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Podpora sedanjemu 
županu Alešu Bržanu 
za novi mandat

Pred vami je tretja številka pregleda dela Oljke v občin-
skem svetu Mestne občine Koper. V treh številkah časopisa, 
smo vam predstavili vseh 163 pobud, ki sva jih Vida Gračnar 
in mag. Patrik Peroša podala v okviru našega delovanja v 
iztekajočem se mandatu 2018-2022. Vse skozi sva sledila 
politiki od spodaj-navzgor, saj le tako lahko učinkovito 
zagovarjamo potrebe in pričakovanja občank in občanov 
Mestne občine Koper. 

Občinski svet Mestne občine Koper je zasedal na 32 
rednih sejah, Oljka Koper je povprečno na sejo podala 5 
pobud. Naj navedemo, da je bilo s strani preostalih občin-
skih svetnikov podanih 63 pobud, pri čemer 17 občinskih 
svetnih ni podalo nobene pobude. Oljka je tako prispevala 
k razvoju občine in zagotavljanju, da je vaš glas slišan kar 
72% vseh pobud občinskega sveta. Veseli nas, da smo se 
izkazali kot najbolj aktivna politična stranka v mestnem 
svetu, kljub temu, da je Oljka imela zgolj dva občinska 
svetnika. 

Večina podanih pobud je bila realizirana oz. je v rea-
lizaciji, kar je plod dobrega sodelovanja z županom Alešem 

Bržanom ter občinsko upravo. Veseli nas, da so prepoznali 
naše–vaše pobude kot pomembne za odpravljanje težav 
s katerimi se občanke in občani srečujejo vsakodnevno. 
Obenem, da so vse navedene usmerjene v razvoj naše obči-
ne za bolj kakovostni način življenja. 

Vsled zapisanega je lokalni odbor Oljke Koper ugoto-
vil, da je plod dobrega sodelovanja s sedanjim župan dobra 
osnova za nadaljnje delo v novem mandatu. Bržan se je iz-
kazal kot dober župan. Dostopen in prijazen do vsakogar, 
umirjen in razumevajoč, ljubitelj Istre in lokalnega okol-
ja. Zagovarjal je uravnoteženi razvoj mesta-primestja-po-
deželja, za kar se tudi v Oljki vseskozi zavzemamo. 

Veliko se je tudi naredilo v tem mandatu, med zelo 
vidnimi projekti izstopata tri na iniciativo Oljke: nova 
plezalna stena, športni park Šmarje in zamenjava nogo-
metne umetne trave v Dekanih. Tukaj je še vrsta skupnih 
projektov LAB, Oljke in nekaterih drugih, kot npr. nadkritje 
koprske tržnice, ureditev poslovilne ploščadi na pokopališ-
ču Škocjan, povečanje števila parkirnih mest (garažna hiša 
Belveder in parkirna hiša Sonce), obmorski park Žusterna, 
sanacija cestišč in zagotovitev komunalne infrastrukture na 
podeželju in še bi lahko naštevali. 

Na lokalne volitve se drugič v zgodovini 16 letnega de-
lovanja Oljke podajamo s skupnim kandidatom. Leta 2011 
smo podprli Janeza Starmana, tokrat pa smo se odločili za 
Aleša Bržana. Zavedamo se, da kandidirati brez svojega 
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županskega kandidata lahko prispeva k slabšem volilnem 
izidu. A vendar smo se vprašali, zakaj bi imeli svojega 
kandidata »samo da ga imamo«, ko pa smo zadovoljni z 
delom in sodelovanjem s sedanjim županom? Politika ne 
sme biti zgolj avditorij »merjenja političnih mišic«. Pred-
vsem mora biti usmerjena v iskanje sinergij za dobro vseh 
občank in občanov. 

V Oljki ne ustvarjamo politične kombinatorike in ne 
iščemo samo promocije. Nam je pomembno kako bomo vsi 
skupaj v prihodnje živeli v naši prelepi občini. Zato smo se 
odločili, da raje nadaljujemo tam kjer smo zaključili – sku-
paj s sedanjim županom Alešem Bržanom. Verjamemo, da 
skupaj zmoremo narediti Koper lepši, boljši in predvsem po 
meri občank in občanom. ZATOREJ VAŠA PODPORA 
OLJKI IN SEDANJEMU ŽUPANU, POMENI URAVNO-
TEŽEN RAZVOJ MESTA-PRIMESTJA-PODEŽELJA NA 
OSNOVI PRIJETNEGA SOBIVANJA V NAJLEPŠI OB-
ČINI V SLOVENIJI IN DLJE. HVALA ❤ 

Vida Gračnar in mag. Patrik Peroša

tato di una buona collaborazione con il sindaco Aleš Bržan e 
l'Amministrazione comunale. Siamo lieti che abbiano rico-
nosciuto le nostre e le vostre iniziative come importanti per 
risolvere le difficoltà che i cittadini incontrano quotidiana-
mente. Allo stesso tempo, tutto quanto sopra è finalizzato 
allo sviluppo del nostro Comune per una migliore qualità 
della vita.

 Come risultato di quanto scritto, il comitato locale 
dell’Oljka Capodistria ha constatato che il frutto di una bu-
ona collaborazione con l'attuale sindaco è una buona base 
per l’ulteriore lavoro nel nuovo mandato. Bržan si è rivelato 
un buon sindaco. Accessibile e cordiale con tutti, calmo e 
comprensivo, amante dell'Istria e dell'ambiente locale. Ha 
sostenuto lo sviluppo equilibrato della città-periferia-zona 
rurale, per cui anche noi dell’Oljka ci impegniamo sempre.

 Molto è stato fatto anche in questo mandato, tra i pro-
getti altamente visibili, spiccano tre su mozione dell’Oljka: 
la nuova parete da arrampicata, il parco sportivo Šmarje e 
la sostituzione dell'erba artificiale del campo da calcio a De-
kani. Ci sono anche una serie di progetti congiunti tra la 
LAB, l’Oljka e alcuni altri, come la copertura del mercato di 
Capodistria, la sistemazione del piazzale per le commemo-
razioni al cimitero di San Canziano, l'aumento del numero 
degli stalli di sosta dei parcheggi (autosilo Belveder/Belve-
dere e autosilo Sonce/Sole), il parco balneare di Giusterna, 
il risanamento delle strade e la fornitura di infrastrutture 
comunali nelle zone rurali e l'elenco potrebbe continuare.

 Per la seconda volta nella storia dei 16 anni di attività 
dell’Oljka, ci presenteremo alle elezioni amministrative con 
un candidato comune. Nel 2011 abbiamo supportato Janez 
Starman, ma questa volta abbiamo deciso per Aleš Bržan. 
Siamo consapevoli che senza il proprio candidato sindaco, 
il risultato elettorale può essere peggiore. Tuttavia, ci siamo 
chiesti perché dovremmo avere il nostro candidato "solo per 
averlo", quando siamo soddisfatti del lavoro e della colla-
borazione con l'attuale sindaco? La politica non deve essere 
semplicemente un auditorium per "misurare i muscoli poli-
tici". Deve puntare soprattutto a trovare sinergie per il bene 
di tutte le cittadine e cittadini.

 Nell’Oljka non creiamo combinatorie politiche e non 
cerchiamo solo promozione. Per noi è importante come vi-
vremo tutti insieme in futuro nel nostro bellissimo comune. 
Ecco perché abbiamo deciso di continuare da dove avevamo 
terminato - insieme all'attuale sindaco Aleš Bržan. Credia-
mo che insieme possiamo rendere Capodistria più bella, 
migliore e, soprattutto, a misura dei suoi cittadini. Pertanto, 
il vostro sostegno all’Oljka e all'attuale sindaco significa uno 
sviluppo equilibrato della città-periferia-zona rurale basato 
su una piacevole convivenza nel Comune più bello della Slo-
venia e oltre.

  
Vida Gračnar in mag. Patrik Peroša

Sostegno all'attuale 
sindaco Aleš Bržan per 
un nuovo mandato

Davanti a voi c'è l'ultimo, terzo numero della rasseg-
na dei lavori dell'Oljka nel Consiglio comunale della città 
di Capodistria. In tre numeri del giornale abbiamo presen-
tato tutte le 163 mozioni proposte da Vida Gračnar e dal 
mag. Patrik Peroša, quale parte delle nostre attività nel peri-
odo del mandato in scadenza 2018-2022. Abbiamo sempre 
seguito una politica dal basso verso l'alto, poiché questo è 
l'unico modo in cui possiamo difendere efficacemente i bi-
sogni e le aspettative delle cittadine e dei cittadini del Co-
mune città di Capodistria. 

 Il Consiglio comunale del Comune della città di Ca-
podistria ha tenuto 32 sedute ordinarie e l’Oljka Capodistria 
ha presentato in media 5 mozioni per seduta. Da segnalare 
che 63 mozioni sono state presentate dai restanti consiglieri 
comunali, mentre 17 consiglieri comunali non hanno pre-
sentato alcuna mozione. L’Oljka ha così contribuito allo svi-
luppo del Comune, assicurando che la vostra voce sia ascol-
tata fino al 72% di tutte le mozioni del Consiglio comunale. 
Siamo felici di aver dimostrato di essere il partito politico 
più attivo nel Consiglio comunale, nonostante l’Oljka avesse 
solo due consiglieri comunali.

 La maggior parte delle mozioni presentate sono state 
realizzate ovvero sono in corso di attuazione, il che è il risul-
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Podano v letu 2020 
Pobuda županom občin v Slovenski Istri - 
Muzej »morskih« športov (velika fotka)

Jadransko morje, Slovenska Istra in lokalno prebival-
stvo so nerazdružljivo povezani. Morje nas opredeljuje pod-
nebno, gospodarsko in kulturno-zgodovinsko. Kljub temu, 
da imamo le manjši košček morja (priobalni pas je dolg ne-
kaj manj kot 47 km, teritorialno morje pa nekaj več kot 300 
km2), je za našo regijo pomembno tudi iz vidika športnega 
udejstvovanja.

Začetki organiziranega športa v Slovenski Istri naj 
bi segali v davno leto 1887, ko je bil v Piranu ustanovljen 
veslaški klub Piranese Salvore, ki zaznamuje tudi začetek 
veslanja v Sloveniji. Leto kasneje (1888) je tudi Koper dobil 
veslaški klub imenovan S. C. Libertas, kateri je bil takrat 
močno vpet v športno, družabno in kulturno življenje Kopr-
čanov. Zgodovinska pričevanja govorijo o veslaški regati na 
koprskem, ki naj bi bila že davnega leta 1754, za kar pred-
videvamo, da so bili športni dogodki tudi dlje v preteklosti, 
a kot mejnik je smiselno upoštevati klubsko organizirano 
športno dejavnost.

Morje slovenske Istre je navkljub svoji »butični« 
velikosti, očitno pravi poligon za oblikovanje vrhunskih 

športnic in športnikov. V zadnjem stoletju beležimo kar 
nekaj uspešnih nastopov na olimpijskih igrah in drugih 
mednarodnih tekmovanjih športnic in športnikov, ki so svo-
jo kariero začeli in ustvarjali na našem morju. Naj spomni-
mo samo nekatere: Janko Kosmina, Mario Fafangeli, Janja in 
Alenka Orel, Klara Maučec, Gašper Vinčec, Davor Mizerit, 
Andrej Hrabar, Karlo Hmeljak, Erik Tul, Mitja Kosmina, 
Vasilij Žbogar, Špela Ponomarenko-Janić, Veronika Maca-
rol, Matjaž Markič in drugi.

 Dandanes se je možno udejstvovati v raznih šport-
nih panogah zvez, društev in klubov, ki delujejo širom naše 
obale. Tu so predvsem: jadranje, veslanje, plavanje, kajak, 
kanu, ribolov, potapljanje, surf, sup, kajtanje in vrsto dru-
gih. Lahko zatrdimo, da je šport nad in pod morsko gladino 
v slovenski Istri zelo razvit, kakor tudi lahko zatrdimo, da 
bodo naše športnice in športniki tudi v prihodnje dosegali 
zavidljive rezultate na velikih mednarodnih tekmovanjih. 
Zato je prav, da tovrstne športne panoge in uspehe športnic 
in športnikov združimo pod eno streho.  

 Podajamo pobudo, da se v najvišjem delu klifa, ki leži 
v Občini Izola in se razprostira nad nekdanjo obalno cesto 
med Izolo in Koprom, v neposredni bližini arheološkega 
območja Viližan, kjer so ostanki rimskega pristanišča iz 
2. in 3. stoletja n. št., umesti muzej »morskih« športov. 

 Pristanišče bi se kot podaljšek muzeja lahko ponovno 
obudilo, tudi tako, da se ponovno vzpostavita dva pomola, 

Idejna zasnova – Koprska zelena oaza
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ki bi omogočala privez jadrnic in drugih športnih plovil 
katera bi se predstavljala v sklopu muzeja. Poleg pristanišča 
bi se uredil tudi priobalni pas, ki bi omogočal sprostitev ob 
morju. 

Objekt muzeja bi se zgradil v klifu v bližini nekdanjih 
rimskih naselbinskih ostankov, ter se povezal tako z obalno 
promenado kot z vrhom klifa, kjer bi bila razgledna ploščad 
s pogledom na Tržaški zaliv. 

V muzeju bi se razstavila športna oprema in rekviziti 
športnic in športnikov, vključujoč podroben interaktiven 
zgodovinski pregled njihovih uspehov. Tak objekt bi v to 
območje vnesel dragocen kulturni in zgodovinski program 
ter ga s tem izdatno obogatil. Dodatno bi s svojo prepoznav-
no podobo, predvsem frontalno fasado s katere se odpirajo 
pogledi na naše morje predstavljal okno v svet.

Verjamemo, da si naše športnice in športniki zaslužijo 
tovrstno ustanovo, saj so njihovi izjemni rezultati neprecen-
ljivi, doseženi z veliko osebnega odrekanja in so velik dopri-
nos prepoznavnosti Slovenske Istre in Slovenije v svetu.

24. seja v letu 2021
Vzpostavitev javnih servisnih stojal za kolesa

V zadnji letih se je na območju Mestne občine Koper 
zelo razvilo kolesarstvo. Čedalje več ljudi kolesari, Koper pa 
postaja tudi iz tega vidika zanimiva turistična destinacija. 
Vsakoletno smo tudi priča novim kolesarskim potem, kar je 
tudi prava smer za zagotavljanje prometne trajnostne mobil-
nosti. S ciljem nadaljnjega razvoja kolesarstva podajamo 
pobudo o nadgradnji kolesarske infrastrukture, in sicer 
da se na določenih punktih ob kolesarskih poteh posta-
vi javna servisna stojala za kolesa. Slednja naj vključujejo 
orodje (izvijači, ključi itd. raznih dimenzij), tlačilko, modul 
za polnjene električnih koles, parkirna stojala za kolesa itd. 
Smiselno je tudi postaviti klop in mizo, kar bi omogočalo 
krajši postanek in oddih. 

24. seja v letu 2021 NE
Spremembo imena Obalnega zavetišča 
za živali

Obalno zavetišče za živali v Dvorih pri Sv. Antonu, s 
katerim trenutno upravlja Marjetica Koper, je zavetišče, ki 
pokriva celotno območje slovenske Istre. Delovanje zave-
tišča se ravno zaradi tega v veliki meri financira iz javnih 
sredstev vseh štirih obmorskih občin. Poimenovanje »obal-
no« pa nekako ne reflektira območja delovanja zavetišča 
katero se razteza od morja, skozi priobalni pas do pode-
želja. S tovrstnim poimenovanjem se na mikroravni vsilju-
je »obala«, ki pa postopoma izriva geografsko, kulturno in 
zgodovinsko identiteto Istre. Zato je ravno odgovornost na 
lokalni samoupravi, da skrbi za krepitev pripadnosti naše-

V realizaciji

mu prostoru. Podajamo pobudo, da se na prvem naslednjem 
sestanku županov P.I.K.A. obravnava in sprejme spremem-
ba imena v »Istrsko zavetišče za živali« ali pa v »Zavetiš-
če za živali Slovenske Istre«. Gre za simbolno dejanje, ko z 
majhnimi koraki lahko prispevamo k večji prepoznavnosti 
obenem pripadnosti naši regiji Istri. 

24. seja v letu 2021
Zagotovitev dodatnih sredstev za delovanje 
zavetišča za živali

Sindikat družbe javnega podjetja Marjetica Koper je 
nedavno seznanil javnost o finančnih težavah v zvezi s fi-
nanciranjem izvajanja javne službe in upravljanjem z Obal-
nim zavetiščem za zapuščene živali. Kot so pojasnili naj bi 
večina virov financiranja prihajalo iz proračunskih sredstev 
obmorskih občin, kar pa naj bi zadostovalo zgolj za sedem 
oz. osem mesecev poslovanja. V Oljki menimo, da do take 
situacije ne bi smelo priti, saj tudi zapuščene živali so živa 
bitja, ki sobivajo z nami. Zato je zadnje potrebno ustrezno 
poskrbeti. Podajamo pobudo, da se na prvem naslednjem 
sestanku županov P.I.K.A. obravnava problematika finan-
ciranja zavetišča ter sprejme ustrezna odločitev o zagoto-
vitvi dodatnih finančnih sredstev za ustrezno upravljanje z 
zavetiščem. To bo tudi jasni signal, da imamo radi živali.

24. seja v letu 2021 NE
Postavitev spominske table na Marsičevo hišo

Splošno znano je da smo imeli v mestu že v 19. stoletju 
slovenski oddelek učiteljišča, ki pa je zaradi italijanskih na-
cionalistov, iredentistov in podobne sodrge bilo primorano 
na premestitev v Gorico že leta 1908. Dnevno so se namreč 
dogajali napadi na slovenske in hrvaške študente, občinska 
uprava je celo izselila slovenskega učitelja iz občinskega sta-
novanja zaradi „žlavofilskih“ teženj, kot so se izrazili.

Manj znano pa je, da so istega leta 1908 s pomočjo 
Ciril/Metodove družbe in Slovenske posojilnice, ki je dala 
na razpolago svoje prostore v prvem nadstropju, odprli 
osnovno šolo v slovenščini. Slovenci so se v Kopru dolgo 

Delno realizirano
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prizadevali za odprtje šole, vendar jim ne mestna ne dunajska 
oblast tega niso dovolile. Zato je ta šola bila privatna, kar je po 
tedanjih predpisih bilo mogoče. Dobili so tudi učiteljico Ma-
rico Kregau iz Gorice, katero je družba finansirala. Na prvem 
vpisu se je prijavilo 110 slovenskih fantov in deklet iz mesta 
Koper. Do njene prepovedi s strani novih italijanskih okupa-
cijskih oblasti so se zvrstile številne generacije in njih učitelji. 
Zadnja je bila Marica Pfeifer, ki se je po zaprtju preselila v Trst 
kjer je nadaljevala svoje učiteljsko delo. Njih imena večini ne 
pomenijo ničesar, ampak že zaradi spomina na junakinje tis-
tega časa jih je potrebno zapisati. Hiša Slovenske hranilnice, 
znana kot Marsičeva hiša, kjer je bila šola, je današnji sedež 
zdravstvenega zavarovanja na koncu trga Brolo.

Podajamo pobudo, da se na Marsičevo hišo postavi 
spominska tabla, z napisom, da je bila v hiši slovenske 
hranilnice, v prvem nadstropju, leta 1908 ustanovljena 
slovenska osnovna šola, ki je uspešno delovala, dokler je 
ni fašistična oblast zaprla, kot tudi vse druge slovenske šole 
v Istri.

24. seja v letu 2021 NE
Pobuda o začetku postopkov za 
premestitev koprskih zaporov

V Kopru je leta 2004 pričel delovati novi zavod za 
prestajanje kazni zapora. Že takrat je lokalno prebivalstvo 
negodovalo glede lokacije zavoda, saj je bil zgrajen nepo-
sredno ob takrat še edinem nakupovalnem centru. V vsem 

tem obdobju od otvoritve zaporov so se v bližji okolici od-
prli razni poslovno-trgovski kompleksi; v prihodnje pa bo 
zgrajeno tudi stanovanjsko naselje. Objekt zavoda za pre-
stajanje kazni zapora je prostorsko neustrezno umeščen, 
z leti pa postaja čedalje bolj moteč za okolico. Podajamo 
pobudo, da se prične s postopki za njegovo premestitev 
na bolj diskretno lokacijo, ter sproščeni objekt oz. lokacijo 
nameni drugim vsebinam, ki sovpadajo s sosednjimi po-
slovno-trgovskimi objekti. 

24. seja v letu 2021 NE
Izgradnja koprske zelene oaze

V Oljki podpiramo vsakršno prizadevanje za nove ze-
lene parkovne površine oz. površine za preživljanje proste-
ga časa, saj je potrebno mesto čim bolj ozelenit kar prinaša 
veliko pozitivnih učinkov na zdravje in počutje občank in 
občanov Mestne občine Koper. 

Pri preučitvi mestnega in primestnega prostora smo 
ugotovili, da je smiselna nadaljnja širitev sedanjega območja 
ŠRC Bonifika in Centralnega parka Koper (kot prikazuje 
priložena skica). Gre za veliko območje, kjer se lahko ob-
čanke in občani ukvarjajo s športom, rekreacijo in aktivno 
preživljajo prosti čas ali pa zgolj sproščajo na zelenih par-
kovnih površinah. 

Podajamo pobudo, da se ozeleni še območje od ŠRC 
Bonifika proti Semedeli, tako da bi se poglobilo hitro cesto 
H6 od podhoda pri policijski postaji do Semedelskega nad-

Idejna zasnova – Koprska zelena oaza
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hoda (pasarele) ter bencinsko črpalko premestilo na drugo 
lokacijo stran od mesta. Z ozelenitvijo tega območja bi se 
povezala Semedela s Koprom, zmanjšal bi se hrup vozil, 
zrak bi postal bolj čist. Novo območje urejeno z medite-
ranskim rastlinjem in sprehajalnimi potmi bi poimenovali – 
koprska zelena oaza. Koper bi pridobil precej novih zelenih 
površin, kar bi vsakodnevno privabilo veliko ljudi željnih 
sprostitve. 

Zavedamo se, da gre za zahteven projekt, saj so neka-
tere površine v državni oz. zasebni lasti. A obenem verjame-
mo, da je projekt uresničljiv, v kolikor se primerno pristopi k 
urejanju prostora z vključevanjem vseh deležnikov in jasno 
zastavljenim časovno-opredeljenim ciljem. 

24. seja v letu 2021 NE
Posaditev dreves vmes koprskih 
štiripasovnic

Vzdolž Ankaranske ceste, ki pelje od krožišča pri Luki 
Koper do krožišča pri Porsche Koper so vmes štiripasov-
nice posajena drevesa. Gre za primer dobre prakse, katero 
je smiselno razširiti tudi na druge koprske štiripasovnice 
(ob pogoju, da je tehnično izvedljivo in varno za udeležen-
ce prometa). Podajamo pobudo, da se vmes (na sredino) 
štiripasovnic posadijo drevesa Pinje (ali druga morebiti 
bolj primerna mediteranska drevesa), in sicer (a) Ferrarska 
ulica – od krožišča pri Luki Koper do krožišča pri stadionu, 
(b) Cesta Zore Perello–Godina – od krožišča pri stadionu do 
krožišča pri Solisu, (c) Ljubljanska cesta – od krožišča z vodo-
metom do krožišča pri McDonaldsu, (č) Kolodvorska cesta 
– od križišča pri izstopu iz do trgovskega centra Planet Koper 
do križišča pri vstopu na parkirišče trgovskega centra Lidl, 
(d) Ankaranska cesta – od križišča pri vhodu na parkirišče 
Porsche Koper do krožišča pri trgovskem centru Supernova. 
Vsako posajeno drevo pomembno prispeva h kakovosti bi-
valnega okolja ljudi, živali in rastlin v mestu, obenem lepoti in 
funkcionalnosti mestnega okolja. V Oljki zato podpiramo, da 
se mesto in primestje primerno ozelenita. 

24. seja v letu 2021 NE
Povečanje števila javnih polnilnih postaj za 
električna vozila

Pred leti je bila pripravljena strokovna podlaga Mreže 
javnih polnilnih postaj za električna vozila. V dokumentu je 
zajet seznam predlaganih javnih postaj na 17 različnih lo-
kacijah. Kljub strokovni podlagi in konkretnem predlogu, 
se ugotavlja, da mesto in njegov primestni del, sta še vedno 
podhranjena z javnimi polnilnimi postajami za električna 
vozila. Podajamo pobudo, da se čim prej pristopi k zago-
toviti razširjene mreže javnih in zasebnih polnilni postaj 
za električna vozila širom celotne Mestne občine Koper. 
Trg električnih vozil se iz leta v leto povečuje, čedalje več 
električnih vozil je na naših cestah. Trajnostna in okolju 
prijazna mobilnost je del globalne strategije o zmanjševanju 
osebnih avtomobilov, ki uporabljajo fosilna goriva. S tem se 
prispeva k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov, čis-
tejšemu zraku, večji kakovosti bivanja in javnem zdravju. 
Zatorej je smiselno povečati mrežo polnilnih postaj za elek-
trična vozila, kar lahko pozitivno prispeva na okolje in ljudi. 

25. seja v letu 2021 NE
Nadgradnja pogojev za najvišje delovno 
mesto v javnih zavodih in javnih podjetjih 
MOK

V Oljki ugotavljamo, da so bili v preteklih letih v ve-
čini primerov razpisani »preskromni« pogoji za zasedbo 
najvišjega delovnega mesta (direktor) v javnih zavodih in 
javnih podjetjih katerih je ustanoviteljica oz. soustanovitel-
jica Mestna občina Koper. Sedanja ureditev v javnih zavodih 
in podjetjih v glavnem zahteva minimalno izobrazbo 7 (po 
SOK), osnovno raven znanja italijanskega jezika in najmanj 
3 leta delovnih izkušenj. 

Menimo, da je napočil čas za dvig pogojev znanja in 
kompetenc za zasedbo delovnega mesta direktorja - zato po-
dajamo pobudo, da se preko predstavnikov Mestne občine Ko-
per v organih nadzora javnih podjetij oz. preko predstavnikov 
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Mestne občine Koper v svetih javnih zavodov sproži ustrezne 
postopke za spremembo aktov s katerimi se bo v prihodnje 
v razpisu zahtevalo najmanj: (a) 5 let delovnih izkušenj na 
vodstvenih položajih, (b) najmanj doseženo izobrazbo 8. 
stopnje po SOK oz. 7 stopnja po Uredbi (t.j. izobrazbe po 
»pred bolonjskih« programih: specializacija po visokošol-
skih strokovnih programih, univerzitetni programi; izobra-
zbe po novih »bolonjskih« programih 2. stopnje: magisterij 
stroke) ter (c) višjo raven znanja italijanskega jezika. Predlog 
strmi k temu, da se poenotijo vsaj navedeni trije pogoji za za-
sedbo direktorskega mesta v javnih zavodih in javnih podjetjih.

25. seja v letu 2021 
Temeljni akti (statuti) javnih zavodov MOK 
naj bodo javno objavljeni

V Oljki ugotavljamo, da v večini primerov, tako odlok 
o ustanovitvi kot temeljni akt (statut) javnih zavodov katerih 
ustanoviteljica je Mestna občina Koper, niso javno objavlje-
ni na npr. spletnih straneh posameznega zavoda ali urad-
ni občinski spletni strani. Podajamo pobudo, da se preko 
predstavnikov Mestne občine Koper v svetih javnih zavodov 
sproži ustrezne postopke s katerimi bodo ta dva dokumenta 
javno dostopna na uradnih spletnih straneh javnega zavoda. 
Po naši oceni gre za dokumente javnega značaja, zato ne bi 
smelo biti ovir za njihovo javno objavo. 

25. seja v letu 2021 NE
S solarnimi kolektorji pokrito parkirišče na 
koprski avtobusni postaji

V zadnjih mesecih poteka obnova glavne avtobusne 
postaje v Kopru, ki bi morala biti zaključena v letu 2022. Po-
dajamo pobudo, da se vsa parkirna mesta namenjena (tak-
si in drugim) vozilom pokrijejo s solarnimi paneli. S tem 
dosežemo dvoje, parkiranim vozilom omogočimo zaščito 
pred vremenskimi vplivi (sonce, dež, toča, …) ter proizvaja 
se električna energija, ki zmanjša porabo elektrike iz javne-
ga omrežja na tem območju. Tovrstna rešitev bi se lahko po-
stopoma uvedla tudi na drugih večjih parkiriščih v Kopru. 

25. seja v letu 2021
Sanacija pločnika ob Ferrarski ulici pri 
koprskem sodišču

Pločnik ob Ferrarski ulici, ki sega od vstopa na parki-
rišče pri sodišču pa do novo nastajajočega stanovanjskega 
objekta EWOL rezidenca na parc. št. 1567/32 k.o. Koper je v 
zelo slabem stanju. Podajamo pobudo za sanacijo pločnika 
ter tako omogočimo pešcem varno uporabo. 

Realizirano

25. seja v letu 2021 NE
Ureditev parkirnih mest na makadamskih 
parkiriščih

Makadamska parkirišča (kot npr. za koprsko tržnico 
ali v Žusterni) nimajo zarisanih parkirnih mest. Dogaja se, 
da se zaradi slabo parkiranih vozil po nepotrebnem izgubi 
kar nekaj parkirnih mest. Podajamo pobudo, da se postavijo 
trakovi za (začasne) talne označbe parkirnih prostorov. 

25. seja v letu 2021 NE 
Garantire il bilinguismo del giornale KP MOK

 
Tutti i nuclei familiari del Comune, ricevono gratui-

tamente già dal 2010 il giornale ovv. periodico del Comune 
città di Capodistria (disponibile anche in formato elettro-
nico sul sito del Comune). Come è scritto nel sito https://
www.koper.si/obcina/kp-mok-casopis-mestne-obcine-ko-

V realizaciji
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per/ »contiene le storie più interessanti della nostra gente e 
dei nostri luoghi, nonché avvenimenti attuali, progetti, in-
vestimenti ed eventi nel nostro Comune«. Nel partito Oljka 
notiamo che il giornale è prevalentemente in lingua slovena; 
l‘ultimo numero MOK 40 ha 48 pagine, di cui due in lin-
gua italiana (lo stesso nei numeri precedenti). Presentia-
mo l‘iniziativa di garantire almeno un giornale KP MOK 
completamente bilingue (in sloveno e italiano) ai nuclei 
familiari nelle aree etnicamente miste.

25. seja v letu 2021 NE
Izgradnja južne tribune na stadionu Bonifika 
Koper

Pred leti, predvsem v času pridobitve gostovanja UEFA 
Evropskega nogometnega prvenstva do 21 let, smo vsi sku-
paj ugotovili, da koprski stadion ne ustreza nekaterim kri-
terijem UEFA za gostovanje pomembnejših mednarodnih 
tekem tako na klubskem kot reprezentančnem nivoju. 

 Stadion Bonifika ima po UEFA standardu trenutno 
priznano »kategorijo 2«. V UEFA klubskih tekmovanjih 
(UEFA liga prvakov – UCL, UEFA liga Evropa – UEL in 
UEFA konferenčna liga – UECL) to  zadošča zgolj za pred-
tekmovalni del (prvi in drugi kvalifikacijski krog). 

Za tretji krog v predtekmovanju UCL ter tretji in četr-
ti krog v UEL in UECL je potrebna klasifikacija stadiona s 
»kategorijo 3«, za kar se zahteva kapaciteta najmanj 4.500 
sedežev, kar pa stadion trenutno ne zadovoljuje, saj ima 
3.250 sedežev (ob upoštevanju tudi C1 in C2 nepokrito juž-
no tribuno). 

Že pri organizaciji UEFA Evropskega nogometnega 
prvenstva do 21 let smo ugotovili, da za gostovanje tako po-
membnega dogodka je potrebna nova zidana pokrita južna 
tribuna (ob osnovni šoli Koper), ki bi imela najmanj 1.700 
sedežev za gledalce, poleg tega še 140 sedežev za VIP goste in 
60 za medije (skladno z UEFA pravilnikom o infrastrukturi 
stadionov). Evropsko prvenstvo je bilo lahko uspešno or-
ganizirano na obstoječi infrastrukturi, ker ni bilo gledalcev 
(zaradi ukrepov za zajezitev širjenja epidemije COVID-19), 
v normalnih razmerah pa se verjeto ta del prvenstva sploh 
odigral v Kopru.  

 Nogometni klub Koper letos izjemno uspešno nastopa 
v 1.slovenski nogometni ligi (Prva liga Telemach). Že dalj 
časa je na samem vrhu lestvice. Vsi se nadejamo, da se bo 
Koper uvrstil v UEFA klubska tekmovanja, ki se pričnejo v 
začetku julija 2022 in da bi koprski stadion tako že naslednje 
poletje gostil kvalifikacijske tekme za ligo prvakov ali katero 
od preostalih dveh UEFA tekmovanj. 

Z željo, da bo teh mednarodnih tekem v Kopru že 
naslednje poletje, je potrebno koprski stadion ustrezno 
nadgraditi, predvsem pa povečati kapaciteto stadiona. 
Neizpolnjevanje UEFA kriterijev pomeni, da bi se lahko do-

ločene tekem morale igrati v Ljubljani ali celo dlje od nje, 
kar si pa Koprčanke in Koprčani ne zaslužijo. 

Nemudoma je zatorej potrebno pristopiti k izgradn-
ji nove južne tribune, ki smo jo v začetku tega mandata vsi 
zagovarjali. Nova tribuna pomeni tudi priložnost vzpo-
stavitve drugih vsebin pod tribunu kot npr. novi vrtec ali 
pa dvorane za individualne športe (borilni športi, plesna 
dejavnost itd.), hkrati garderobe za mlajše nogometne 
kategorije. Večji stadion odpira vrata za še več reprezen-
tančnih tekme v Kopru, kar pomembno prispeva tudi k 
športnem turizmu. 

 Podajamo pobudo, da se pristopi k izgradnji južne 
tribune na koprskem nogometnem stadionu Bonifika (leto 
2022 faza I. – pokrita tribuna in sedeži in leto 2023 faza II. – 
dokončanje in oprema prostorov pod novo tribuno).

25. seja v letu 2021 NE
Pobuda o preučitvi smiselnost 
preimenovanja osnovne šole Koper po 
narodnih herojih 

V letu 2006 je svoja vrata odprla nova osnovna šola Ko-
per, ki je nadomestila takratni dve šoli v mestu poimenovani 
po narodnih herojih: OŠ Pinka Tomažiča (zgrajena 1962, 
zrušena 2005) in OŠ Janka Premrla – Vojka (1950-2008). 
Za izgradnjo nove šole je bil potreben celo referendum, saj 
je bilo deljeno javno mnenje glede primernosti tako velike 
šole. Ali je bila odločitev o taki veliki šoli dobra ali ne, lahko 
danes povedo starši in šolarji, ki so del svojega življenja pre-
živeli z Osnovno šolo Koper. 

Zrušitev dveh osnovnih šol za izgradnjo ene velike pa 
je »odneslo« tudi nekdanja poimenovanja, saj nova šola nosi 
ime »Koper«. V sredo, 15. decembra, bo natanko 80 let od 
smrti narodnega heroja Pinka Tomažiča, ki je bil skupaj z 
Viktorjem Bobkom, Ivanom Ivančičem, Simonom Kosom in 
Ivanom Vadnalom ustreljen na openskem strelišču leta 1941. 

V Lokalnem odboru Oljka Koper menimo, da je na-
počil čas za strokovno razpravo glede možnosti preimeno-
vanja Osnovne šole Koper. S tem se predvsem omogoči, da 
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se odpre razprava o možnosti poprave krivic, ki so bile 
storjene v času rušitve dveh in izgradnje ene osnovne šole 
v mestu Koper. Pozivamo župana Mestne občine Koper, da 
imenuje strokovno komisijo, ki bo obravnavala primernost 
preimenovanja osnovne šole Koper po narodnem heroju 
Pinku Tomažiču in / ali Janku Premrlu – Vojku.

25. seja v letu 2021
Umiritev hitrosti prometa v Šmarjah

Cesta, ki pelje skozi naselje Šmarje (parc. št. 3418 k.o. 
Šmarje) je od centra vasi (Doma Krajanov) do križišča za 
Puče / Kaštabona in Pomjan / Fijeroga precej nevarna za 
tamkajšnje stanovalke in stanovalce, saj nekatera vozila do-
segajo visoke hitrosti. Cesta služi tako krajankam in kraja-
nom Šmarij, kot tranzitna cesta za sosednja naselja in vasi. 
Ker ni pločnika, del cestišča uporabljajo tudi otroci, ko se 
odpravijo v oz. iz šole. Podajamo pobudo, da se na tem 
delu ceste skozi naselje postavijo hitrostne ovire s kateri-
mi bi se dosegla umiritev prometa posledično večja var-
nost ljudi. Trenutno je postavljena zgolj ena hitrostna ovira 
pri pokopališču, ki pa ne zagotavlja zadostne varnosti za lju-
di za celotni odsek od Doma Krajanov do prej navedenega 
križišča. Vzdolž ceste je smotrno vzpostaviti tudi pločnik, 
pa četudi bo minimalne širine zaradi specifičnosti te ceste, 
saj bi s tem zagotovili večjo varnost pešcev. 

V realizaciji

25. seja v letu 2021 NE
Monument na Kožeri - vrata v osrčje 
Slovenske Istre

V Lokalnem odboru Oljka Koper smo seznanjeni s po-
budo Krajevne skupnosti Šmarje glede gradnje monumenta 
– vrata v osrčje Slovenske Istre, za katero smatramo kot po-
memben prispevek h krajinski in kulturni dediščini našega 
kraja, ki obuja zgodovinska dejstva v Istri. Idejni projekt KS 
Šmarje podpiramo in podajamo pobudo za njeno realizacijo 
v letu 2022.

Idejni projekt vključuje postavitev simboličnih kam-
nitih zidov iz istrskega peščenjaka ob vhodu v vas Šmarje 

na Kožeri. Zasnova arhitekture sloni na dejstvu, da so bile 
Šmarje – Monte nekoč obdane s kamnitim obzidjem, ki je 
varoval krajane pred nevarnostjo. Tudi v današnjih časih v 
vasi najdemo kar nekaj starih kamnitih zidov, ki še spomin-
jajo na daljno preteklost istrske vasi. Postavitev kamnitih 
»vrat« na Kožeri predstavlja obuditev zgodovinskih dejstev 
ter bogate kulturne dediščine. Šmarje se s tem postavljajo v 
vlogo vasi, ki ohranja dediščino istrskega podeželja in vzor-
ce podeželskega stila življenja na prehodu med urbanizira-
nim bližnjim koprskim zaledjem in bogatim podeželskim 
zaledjem. Šmarje se tako v širšem razvojnem modelu Istre 
postavljajo v prostor z zgodovinsko pomembno geo-stra-
teško lego ter kot branitelj podeželja Slovenske Istre. 

Predvidena ureditev: v obstoječo parkovno ureditev na 
obeh straneh glavne dostopne ceste v vas Šmarje se postavita 
dva zidana kamnita zidova, grajena iz istrskega peščenjaka. 
Na kamnitem zidu se namesti svetlobna oznaka z navedbo 
imena vasi in slogana »Vrata v osrčje Slovenske Istre«. 

Podano v letu 2022
Pobuda županom občin v Slovenski Istri - 
Trajnostni razvoj turizma Slovenske Istre 
razvijajmo skladno s pričakovanji, znanjem 
in izkušnjami lokalnega prebivalstva

V Oljki stranki Slovenske Istre vseskozi zagovarjamo 
regijsko politiko naše prelepe Istre. O svoji prihodnosti 
okolja, gospodarstva in ljudi moramo odločati najprej mi – 
lokalno prebivalstvo! Državna politika se mora prilagajati 
potrebam in željam naše regije (prebivalstva) in ne obrat-
no. Žal je v praksi nekoliko drugače. 

Pišemo vam s pobudo, da poenotite politična stališča 
občin in skupno nastopite do državne politike, in sicer tako, 
da se odzovete z jasnim stališčem do vsake izmed tem, ki 
vpliva na prihodnost naše regije: 

• Pobuda za podporo k uveljavitvi predkupne pravice 
za Yorkov delež v Savi turizem d. d., ki jo imata SDH 
in KAD;

• Pobuda za podporo k nakupu hotelov Metropol s 
strani slovenskega lastniškega kapitala



 www.oljka.org

Občasnik Oljka | številka 3/22 | november 2022 11

• Pobuda za prenos lastništva zemljišča nekdanje 
ladjedelnice Izola na lokalno skupnost

Naša Istra se promovira pod skupno blagovno znamko 
Love Istria. Trajnostni razvoj turizma Slovenske Istre lahko 
vse štiri destinacije ustvarjajo bistveno bolje, če bodo turis-
tični produkti in storitve (kamor sodijo tudi namestitvene 
kapacitete) v »naših« rokah in naravna ter kulturna dedišči-
na ustrezno zaščitena. 

Ljudje, ki živimo v Istri bistveno bolje čutimo svoj 
kraj, kot npr. tuji lastniki podjetji, ki vidijo našo regijo 
kot vir prihodka in dobička, ali državna politika, ki se je 
do sedaj mačehovsko obnašala. Našo regijo, prostor Slo-
venske Istre, moramo urejati, upravljati in razvijati sami 
skladno s pričakovanji in interesi lokalnega prebivalstva. 
Zaščitimo Slovensko Istro pred »plenilci« lokalnega gospo-
darstva in naravnih danosti.

Celotno vsebino pobude lahko preberete 
na naslovu: 

26. seja v letu 2022 NE
Pokopališče za male živali

Nedavno se je zaključil postopek izbora izvajanje jav-
ne službe s področja zaščite živali, ki med ostalim vključuje 
skrb za namestitev in oskrbo zapuščenih živali ter zagotavl-
janje veterinarske pomoči na območju obalnega zavetišča 
za živali v Dvorih pri Sv. Antonu. Na eni izmed prejšnji sej 
občinskega sveta smo že podali pobudo o preimenovanju 
»Obalnega zavetišča za živali« v »Istrsko zavetišče za živali« 
ali »Zavetišče za živali Slovenske Istre«, tokrat podajamo po-
budo da se razširi dejavnost zavetišča. 

Podajamo pobudo, da se na sedanjem območju 
obalnega zavetišča za živali del zemljišča nameni poko-
pališču za živali regijskega značaja. Verjamemo, da bi si 
nekateri lastniki živali želeli pokopati svoje ljubljenčke na 
urejenem pokopališču, morebiti tudi opravili ceremonialni 
pogreb. Na ta način bi imeli možnost obiskovati grob svo-
jega ljubljenčka in tako obujati spomine na skupne prijetne 

trenutke kakor tudi ohraniti navezanost na sebi ljubljeno ži-
val. Verjamemo, da gre pri vzpostavitvi pokopališča za živali 
za družbeno odgovorno potezo, zatorej ne bi smelo biti ovir, 
da se ga vzpostavi na območju zavetišča. Kot možno loka-
cijo vidimo zemljišče parc. št. 241/32 in 241/25 oboje k.o. 
Sveti Anton, lahko pa tudi del katere izmed drugih parcel, 
ki služijo zavetišču. Predlagani parceli sta javni, pri čemer je 
ena v lasti države s katero bi bilo potrebno skleniti ustrezni 
sporazum. 

26. seja v letu 2022
Postavitev prometnega ogledala na Škofijah

Na območju KS Škofije je nedavno odprla svoja vrata 
zobozdravstvena klinika. Gre za pomembno pridobitev za 
tamkajšnje krajane, saj gre za dodatno storitveno dejavnost 
v kraju, obenem tudi zagotavljanje novih delovnih mest. Z 
vzpostavitvijo objekta, se je na tem območju bližnjih cest 
nekoliko povečal promet, ki pa kliče po določenih ukrepih 
za izboljšanje varnosti udeležencev v prometu. Vključevanje 
iz ceste (parc. št. 407/15 in 413/13 obe k.o. Škofije) na po-
vezovalno občinsko cesto Elerji-Škofije (parc. št. 1675/8, 
1675/2 in 1675/5 vse k.o. Škofije) predstavlja določeno pro-
metno varnostno tveganje. Zaradi bližnje stanovanjske hiše 
(parc. št. 6438 k.o. Škofije) ter ozke povezovalne občinske 
ceste, je vključevanje vanjo nevarno za udeležence prome-
ta. Postavitev prometnega ogledala na to vaško križišče bi 
predstavljalo bistveno izboljšanje prometne varnosti, zato 
podajamo pobudo, da se ga čim prej namesti na ustrezno 
lokacijo ob cesti. 

26. seja v letu 2022 NE
Olajšanje postopkov za uporabo javne 
površine obrtnikom

Mestno središče Kopra je delno zaprto za avtomobile, 
kar obrtnikom in drugim zasebnikom predstavlja določene 
izzive pri izvajanju storitev na domu oziroma v poslovnih 
prostorih. Za izvajanje svoje dejavnosti v mestnem jedru 
mora obrtnik oz. zasebnik zaprositi za (začasno ali enodnev-
no) dovolilnico za svoje »servisno vozilo«, katero mu omo-
goča prevoz tovora ali naprav od katerih je odvisno opravl-
janje gradbenih, inštalacijskih in drugih del pri gradnji in 
adaptaciji objektov, servisiranju naprav in strojev, nudenju 
pomoči in nege na domu itd. Trenutni postopek pridobitve 
začasne ali enodnevne dovolilnice ni najbolj prijazen upo-
rabniku. Podajamo pobudo, da se postopek poenostavi, 
tako da je možno v nekaj minutah preko spletne aplikacije 
pridobiti dovolilnico. Postopek bi moral avtomatsko gene-
rirati e-dovolilnico, pri čemer pooblaščene službe redarstva 
na terenu preverijo njeno upravičenost, obrtnik oz. zaseb-
nik pa je dolžan v določenem obdobju posredovati ustrezni 
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dokaz o opravljeni storitvi. S tem bi se postopek bistveno 
poenostavil predvsem tistim obrtnikom in zasebnikom, ki 
morajo opraviti interventno, enodnevno ali kratkotrajno 
storitev.

26. seja v letu 2022
Dovolj prizidkov, čas je za novo osnovno šolo

V Mestni občina Koper se je v šolskem letu 2020/21 
šolalo 4847 otrok, kar je 736 otrok več (oz. 18%) kot v šol-
skem letu 2015/16. V šolskem letu 2006/07, ko je bila odprta 
Osnovna šola Koper, ki je nadomestila tedanji dve šoli (OŠ 
Pinka Tomažiča in OŠ Janka Premrla-Vojka), je bilo vpisa-
nih 3467 otrok (kar je 1380 otrok oz. 40% manj kot v pre-
teklem šolskem letu 20/21). V zadnjih 15 letih je bila zgraje-
na zgolj ena šola, in sicer v Sv. Antonu podružnica OŠ Elvire 
Vatovec Prade. Šola je ob odprtju (šolsko leto 2014/15) spre-
jela 169 otrok, že dve leti kasneje pa 246, danes pa šteje že 
več kot 360 otrok. 

Splošno znano je, da osnovne šole »pokajo po šivih«. 
Kljub temu, dlje od prizidkov, raznih sanacij in sprememb 
notranjih prostorov v učilnice, se ni šlo. Veliko je bilo go-
vora o novi šoli na Markovcu in na Dolinski v Koprskem 
primestju. A resnejših odločitev na koprskem političnem 
parketu ni bilo sprejetih. V lokalnem odboru Oljka Koper 
menimo, da je prišel čas za novo šolo, ki bo razbremenila 
sedanje mestne in primestne šole. Zgolj podatek, da je Os-
novna šola Koper imela 726 otrok vpisanih ob odprtju šole 
01. 09. 2006), 976 otrok pa na dan 1. 9. 2021 veliko pove. 
Prostorska stiska je tako velika, da se pouk nekaterih pred-
metov ne izvaja v prostorih kot to veleva Pravilnik o norma-
tivih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

Dejansko število vpisanih otrok in kapacitete 11 os-
novnih šol in 5 podružnic ob njihovi izgradnji jasno naka-
zujejo, da bi potrebovali še dve in ne zgolj eno novo šolo! 
V Oljki verjamemo, da področje primarnega izobraževanja 
presega politične usmeritve list in strank v Mestni občini 
Koper, zatorej umestitev tako pomembnega projekta za naše 
otroke v občinski načrt razvojnih programov ne bi smela biti 
težava. Župana pozivamo, da skupaj z občinsko upravo čim 

Delno realizirano

prej predloži občinskem svetu predlog izgradnje nove šole. 
V Oljki sicer podpiramo takojšno izgradnjo nove šole na 
območju KS Olmo-Prisoje kot to opredeljuje (med 17. 12. 
21 in 10. 01. 22) razgrnjeni osnutek OPPN za kare med Do-
linsko ulico in Ulico Istrskega odreda. Na tem območju kra-
jevne skupnosti je (predvidenih) največ novih stanovanjskih 
gradenj, med ostalim 130-140 enot za mlade družine. Šola 
bi morala biti zgrajena še preden se vzpostavijo nove bivalne 
kapacitete.

26. seja v letu 2022 NE
Povečati nadzor nad „onesnaževalci“ okolja

V zadnjem obdobju je zaznati neodgovorno ravnanje 
ljudi, saj se je povečala količina neprimerno odvrženih od-
padkov v naravno okolje in druge javne površine. Uredba 
o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20) v 1. 
odst. 17. člena jasno določa, da je »Odpadke prepovedano 
puščati v okolju, jih odmetavati ali z njimi nenadzorovano 
ravnati.«. Podajamo pobudo, da se občinska uprava dogo-
vori s pooblaščenimi inšpekcijskimi službami pristojnimi za 
varstvo okolja za ustrezno ukrepanje in sankcioniranje, ki 
bo pripomoglo k čistejšemu okolju. 

Uredba o odpadkih določa pravila ravnanja in druge 
pogoje za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov 
nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter zmanjševanje 
celotnega vpliva uporabe naravnih virov in izboljšanje učin-
kovitosti uporabe naravnih virov, kar naj bi pripomoglo k 
varstvu okolja in varovanju človekovega zdravja. Navedena 
uredba v 61. členu določa, da je posameznik za kršitev nepri-
merno odvrženih odpadkov kaznovan z globo od 100 do 300 
EUR, za pravne osebe so predpisane občutno višje globe.

Podano v letu 2020 
Pobuda županom občin v Slovenski Istri - 
Izgradnja LNG-plinskega terminala na 
območju Slovenske Istre«

Dne 24. februarja smo na spletnem naslovu Primor-
skega dnevnika zasledili prispevek, ki govori o temu, da naj 
bi Koper postal prioriteta za izgradnjo plinskega termina-
la. Novinar Sandor Tence je v prispevku povzel infrastruk-
turnega ministra Jerneja Vrtovca, ki je izjavil, da: »Gradnja 
plinskega LNG-terminala mora biti prioriteta«. 

V Oljki - stranki Slovenske Istre smo že v preteklosti 
smo večkrat izrazili nestrinjanje z vzpostavitvijo plinskega 
ali podobnega terminala tako pri nas kot v sosednji Italiji. 
Tudi Državni zbor je v resoluciji o strategiji za Jadran jasno 
zavzel stališče, da: »iz okoljskih, varnostnih, prometnih in 
družbenih razlogov nasprotuje namestitvi terminalov za 
utekočinjeni zemeljski plin ob slovenskih teritorialnih 
vodah in v širšem Tržaškem zalivu«.Sl
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Dne 28. februarja je novinarka Tanja Starič v oddaji 
RTVSLO Odmevi plus gostila predsednika Vlade Janeza 
Janšo, kateri je izjavil: »treba bo zgraditi seveda terminale za 
utekočinjeni plin, hvala Bogu so naši sosedje takšnega nare-
dili na Krku, mi ga rabimo čim prej nekje na naši obali tudi«.

Oljka – stranka Slovenske Istre podaja pobudi:
■ da se čim prej od Vlade RS in Ministrstva za in-

frastrukturo pridobi dodatne informacije v zvezi z 
načrti morebitne izgradnje terminala za utekočin-
jeni plin v naši regiji;

■ da se skliče skupna nujna izredna seja občinskih 
svetov občin Slovenske Istre na temo »izgradnja 
LNG-plinskega terminala na območju Slovenske 
Istre« ter zavzame jasno stališče v zvezi z morebit-
nimi načrti Vlade RS in pristojnega ministrstva.

V Oljki – stranki Slovenske Istre smo PROTI izgradnji 
kakršnem koliko plinskem ali podobnem terminalu, saj je to 
resna grožnja za okolje, ljudi in živali. Istra je dragocen na-
ravni in kulturni biser v slovenskem prostoru. Gospodarski 
razvoj naše regije mora temeljiti na dejavnostih, ki so okolju 
in ljudem prijazne. Slovenija pa bi morala iskati svojo ener-
getsko neodvisnost v obnovljivih virih energije, ne nazadnje 
slediti evropskem zelenem dogovoru – postati prva podneb-
no nevtralna celina. »Čista« energija je edina rešitev za naš 
planet, če želimo kot narodi, kot civilizacija tudi preživeti. 

Celotno vsebino pobude lahko preberete 
na naslovu:

26. seja v letu 2022
Poziv Vladi RS za dvotirno progo in za 
zaprtje sedanje enotirne proge

V Oljki najdlje opozarjamo na neracionalno izgradnjo 
enotirne železnice imenovane drugi tir. Vseskozi opozarja-
mo, da je nelogično graditi novo traso železniške proge, ki 
bo imela zgolj en tir. To v praksi pomeni, da naj bi nova zgolj 
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nadomestila staro progo. Kaj s tem pridobimo? Nova trasa 
naj bi bila bolj prijazna do okolja, omogoča večjo varnost 
in zagotavljala maksimalno pretočnost in hitrost na progi. 
Temu lahko rečemo »lepotni popravki sedanjega stanja«, saj 
bo po progi še vedno vozil zgolj en vlak. Obljublja se veliko, 
da naj bi se v prihodnje drugi tir nadgradil v dvotirno pro-
go. Nikjer nismo zasledili dejanskih zavez podkrepljenih z 
jasnimi roki izgradnje in zagotovljenimi oz. rezerviranimi 
finančnimi sredstvi. 

Občinski svet Mestne občine Koper mora jasno in od-
ločno zagovarjati izgradnjo dvotirne železniške proge, saj je 
to edina možnost nadaljnje razvoja dejavnosti Luke Koper 
in turizma na območju Slovenske Istre. Podajamo pobudo, 
da se v okviru prihodnje seje občinskega sveta Mestne ob-
čine Koper glasuje o predlaganih sklepih (občinski upravi 
dopuščamo, da sklepa smiselno spremeni in dopolni): 

• Občinski svet Mestne občine Koper poziva Vlado 
RS in pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, da 
z ustreznim aktom zagotovi, da se sedanja enotir-
na železniška proga od dne odprtja proge drugega 
tira, ne uporablja več za železniški promet. 

• Občinski svet Mestne občine Koper poziva Vlado 
RS in pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, da 
zagotovi vse potrebne pogoje za takojšnjo izgrad-

 njo dvotirne železniške proge na trasi drugega tira.

Lokalno prebivalstvo, ki biva v bližini sedanje trase, 
je večkrat opozorilo, da je proga nevarna za ljudi in okolje. 
Spomnimo se na vrsto požarov ob progi in pa nedavno izlije 
kerozina, ki je dodobra ogrozilo naš edini vodni vir. S pred-
laganim sklepom se skuša pridobiti garancijo od Vlade RS 
in pristojnega ministrstva, da se bo sedanja proga prenehala 
uporabljati z dnem, ko bo stekel železniški promet po novi 
trasi. To je pomembno tako za naše občanke in občane kot 
za okolje, kjer trenutno poteka proga. Drugi sklep pa poziva 
Vlado RS in pristojno ministrstvo naj že enkrat naredijo ta 
pomemben a hkrati logičen korak izgradnje dvotirne želez-
nice, katero bi potrebovali »že predvčerajšnjem ne pa šele 
pojutrišnjem«. 
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27. seja v letu 2022 NE 
Protestna izjava MOK v zvezi z predvidenimi 
vsebinami v stavbi nekdanje luške 
kapitanije

V Oljki smo že več kot 10 let nazaj podali pobudo, da 
ob selitvi Luške kapitanije na potniški terminal, prostori na 
naslovu Ukmarjev trg 2 dobijo vsebino primerno lokaciji. 
Že takrat, kot tudi v tem mandatu občinskega sveta, smo 
predlagali, da se v in ob objektu izvajajo turistično gastro-
nomske dejavnosti, s poudarkom na Istro, Koper in njene 
prebivalce. Žal pristojno ministrstvo, ki ima v lasti navede-
ni objekt, ni želelo prisluhniti potrebam lokalnega okolja, 
temveč je enostransko (brez predhodnega posvetovanja) 
umestila v objekt pisarniško dejavnost. Ponovno se sreču-
jemo z  ignorantskim odnosom državne politike do našega 
okolja, zato je prišel čas, da jim jasno povemo »DOVOLJ!«

Podajamo pobudo, da se v okviru naslednje seje ob-
činskega sveta glasuje o protestni izjavi, kot sledi:

»Spoštovani g. Boštjan Koritnik, minister za javno upravo, 
Spoštovani dr. Vasko Simoniti, minister za kulturo,

Občinski svet Mestne občine Koper (v nadaljevanju: OS 
MOK) obžaluje in obenem izraža razočaranje nad nedavno 
odločitvijo tako Ministrstva za javno upravo kot Ministrstva 
za kulturo, s katero se je objekt na naslovu Ukmarjev trg 2, 
Koper (nekdanja stavba Luške kapitanije) prenesel v upravl-
janje piranski enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine. 
Objekt na tako elitni lokaciji ob morju v koprskem mest-
nem jedru ne more biti zaseden s pisarniško dejavnostjo.

OS MOK si je nadejal, da ob nedavni selitvi Luške kapi-
tanije, bo objekt prešel v last ali upravljanje Mestne občine Ko-
per, ki bi skladno s svojo strategijo razvoja in trženja turizma 
ter skladno s prostorskim, urbanističnim in krajinskim načr-
tovanjem, v objekt umestila okolju primerno dejavnost širšega 
javnega značaja kot npr. gostinsko ali turistično dejavnost.

Žal ugotavljamo, da sta se tako Ministrstvo za javno 
upravo kot Ministrstvo za kulturo, brez predhodnega po-
svetovanja z Mestno občino Koper, enostransko odločila 
o prostorski vsebini klasicistično-baročne enonadstropne 
stavbe nekdanje družine Grimani iz leta 1713. OS MOK 
obsoja takšno politično ravnanje in s to javno protestno 
izjavo poziva tako ministra za javno upravo, g. Boštjana 
Koritnika kakor tudi ministra za kulturo, dr. Vaska Si-
monitija, da svoje odločitve prekličejo in stavbo nameni-
jo lokalni skupnosti. Mestna občina Koper bo piranski enoti 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine priskrbela druge poslov-
ne prostore v koprskem mestnem središču, kjer po naši oceni je 
tovrstna dejavnost bistveno bolj dobrodošla.

V pričakovanju vajinega takojšnjega odziva vas v imenu 
občinskega sveta lepo pozdravljam, Aleš Bržan, župan«

Dopuščamo, da se protestna izjava ustrezno dodela in 
prilagodi v luči iskanju čim širšega soglasja občinskih svet-
nikov in njihovih političnih strank in list.

27. seja v letu 2022 NE
Tridimenzionalne (3D) zebre za večjo 
varnost v prometu

Nekatere občine v Sloveniji, kakor tudi druge po Evro-
pi, že poznajo prehode za pešce z izrisi tridimenzionalnih oz. 
3D zeber, s katerimi se beležijo dobri rezultati na področju 
umirjanja prometa in s tem varnosti ranljivih udeležencev v 
prometu. 3D zebra zaradi svoje vizualne podobe pritegne po-
zornost voznika, kar posledično vpliva na zmanjšanje hitrosti 
in večjo pazljivost ob prečkanju takšnega območja. Podaja-
mo pobudo, da se na določenih občinskih cestah zarišejo 
prehodi za pešce tridimenzionalnih oblik zeber ter tako 
sproži dvoletno testno obdobje skozi katero se monitorizi-
ra učinkovitost tovrstne inovativne rešitve v prometu. Kot 
možne lokacije vidimo prehode za pešce kot sledi: krožišče na 
Markovcu Krožna cesta / Ulica Vena Pilona, prehod za pešce 
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ob vrtcu na Oljčni poti v Prisojah, vaška cesta skozi Šmarje, 
prehoda za pešce ob hiši kulture in zadružnim domom Sv. 
Anton, itd. Tovrstna rešitev bi se znala za izkazati za bolj ali 
vsaj enako učinkovita kot hitrostne grbine in radarji, ki so 
precej neprijazne rešitve do udeležencev v prometu.

28. seja v letu 2022 NE
Ureditev in oddaja poslovnega prostora v 
kletni etaži Arene Bonifika

Poslovni prostor v kletni etaži Arene Bonifika je vrsto 
let zapuščen in zanemarjen. Gre za prostor, ki bi lahko služil 
društvom ali potrebam sosednjega kegljišča. Prostor bi bilo 
potrebno sanirati ter na novo definirati dejavnost, ki bi mo-
rala sovpadati z vsebinami v športnem objektu. Podajamo 
pobudo, da se pristopi k sanaciji navedenega prostora ter z 
razpisom poišče ustreznega najemnika ter tako tudi ta del 
športnega objekta zaživi z določenimi vsebinami primerni-
mi za to etažo. 

28. seja v letu 2022 NE
Sprememba barv luči na koprskem stadionu 
v rumeno-modro

Zunanjost koprskega stadiona (ob Ljubljanski cesti) v 
večerno-nočnih urah zasveti v raznih barvah, ki se časovno 
periodično izmenjujejo. Predvidevamo, da vrsta izbranih 
barv, ki se pojavljajo, nimajo globljega pomena za okolje in 
stadion. Podajamo pobudo, da se zgolj dve barvi luči na sta-
dionu izmenjujejo oz. da se pojavljajo v hkratni kombinaciji. 
In sicer, rumena in modra barva, ki sta barvi koprskega no-
gometa in grba Mestne občine Koper.

28. seja v letu 2022 NE
Sprememba barv luči javne razsvetljave ob 
Ukmarjevem trgu

Pobuda je usmerjena v javno razsvetljavo, ki sega od 
parkirišča ob koprskem pomolu do luške kapitanije. Gre 
za luči, ki v večerno-nočnem času spreminjajo barve. Po-
dajamo pobudo, da se barve luči omejijo zgolj na rumeno 
in modro v znak solidarnosti do Ukrajine in ukrajinskega 
naroda, katere zastava je ravno v teh dveh barvah.

28. seja v letu 2022 NE
Povečati število AED na koprskem podeželju

Iz javno dostopne baze podatkov na spletni strani ht-
tps://aed-baza.si/ je razviden zemljevid z lokacijami avto-
matskih eksternih defibrilatorjev (AED) tudi v Mestni ob-
čini Koper. Navedena baza podatkov nakazuje pomanjkanje 
AED, predvsem na koprskem podeželju. Podajamo pobudo, 
da se pristopi k povečanju mreže javno dostopnih avtomat-
skih eksternih defibrilatorjev, tako, da bo v vsaki krajevni 
skupnosti oz. večjem naselju vsaj en tak aparat. AED je elek-
tronska naprava s katero se diagnosticira in po potrebi zdra-
vi življenjsko nevarno motnjo srčnega ritma, katero lahko 
zdravimo z defibrilacijo. Njegova uporaba je preprosta, kate-
ro lahko uporablja vsakdo brez predhodnega znanja. Zatorej 
je pomembno, da so tovrstni aparat čim hitreje dosegljivi, 
saj z njimi lahko rešimo življenja. Podajamo tudi pobudo, 
da se na uradni spletni strani občine ali zdravstvenega doma 
Koper objavi zemljevid lokacij avtomatskih eksternih de-
fibrilatorjev, po vzoru Zdravstvenega doma Sevnica https://
www.zd-sevnica.si/defibrilatorji. 

28. seja v letu 2022 NE
Postavitev javnih merilnikov sončnega 
sevanja in ozona

Mestna občina Koper je tako kot preostali del Slovenske Istre 
izpostavljen nevarnem ultravijoličnem (UV) sevanju, pred-
vsem v poletnih mesecih, ko smo priča vročinskim valom. 
UV sevanje lahko povzroči opekline, tudi nastanek kožnega 
raka. Priobalni pas, predvsem plaže v Kopru in Žusterni, so 
priljubljene poletne destinacije tako domačinov kot turis-
tov. Podajamo pobudo, da se še pred poletjem na določene 
punkte na plažah in vzdolž priobalnega pasu postavijo javni 
merilniki sončnega ultravijoličnega sevanja in koncentracije 
ozona ter tako ljudem omogoči sprotno preverjanje stanja, 
ki lahko vpliva na njihovo zdravje. 



Lokalni odbor Koper | #3 pregled dela 2018-2022  OljkaIstra

28. seja v letu 2022 NE
Pristop k takojšnjem začetku postopka 
izgradnje tenis stadiona

V Načrt razvojnih programov Mestne občine Koper 
2022-2025 smo v letu 2023 določili 20.000 EUR za pridobi-
tev dokumentacije na osnovi katere bi se začelo s postopkom 
izgradnje podpornega objekta centralnega tenis igrišča na 
ŠRC Bonifika. Ta predlog zajema klubske prostore, pros-
tor za servis loparjev, skladiščni prostor, primerne garde-
robe in javne sanitarije za potrebe celotne ŠRC Bonifike, 
manjši gostinski obrat in manjša trgovina z rekviziti za 
tenis idr., kar bi bilo zgrajeno pod novo zahodno tribuno. 

Koprska tenis igrišča bodo v mesecu maju gostila pro-
fesionalni turnir - serijo WTT za ženske z zgodovinsko re-
kordnim nagradnim skladom 60.000 USD. Gre za turnir, ki 
nekako odpira možnost prihodnjega gostovanja še bolj po-
membnih mednarodnih turnirjev. Ne smemo pa pozabiti, 
da v zadnjih petnajstih letih se je zvrstilo vrsto drugih med-
narodnih turnirjev (kot npr. Tenis Europe turnirji za otroke 
12 in 14 let ter ITF svetovna serija za seniorje od 30 do 95 let 
in drugi) v organizaciji domicilnega tenis kluba. 

Za večje in pomembnejše turnirje, pa je žal teniška 
infrastruktura precej omejena, zato je potrebno nemudoma 
pristopiti k pripravi in pridobitvi dokumentacije za izgrad-
njo primerno sodobnega teniškega objekta, ki bi služil orga-
nizaciji še večjih turnirjev kar posledično pozitivno vpliva 
na športni turizem. Podajamo pobudo, da se pristopi k spre-
membi Načrta razvojnih programov, tako da se 20.000 EUR 
sredstev predvidenih za leto 2023, premesti v letošnje leto 
ter za naslednja leta predvidi sredstva za izgradnjo.

28. seja v letu 2022 NE
Postavitev javnih merilnikov sončnega 
sevanja in ozona

Mestna občina Koper je tako kot preostali del Sloven-
ske Istre izpostavljen nevarnem ultravijoličnem (UV) sevan-
ju, predvsem v poletnih mesecih, ko smo priča vročinskim 

valom. UV sevanje lahko povzroči opekline, tudi nastanek 
kožnega raka. Priobalni pas, predvsem plaže v Kopru in 
Žusterni, so priljubljene poletne destinacije tako domačinov 
kot turistov. Podajamo pobudo, da se še pred poletjem na 
določene punkte na plažah in vzdolž priobalnega pasu po-
stavijo javni merilniki sončnega ultravijoličnega sevanja in 
koncentracije ozona ter tako ljudem omogoči sprotno pre-
verjanje stanja, ki lahko vpliva na njihovo zdravje. 

28. seja v letu 2022
Vzpostavitev krožišča na križišču Dolinske 
ceste pri OMV bencinskem servisu

Križišče na Dolinski cesti, kjer se vključujejo vozila iz 
smeri Mercator center in OMV bencinski servis ter nasprot-
ne ceste (k.o. Semedela, parc. št. 1981/3, 1981/6, 1981/10) je 
z leti postalo precej obremenjeno. Na tem območju je na-
mreč precej bivalnih novogradenj, v kratkem pa prihajajo 
trije novi stanovanjski bloki. S ciljem, da se na tem krožišču 
vzpostavi varnost udeležencev prometa ter vzpostavi bolj te-
koč promet in v luči predvidenih gradbenih del, podajamo 
pobudo, da se vzpostavi vsaj začasno krožišče s ciljem, da se 
po gradnji treh novih blokov v neposredni bližini uredi tudi 
urejeno krožišče. 

Delno realizirano

29. seja v letu 2022
Postavitev avtomatov za sveče na območju 
koprskega pokopališča

Podajamo pobudo, da se na območje koprskega poko-
pališča dostavi t.i. svečomat – avtomat za prodajo nagrobnih 
ekoloških sveč. Tovrstni avtomat bi omogočil, da obiskoval-
ke in obiskovalci pokopališča svečo kupijo na licu mesta, kar 
se odraža v prihranku časa, nepotrebnem »lovljenju« urnika 
trgovin/cvetličarn ter nepotrebnem nošenju lažjega breme-
na. Obenem s prodajo ekoloških sveč, se strmi k prodaji sveč 
iz naravnih in obnovljivih virov, katere se da reciklirati, obe-
nem so prijazne do človeškega zdravja.

V realizaciji
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29. seja v letu 2022
Izgradnja pločnika od koprskega 
pokopališča do Bertokov

Podajamo pobudo, da se pospeši postopke za izgradnjo 
in vzpostavitev pločnika vzdolž Istrske in Pobeške ceste (od 
koprskega pokopališča do križišča Pobeška cesta/ Škocjan-
ska pot/Istrska cesta; ob cesti parc. št. 5540/ 5540/9, 5540/13 
in del 5542/35 vse k.o. Bertoki). S tovrstno pridobitvijo bi se 
na tem odseku (relativno prometne) ceste omogočilo večjo 
varnost v prometu pešcem.

V realizaciji

29. seja v letu 2022 NE
Postavitev prometnega ogledala za 
izboljšanje varnosti prometa (Sokoliči, 
Trebeše)

Podajamo pobudo za postavitev prometnega ogledala 
na križišču ceste za Sokoliče in ceste, ki pelje proti Sočergi 
(stičišče parc. št. 2740 in 5885 obe k.o. Sočerga). Gre za sicer 
nekoliko manj prometno cesto, a glede na to, da se cesta iz 
vasi po klancu navzgor priključi na povezovalno cesto So-
čerga – Brezovica pri Gradinu/Butari zna biti vključevanje 
varnostno tvegano zaradi slabše preglednosti.

Podajamo še pobudo za postavitev prometnega ogleda-
la na ovinkastem križišču za Trebeše, na cesti Brezovica pri 
Gradinu – Butari. Vozila, ki prihajajo iz smeri Brezovica pri 
Gradinu in želijo zaviti na levo za Trebeše, imajo nepregledno 
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prečkanje vozišča. Prometno ogledalo bi omogočilo večjo var-
nost udeležencev v prometu na tovrstnem križišču.

29. seja v letu 2022 NE
Izgradnja montažne trening športne 
dvorane

Ekipni športi se vrsto let soočajo s prostorsko stisko, saj 
zgolj nekaj dvoran in telovadnic (Arena Bonifika, OŠ Koper, 
Burja Škofije, STŠ) izpolnjuje pogoje za treninge in tekmo-
vanja. Košarka, odbojka, futsal in rokomet so tako primora-
ni izvajati del treningov na polovici igralne površine kar ne 
omogoča kakovostno (skladno s standardi) izvedbo trenaž-
nega procesa. Vse tri občinske dvorane (Arena Bonifika, OŠ 
Koper in Burja Škofije) se redno koristijo za razne prireditve, 
posledično se število treningov zmanjša, saj klubi nimajo na-
domestne dvorane.

Podajamo pobudo, da se na območij primestja zgra-
di t.i. montažna trening dvorana. Gre za enostavnejšo, 
hitrejšo in cenejšo gradnjo večnamenskega športnega ob-
jekta. Za zadovoljitev potreb lokalnih športnih klubov, bi 
navedena dvorana morala vsebovati večnamensko šport-
no igrišče dimenzij 44m x 32m (za ekipne športe), dve ta-
tami površini in ring za borilne športe. V objekt se postavi 
premikajoče tribune za cca 100 ljudi. Tovrstna dvorana bi 
primerno služila za treninge lokalnih klubov, tekmovanj 
mlajših selekcij ter rekreacijo občank in občanov.

V koprskem primestju sta dve potencialni lokaciji za 
izgradnjo montažne trening dvorane: (a) parkirišče nasproti 
Rotonde na Ankaranski cesti – med novo nastajajočo parkir-
no hišo Sonce in Luko Koper (parc. št. 1567/33 k.o. Koper) ali 
(b) v Šalari ob Partizanski ulici (parc. št. 6412/97 k.o. Semede-
la) – navedena lokacija je morebiti bolj primerna, saj se s tem 
na novo razvija nekoliko decentralizirano območje primestja.

30. seja v letu 2022 NE
Priprava občinskega akta, s katerim se 
določa obvezo po presaditvi dreves

Nedavni pripetljaj v zvezi s posekom dreves na ob-
močju predvidene novogradnje »Levji grad«, je opozoril 
na ranljivost našega okolja. Investitor je požagal in odstra-
nil vrsto dreves, ki so pomembno prispevale k bolj čistemu 
zraku in zdravemu okolju v mestnem jedru. Šele po javnem 
ogorčenju lokalnega prebivalstva je podal obljubo, da bo 
posadil nova drevesa. V izogib takšnim in podobnim situ-
acijam, podajamo pobudo, da se z odlokom ali drugim ob-
činskim aktom določi, da v kolikor lastnik zemljišča želi od-
straniti drevo (oz. drevesa) in za takšno dejanje ima ustrezno 
osnovo v pridobljeni dokumentaciji (npr. veljavno gradbeno 
dovoljenje) - mora to drevo (oz. drevesa) presaditi na drugo 
bližnjo lokacijo (v kolikor to ni možno, pa mora zasaditi naj-
manj dve novi drevesi za vsako uničeno drevo).
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30. seja v letu 2022 NE
Javna solarna LED-razsvetljava

Trenutne razmere na trgu energentov in električne 
energije narekujejo pospešitev izvajanja ukrepov učinkovi-
te rabe energije ter uvedbe novih energetskih tehnologij. V 
EU predstavlja energija za razsvetljavo 15% porabe celotne 
energije, kamor sodi javna razsvetljava, ki je tako ena izmed 
rednih oz. tekočih potrošnikov javnih sredstev, zato jo je 
smiselno stroškovno optimizirati. 

Podajamo pobudo, da se postopoma prične z za-
menjavo oz. dograditvijo javne razsvetljave na ta način, 
da se bodo napajale skozi solarne panele. Gre za povsem 
avtonomne sisteme javne solarne LED-razsvetljave, ki 
ima v stebru svetilke ali v tleh pod stebrom akumulator, 
ki omogoča več dnevno nemoteno delovanje svetilke.

Drugi del pobude se nanaša na preučitev možnosti 
vpeljave ustrezne tehnologije, s katero bi se na določenih 
manj obremenjenih prometnih odsekih urejalo redukcijo 
električne moči, samodejno prižigalo in ugašalo posamezne 
svetilke ali skupine svetil ter urejalo krmiljenje svetlobnih vi-
rov javne razsvetljave. Tovrstni pristop omogoča zmanjšanje 
porabe električne energije, obenem postane bolj prijazno do 
okolja, saj se zmanjšajo emisije svetlobnega onesnaževanja.

30. seja v letu 2022 NE
S pomočjo gibalnih vaj do brezplačne 
uporabe javnega prevoza

Pred dvema letoma so v mestu Cluj-Napoca (Romuni-
ja) vpeljali inovativni pristop za izvajanje gibalnih vaj njih-
ovih občank in občanov. Na avtobusno postajo so postavili 
poseben »kiosk«, ki izda brezplačno vozovnico za avtobus, 
v kolikor dotična oseba naredi 20 počepov v dveh minutah. 
Cilj nekajtedenskega projekta poimenovanega »zdrava vozov-
nica« je navdušiti ljudi k redni telesni dejavnosti in s tem k 
zdravemu življenjskemu slogu. Redna telesna dejavnost nudi 
vrsto pozitivnih učinkov na ohranjanje zdravja, preprečevan-
ja bolezni ter pripomore k boljšemu telesnemu in duševnemu 
počutju. Podajamo pobudo, da se pristopi k pripravi podob-
nega pilotnega projekta, pri čemer verjamemo, da se lahko 
pridobijo tudi evropska ali državna sredstva. Smiselno je tudi 
stopiti v stik s tamkajšnjo občino in pridobiti dodatne infor-
macije, saj imajo pridobljene izkušnje glede izvedbe projekta, 
obenem naj bi se letošnjega avgusta ponovil.

30. seja v letu 2022 NE
Postavitev znaka prepovedi kolesarjem po 
Šmarski cesti

Že nekajkrat se je zgodilo, da se kolesarji odpravijo po 
glavni državni Šmarski cesti (del parc. št. 4602/57 k.o. Semede-

la in parc. št .1300/1 k.o. Gažon) proti Šmarjam oz. spustijo iz 
Šmarij proti Kopru. Cesta zanje ni varnostno najbolj primerna, 
saj po njej poteka tudi tranzitni promet proti Hrvaški in iz Hr-
vaške v notranjost Slovenije oz. v Italijo. Podajamo pobudo, da 
se na krožišču v Srgaših in na križišču za staro Šmarsko cesto 
(parc. št. 4602/55 k.o. Semedela) postavi ustrezna prometna 
signalizacija, ki kolesarje napoti na staro Šmarsko cesto.

30. seja v letu 2022 NE
Postavitev protihrupne zaščite vzdolž hitre 
ceste pri Bertokih

Hitra cesta oznake H5 (Bivje-Koper), ki pelje mimo 
Bertokov je zelo prometna. Bobneče hrumenje avtomobi-
lov, tovornjakov in drugih udeležencev prometa je precej 
moteče za bližnje bivalno naselje. Podajamo pobudo, da se 
z DARS-om in pristojnim ministrstvom doseže dogovor o 
postavitvi (prozornih) protihrupnih zaščit na odseku Ber-
toške vpadnice, in sicer od vzdolž ceste parc. št. 6337/3 k.o. 
Bertoki do bertoškega mostu ter vzdolž ceste parc. št. 5540/9 
k.o. Bertoki. Tovrstni ukrep bo omogočil zmanjšanje emisij 
hrupa, kar bo pozitivno vplivalo na bližnje bivalno okolje.

30. seja v letu 2022 NE
Brezplačno parkiranje za e-vozila v 
mestnem središču

Nekatera mesta po Evropi omogočajo brezplačno par-
kiranje električnim vozilom. S tovrstnim ukrepom stimulira-
jo uporabo okolju bolj prijazna vozila, ki v ozračje ne puščajo 
škodljivih emisij. Evropska komisija je nedavno objavila doku-
ment, ki po letu 2035 predvideva le še prodajo vozil z ničelnimi 
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31. seja v letu 2022
Zagotovitev dodatne prometne signalizacij 
na novo urejenem odseku Krožne ceste

Na odseku Krožne ceste od križišča Mejne poti do Is-
trske ceste so se nedavno uredila dodatna parkirna mesta 
ter enosmerni promet. Nova prometna ureditev povzroča 
nemalo prometnih zagat in nejasnosti, za kar je to območje 
postalo nevarno za pešce in druge udeležence prometa. Po-
dajamo pobudo, da se čim prej zgotovi ustrezno prometno 
signalizacijo s katero se udeležence v prometu opozori na 
spremenjeni prometni režim, pri čemer bi bilo smiselno, da 
se zagotovi prisotnost občinskih redarjev.

Delno realizirano

31. seja v letu 2022 NE
Zagotovitev brezplačnih parkirni 
abonmajev prebivalcem Semedele

V poletnih mesecih se je povečala uporaba parkirnih 
mest, tudi tistih, ki so namenjeni stanovalkam in stanoval-
cem Mestne občine Koper. Ker so parkirna mesta v glav-
nem plačljiva v širšem mestnem jedru, se nekateri poslužu-
jejo brezplačnih parkirnih mest na območju KS Semedela, 
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emisijami, obenem se obvezuje k širitvi mreže polnilnih postaj. 
Navedeni dokument sledi smernicam Evropskega zelenega do-
govora, ki za dosego podnebne nevtralnosti, bo treba emisije 
v prometnem sektorju do leta 2050 zmanjšati za 90%. Poda-
jamo pobudo, da se električnim vozilom omogoči brezplačno 
parkiranje na parkirnih mestih ob mestnem središču ter tako 
simbolno nakaže, da je mesto okolju prijazno.

31. seja v letu 2022 NE
Zagotovitev prometne signalizacije 
»dovoljeno za lokalni promet« na 
podeželskih cestah

Poletni meseci oz. turistična sezona so tudi meseci, ko 
je podeželje Mestne občine Koper dodatno obremenjeno 
s tranzitnimi vozili (iz Italije na Hrvaško in obratno), ki s 
pomočjo navigacijske opreme iščejo ceste kjer ni potrebna 
vinjeta oz. ni zastojev. Podeželske ceste niso primerne za 
tranzitni promet, saj ponekod potekajo tudi skoz naselja. 
Podajamo pobudo, da se povsod kjer to ni še zagotovljeno, 
postavi ustrezna prometna signalizacija s katero se opozo-
ri, da so ceste namenjene lokalnem prometu obenem naj se 
tudi poveča prisotnost občinskih redarjev, ki imajo možnost 
sankcioniranja. 
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predvsem tista, ki gravitirajo proti Tomšičevi ulici. Podaja-
mo pobudo, da se krajankam in krajanom stanujočim na 
območju KS Semedela zagotovi ustrezne brezplačne par-
kirne abonmaje s katerimi se bistveno lažje identificira 
vozilo, ki ima pravico parkiranja na območju v bližini 
svojega doma. S tovrstno rešitvijo bi in z ustrezno promet-
no signalizacijo bi odvrnili vozila k parkiranju. Druga po-
buda je usmerjena v iskanje rešitve po zagotovitvi dodatnih 
parkirnih mest, saj sedanja ne zadostujejo za vse prebivalke 
in prebivalce območja KS Semedela. 

31. seja v letu 2022 NE
Brezplačni javni prevoz v Mestni občini Koper

Nedavno je začelo veljati, da upokojenci, invalidi in 
vojni veterani brezplačno uporabljajo javni prevoz v Mestni 
občini Koper. Gre za državni projekt s katerim se zagotovi 
brezplačni avtobusni prevoz ranljivim skupinam prebival-
stva, kar je po mnenju ministrstva pomemben korak k izbol-
jšanju dostopnosti javnega prevoza. V zadnjem času smo 
priča podražitvah vseh področjih, kar posledično vpliva na 
kupno moč občank in občanov. Podajamo pobudo, da se 
vsem občankam in občanom omogoči brezplačno uporabo 
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javnega prevoza, saj se bo s tem razbremenilo ceste in mest-
na parkirišča ter zmanjšalo onesnaževanje okolja, pri čemer 
se posledično vpliva tudi na blaginjo občank in občanov. 

Podano v letu 2022 
Pobuda županom občin v Slovenski Istri - 
Praznik Istre kot spomin na Rižanski zbor iz 
leta 804

Z večjimi ali manjšimi obeležji praznujemo evropske, 
slovenske, kulturne, lokalne ali druge praznike, ki imajo za 
nas velik pomen. Kljub množici dogodkov, nimamo prazni-
ka, kjer bi pokazali na svojo enotnost, na to, da v Istri, kljub 
medobčinskim in meddržavnim mejam, ohranjamo izročila 
iz preteklosti o močni regiji, ki je vedno bila stičišče različ-
nih narodov in kultur.

Močno in bogato zgodovino Istre je treba spoštovati, 
jo priznati in nadaljevati v njenem duhu. S tem namenom 
podajamo pobudo o ustanovitvi »Praznika Istre«, s katerim 
bi obeležili bogastvo in moč Istre, ki so zlasti v enotnosti in 
priznavanju različnosti. V Oljki predlagamo, da se »Praz-
nik Istre« obeleži kot spomin na Rižanski zbor iz leta 804. 
Po našem mnenju gre za enega izmed najbolj pomembnih 
dogodkov, ki jih proučuje sodobno zgodovinopisje Istre.

T. i. Rižanski zbor je zapis o sodnem zboru iz leta 804. 
Dokument o tej skupščini predstavlja pravni postopek reše-
vanja razmer med kapitani istrskih mest in kastelov v vlogi 
zastopnikov istrskega ljudstva na eni ter gradeškim patriar-
hom, istrskimi škofi in frankovskim vojvodo Janezom na 
drugi strani. Po mnenju številnih zgodovinarjev je zapis iz 
skupščine Rižanskega zbora eden najbolj pomembnih do-
kumentov srednjega veka na območju Evrope. Listina, ki 
priča o naselitvi in prisotnosti Slovanov v zaledju istrskih 
romanskih mest, je predmet študij evropskih zgodovinarjev 
že več kot stoletje, kot zgodovinski dokument pa se zbira in 
prepisuje že več stoletij (povzeto po zapisih zgodovinarjev 
dr. Salvatorja Žitka in dr. Darje Mihelič)

Glede na pomembnost, ki ga ima Rižanski zbor na 
zgodovino in identiteto Istre, predlagamo, da se mu po-
sveti regijski praznik, ki bi ga slavile vse občine v regiji 

Slovenski Istri. Iz dostopnih dokumentov ni možno razbra-
ti natančen datum skupščine, zato v Oljki predlagamo, da 
se praznuje na pomladno enakonočje, 20. marca. Gre za 
simboličen dan, s katerim označujemo ponovno rojstvo in 
obujanje narave po mirnem zimskem spancu. V tem času 
začne cvetenje, Istrani pričnejo z veliko opravili doma in na 
njivah ali kmetijah. Sonce dokončno odžene mraz, dnevi se 
podaljšajo in so še bolj polni življenja. Menimo, da je tak 
dan simbolično zelo primeren za Praznik Istre, vendar do-
končno odločitev v vsakem primeru prepuščamo javni in 
strokovni razpravi, kjer se bo datum dokončno oblikoval in 
sprejel na ravni vseh lokalnih skupnosti v regiji.c

S tem praznikom bomo povrnili in okrepili zavest o 
močni in enotni Istri, ki so jo v tisočletjih prehodili in se na 
njej ustalili različni narodi in kulture, ki so pustili neizbrisen 
in poseben značaj, ki je razpoznaven še danes.

32. seja v letu 2022 NE
Prepoved kajenja na kopališčih in v parkih

V tujini se že pojavljalo primeri dobre prakse, ko na 
kopališčih oz. plažah ne dovolijo kajenja. Gre za pomembne 
ukrepe, ki pozitivno vplivajo na čistočo kopališč, obenem 
je okolje bolj zdravo. V Oljki ocenjujemo, da bi morali tudi 
v našem okolju zagnati pilotni projekt prepoved kajenja na 
treh urejenih kopališčih oz. plažah (Žusterna, Koper in ob-
morski park), v parkih (Hlavatyev park, park ob parkirišču 
na Ukmarjevem trgu, Muzejski park), pri čemer se zagotovi 
posebne kotičke, kjer bo kajenje dovoljeno (kot npr. ima-
jo letališča urejeno). Podajamo pobudo, da se sprejmejo 
ustrezni akti, s katerimi bi se v letu 2022 izvajal pilotni pro-
jekt prepovedi kajenja na navedenih območji, pri čemer se 
opravi tudi monitoring pozitivnih učinkov takega ukrepa. 

32. seja v letu 2022 NE
Občina po meri invalidov

Zveza delovnih invalidov Slovenije vodi projekt »Ob-
čina po meri invalidov« v sklopu katerega podeli listino tisti 
občini, ki sprejem vrsto različnih ukrepov in dejavnosti s 
katerimi se zagotovi enake možnosti vsem občankam in ob-
čanom, kar pomeni da z načrtnimi in trajnimi aktivnostmi 
pripomore k doseganju večje kvalitete osebnega življen-
ja vseh invalidov in njihovih družin, za njihovo socialno 
vključenost in za aktivno udeležbo v družbenem življenju 
občine z namenom udejanjanja pravic človeka – občana / 
občanke – državljana / državljanke. Podajamo pobudo, da 
Mestna občina Koper začne s postopkom pridobitve listine 
»občina po meri invalidov« ter se tako pridruži 36 občinam, 
ki so tovrstni certifikat pridobili.
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32. seja v letu 2022 NE
Preučitev okoljskih vplivov ob morebitni 
vzpostavitvi motokros steze

V Mestni občini Koper ni urejenega območja za razvoj 
motokros športne dejavnosti. Najbližje steze so npr. ob le-
tališču Ronchi dei Legionari (v Italiji), pri Pazinu (na Hr-
vaškem) in ob letališču Brnik. Ker ni urejenega in ustrezno 
opremljenega prostora, kjer bi lahko z motorji ali specializi-
ranimi kolesi trenirali ali zgolj rekreirali, se občasno dogaja, 
da so podeželska brezpotja in gozdovi zlorabljeni s strani 
lastnikov takšnih dvokolesnikov. Koprčani, ki tekmujejo na 
državnih in mednarodnih prvenstvih, izvajajo svoje trenin-
ge na precej oddaljenih stezah. 

Z željo, da se to področje ustrezno uredi, je potrebno 
pristop k iskanju primernega prostora, ki bo imel čim manj-
še oz. ničelne vplive na bivalno in naravno okolje. Ena izmed 
morebitnih lokacij, kjer bi se tovrstna dejavnost lahko razvi-
jala je zemljišče k.o. 2603 parc. št. 872/20 v lasti DARS d.d. 
Naziv zemljišča je »deponija Zamatavinc«, ki obsega 74.879 
m2. DARS je na to zemljišče deponiral trajne viške materiala 
(v glavnem nehomogen apnenčasti in flišni izkopni mate-
rial), ki so nastajali pri gradnji avtoceste Klanec-Sermin. Gre 
za degradirano območje, ki nakazuje potencialno možnost 
za vzpostavitev centra za motokros. Podajamo pobudo, da 
se preuči zmožnost vzpostavitve takega centra na navedeni 
parceli, pri čemer naj se opravi celovita presoja vplivov na 
naravno in bivalno okolje. 

32. seja v letu 2022 NE
Sprememba in dopolnitev Pravilnika o 
sofinanciranju izvajalcev letnega programa 
športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v 
Mestni občini Koper

Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa 
športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Mestni občini Ko-
per je eden temeljnih dokumentov, ki posegajo na področje 
sofinanciranja klubov, društev, zvez in drugih organizacij, 
ki se ukvarjajo s športom. Pomemben sogovornik občine 
je občinska športna zveza, ki deluje horizontalno (povezuje 
lokalne klube, društva, zveze in druge športne organizacije) 
ter vertikalno (v okviru regijske pisarne OKS-ZŠZ in član-
stva v OKS-ZŠZ).  

Podajamo pobudo, da se Pravilnik o sofinanciranju 
izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na 
lokalni ravni v Mestni občini Koper (UL RS, št. 80/2019) 
ustrezno spremeni in dopolni, tako da bo civilna športna 
sfera združena pod okrilje občinske športne zveze imela 
pomembnejšo vlogo v okviru postopkov, pogojev in meril 
za vrednotenje programov in razdelitev sredstev, namenje-
nih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v 
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Mestni občini Koper na podlagi določil Zakona o športu in 
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji. 

32. seja v letu 2022 NE
Ureditev Moleta

Pred 12 leti sem kot predsednik KS Žusterna podal 
pobudo sanacije in preureditve propadajočega Moleta. V 
vseh teh letih se ni nič spremenilo, takratna pobuda ni bila 
uslišana. S strani takratnega občinskega vodstva je bilo obl-
jubljeno, da se bo začelo celotno območje urejati, ko bo cest-
ni promet stekel skozi predor Markovec. Od preusmeritve 
cestnega prometa skozi predor je minilo že 7 let.

Tokrat podajam pobudo še v okviru občinskega sveta 
z željo, da se pričnejo postopki sanacije Moleta in obenem 
revitalizacije tega območja čim prej. Obmorsko območje 
omogoča ustrezno celostno preureditev, pri čemer naj se 
ohrani njegovo kulturno in naravno dediščino. Ureditev 
območja bi omogočala nove ležalne površine, zasnovane na 
naravnih materialih, na zunanjem delu Moleta pa bi posta-
vili tri višinske skakalne rampe. Na kopnem delu Moleta bi 
se lahko zgradil kompleks z gostinskim obratom, sanitarija-
mi, prho s sladko vodo ter slačilnicami. Prostora je dovolj, 
da se postavi tudi reševalni stol. Smiselno je oživeti klančino 
za spuščanje manjših čolnov in vodnih skuterjev v vodo in 
dviganje iz nje ob točno določenih urah dneva. 
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Komentar na mandat 2018-2022: 
Podpora dobrim projektom, kritika slabim

V mandatu 2018-2022 se je izpeljalo veliko dobrih pro-
jektov v Mestni občini Koper. Drži tudi dejstvo, da je še veliko 
za postoriti. To ni odvisno zgolj od župana in občinskih svetnic 
in svetnikov. Odvisno je predvsem od razpoložljivih sredstev. 
Ta so omejena, zatorej nekateri problemi niso odpravljeni v 
enem mandatu, četudi bi si za-to prizadevalo občinsko vodstvo. 

Zagotovo najbolj bode v oči, da še vedno nimamo zago-
tovljeno nemoteno oskrbo s pitno vodo. Nedavni izliv kerozi-
na in letošnja suša, sta pokazala kako ranljivi smo. Iskati krivce 
v preteklosti nimam smisla, saj se vsi dobro zavedamo kdo so 
tisti, ki so imeli politične »škarje in platno« v rokah. Dejstvo 
ostaja, da alternativnega vodnega vira še nimamo. V Oljki smo 
opozarjali in se zavzemali že od nastanka naše stranke 16 let 
nazaj. Podprli smo vsak projekt (tudi v sedanjem mandatu), ki 
bi omogočil pitno vodo. Zakaj »Ljubljanska« politična kom-
binatorika ni prisluhnila potrebam naše regije je vprašanje 
za milijon evrov. Verjetno najbolj enostavna rešitev bi bila, da 
se priključimo na kraški vodovodni sistem in to ravno zdaj, ko 
se dela železniški drugi tir. Obstajajo tudi druge opcije, vsaka je 
dobra, če zagotovimo nemoteno oskrbo s pitno vodo, ne glede 
na vremenske ali druge razmere. 

Drugi tir je tudi poglavje zase. V Oljki smo edini že na 
začetku tega projekta (kar nekaj let nazaj) opozorili, da gre za 
Vladno spretno zavajanje javnosti. Uporaba besedne zveze 
»drugi tir« ne govori, da bomo imeli dvotirno železniško 
progo. Govori zgolj o temu, da se sedanji progi gradi alternativ-
na. Nobene logike ni, da se ne postavi še en železniški tir! Tudi 
v tem mandatu smo jasno dal vedeti, da v Oljki pričakujemo 
zaprtje sedanjega železniške proge ter zgraditve nove dvotirne 
železniške proge.

Potem je tukaj še odprti problem hitre ceste do Hrvaške 
in vinjetni sistem do Italije. V obeh primerih država nima po-
sluha, kljub daljšem prizadevanju tako nas v Oljki kot tudi dru-
gih lokalnih političnih deležnikov. Ker imamo vinjeto se pač 
tranzitni promet iz Italije na Hrvaško in obratno, pelje po 
lokalnih cestah. To bistveno vpliva na kakovost bivanja npr. na 
Škofijah, Bertokih, Šmarjah, Podpeči in drugod v naši občini. V 
tem mandatu smo dali več pobud, s katerimi pričakujemo, da 

Oljka – stranka Slovenske Istre in članica 
EFA praznuje 16 let 

Oljka – stranka Slovenske Istre je letos obeležila svojih 16 
let. Leta 2006 so ustanovitelji stranke zapisali, da zagovarjajo 
prevlado Aristotelovega dojemanja politike, ki jo definira kot 
javno dejavnost svobodnih ljudi za zagotovitev pravičnosti. Kot 
je v programu zapisano, je Oljka zasnovana kot protiutež ob-
stoječim političnim strankam – s ciljem zaščite Slovenske Istre 
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se bodo lokalne ceste namenile izključno lokalne prebivalstvu, 
za kar bi morali uporabiti ustrezne cestne označbe in nadzor 
občinskega redarstva. Posebno poglavje pa je namen izgrad-
nje hitre ceste proti Hrvaški, kjer pristojno ministrstvo ne 
razmišlja preveč o vplivih na ljudi in okolje. Trasa ceste mora 
biti zgrajena tako, da ne bo blizu bivalnih naselij in da ne bo 
uničila rodovitno zemljo za kmetijske namene.

V tem mandatu smo podprli vse dobre projekte, ki jih 
je predlagala občinsko vodstvo. Predstavnika Oljke v občin-
skem svetu sta vselej držala konstruktivno držo ter zagovar-
jala razvoj po meri občank in občanov. Izpostavimo lahko 
nekaj podprtih projektov: nadstrešek tržnice, ureditev žalne 
ploščadi na koprskem pokopališču, prenova avtobusne postaje, 
obmorski park oz. novo kopališče v Žusterni, sanacija cestišč in 
izgradnja komunalne infrastrukture na podeželju, zagotavljan-
je vodooskrbe v vaseh, kjer jo še nimajo (npr. Abitanti) in še bi 
lahko naštevali. 

Najbolj ponosni smo na večje projekte, ki so bili v domeni 
naše stranke. Pridobitev nove plezalne stene, ki je že na prvem 
svetovnem prvenstvu pritegnila več kot 10.000 ljudi. Veseli nas, 
da bo stena služila predvsem domačinom, ki bodo lahko tre-
nirali ali pa se rekreirali na zelo sodobni plezalni steni. Drugi 
večji projekt, ki je plod zavzemanja in zagovarjanja Oljke, je 
športni park Šmarje. Gre za ureditev prostora v centru vasi, 
kjer bo v celoti prenovljeno nogometno igrišče s pripadajoči-
mi podpornimi objekti ter nova tekaška steza, večnamensko 
športno igrišče (za košarko, mali nogomet, rokomet, tenis itd.), 
otroško igrišče, fitnes na prostem idr. Potem je še športni park 
Dekani, kjer smo se zavzeli za zamenjavo umetne nogometne 
trave, prenovo slačilnic, ureditev lokostrelske površine idr. V 
obeh primerih gre za podporo razvoju podeželja, kar Oljki ve-
liko pomeni.

Tudi v prihodnje bo Oljka zagovarjala razvoj občine po 
meri ljudi. Program mora nastajati od »spodaj navzgor«, 
zato igra pomembno vlogo posluh občank in občanov. In to 
v Oljki počnemo od naše ustanovitve dalje. Smo regionalna po-
litična stranka z jasnim programom, ki kar obljubi tudi naredi. 
Smo v službi občank in občanov; ni nam težko nameniti svoj 
prosti čas za najlepšo občino v Sloveniji in širše. 

Lokalni odbor Oljka Koper 

in njenih prebivalcev v takem sijaju kot so nam ga zapustili naši 
predniki. 

V Oljki delujejo in se zavzemajo delavci, podjetniki, obrt-
niki, kmetje, brezposelni, kulturniki, športniki, mladina, upo-
kojenci, invalidi in osebe s posebnimi potrebami, družine in 
ostali ljudje, ki imajo radi okolje v katerem bivajo in ga s svojo 
prizadevnostjo in delovanjem sooblikujejo in ustvarjajo. Oljka 
se zavzema za preobrazbo politike, vse do trenutka, ko občani 
in državljani, ki želijo aktivno oblikovati svoje okolje, ne bodo 
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več zapostavljeni in mejeni s strani politikov in njihove elite.
Oljka je prehodila dolgo in naporno pot, da je danes pre-

poznana kot edina regijska stranka v Slovenija. Deluje na ob-
močju vseh štirih občin v Slovenski Istri. Jasno in glasno zago-
varja interese lokalnega prebivalstva, ščiti naravno in kulturno 
dediščino ter promovira destinacijo Istro kot najlepši regijo na 
svetu.

Oljka se je pred leti pridružila Evropski politični stranki 
»European Free Alliance – Evropska svobodna zveza«, katere 
od letošnjega meseca maja je podpredsednik mag. Patrik Pe-
roša, generalni sekretar Oljke. Evropska svobodna zveza – EFA 
je v evropskem parlamentu skupaj z zelenimi (Greens) od leta 
1999. V sedanjem mandatu šteje 72 evropskih poslancev.  

Pred časom, ob dnevu Evrope je EFA zapisala: 
»Različni smo si. In to je dobro! Raznolikost evropskih 

pokrajin in narodov je naše bogastvo. Evropska unija nas zdru-
žuje v naši raznolikosti. Veselimo se svojih razlik in poskušamo 
graditi na vrednotah, ki so nam skupne, ter s tem ustvarjamo 
raznoliko in vključujočo Evropo. 

Verjamemo v samoodločanje, kar pomeni uvrščanje ljudi 
v samo jedro javnih politik, in razvijanje regij ter narodov glede 
na specifične potrebe območij in ljudi, ki tam živijo. Verjame-
mo v trajnost in varovanje evropskih prebivalcev pred okolj-
skimi tveganji. Verjamemo v enake možnosti, kar pomeni ize-
načevanje priložnosti za vse (mlade in stare, ženske in moške, 
migrante in manjšine…).

Več v videoposnetku:

Vpetost Oljke v evropski politični prostor omogoča 
Slovenski Istri, njenim prebivalcev in okolju, zaščito: kultur-
ne dediščine in naravnih danosti, multikulturnosti in večje-
zičnosti prebivalstva ter sonaravnega in trajnostno naravna-
nega razvoja naše prelepe Istre.

Oljka – partito dell'Istria Slovena e membro 
dell'efa festeggia 16 anni di attività

L'Oljka – il partito dell'Istria slovena, ha festeggiato 
quest'anno il suo 16° anniversario. Nel 2006, i fondatori del 
partito hanno scritto di sostenere il predominio della con-
cezione politica di Aristotele, che la definisce come attività 
pubblica di persone libere per garantire la giustizia. Come 
indicato nel programma, l’Oljka è concepita come con-
trappeso ai partiti politici esistenti, con l'obiettivo di pro-
teggere l'Istria slovena e i suoi abitanti nello stesso splendore 
che ci hanno lasciato i nostri antenati.

Nell’Oljka operano con impegno lavoratori, impren-
ditori, artigiani, agricoltori, disoccupati, persone di cultura, 
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sportivi, giovani, pensionati, disabili e persone con bisogni 
speciali, famiglie e altre persone che amano l'ambiente in cui 
vivono e lo modellano e creano con la loro diligenza e attività 
lavorativa. L’Oljka sostiene la trasformazione della politica, 
fino al momento in cui i cittadini del Comune e dello Sta-
to, che vogliono modellare attivamente il loro ambiente, non 
saranno più trascurati e limitati dai politici e dalla loro élite.

 L’Oljka ha percorso una lunga e impegnativa strada 
per essere riconosciuta oggi come l'unico partito regiona-
le in Slovenia. È attiva nel territorio di tutti e quattro i co-
muni dell'Istria slovena. Difende in modo forte e chiaro gli 
interessi della popolazione locale, protegge il patrimonio 
naturale e culturale e promuove la destinazione dell'Istria 
come la regione più bella del mondo. 

Anni fa l’Oljka è entrata a far parte del Partito politico 
europeo »European Free Alliance – Alleanza Libera Euro-
pea«, il cui vicepresidente è il mag. Patrik Peroša, segreta-
rio generale dell’Oljka. L'Alleanza libera europea - EFA è 
al Parlamento europeo insieme ai Verdi (Greens) dal 1999. 
Nell'attuale mandato conta 72 eurodeputati.

Qualche tempo fa, in occasione della Giornata dell'Eu-
ropa, l'EFA ha scritto:

»Siamo diversi. E questo va bene! La diversità delle re-
gioni e nazioni europee è la nostra ricchezza. L'Unione eu-
ropea ci unisce nella nostra diversità. Siamo lieti delle nostre 
differenze e cerchiamo di costruire su valori che condividia-
mo, creando così un'Europa diversificata e inclusiva.

Crediamo nell'autodeterminazione, che significa met-
tere le persone al centro delle politiche pubbliche e svilu-
ppare regioni e nazioni in base alle esigenze specifiche dei 
territori e delle persone che li abitano. Crediamo nella sos-
tenibilità e nella protezione dei cittadini europei dai rischi 
ambientali. Crediamo nelle pari opportunità, il che significa 
pari opportunità per tutti (giovani e anziani, donne e uomi-
ni, migranti e minoranze...)«.

Di più nel video: 
 
L'inclusione dell’Oljka nello spazio politico europeo 

consente all'Istria slovena, ai suoi abitanti e all'ambiente, la 
tutela: del patrimonio culturale e delle risorse naturali, del 
multiculturalismo e multilinguismo della popolazione e lo 
sviluppo naturale e sostenibile della nostra bella Istria. 

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
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Oljka na županske volitve s podporo sedanjemu županu Alešu Bržanu
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