamen-
tazione territoriale farebbe seguito ad azioni già intraprese 
a livello comunale per il ripristino degli antichi odonimi 
cittadini. Tali iniziative contribuiscono, a nostro parere, alla 
sensibilizzazione della popolazione rispetto alla storia della 
città e del suo territorio più ampio, nonché al rafforzamento 
del legame di appartenenza territoriale.  Proponiamo per-
tanto l’adozione di un approccio diverso nei confronti della 
definizione particolareggiata del territorio comunale, ba-
sandosi sul ricco e variegato bagaglio di storia e tradizioni 
locali a disposizione, al fine di evitare, laddove consentito e 
opportuno, forme più anonime o improprie di denomina-
zione territoriale.

19. seja v letu 2021 NE
Krožišče za Paderno

Prebivalci zaselka Paderna se ob povečanem prome-
tu soočajo s težavo vključevanja na Šmarsko cesto oziroma 
zavijanju na levo v vas, ko pridejo iz smeri Kopra. Obstaja 
celo možnost, da ostanejo na sredinskem pasu dokler čakajo 
vozila iz nasprotne smeri. To predstavlja nevarnost naleta, 
saj na tem odseku ceste imajo vozila relativno visoko hit-

Sanacija Šmarske ceste
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19. seja v letu 2021 NE
Postavitev ogledala za varnejšo 
vključevanje v promet iz Socerba

Podajamo pobudo, da se postavi cestno ogledalo na 
križišču naselje Socerb / cesta Socerb-Kastelec, in sicer na 
ta način, da omogoča varnejšo vključevanje vozil iz naselja 
Socerb na to glavno cesto, ki pripelje iz italijanske smeri. 

rost. Podajamo pobudo, da Mestna občina Koper pozove 
pristojno ministrstvo in direkcijo, da navedeno »križišče« 
spremeni v krožišče ali pa vzpostavi še en vozni pas za tiste, 
ki zavijajo levo (ko pridejo iz smeri Kopra). 

19. seja v letu 2021 NE
Ureditev krožišča na Markovcu pri vrtcu

Podajamo pobudo za preučitev smotrnosti spremem-
be križišča pri vrtcu Semedela enota Markovec (Ulica Vena 
Pilona / Pot v Gaj / Ulica Vojke Šmuc) v krožišče, s ciljem za-
gotavljanja boljše pretočnosti prometa in večje varnosti vseh 
udeležencev v prometu. Navedeno križišče je še posebej iz-
postavljeno prometnim zamaškom ob jutranji konici ter ob 
zaključku šole na bližnji Osnovni šoli Antona Ukmarja. 

19. seja v letu 2021 NE
Prenova odseka Parenzane

Sprehajalno rekreativna pot Parenzana od glavne avto-
busne postaje do Bertoškega mostu je na določenih odsekih 
poškodovana. Podajamo pobudo, da se pot ustrezno sanira 
pri čemer naj se ustrezno označi kolesarsko pot in pot za 
pešce. Poleg tega je smiselno postaviti javno razsvetljavo, kar 
bi omogočilo njeno uporabo tudi v večernih urah.  
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19. seja v letu 2021 NE
Cesta mejni prehod Škofije - križišče pri 
koprskem pokopališču za lokalni promet

Cesta od mejnega prehoda Škofije do Bertokov bo kot 
vsako leto do sedaj ob praznikih in poletnih mesecih delež-
na povečanega števila vozil, ki se izogibajo plačilu vinjete 
potrebne za vožnjo po hitri cesti mejni prehod Škofije – Ko-
per. Podajamo pobudo, da se Mestna občina Koper zavza-
me za izboljšanje stanja na tej cesti katera služi predvsem 
lokalnem prebivalstvu KS Škofij in KS Bertokov ter ostalim 
občankam in občanom Mestne občine Koper. Med rešitva-
mi je ponoven poziv Vladi RS in pristojnem ministrstvu, da 
opustijo vinjetni sistem na odseku od mejnega prehoda Ško-
fije do predora Markovec. Druga možna rešitev je omejitev 
uporabe ceste na lokalno prebivalstvo, pri čemer bi bila ver-
jetno potrebna prekvalifikacija v lokalno / občinsko cesto. 
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19. seja v letu 2021 NE
Affissione di una targa sull’edificio Libertas 
in relazione alla prima società sportiva di 
Capodistria
 

L’edificio Libertas (dall’anno 1825) sta diventando sem-
pre più socialmente utile, in passato destinato al deposito del 
sale in cui operava la prima società sportiva di Capodistria. 
Nel 1888 fu fondato il Club Canottieri Libertas Capodistria – 
Veslaški klub Libertas Koper. Proponiamo di collocare sulla 
facciata dell’edificio una targa che contenga una panoramica 
storica della prima società sportiva di Capodistria.

19. seja v letu 2021 NE
Slovesnost ob občinskem prazniku - 100 let 
marežganskega upora

Letošnji občinski praznik 15. maj – spomin na Marež-
ganski upor bo poseben, saj mineva 100 let (1921-2021) od 
prvega upora proti fašistom. Pričakujemo, da bo spomin-
ska slovesnost primerna svoji obletnici, zato naprošamo, da 
občinske svetnice in svetnike pravočasno seznanite glede 
predvidenega programa občinskega praznika, predvsem 
zaradi morebitnih omejitev in ukrepov za zajezitev širjen-
ja covid-19. Poleg zapisanega podajamo pobudo, da se izda 
posebna številka časopisa MOK katera naj bo namenjena 
občinskem prazniku in spominu na Marežganski upor. 

20. seja v letu 2021 NE
Zagotovitev dodatnih parkirnih mest na 
Beblerjevi ulici

Kljub nekaterim ukrepom v preteklosti, se v nasel-
ju Beblerjeva ulica, Kozlovičeva ulica in Bernetičeva ulica 
parkirna problematika ni dokončno odpravila. Podajamo 
pobudo, da se garažno hišo na Beblerjevi ulici (parc. št. 226 
ter zahodni del parc. št. 225/1, oboje k.o. Semedela) dogradi 
tako, da se prvo etažo z gradnjo razširi za eno dodatno vrsto 
parkirnih mest ter celotno pritlično površino nadzida z dru-
go etažo. S tovrstnim ukrepov bi se pridobilo več kot 100 
prepotrebnih dodatnih parkirni mest. 

20. seja v letu 2021 NE
Izgradnja garažne hiše na Markovcu

Stanovanjsko območje Kvedrove ceste, Ceste na Mar-
kovec in Benčičeve ulice se vrsto let sooča s pomanjkanjem 
parkirnih površin. Podajamo pobudo, da se na parc. št. 
646/4 k.o. Semedela zgradi garažna hiša za osebna vozila ter 
poslovnim prostorom, ki bi se namenil manjši trgovini z ži-
vili. Parcela ima že ustanovljeno 99-letno stavbno pravico za 
tovrstni namen izgradnje parkirišča. 

20. seja v letu 2021 NE
Pobuda za prodajo zemljišča za izgradnjo 
stanovanj na Markovcu

V Mestni občini Koper primanjkujejo nova stanovan-
ja. Zaradi tega so se precej dvignile cene rabljenih stanovanj; 
mlade družine pa so primorane reševati bivanjsko proble-
matiko v sosednjih občinah na Krasu. Na Markovcu (med 
Benčičevo ulico in Cesto na Markovec, ki pelje na Markov 
hrib) je zemljišče primerno za gradnjo stanovanj po obstoje-
či namenski rabi prostora. Podajamo pobudo, da se parc. št. 
536/42 k.o. Semedela v skupni izmeri 1.771 m2 proda z na-
menom izgradnje prepotrebnih stanovanj za mlade družine. 
Parcela je evidentirana v načrtu razpolaganja z zemljišči v 
sklepu o načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premo-
ženjem Mestne občine Koper za leto 2021.

20. seja v letu 2021 NE
Zagotavljanje enakih standardov 
avtobusnih postajališč / čakalnic

V Mestni občini Koper je vrsta različnih avtobusnih 
postajališč, ki so oddaljene manj kot 250 m od bivališča ob-
čank in občanov kar drži za nekaj več kot 47% gospodinjstev 
na podeželju in 94% v mestu oz. primestju. Navedeni podat-
ki so povzeti iz Celostno prometne strategije Mestne občine 
Koper 2017. 
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Pobuda je usmerjena v zagotovitev večjega števila av-
tobusnih postajališč v zaledju, tako da se bo bistveno po-
večal odstotek gospodinjstev, ki imajo najbližje avtobusno 
postajališče manj kot 250 m. 

20. seja v letu 2021 NE
Zagotovitev večjega števila avtobusnih 
postajališč v zaledju

Pobuda je usmerjena v zagotavljanje enakih pogojev 
uporabe avtobusnega postajališča / avtobusne čakalnice, kar 
pomeni da postajališča nudijo enak standard ne glede na lo-
kacijo (prilagojena osebam z omejeno mobilnostjo in inva-
lidom; digitalne obveščevalne in informativne table; zaščita 
pred vetrom, dežjem in soncem; razsvetljava; zagotovitev 
brezžične dostopne točke (Wi-Fi) in polnjena mobilnih 
aparatov s pomočjo fotovoltaičnimi solarnimi paneli (streha 
čakalnice); postavitev košev za smeti itd.).

Podano v letu 2021
Pobuda županom občin v Slovenski Istri - 
Pobuda za sklic izredne seje v zvezi z 
zaprtjem šol in vrtcev

V času Covid-19 so bile šole in vrtci zaprti, pouk je 
potekal virtualno oz. na daljavo. Ukrepi omejevanja socia-
lizacije povzročajo otrokom dolgoročne posledice na njihov 
razvoj in zdravje. Menimo, da izobraževanje na daljavo je 
neučinkovito in škodljivo. Bojimo se, da bo čez nekaj let go-
vora o »korona generaciji«, a takrat bo že prepozno, zato je 
potrebno narediti spremembe še danes. 

 Županom občin v Slovenski Istri smo dali pobudo za 
sklic skupne izredne seje občinskih svetov občin v Slovenski 
Istri, v sklopu katere bi občinske svetnice in svetniki obrav-
navali možnost, da se šole in vrtci takoj odprejo in vzpostavi 
normalen (nekoč običajen) vzgojni in izobraževalni peda-
goški proces.

Celotno vsebino pobude si lahko pogledate na 
naslovu: 

21. seja v letu 2021 NE
Postavitev cestne kažipotne table za Labor

Podajamo pobudo, da se na vrhu klanca za Boršt/Glem/
Labor, kjer je križišče za Glem (desno), za Boršt/Truške/La-
bor (levo) postavi cestna kažipotna tabla za naselje Labor 
(in Truške) zraven sedanjih tabel za Glem in Boršt. Na tem 
območju Mestne občine Koper so vsa navedena naselja, zato 
je nekoliko neobičajno, da sta zgolj dve tabli bližnjih nase-
lij tega križišča. Predvsem se na tem križišču pogreša tablo 
za naselje Labor, saj je na zadnje označena nekaj kilometrov 
stran na razcepu pri avtobusni postaji v Babičih. 

21. seja v letu 2021 NE
Sanacija ceste parc. št. 4613/5 k.o. 
Semedela na Grinjanu in Bošamarinu

Cesta parc. št. 4613/5 k.o. Semedela, ki pelje od krožiš-
ča spodnjega Bošamarina (parc. št. 6406/3 k.o. Semedela) do 
Grinjana (kjer se priključi na cesto parc št. 3422 k.o. Šmarje) 
je na določenih odsekih v zelo slabem stanju in nevarna za 
ljudi in vozila, na nekaterih mestih ni niti ustrezno asfalti-
rana. Podajamo pobudo, da se v časovno primernem času 
cesto ustrezno sanira in s tem omogoči prebivalkam in pre-
bivalcem tega območja varno uporabo te povezovalne poti 
do njihovih domov oz. do kmetijskih in drugih zemljišč. 

21. seja v letu 2021 NE
Ureditev parkirišča „pod deteljico - cona 
KP/548“

Parkirišče na Ulici 15. maja t.i. »pod deteljico – cona 
KP34/548« je neasfaltirano, kljub temu plačljivo za sicer 2,00 
EUR za 24-urno parkiranje. Parkirišče je precej neizkorišče-
no, kljub »atraktivni ceni«. V Oljki menimo, da v kolikor 
bi bilo parkirišče ustrezno asfaltirano bi bila njegova upo-
raba večnamenska. Tako bi se lahko za vikend, ko je sicer v 
glavnem parkirišče prazno, organiziralo npr. razne manjše 
dogodke kot npr. poligone za varno vožnjo s kolesi, rolerji 
ipd. Seveda bi bilo asfaltirano parkirišče bolj atraktivno in 
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ustrezno urejeno za parkiranje, saj nanj ne bi npr. vplivale 
vremenske razmere. Parkirišče je smiselno vključiti v sistem 
»parkiraj in se pelji«, kar bi mu zagotovo dalo večjo uporab-
no vrednost.

21. seja v letu 2021
Postavitev cestne varnostne ograje vzdolž 
ulice Vena Pilona

Cesta Ulica Vena Pilona od Cerkve Sv. Marije do Vrt-
ca Semedela enota Markovec je glavna povezovalna cesta 
bivalnega naselja Markovec s Koprom. Cesto vsakodnevno 
prevozi veliko število ljudi, nekateri tudi z nekoliko višjo hit-
rostjo, ki je sicer na tem odseku omejena na 50km/h. Vzdolž 
ceste poteka pločnik katerega koristijo predvsem krajanke in 
krajani Markovca. Večkrat ga uporabljajo tudi otroci bližnje 
osnovne šole in vrtca, ki pa so zaradi frekventnosti in hitros-
ti vozil izpostavljeni nevarnosti. Podajamo pobudo, da se na 
ta odsek ceste namesti varnostna ograja, ki bi razmejevala 
cesto in pločnik. S tem bi se povečala varnost udeležencev v 
prometu tako tistih na pločniku kot tistih na cesti.

21. seja v letu 2021
Zagotovitev varnosti kolesarjem in pešcem 
ob novem obmorskem parku v Žusterni

Z začetkom gradnje obmorskega parka v Žusterni se 
je ukinilo priljubljeno pešpot. Pešci so tako že dalj časa pri-
morani uporabljati kolesarsko stezo. V zadnjem obdobju, ko 
se je zaradi boljših vremenskih pogojev število kolesarjev in 
pešcev bistveno povečalo, je navedeni odsek postal izjemno 
nevaren. V Oljki si težko predstavljamo, da takšna ureditev 

Realizirano

Realizirano

Postavitev cestne varnostne ograje vzdolž ulice Vena Pilona

ostane tudi čez poletje, ko je za pričakovati še večje število 
kolesarjev in pešcev. Podajamo pobudo, da se nemudoma 
pristopi k urejanju navedenega območja in sicer, da se pešce 
in kolesarje loči ter tako zagotovi za oboje ustrezno varnost 
pri uporabi sprehajalne in kolesarske poti. 

21. seja v letu 2021 NE
Dodatna dovolilnica na gospodinjstvo za 
prebivalce mestnega jedra

Prebivalke in prebivalci mestnega jedra imajo možnost 
pridobiti eno dovolilnico na gospodinjstvo oz. stanovanj-
sko enoto po subvencionirani ceni. Za drugo, morebitno 
tretje vozilo pa veljajo bistveno drugačni pogoji. Podajamo 
pobudo, da se krajankam in krajanom mestnega središča 
omogoči dve dovolilnici na gospodinjstvo oz. stanovanjsko 
enoto. Časi, ko so gospodinjstva imela zgolj eno vozilo so 
že zdavnaj mimo, saj je prevozno sredstvo za odraslo ose-
bo nuja (predvsem za tiste, ki imajo službo izven mestne-
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ga središča). Zavedati se moramo, da stil življenja v mest-
nem jedru precej drugačen kot v drugih spalnih naseljih 
primestja ali kot življenje na podeželju. Turizem in s tem 
povezane zabavne prireditve, daljši urnik gostinskih obra-
tov itd. vpliva na noči mir in kvaliteto bivanja. Potem so še 
vsakodnevni obiskovalci mestnega jedra (zaposleni v raznih 
trgovinah itd., študenti, obiskovalci javnih zavodov in dru-
gih inštitucij itd.), ki krojijo vsakodnevni mestni vrvež tako 
na parkiriščih kot v mestu. Meščanke in meščani so se pri-
morani vsemu temu prilagajati in živeti z določenimi ome-
jitvami oz. posebnostmi, ki jih terja okolje v katerem živijo. 
Nekoliko nerodno je, da so zaradi vsega tega še prikrajšani 
za parkirna mesta, za katera morajo plačevati zato, da lahko 
parkirajo nekje (precej) stran svojega doma. Ravno zaradi 
tega podajamo pobudo, da se gospodinjstvu (občankam in 
občanom s stalnim prebivanjem v mestnem središču) omo-
goči dve dovolilnici za parkiranje pod enakimi subvencio-
niranimi cenami. S tovrstnim ukrepom pokažemo, da razu-
memo njihov specifični položaj in jih dodatno finančno ne 
obremenjujemo. 

21. seja v letu 2021 NE
Dodatna parkirna mesta na Bernetičevi ulici

Stanovalke in stanovalci Bernetičeve ulice na Markov-
cu se dalj časa srečujejo s parkirno problematiko. Trenutna 
razpoložljiva parkirna mesta ne zadostujejo za vsa vozila, 
zato so potrebni določeni ukrepi s katerimi se povečajo 
površine za parkiranje vozil. Vzdolž blokov Bernetičeva 20 
in 22 je ob cesti prostora za 10 vozil. Zaradi pomanjkanja 
prostora (zadostne širine ceste) so navedena vozila parkira-
na bočno oz. vzdolž ceste. Podajamo pobudo, da se parkirna 
površina poveča za približno 2m v širino (do bližnjih dreves 

ob ograji zemljišča Obalnega doma upokojencev). Tovrstni 
ukrep bi omogočil parkiranje pod kotom 45° kar bi pod-
vojilo  kapaciteto parkiranja na tem območju. Glede na to, 
da je čisto vsako dodatno parkirno mesto »zlata vredno« se 
nadejamo, da bo tovrstna pobuda uslišana in realizirana v 
časovno sprejemljivem okviru. 

21. seja v letu 2021 NE
Celostna ureditev kopališča Žusterna

V kratkem bo zaključena ureditev novega obmorskega 
parka med izlivom reke Badaševice in kopališča Žusterna. 
Park že zdaj nakazuje, da bo kaj-kmalu postalo priljubljeno 
kopališče kar je zagotovo dobrodošla pridobitev za Mest-
no občino Koper. V neposredni bližini navedenega novega 
parka (kopališča) pa je med krajankami in krajani zelo pril-
jubljeno kopališče Žusterna. Z razliko od Koprskega mest-
nega kopališča, slednje ni bilo deležno temeljite obnove oz. 
nadgradnje v sodobno varno in ljudem prijazno kopališče.

Podajamo pobudo, da se v investicijski plan za leto 
2022 vključi temeljita obnova in s tem preobrazba kopališča 
Žusterna. Med možnimi ukrepi sodi popolna preureditev 
malega morskega bazena namenjenega otrokom. Slednji 
potrebuje gladko podlago ter ustrezno vodno črpalko, ki bi 
zagotavljala enakomerno višino morske vode ne glede na 
plimo ali oseko. Naslednji predlagani ukrep je usmerjen v 
spremembo kamnite (ob)morske postavitve ob olimpijskem 
bazenu, tako da se naredi kamnite stopnice, ki bi omogočale 
prijaznejši način vstopa v vodo in sončenje / ležanje na njih 
(podobna postavitev kamnov je na pasji plaži ob izlivu reke 
Badaševice). Na taistem območju, obmorska sprehajalna pot 
med olimpijskim bazenom in morjem (priljubljeno tudi za 
sončenje in poležavanje ob morju) je smiselno dvigniti za en 
meter s ciljem, da se onemogoči poplavljanje v času plime. 
S tem dobi ta del kopališča smiselno celoto. Tretji predlaga-
ni ukrep je usmerjen v preplastitev centralnega betonskega 
dela kopališča, z ljudem in okolju bolj prijaznimi materiali. 
Celotno površino je smiselno dvigniti za 50-100 cm s cil-
jem zmanjšanja možnost poplavljanja v času plime. Vstop v 
vodo bi lahko bil urejen na enak način kot prej predlagano, 
da se omogoči vzdolžne kamnite stopnice. Četrti ukrep je 
usmerjen v celostno izboljšavo otroškega igrišča z zagoto-
vitvijo dodatnih - mlajšim otrokom primernih igral, predv-
sem pa da se vsakoletno zamenja pesek v peskovniku, kar bi 
dvignilo higienski standard uporabe slednjega. 

21. seja v letu 2021 NE
Nadgradnja uporabe kurjerce v mestnem 
jedru

Kurjerca je prvenstveno namenjena prebivalkam in 
prebivalcem mestnega jedra, zlasti starejšim in gibalno 
oviranim osebam, ki težje dostopajo do doma in javnih sto-
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ritev. Trenutni urnik kurjerce je določen za vse dni v letu od 
8. do 21. ure, njena vozna pot pa omejena na mestno središ-
če do cest (Vojkovo nabrežje, Pristaniška ulica, Kopališko 
nabrežje). V Oljki ocenjujemo, da je smiselno tako urnik 
kot vozno območje spremeniti s ciljem, da se zajame širši 
krog uporabnikov ter poveča njeno uporabnost. Podajamo 
pobudo, da se urnik kurjerce spremeni, in sicer vse dni v 
letu od 6. do 23. ure, vozno področje pa razširi do ceste Zore 
Perello-Godina, Ferrarske ulice in Ljubljanske ceste. S tem 
bi se med ostalim omogočil prevoz do Zdravstvenega doma 
Koper na Ljubljanski cesti, do nove lokacije Upravne enote, 
do stanovanjskega kompleksa Koprska vrata itd. 

21. seja v letu 2021 NE
Sprememba prometnega režima na 
parkirišču pri OŠ Antona Ukmarja

Parkirišče pri Osnovni šoli Antona Ukmarja (parc. 
št. 352/45 k.o. Semedela) se lahko koristi na osnovi plačila 
parkirne (prva ura je brezplačna, vsaka nadaljnja 0,50 EUR; 
abonmaji niso dovoljeni). Od uvedbe tovrstnega sistema je 
parkirišče večinoma delno prazno. Podajamo pobudo, da se 
za polovično kapaciteto parkirišča (t.j. za 34 parkirnih mest) 
uvede možnost nakupa mesečnega abonmaja. S tovrstno re-
šitvijo bi bilo parkirišče bistveno bolje izkoriščeno, kar bi 
imelo pozitiven učinek na bližnja parkirišča pri Vena Pilona 
16 in 18, ki bi se vsaj delno razbremenila.  

21. seja v letu 2021 NE
Sistem prometnega režima v parkirni hiši 
Belveder

Pred dnevi se je odprla parkirna hiša Belveder s 466 par-
kirnimi mesti, od katerih je 250 namenjenih stanovalkam in 
stanovalcem mestnega jedra. Nekatere prebivalke in prebivalci 
mestnega jedra bodo sicer v letošnjem letu izgubili svoja par-
kirna mesta; ponuja se jim možnost abonmaja v vrednosti 20 
EUR mesečno za parkiranje v parkirni hiši ali abonma 35,65 
EUR letno za parkiranje na parkirišču Severna obvoznica pod 
Bastionom. Gre za drugačne (slabše) pogoje kot so jih imeli do 
sedaj, ko so lahko parkirali bliže svojemu domu za 20 EUR za 
dve leti. Podajamo pobudo, da se »oškodovanim« prebivalkam 
in prebivalcem mestnega jedra omogoči nižjo mesečno ceno 
uporabe parkirne hiše, pri čemer naj se jim zagotovi fiksno par-
kirno mesto (zapis registrske oznake vozila). Tovrstna predla-
gana rešitev bo pripomogla k bolj prijazni spremembi mirujo-
čega prometa za ta del mestnega jedra. 

V zvezi s parkiriščem Severna obvoznica pod Bastio-
nom pa podajamo pobudo, da se izda le toliko abonmajev 
kolikor je razpoložljivih mest. S tem se zagotovi, da bodo upo-
rabniki tega parkirišča imeli zagotovljeno parkirno mesto, ne 
glede na uro prihoda. 
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21. seja v letu 2021 NE
Digitalizacija na področju mestnih 
dovolilnic za parkiranje

Sedanja ureditev določa upravičencem pridobitev do-
volilnice za uporabo prometnih površin na območju mest-
nega jedra. Upravičenec je dolžan pridobljeni dokument oz. 
dovolilnico postaviti na vidno mesto v svoje vozilo. Tovrst-
na uporaba dovolilnice mu omogoča parkiranje v mestnem 
jedru na območjih za parkiranje z dovolilnico. Podajamo 
pobudo, da se sistem »tiskanega dokumenta« postopoma 
ukine in preide na digitalni sistem. To pomeni, da upravi-
čenci ne bi več potrebovali postavljati dovolilnice v svoje 
vozilo, saj bi mestna redarska služba elektronsko preverja-
la avtomobilske registrske tablice parkiranih na območjih 
kjer je dovoljeno parkiranje imetnikom dovolilnic. Tovrstna 
sistemska rešitev je prijaznejša do okolja oz. trajnostno na-
ravnana, ker ni potrebo tiskati dovolilnic obenem bistveno 
bolj uporabna do upravičencev dovolilnice. Podobno rešitev 
uporablja Marjetica Koper za sistem »SMS parking«, kjer ni 
več potrebno postaviti parkirni listek na vidno mesto.
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21. seja v letu 2021 NE
Ureditev Kidričeve ulice

Z odprtjem parkirne hiše Belveder, je omejen dostop 
po Kidričevi ulici. Dovoljen bo izključno stanovalkam in 
stanovalcem, ki po Kidričevi dostopajo do svojih domov, 
dostavnim in servisnim vozilom ter intervencijskim služ-
bam. Tovrstni ukrep bi moral vplivati na zmanjšanje vozil 
po Kidričevi ulici. Podajamo pobudo, da se Kidričevo ulico 
(od Muzejskega trga do Titovega trga) »ozeleni« s posta-
vitvijo korit z raznimi drevesi, grmički, rožami itd. Tovrstna 
ureditev bi ulico naredila prijaznejšo za sprehajalce mestne-
ga jedra. 

oznak, visoke stopnje prometnega hrupa ter neurejenosti 
cestnega krožišča ob odcepu za Šmarje in Gažon.

Izpostavljamo izvedbo naslednjih urgentnih ukrepov:  
Lokacija 1 (hišne št. Srgaši 40; krožišče v Srgaših): 

na tem mestu se nahaja glavno cestno krožišče, ki naj bi 
omogočalo varen izhod oziroma vklop voznikov v/iz sme-
ri Gažon, center vasi Srgaši in Šmarje. Krožišče ni urejeno, 
oziroma povsem uničeno zaradi poškodb in visokih hitrosti 
predvsem tovornjakov iz smeri Dragonja – Koper in obrat-
no. Krožišče zahteva nujno ureditev, ki bo zagotavljala var-
no vključevanje v promet za vse udeležence, ter predvsem 
omejila visoke hitrosti skozi naselje Srgaši, ki jih večina ne 
upošteva. Neprimerna geometrija cestnega krožišča namreč 
sedaj omogoča skoraj nemoteno vožnjo iz smeri Dragonja 
– Koper na način, da vozilom pred vstopom v krožišče ni 
potrebno zmanjševati hitrosti. 

Lokacija 2 (hišni št. Srgaši 35 in 35a): Območje pred-
stavlja vstopno / izhodno točko v vas (na glavni cesti Dra-
gonja-Koper), kjer je problematičen predvsem vstopni vozni 
pas cestišča v naselje Srgaši (iz smeri Dragonje). Na mestu 
je postavljena označevalna tabla za naselje Srgaši, ki pomeni 
omejitev hitrosti na 50 km/h. Po naših opazovanjih manj kot 
10% voznikov na tem mestu prilagodi hitrost, medtem ko 
večina nadaljuje z neprimerno visokimi hitrostmi (tudi 80 
km/h ali več) v smeri proti krožišču. Glede na neposredno 
bližino stanovanjskih objektov in dvorišč pozivamo k ta-
kojšnji postavitvi protihrupne in zaščitne ograje in dodatne 
signalizacije omejitve hitrosti skozi naselje s postavitvijo sta-
cionarnega radarja za merjenje hitrosti.

Lokacija 3 (hišni št. Grintovec 39, 39a): Območje 
predstavlja poseljeni del vasi Grintovec, kjer se neposredno 
ob glavni državni cesti nahajata dva objekta. Objekt s hiš-
no št. 39 predstavlja gostinski obrat z gostinsko teraso, ki 
je neposredno ob cesti. Visoke hitrosti in hrup vplivata na 
(ne)atraktivnost te lokacije za mirno sproščeno posedanje 
za kosilo oz. večerjo na terasi gostinskega obrata. Pri obeh 
objektih se predlaga takojšnja postavitev protihrupne in 
zaščitne ograje, s čimer se zagotovi v prvi varnost ljudi.

21. seja v letu 2021 NE
Izvedba nujnih ukrepov na državni cesti 
Dragonja-Šmarje

Krajanke in krajani Krajevne skupnosti Šmarje ter 
predvsem prebivalci naselja Srgaši (Kožera) ob glavni dr-
žavni cesti Šmarje – mejni prehod Dragonja (cestni odsek 
G1/11/odsek 1062) se soočajo z nevzdržnimi razmera-
mi prevelikih hitrosti, neupoštevanja sedanjih prometnih 
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21. seja v letu 2021 NE
Sprememba namembnosti parkirišča na 
Ukmarjevem trgu ob odprtju parkirne hiše 
Belveder

V Oljki smo že več kot 10 let nazaj predlagali, da se 
»elitno« obmorsko parkirišče Ukmarjevega trga nameni 
drugim vsebinam za ljudi. Parkirišče na tako dragoceno lo-
kacijo ne sodi, zato smo že takrat predlagali, da se spremeni 
v prijeten park ob morju. 

V kratkem se bo v bližini Ukmarjevega trga odprla 
parkirna hiša Belveder, zato v Lokalnem odboru Oljka Ko-
per ocenjujemo, da je prišel čas za spremembo namembnos-
ti tega parkirišča. 

Predlagamo, da se trg na novo tlakuje z istrskim kam-
nom, na vzhodni strani zasadi z drevesi ter na južnem delu 
ohrani parkirna mesta za ribiče in druge lastnike plovil. Trg 
na ta način ohrani možnost večnamenske rabe med katere 
sodi tudi organizacija kulturnih, športnih, zabavnih in dru-

gih prireditev. Primarno pa bi bil namenjen preživljanju 
prostega čas ob morju, zato bi se trg ozelenil z mediteran-
skim rastlinjem v premičnih koritih in postavitvijo klopi 
za sedenje, ki se začasno odstranijo v primeru prireditve.

Na zahodni strani trga (ob morju) bi se zgradil stekleni 
objekt z ravno pohodno streho oz. razgledno ploščadjo, ki bi 
omogočala sprehajanje, sedenje, ležanje – skratka uživanje 
ob morju. V objektu bi bilo dovolj prostora za gostinsko in 
turistično dejavnost ter javne sanitarije, njena steklena pre-
pustnost pa bi ohranjala vizualni stik z morjem iz trga. 

Lokacija bi se celostno zaključila s postavitvijo štirih 
30 metrskih stebrov za slovensko, italijansko, EU in kopr-
sko zastavo. Zastave bi bile vidne z morja, kar bi prihaja-
jočim plovilom naznanjalo prihod v Koper. 

V Lokalnem odboru Oljka Koper se zavedamo, da gre 
za investicijo, ki terja določene finančne resurse ter potreb-
ni čas izvedbe. Zato predlagamo, da se ob odprtju parkir-
ne hiše Belveder, parkirišče na Ukmarjevem trgu začasno 
preuredi in nameni kakovostnem preživljanje prostega časa: 

vozila se s trga odmaknejo, začasno namestijo klo-
pi za sedenje in korita z mediteranskim rastlinjem. 

S tovrstno spremembo se že jasno nakaže, 
da je lokacija ob morju dragocena dobrina, ki jo 
namenjamo ljudem in ne prevoznim sredstvom. 
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22. seja v letu 2021 NE
Izgradnja montažne garažne hiše v Prisojah

Prebivalke in prebivalci naselja blokov Cesta na Mar-
kovec 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 19 se vrsto let soočajo s parkir-
no stisko. V preteklih letih so bili sprejeti določeni ukrepi, 
s katerimi so se zagotovila dodatna parkirna mesta na tem 
območju, ki pa še vedno ne zadostujejo za brezskrbno par-
kiranje. Na parc. št. 592/15 in 485/6 obe k.o. Semedela je 
trenutno urejeno parkirišče. Parkirišče je na višinski razliki 
od ceste za Prisoje (parc. št. 4589/4 k.o. Semedela), kar do-
pušča možnost, da se zemljišče (k.o. Semedela parc. št. 485/3 
in vzhodni del parc. št. 592/21) ustrezno uredi za pridobi-
tev dodatnih parkirnih mest. Podajamo pobudo, da se na 
tem območju, prej navedenih zemljiščih predvidi izgradnja 
montažne garažne hiše. Tovrstna rešitev bi omogočila več 
kot 200 novih parkirnih mest in odpravo parkirne proble-
matike na tem območju. 

22. seja v letu 2021 NE
Zagotovitev boljše vozne preglednosti na 
delu ceste Babiči-Boršt

Na delu odseka ceste Babiči-Boršt, konkretneje na ob-
močju mosta čez potok Rokava-Pinjevec (k.o. Boršt parc. št. 
1686/103, 1686/76, 2332/2, 3233/3, 3253), precej zaraščeno 
zelenje zmanjšuje preglednost ceste. Podajamo pobudo, da 
se to območje ustrezno uredi in s tem zboljša pogoje za vo-
zila in druge udeležence v prometu na tej cesti. 

22. seja v letu 2021
Zagotovitev pogojev za invalidom prijazni 
kopališči Koper in Žusterna

Tako mestno kopališče v Kopru kot kopališče v Žusterni 
ne zagotavljata ustreznih pogojev za vstop v in izstop iz morja 
invalidom, predvsem invalidom na vozičkih. V Oljki ocenju-
jemo, da mora Mestna občina Koper zagotoviti pogoje vstopa 
in izstopa v morje na urejenih kopališčih vsem ljudem. Poda-
jamo pobudo, da se za ljudi z omejenimi gibalnimi sposob-
nostmi in za ljudi s posebnimi potrebami vzpostavi pogoje za 
vstop in izstop v morje ter vso ostalo potrebno infrastrukturo 
za dostope brez ovir na mestnem kopališču v Kopru in kopa-
lišču v Žusterni. Med možne rešitve sodi ustrezna klančina 
v morje za invalidske vozičke in/ali »bazensko« dvigalo, za-
gotovitev ustreznih plavalnih rekvizitov in pripomočkov, ki 
invalidom olajša plavanje, zagotovitev ustrezno usposobljene-
ga osebja, ki nudi invalidom morebitno dodatno pomoč pri 
vstopu in izstopu iz morja, prilagojene dostopne sprehajalne 
poti, sanitarije, garderobe za preoblačenje itd. 
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22. seja v letu 2021 NE
Zagotovitev vhoda in izhoda za pešce v 
pritličju parkirne hiše Belveder

Parkirna hiša Belveder je pričela z obratovanjem pred 
mesec dni, kar je dobrodošla novost za prebivalke in prebi-
valce kakor obiskovalke in obiskovalce mestnega jedra Ko-
per. Pri uporabi parkirne hiše se je ugotovila pomanjkljivost; 
vstop in izstop iz parkirne hiše je za ljudi urejen zgolj na 
zgornji etaži – Muzejskem trgu. Gre za precej nepraktično 
uporabo vsem tistim uporabnicam in uporabnikom parkir-
ne hiše, ki želijo npr. na koprsko mestno plažo, v koprsko 
marino ali do poslovnih prostorov in drugih vsebin na Ko-
pališkem nabrežju. Podajamo pobudo, da se preuči možnost 
vzpostavitev vstopa in izstopa v parkirno hišo za pešce v 
pritličju parkirne hiše na Kopališkem nabrežju. Verjamemo, 
da bi s tovrstno rešitvijo parkirna hiša postala bolj prijazna 
do uporabnic in uporabnikov.

22. seja v letu 2021 NE
Vzpostavitev nadhoda Piranske ceste

Piranska cesta s štirimi voznimi pasi je poleg Ljubljan-
ske ceste glavna vstopna vpadnica v mestno jedro. V Oljki 
opažamo, da kljub prepovedi, nekateri ljudje prečkajo Piran-

sko cesto na odseku med dvema krožiščema. To nevarno po-
četje je podvrženo velikem tveganju za življenje. V Oljki po-
dajamo pobudo, da se še v letošnjem letu postavi varnostno 
ograjo vzdolž celotnega odseka zahodne strani ceste, kar bi 
otežilo oz. onemogočilo prečkanje ceste. Poleg navedene po-
bude, predlagamo da se v planu investicij predvidi izgradnja 
nadhoda Piranske ceste, ki bi povezal ŠRC Bonifiko z mest-
nim parkom ob morju in s centrom športov na mivki ter 
tako omogočil varno prečkanje ceste pešcem in kolesarjem. 
Nadhod bi se smiselno umestil v prostor med krožiščem in 
vhodno cesto za parkirišče ob olimpijskem bazenu. 

23. seja v letu 2021 NE
Prodaja zemljišča za namen izgradnje 
prostora za zabavo za mlade

V Mestni občini Koper, pa tudi širše širom slovenske 
Istre, ni primernega prostora za druženje in zabavo – kot 
npr. diskoteka ali podoben prostor z daljšim obratovalnim 
časom. Splošno znano je, da so se v zadnji letih zaprli vsi 
večji takšni prostori v vseh štirih občinah v Istri. V Oljki 
menimo, da je mladini in drugim željnim nočne kultur-
no-glasbene zabave potrebno zagotoviti ustrezen prostor, 
zato podajamo pobudo o prodaji zemljišča, s katero si na-
dejamo čim prejšnjo izgradnjo primernega prostora s strani 
zasebnega investitorja (kot npr. diskoteko / plesno dvorano 
/ glasbeni paviljon oz. podobne objekte s pripadajočo pod-
porno infrastrukturo). 

Podajamo pobudo, da se zemljišče k.o. Bertoki parc. 
št. 3881/6, 3884/11 in 3884/12 skupne površine 20.140 m2 
predvidi za prodajo, in sicer z dopolnitvijo načrta razpola-
ganja z zemljišči za leto 2022, ki je sestavni del sklepa o na-
črtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne 
občine Koper za leto 2022. Poleg tega naj se v nastajajočem 
osnutku - predlogu Občinskega prostorskega načrta pred-
vidi ustrezno namembnost tega območja, ki bi bila v celoti 
namenjena mladini in drugim željnim zabave. 
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Svetnika v Občinskem svetu Mestne občine Koper v mandatu 2018−2022 Vida Gračnar in mag. Peroša Patrik

Navedena lokacija je dovolj oddaljena od bivalnih na-
selij a hkrati primerno dostopna, saj je v neposredni bližini 
avtobusna in železniška postaja, kakor tudi taxi služba. Do 
zemljišča se lahko pride tudi peš ali s kolesi. Bližina hitre 
ceste in dobre občinske prometne povezave omogoča dos-
top tudi z vozili, saj 2 hektarja zemljišča nudita možnost 
izgradnje dovolj velike parkirne hiše. Tovrstna regijska pro-
metna dostopnost omogoča tudi razvoj turizma, saj bi željne 
zabave privabljalo tudi iz sosednje Hrvaške in Italije. 

Mandat 2018-2022
32 rednih sej občinskega sveta
33 občinskih svetnikov
17 občinskih svetnikov z nobeno pobudo
14 občinskih svetnikov = 63 pobud
Vida Gračnar in Patrik Peroša = 163 pobud


