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Valter
Krmac

Koper je vaš.
Capodistria è vostra.

Kandidatke in kandidati za občinski svet:
PATRIK PEROŠA (1976)

SUZANA GORELA KOCJANČIČ (1965)

VIDA GRAČNAR (1957)

VALTER KODARIN (1959)

BORUT ŽERJAL (1977)

PETRINA GRDOVIČ (1973)

SUZANA BOJIĆ (1992)

STOJAN PRINČIČ (1958)

IVAN PAVLIČ (1946)

OLIVERA NIGROVIĆ (1952)

FIONA JOHNSON KOCJANČIČ (1976)

ERIK KOCJANČIČ (1973)

SANDI BONACA (1967)

ELLEN FURLANIČ (1995)

ŠPELA JERMAN (1982)

LJUBOMIR HLEDE (1950)

MILAN VINČEC (1960)

SILVO BERTOK (1962)

STANKA ULČAR (1968)

ŠPELA POLJAK (1987)

PREDRAG TOMIĆ (1988)

IVE RADANOVIĆ (1978)

DRAGICA ŽERJAL (1950)

TADEJ PARAVAN (1990)

STANISLAV GRAČNAR (1965)

ANJA FURLANIČ (1995)

VANESSA GUSTINČIČ (1993)

DAVID BARTOL (1971)

MATJAŽ FUNČIĆ (1978)

FRANKO ZANKOVIČ (1955)

Odgovorna izbira.
Scelta responsabile.

ZA uravnotežen razvoj
Stranka Oljka je velikem intervjuju predstavila obsežen, korekten in uresničljiv
volilni program, ki ga ponuja volivkam in volivcem, občankam in občanom Mestne
občine Koper.
Kje vidite neizkoriščene priložnosti razvoja občine
oz. kje vidite največji neizkoriščeni potencial?

kultura in običaji ter naravne danosti so zelo podobni,
zato je smiselno sodelovati in si ne konkurirati.

Občina Koper ima izjemno dober geostrateški položaj. V
neposredni bližini sta Italija in Hrvaška. Imamo morje okno v svet, imamo čudovito podeželje. Imamo idealne
vremenske razmere. Skratka, imamo idealne pogoje, da
ustvarimo izjemno poslovno okolje in s tem nova podjetja in nova delovna mesta. Poleg tega ima Istra izjemno
rodovitno zemljo, kjer lahko z malo truda nadgradimo
in povečamo kmetijsko pridelavo in s tem vzpostavimo
pogoje za samozadostnost v prehrambni verigi. Vse to
lahko povežemo s turizmom in postanemo ena najbolj
želenih destinacij v Evropi.

Velike možnosti so tudi v sosednji Italiji. Kot veste, imajo
zelo raznoliko in bogato gospodarstvo. Potrebno je sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi bi pomagali našim podjetjem, da izkoristijo tak potencial. Na drugi strani je še
veliko drugih neizkoriščenih možnosti, kot so čezmejno
sodelovanje pri oskrbi z vodo, ravnanju z odpadki in odpadno vodo, izboljšanju cestne infrastrukture, vzpostavitvi železniške povezave, zagotovitvi učinkovite skupne
ribiške politike, vrhunski
gastronomski turizem,
ekološko kmetovanje in
ponudba, na lokalnih
virih temelječ tematski
turizem, dvig energetske
učinkovitosti, ohranjanje in upravljanje z bogato kulturno dediščino,
promocija lokalnih proizvajalcev in še bi lahko
naštevali. Ne smemo pomag. Patrik Peroša
zabiti niti na izjemnost
našega skupnega okolja,
ki ga predstavljata manjšini, tako slovenska v Italiji in italijanska v Sloveniji.

Velik potencial nam omogoča še regijsko sodelovanje s
hrvaško Istro in italijansko Furlanijo-Julijsko krajino. Ne
smemo pa pozabiti tudi na medobčinsko sodelovanje občin v slovenski Istri. Če se navežemo na razvojno vizijo
območja Lokalne akcijske skupine - LAS Istre: slovenska Istra - območje uspešnega povezovanja in prepleta
zelenega gospodarstva na podeželju, v obalnih urbanih
območjih ter na morju, z visoko kakovostjo življenja
lokalnega prebivalstva ter zagotavljanja uravnoteženih
razvojnih možnosti, temelječih na inovativnosti, kreativnosti in trajnostnem razvoju.
Med neizkoriščene možnosti sodi
tudi sprejetje Občinskega prostorskega načrta (OPN), ki je nujno potreben za razvoj občine.
Omenjate regijsko sodelovanje s
hrvaško Istro in italijansko Furlanijo – Julijsko krajino?

Velik potencial nam
omogoča še regijsko
sodelovanje s hrvaško Istro
in italijansko FurlanijoJulijsko krajino.

Na tem področju se je premalo naredilo. Ne poznamo
večjih odmevnih čezmejnih projektov, s katerimi bi naša
občina postala boljša, lepša in bogatejša. Poglejmo na hrvaško stran Istre. Njihov turizem cveti. Veliko so vložili
in naredili v zadnjih letih. Menimo, da bi lahko s skupnimi projekti promovirali turistično destinacijo Istro kot
celoto. Mejo so nam postavili ob osamosvojitvi, ampak
1

Izpostavljate pomen slovenske
manjšine v Italiji in italijanske
manjšine v Sloveniji. Kaj konkretno imate v mislih?

Istra ima zelo zanimivo in bogato
zgodovino. Če jo ustrezno promoviramo, lahko na njej gradimo tudi
turizem. Koper ima toliko lepih in zanimiv palač, ki so
potrebne bodisi prenove bodisi rekonstrukcije. To je nujno potrebno sanirati čim prej. Najprej zaradi vseh nas,
ki tukaj živimo, zatem pa tudi za vse turiste, ki si želijo
naše mesto obiskati. Potem imamo dvojezičnost, ki je veliko bogastvo tega obmejnega območja. Pomislite, koliko
prednosti imamo samo zaradi tega, ker znamo govori-
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ti italijansko? Neprecenljivo. Na tem
področju je še veliko potenciala, zato
je potrebno sodelovati tudi s predstavniki manjšin.
Omenili ste tudi medobčinsko sodelovanje občin slovenske Istre …

Ne smemo pozabiti niti
na izjemnost našega
skupnega okolja, ki ga
predstavljata manjšini,
tako slovenska v Italiji in
italijanska v Sloveniji.

Na območju slovenske Istre so štiri
občine, kjer prebiva nekaj več kot 88.000 ljudi. Razlika
po številu prebivalstva je med občinami kar velika, če pa
skupno število primerjamo z občinami v Evropi, bi to
lahko bila le ena manjša občina. Zato je nujno sodelovanje čisto na vseh področjih, kot npr. pri prostorskem planiranju, ravnanju z odpadki in odpadno vodo, turizmu,
ribištvu, stanovanjski politiki, cestni infrastrukturi itd.
Slovenska Istra je znana po kvalitetnem vinu in oljčnem olju. Ali je kmetijstvo pomembno za nadaljnji
razvoj?

Vida Grančar

Kmetijstvo je v slovenski
Istri strateškega pomena,
saj se z njim ukvarja veliko prebivalcev, predvsem
v primestju in na podeželju. Rodovitna prst, ugodni klimatski pogoji, znanje in pridne roke Istrana
na naši zemlji pridelajo
enkratna živila, znana po
visokih kakovostnih in
organoleptičnih lastnosti.
Žal danes kmetom ni lahko, saj se soočajo s številnimi izzivi.

jem delu, predvsem oljkarji, vinarji in
zelenjadarji.

Občina lahko naredi pomemben korak
v smeri povezovanja in promocije pridelovalcev v smislu ustvarjanja »zelene
destinacije« ter trženja preko skupne blagovne znamke. Naša pridelana
hrana je zelo kakovostna in prav je, da
tudi pridelovalci dobijo za to pošteno plačilo. Zato je potrebno povečati občinska sredstva, namenjena za skupno
promocijo kmetijskih in živilskih pridelkov naših kmetov.
Mestna občina Koper je raznolika, del občank in občanov živi v mestu, del v primestju in del na podeželju. Kako konkretno bi vi uravnotežili razvoj? Kateri
ukrepi so potrebni?

Eden največjih očitkov, ki ga zainteresirana javnost izpostavlja županu, je neuravnotežen razvoj Mestne občine
Koper. Mestno občino Koper je potrebno enakomerno
razvijati, saj imamo prebivalce čisto povsod, in prav je,
da imajo enak standard za bivanje v svojem kraju. Lahko
ponazorim s primerom. Če imajo v mestu urejeno kanalizacijo, potem naj jo imajo tudi v primestju in tudi na
podeželju. Če imajo v mestu zadostno število otroških
igrišč, potem naj jih imajo tudi v drugih predelih občine.
Za vzpostavitev uravnoteženega razvoja je potrebno narediti nekaj korakov. Naprej je potrebno decentralizirati
politični del občinske uprave. To se doseže z imenovanjem podžupanov, ki bodo zadolženi za določeni geografski del občine, torej za mesto, primestje in podeželje.
Vzpostaviti je potrebno pisarno župana v vsaki krajevni
skupnosti, tako da bodo imeli občani enostaven dostop
do občine. Poleg tega je potrebno organizirati seje občinskega sveta v vsaki krajevni skupnosti, kjer bodo imeli
občinski svetniki možnost spoznati probleme in izzive, s
katerimi se soočajo ljudje tiste krajevne
skupnosti.

Potrebno je izpostaviti problematiko zemljiške politike
oziroma dostopnosti kmetijskih zemljišč, ki je v upravljanju državnega Sklada. Tukaj si bomo
prizadevali, da postopke poenostaviObčina lahko naredi
mo, saj je kmetu potrebno dati zemljo,
pomemben korak v
ki mu zagotavlja obstoj. Morda bomo
Naslednji korak je pravična razdelitev
smeri
povezovanja in
morali razmisliti tudi o posebnem
sredstev za investicije. Občina zmore
promocije pridelovalcev
razvojnem zakonu, ki bo našim kmepribližno 20 milijonov investicijskih
v
smislu
ustvarjanja
tom omogočil lažji dostop do sredstev
transferjev letno. Ta denar se enostavEU za naložbe v razvoj in posodobitev
no razdeli glede na število prebivalstva
»zelene destinacije« ter
kmetij. Kot vemo, nekatere pokrajine v
po krajevnih skupnostih. Torej, imamo
trženja preko skupne
Sloveniji že kar nekaj let uživajo nave20 milijonov na voljo in nekaj več kot
blagovne znamke.
dene ugodnosti, čeprav je stanje kme51.000 prebivalcev, kar pomeni približtijstva tam v veliko boljši kondiciji kot
no 392 EUR na občana. Če na primer
pri nas. Veseli nas, da so se tudi v Istri pričele kmetije
krajevna skupnost šteje 1.000 krajanov, potem ji namenipomlajevati in da je veliko mladih, ki so zagnani pri svomo 329.000 EUR vsako leto, kar pomeni da imajo v enem
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mandatu na razpolago 1.316.000
EUR, pri čemer se bo upošteval finančni korekcijski faktor, ki ga predstavlja površina posamezne krajevne
skupnosti.

tejemo na eno roko. To pomeni, da
hotelske verige še niso prepoznale
Kopra kot turistično destinacijo. Sicer pa lahko rečemo, da se je veliko
naredilo, a hkrati še vedno premalo.
Ni vse v lepih promenadah, palmah
Uvesti je potrebno tudi participativin lučkah. Koper ima bogato zgono politiko priprave programov in
dovino, zato je potrebno vse objekproračuna, kar pomeni da prebivalci
te, ki so zgodovinskega značaja oz.
posamezne krajevne skupnosti povekulturna dediščina, ustrezno prenodo, kaj želijo, da se v njihovem kraju
viti. Turizem je treba graditi tudi na
uredi. S tem damo tudi večje pristojbogati zgodovini Kopra. Imamo pa
nosti krajevnim skupnostim, ki so nekaka podaljšana
tudi najbolj pestro in najboljšo športno infrastrukturo v
roka občinske uprave.
Evropi. Tako da bi se bilo smiselno osredotočiti na športni turizem, ki je danes v Evropi v velikem
Omenjate krajevne skupnosti. Kakšno
vzponu. A da nam to uspe, potrebujemo
Turizem je treba
mišljenje imate o njih?
hotele. Primerna lokacija je npr. Ukmarjev
graditi tudi na
trg, saj si turisti želijo pogled na morje. Ko
bogati zgodovini
Krajevnim skupnostim je potrebno dati
se bodo spraznili prostori občinske uprave
Kopra.
večja pooblastila, saj ljudje, izvoljeni v te
in upravne enote, se lahko te stavbe preorgane, najbolje poznajo svoj kraj in so vsadela v krasne mestne butične hotele. Tudi
kodnevno v stiku s svojimi krajani. Potrebno jim je dati
nekdanja porodnišnica bi
zadostno finančno podporo, da lahko realizirajo projeklahko postala mestni hote, ki bodo v dobrobiti izboljšanja kakovosti bivanja. Kot
tel z mestnim botaničnim
nekateri pravijo, dajte en evro krajevni skupnosti in navrtom.
redili bodo iz njega za štiri evre. Zakaj jim torej ne bi dali
možnosti, da skupaj z občino soustvarjajo svoj kraj?
Koper je tudi univerzitetno mesto. Imamo sedež
Očitate neenakomeren razvoj mesta in podeželja?
Univerze na Primorskem,
Kaj bi najprej storili?
ki je kreator visoko izobraženih ljudi. ŠtudenKoper se je razvijal v dveh hitrostih. V mestu bi človek
te, ki zaključijo študij, je
rekel, da ničesar ne primanjkuje, medtem ko podeželje
potrebno ohraniti v naBorut Žerjal
potrebuje še velike infrastrukturne investicije. Prioritetšem kraju, saj bodo prino se bomo osredotočili na vodovodno omrežje, kjer še
našali dodano vrednost
ni vzpostavljeno. Zagotoviti je potrebno kanalizacijsko
ne samo znanosti temveč
omrežje, oz. kjer to ni možno, pa čistilne naprave. Nutudi podjetjem, kjer se zaposlujejo.
jno potrebno je zagotoviti boljšo cestno infrastrukturo
vključno s kolesarskimi stezami in pločniki ter, kjer je
Koper je tudi podjetniško mesto, saj imamo veliko podpotrebno, tudi javno razsvetljavo. Telekomunikacijsko
jetij, ki uspešno poslujejo. A vendar je potrebno še veliomrežje je potrebno nadgraditi, da ne bo zaostajalo za
ko postoriti, da bo poslovno okolje bistveno prijaznejše
mestom. In zagotoviti podporo manjšim proizvodnim
do podjetij. Poleg tega pa primanjkuje prostora za nova
enotam, ki ponujajo turistične, enološko-gastronomske
podjetja, zato je izgradnja nove gospodarske obrtne in
storitve in visoko specializirane agrarne produkte. Izkorazvojne cone ter tehnološkega parka nujna.
ristiti je potrebno potenciale podeželja tudi v turistične
in športno-rekreativne namene.
Nekoliko nižjo oceno ste dali Kopru kot turistični
destinaciji. A vendar turisti prihajajo tudi s čedalje
Kaj je za vas mesto Koper. Turistično mesto? Univervečjim številom potniških ladij oz. križark. Kaj menizitetno mesto? Podjetniško mesto? Tranzitno mesto?
te o tovrstnem turizmu?
Ali kaj drugega?
To je seveda dobrodošlo, saj čedalje več ljudi spoznava
A je Koper turistično mesto? Potrebno se je vprašati, konaše lepo mesto. A vendar se sprašujemo, koliko denarja
liko hotelov imamo v Kopru? Na žalost jih lahko prešti turisti dejansko pustijo v našem kraju, ko pa imajo
3

Uvesti je potrebno tudi
participativno politiko
priprave programov in
proračuna, kar pomeni
da prebivalci posamezne
krajevne skupnosti povedo,
kaj želijo, da se v njihovem
kraju uredi.
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na ladji praktično vse priskrbljeno?
plačna, prevoz pa urejen z električZraven stadiona bi na
Opažamo tudi, da te goste peljejo
nimi avtobusi na vsakih 10 minut.
na vse konce po Sloveniji, tako da ni
Delavcem, naključnim obiskovalcev
obstoječem parkirišču
dosti takih, ki si naše mesto ogledajo,
in turistom je potrebno omogočiti,
zgradili veliko mestno
kaj šele podeželje. Potrebno se je doda niso pod stresom, koliko bodo
garažno hišo, katere
govoriti z agencijami, ki nudijo izleplačali za parkirnino, temveč ta deuporaba bi bila brezplačna,
te na ladjah, da dajo večji poudarek
nar raje porabijo v mestu in tako poprevoz pa urejen z
Kopru, saj imamo tudi mi veliko pomagajo podjetnikom. Obenem s tako
električnimi avtobusi na
kazati. Ne zgolj v mestu, temveč tudi
rešitvijo pomagamo tudi trgovskim
vsakih 10 minut.
na podeželju, kjer imamo na primer
centrom, ki morajo zapirati svoja
bogato naravno in kulturno dediščiparkirišča, ker so jih zasedali delavno, vrhunske vinarje in oljkarje, pesci in drugi obiskovalci mesta zaradi
tre kolesarske steze in pešpoti, zelo zanimive turistične izogibanja plačilu parkirnine.
kmetije, ki bi lahko tem turistom na prav poseben način
obogatilo njihov dopust.
Na severni strani mesta, ob dvigalu, pa bi sedanje parkirišče dvignili za nekaj etaž (montažna garažna hiša)
Veliko ljudi se pritožuje, da primanjkujejo parkirna
in tako omogočili prebivalcem mesta nove brezplačne
mesta. Kaj menite o tem?
parkirne površine. Gre za enostaven nemoteč poseg v
prostor, ki je cenovno bistveno ugodnejši kot izgradnja
Politiko mirujočega prometa je potrebno korenito spre- garažne hiše pod Muzejskim trgom.
meniti. Zavzeli se bomo,
da ob morju ne bo par- Z navedenimi rešitvami bomo dokončno odpravili probkirišč, saj je potrebno lem parkiranja v mestu. Staro mestno jedro je potrebno
priobalni pas uporabiti razbremeniti avtomobilov ter tako omogočiti čistejši zrak
bistveno bolj smotrno. Na ter povečati varnost pešcev, obenem pa omogočiti prebiUkmarjevem trgu, razen valcem mesta kakor obiskovalcem brezplačno parkiranje.
parkirnih mest za ribiče
oz. njihovo dejavnost, naj Kaj je potrebno narediti na področju gospodarstva?
ne bi bilo parkirišč. Na
sedanjem parkirišču bi Na tem področju je potrebno narediti še veliko. Podjetja
lahko zrastel hotel ali pa dejansko ne prihajajo v Koper, ampak celo odhajajo. Imase razširil sosednji park. mo tudi eno najvišjih nadomestil za uporabo stavbnega
Dokončno namembnost zemljišča v državi. Primanjkujejo tudi lokacije, kjer bi
Suzana Bojić
temu prostoru bi odločili lahko zagotovili nove poslovne prostore.
občani preko participativnega proračuna.
Potrebno je zagotoviti dobre pogoje za poslovno okolje,
ki bo privabilo nova podjetja in s tem zagotovilo nova
Del parkirišča za tržnico, delovna mesta. Nujno potrebno je zgraditi še eno goski je urejen z zapornico, podarsko obrtno in razvojno cono na območju Srmina
naj ostane, ker je prav, ter tako ustvariti prostor za desetine novih podjetij. Na
da imajo ljudje možnost območje Srmina je potrebno preseliti kamionski terminakupovanja na tržnici. nal kakor tudi zagotoviti nov vstop v Luko Koper ter tako
Sedanje makadamsko in razbremeniti mesto kamionov. Nujno potrebno je znižaasfaltirano parkirišče pa ti točko nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, in
bi spremenili v lokacijo sicer na takšno raven, da bo konkurenčno drugim občis turističnimi vsebinami, nam v regiji.
Ivan Pavlič
ki bi bile nekako v sožitju
z nastajajočim parkom in In še en pomembna zadeva, ki izgleda minornega posemedelsko promenado. Ta izgubljena parkirišča bi na- mena, a vendar ni. Koprsko tržnico je potrebno nadkriti,
domestili z novimi v nastajajočem novem objektu Solis.
tako da bo lahko obratovala skozi vso leto, ne glede na
vreme.
Zraven stadiona bi na obstoječem parkirišču zgradili
veliko mestno garažno hišo, katere uporaba bi bila brez4

Če preidemo na drugo področje. Kaj
menite o predšolski vzgoji in šolstvu?

Naši otroci morajo jesti
kakovostno hrano in
zagotovita nam jo lahko
lokalno kmetijstvo in
lokalno ribištvo.

tako, da se zmanjša volumen in toksičnost odpadkov, ohranja ter predela vse
materiale in se jih ne sežiga ali odlaga.
Implementacija Zero Waste bo preprečila vsakršne izpuste v zemljo, vodo ali
zrak, ki bi lahko ogrozili zdravje ekosistemov, ljudi, živali ali planeta.«

Otroci so naše bogastvo, so naša prihodnost. Zato jim je potrebno nuditi čim boljše pogoje tako v predšolski
vzgoji kakor tudi v osnovnem šolstvu.
Vendar problem onesnaževanja okolja
Oboje je v domeni občine, zato občina
z okolju neprijaznimi predmeti ni ediObčina
Koper
se
mora
lahko vpliva na to področje. Tako predni problem. Tukaj so še fekalne vode,
šolska vzgoja kakor tudi osnovna šola
pridružiti mreži občin, ki
ki gredo v zemljo tam, kjer ni urejena
morata biti brezplačni v vseh pogledih.
sodelujejo v programu
ustrezna kanalizacija, čistilna naprava
Namreč si je težko predstavljati, da
Zero Waste Slovenija.
ali pa vsaj greznica. Nujno potrebno je
morajo starši karkoli plačevati, pa se na
priključiti vsa gospodinjstva na kanažalost vedno nekaj najde. Razne »skrite
lizacijsko omrežje ali na skupno čistilno napravo. Na ta
račune« je potrebno ukiniti in tako omogočiti kar se da
način si bo naša zemlja opomogla in čez nekaj let bodo
najboljše pogoje za šolanje.
kmetijski pridelki bistveno bolj zdravi. Omeniti moramo
še, da bo potrebno vzpostaviti podporne politike za vse
Kakovost hrane je zelo pomembna, zato se bomo osretiste, ki se ukvarjajo z ekološko pridelavo, kajti zdrava
dotočili na zagotovitev lokalne ekološko pridelane hrane.
hrana pomeni zdrave ljudi. Poleg tega je potrebno stiNaši otroci morajo jesti kakovostno hrano in zagotovita
mulirati vse tiste ljudi, ki
nam jo lahko lokalno kmetijstvo in lokalno ribištvo. Na
imajo rodovitno zemljo,
ta način imajo naši kmetje zagotovljen odkup, naši otroci
da jo obdelujejo ali pa
pa dobro prehrano.
jo prodajo oz. oddajo v
najem tistim, ki si želijo
V preteklih mandatih se je skoraj vse šole in vrtce renodelati v kmetijstvu.
viralo, tisti, ki so še ostali v starem nesprejemljivem stanju, bodo prenovljeni ali pa na novo zgrajeni. Prioritetno
Občina Koper mora pobo stekla gradnja nove šole na Škofijah in razširitev odstati samozadostna občidelkov vrtcev, kjer je potrebno.
na glede oskrbe z lastnimi kmetijskimi pridelki.
Izpostaviti je potrebno tudi prevoz otrok v šolo. To podPrvi ukrep bo takšen, da
ročje ne deluje najbolje, zato bo potrebno zagotoviti
Fiona Johnson
bodo naše šole in vrtci
ustrezen prevoz z (mini)avtobusi, kot je recimo to zgledKocjančič
kupovali lokalno prideno urejeno v sosednji občini Hrpelje-Kozina.
lano hrano. Veste, cena
ne sme biti dejavnik odKakšno vlogo pripisujete varovanju okolja in narave
ločitve za nakup v šolah,
dediščine?
temveč mora biti merilo
kakovost hrane. Kakovost
Na tem področju je bilo premalo narejeno. Najprej je
hrane pa lažje nadziramo,
potrebno ljudi ozavestiti glede odpadkov, in sicer da čim
če jo sami pridelujemo.
manj obremenjujemo okolje. Ozaveščanje mora biti tudi
Potem imamo tukaj tudi
na področju alternativnih, okolju prijaznih predmetov in
ribištvo, ki je naša naravdrugih potrebščin, ki jih vsakodnevno uporabljamo. Obna in kulturna dediščina.
čina Koper se mora pridružiti mreži občin, ki sodelujejo
Na žalost država stori
v programu Zero Waste Slovenija. Definicija Zero Waspremalo za naše ribiče,
te, ki jo je sprejela mednarodna zveza, je: »Zero Waste je
zato je potrebna konkSandi Bonaca
etičen, ekonomski, učinkovit in vizionarski cilj, ki vodi
retna pomoč občine. Ridružbo v spremembo življenjskega stila in navad ter k
bičem je potrebno pomaposnemanju trajnostnih naravnih ciklov, kjer so vsi odgati praktično na vseh področjih, od privezov do odkupa
padni materiali surovina za nekoga drugega. Zero Waste
morskih sadežev. Tukaj se lahko ponovno povežemo z
pomeni oblikovanje in upravljanje izdelkov in procesov
vrtci in šolami, ki bi kupovale lokalno.
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Projekti vezani na mestno jedro
Vhod v Luko Koper se preseli na Sermin in s tem razbremeni mesto kamionov.

Na Srminu se zgradi drugi del
Gospodarsko obrtne in razvojne
cone za nova podjetja in s tem
nova delovna mesta.

Kamionski terminal se preseli na Srmin,
lokacijo se nameni potrebam voznega
parka lokalnega gospodarstva.

Prenova mestnih zgodovinskih
palač z namenom vzpostavitve
kulturnega turizma.

Že zgrajena stanovanja
nasproti sodišča se odkupi
in nameni za mlade družine
in neprofitna stanovanja.

Prenova avtobusne ter železniške
postaje in izgradnja mesta mladih
(študentski dom, diskoteka, skate
park, prostori za društva itd.).

Selitev Zdravstvenega doma na lokacijo
ob policiji, del stavbe se nameni za mestno ambulanto preostalo pa za potrebe
Univerze na Primorskem.

izgradnja velike mestne garažne
hiše brezplačne uporabe za
2.500 avtomobilov

Libertas bi lahko postal
multimedijsko središče.

Montažna garažna hiša z
250 parkirnimi mesti ob
koprskem dvigalu za prebivalce mestnega jedra.

Območje predvideno
za izgradnjo novih
stanovanjskih enot.

Makedamsko parkirišče se spremeni v lokacijo za turistične vsebine
v sožitju z nastajajočim parkom in
semedelsko promenado.

T.i. Tomosov blok se
preoblikuje v mestni
študentski dom.
Nadkritje koprske tržnice
za njeno 365 dnevno obratovanje v vsakem vremenu.

Po selitvi občinske uprave in upravne
enote v objekt Solis, se stavbi namenita za butična mestna hotela.

Muzejski trg se spremeni v mestni
park, podzemne vodne zbiralnike
oblikuje v turistično ponudbo.

Luška kapitanija se preseli na potniški terminal, stavbo se nameni za
restavracijo z lokalno pridelano hrano.

Ukmarjev trg se nameni izgradnji
hotela in razširitvi parka.
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Prenova porodnišnice z
umestitvijo mestnega hotela z botaničnim vrtom.

Razširitev mandrača za 1.000
novih komunalnih privezov.
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Razbrati je, da vam je okoljevarstvo zelo pomembna tema …

Zdravo bivalno okolje je
bistveno bolj pomembno,
kot da smo znani po velikih
objektih, kot je npr. dvigalo
na Markovec.

Res je. Občina mora narediti vse, da
postane »zelena« občina. Ne zadostuje zgolj aktivnost na področju ravnanja z odpadki ali komunalnimi vodami. Potrebno je zagotoviti varčno
in učinkovito rabo in pridobivanje energije, s poudarkom
na alternativnih in obnovljivih energetskih virih, kot so
morje, veter ali sončna energija. Imamo še veliko manevrskega prostora, tudi za poslovno okolje. Potem je področje ogrevanja, kjer je potrebno stimulirati in usmerjati
ljudi, da se odločijo za rabo alternativnih virov ogrevanja,
kot npr. z lesno biomaso in geotermalno energijo. Potem
je še področje vode, kjer je potrebno urediti ustrezna
vodna zajetja deževnice ter uporabo očiščenih odpadnih
voda za stabilno oskrbo kmetijstva, brez redukcij na vodovodnem omrežju v času suš.

Špela Jerman

In če pogledamo še druga
področja. Javni prevoz bi
moral biti urejen izključno z električnimi avtobusi,
taksiste in druge ponudnike prevoznih storitev
pa moramo stimulirati,
da uporabljajo okolju prijazna vozila. Zagotoviti je
potrebno ustrezno kolesarsko mrežo na čim širšem območju, da se ljudje
odločijo za tovrsten prevoz. Na področju javnih
objektov je potrebno zagotoviti energetske sanacije
ter tako izboljšati upravljanje le-teh. Spodbujati je
potrebno ekološko pridelavo hrane in okolju prijazno upravljanje s kmetijskimi zemljišči. In še bi
lahko našteval.

Glejte, zakaj ne bi bila naša
občina znana po tem, da
Milan Vinčec
ima najčistejši zrak in da
najmanj onesnažuje okolje? Zdravo bivalno okolje je bistveno bolj pomembno, kot
da smo znani po velikih objektih, kot je npr. dvigalo na
Markovec.

Mimogrede, kako ocenjujete delo
Javnega podjetja Marjetica Koper
d. o. o.?

Nekoč je to bila Komunala Koper in
prav bi bilo, da se to javno podjetje
ukvarja zgolj s temeljnim poslanstvom. Dejavnosti, kot so parkirišča,
komunalni privezi in plakatiranje, bi ločili od Marjetice
- to bi moralo biti ločeno podjetje glede na specifiko dejavnosti. Pomembno je tudi kadrovanje. Direktor bi moral biti izbran na javnem razpisu z zavezo, da ta oseba ni
vidni član nobene politične stranke ali pa celo izvoljen v
občinski svet. Prednost je treba dati strokovnosti, izkušnjam in znanju, ne pa politični pripadnosti. Enako velja za
Rižanski vodovod.
Kako gledate na problematiko ribištva v naši občini, glede na to, da je izlov vse manjši?
Ribiška skupnost v Kopru ima dolgo tradicijo in škoda
bi bilo, da se prekine. Z ribiči bomo vodili prilagojeno
komunikacijo ter jim namenili posebno pozornost. Tukaj
predvsem mislimo na problematiko uporabe gospodarskih ribiških plovil tudi za druge namene, kot je na primer za turistično ali izobraževalno dejavnost. Mislimo,
da se tukaj ponovno kaže problem preveč centralističnega vodenja politik, saj tistim, ki kreirajo pogoje v Ljubljani, ni čisto jasno, kako poteka ribiški vsakdanjik. Poleg
ribiške dejavnosti bi ribiči lahko izvajali še cel kup drugih
družbeno pomembnih dejavnosti, kot so javni promet na
morju, nadzor, ter razne okoljske aktivnosti, kot so čistilne akcije, varovanje dediščine, opominjanje dnevnih
turistov na morju itd. Največja škoda je, da obstoječe ribiške flote ne aktiviramo tudi za druge namene, kar bi
lahko sicer ogroženemu sektorju prineslo nek dodaten
ekonomski učinek. Ne smemo pozabiti, da ribiči znatno
prispevajo tudi k izgledu našega mesta. Glede uporabnin
privezov na ribiškem pomolu pa bo potrebno ponovno
sesti za skupno mizo in opredeliti možne rešitve.
Kaj pa menite o kulturni dediščini?

Spomeniki in stavbe zgodovinskega značaja so izjemno
pomembni za naš kraj, saj je to naša identiteta. Zato jih
je potrebno prenoviti in ustrezno urediti, da bodo služili tako za turistične namene kakor tudi za njihovo skrbno uporabo. V mislih nimamo zgolj objektov v mestu,
temveč je takih veliko tudi na podeželju. Podeželje ima še
vrsto neizkoriščenih priložnosti, le potrebno se je zapeljati in pogledati, kaj so nam naši predniki zapustili. Potem
imamo na področju kulturne dediščine nekatera društva,
ki ohranjajo stare običaje in navade ter gojijo narečja za8

selkov. Tem društvom je potrebno
pomagati pri njihovem poslanstvu,
saj je to pomembno izročilo iz generacije v generacijo. Skratka, vidimo
da je to neizkoriščen potencial, zato
je potrebno na tem področju veliko
več storiti. Izpostavili bi še nekaj, kar
se nam zdi pomembno. Prostor pred
stavbo koprskega pokopališča je potrebno nadkriti upoštevajoč kulturno
dediščino.
Koper je univerzitetno mesto, kjer
domuje Univerza na Primorskem.
Kaj to pomeni za občino?

Potrebno je ustaviti »beg
možganov«, to pa lahko
stori tudi občina, tako
da poslovnemu okolju
omogoča ustrezen razvoj,
ki bo takemu kadru nudil
optimalne zaposlitvene
pogoje.

Mladi v Kopru potrebujejo
prostor za druženje in
sproščanje, kjer bo prostor
tudi za alternativne in
drugačne vsebine.

Z ustanovitvijo Univerze na Primorskem je Koper postal bogato izobraževalno mesto. Vsako leto se vpiše
veliko študentov, tako iz Istre kot
drugih delov Slovenije, ki bodo jutri ustvarjali prihodnost. Želimo si lahko le, da bi imeli čim več diplomantov,
magistrov ter doktorjev, ki bi po končanem študiju ostali v našem kraju in tukaj ustvarjali. Potrebno je ustaviti »beg možganov«, to pa lahko stori tudi občina, tako
da poslovnemu okolju omogoča ustrezen razvoj, ki bo
takemu kadru nudil optimalne zaposlitvene pogoje. Če
temu dodamo še kakovostno bivalno okolje in dostop do
neprofitnih stanovanj, potem težko verjamemo, da bodo
mladi odhajali drugam. Zato je potrebno univerzi zagotoviti ustrezne prostore v starem mestnem jedru, da se
lahko s svojimi programi širi. Obenem pa tudi omogočiti, da bo dovolj študentskih postelj in domov, kajti danes
je to dejansko eden večjih problemov, saj zasebno bivanje
pomeni drag in nedostopen študij.
Ne smemo pa zanemariti še enega pomembnega dejstva.
Študenti, ki pridejo študirati v naš kraj, so najboljši turisti, če jih lahko tako poimenujemo. Ti študenti namreč
bivajo v našem kraju 10 mesecev, tukaj tudi zapravljajo.
Zato jim je potrebno nuditi dobre pogoje, da se bodo
dobro počutili v našem kraju. Občina mora z univerzo
sodelovati z roko v roki, kajti univerza je kreator idej in
znanj. Obenem pa je nujno, da se univerza povezuje z
lokalnim gospodarstvom, kjer skupaj s podjetji soustvari nove programe, prilagojene potrebam gospodarstva.
Samo tako bomo povečali »uporabnost kadrov«, ki so
sedaj po zaključku študija nezaposljivi.
Ko že govorimo o mladih, kaj vidite, da bi bilo potrebno urediti?
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Mladi v Kopru potrebujejo prostor za
druženje in sproščanje, kjer bo prostor tudi za alternativne in drugačne
vsebine. Pred kratkim so izgubili še
zadnjo diskoteko. Zabavat se odhajajo v Trst, Portorož in Ljubljano. Rešitev vidimo na območju avtobusne
in železniške postaje, ki sta potrebni
prenove. Poleg prenove pa bi zgradili tako imenovano mesto mladih.
Na tem območju bi vzpostavili študentski dom, diskoteko, kulturni in
umetniški center, prostore za razna
društva mladih, skate park in druge površine, s katerimi mladi dobijo
svoj prostor.

Potrebno pa je zagotoviti tudi primerne prostore za mlade na podeželju, saj si težko predstavljamo, da se
bodo vsi vozili v mesto. Nekatere vasi so oddaljene tudi
do 30 minut vožnje od
mesta. Rešitev je na območjih, kjer so že domovi
krajevnih skupnosti. Tam
je potrebno vzpostaviti
prostore za mlade.
Mladim je potrebno zagotoviti ustrezna delovna
mesta, zato je potrebna
ustrezna strategija povečanja
zaposljivosti.
Predrag Tomić
Nujno potrebujemo še
eno gospodarsko obrtno in razvojno cono na
Srminu. Tako se bodo
vzpostavili pogoji za prihod novih podjetij in s
tem nova delovna mesta.
Tukaj mora najti svoje
mesto tudi tehnološki
park. Mladi so zelo dober kader. Imajo precej
inovativnih in kreativnih
idej, veliko energije in
želje po ustvarjanju. Dati
Vanessa Gustinčič
jim moramo priložnosti,
da se vključijo v poslovno okolje in prinesejo dodano vrednost podjetjem. Poleg
tega pa jim je potrebno zagotoviti stanovanja, da si lahko
pričnejo graditi svojo prihodnost.
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Omenili ste stanovanja za mlade. Kakšno stanovanjsko politiko
boste vodili?

Zavzeli se bomo, da bomo
ustvarili najmanj 500 novih
stanovanj za mlade, skupaj
z Univerzo na Primorskem
pa še dodatnih 500
študentskih postelj.

vanja, primerni lokaciji sta tako na
Markovcu kot v krajevni skupnosti
Olmo-Prisoje. Problematika pomanjkanja stanovanj bo v štirih letih odpravljena.

Mladi in mlade družine morajo imeti možnost najeti prehodno neprofitKoper ni zgolj mesto mladih. Imano stanovanje za omejeno časovno
mo tudi starejšo populacijo oz.
obdobje (5–10 let). S tem bi mladim
upokojence. Kako vidite to podin mladim družinam omogočili, da
ročje?
privarčujejo denarna sredstva ter si
tako povečajo kupno moč za nakup
Na podeželju bomo
Upokojenci so naši starši. So tisti, ki so
lastnega stanovanja. Pa ne samo oni,
naredili naselje za
nam omogočili, da smo danes tukaj,
temveč kdorkoli od naših občanov, ki
starejše občane.
kjer smo. Zato je naša dolžnost, da jim
bi si to želel. V Kopru imamo premaPodeželje nudi idealne
v tretjem obdobju omogočimo čim bollo stanovanj, zato so ta, ki so na trgu,
pogoje za kakovostno
jše življenje. Predvsem tistim, ki nimajo
draga. Cena stanovanja se mora gibati
bivanje, čisti zrak in
možnosti domače oskrbe. Z gotovostjo
med 1500 EUR in 1800 EUR na kvadudoben
mir.
lahko rečemo, da primanjkujejo domoratni meter. Vse, kar je več, je predrago.
vi za starejše občane in pa oskrbovana
A vsi vemo, kako se regulira cena. Ta
– varovana stanovanja, prilagojena binastane glede na ponudbo in povpravanju
starejših ljudi.
ševanje. In ker imamo danes več povpraševanja kot
ponudbe, so cene visoke. V mislih imamo inovativen pristop do reševanja te probZavzeli se bomo, da bomo lematike. In sicer bi na podeželju naredili naselje za starejustvarili najmanj 500 no- še občane. Podeželje nudi idealne pogoje za kakovostno
vih stanovanj za mlade, bivanje, čisti zrak in udoben mir. Naselje pa je dejansko
skupaj z Univerzo na Pri- optimalna rešitev, saj je tam poleg bivalnih enot še center
morskem pa še dodatnih za aktivno preživljanje prostega časa, dislocirana enota
zdravstvenega doma, lekarna, manjša trgovina in druge
500 študentskih postelj.
dejavnosti. Dejansko gre za naselje, ki ima praktično vse,
Kaj pa stanovanjska po- kar potrebuje starejša populacija.
litika na drugih področČe nadaljujemo. Starejšim je potrebno nuditi tudi ustrezMatjaž Funčić
jih?
no podporo na področju zdravstva. Med najbolj pereNa nedavni razpis sta- čimi problemi je prevoz, saj javni ne deluje prepričljivo.
novanjskega sklada se je Tako se bo vzpostavil subvencioniran prevoz na klic, ki
prijavilo 700 prosilcev za ga bodo izvajali koprski taksiji. Na ta način pomagamo
50 stanovanj, kar je za- starejšim občanom pri prevozu ter taksijem z nudenjem
skrbljujoče. Pomeni, da dodatnih voženj.
dosedanja stanovanjska
politika občine ni bila Kako pa vidite politiko športa v Kopru?
učinkovita. Potrebno je
nemudoma
ukrepati. V zadnjih letih se je veliko naredilo na področju športne
Stanovanjske kapacitete infrastrukture. Koper je postal zanimiv za organizacijo
nasproti sodišča prodaja mednarodnih športnih dogodkov. Imamo tudi nekaj vrDUTB. Ta stanovanja je hunskih športnikov, dobitnikov kolajn na velikih mednaValter Kodarin
potrebno takoj kupiti in rodnih tekmovanjih. Na prvi pogled bi lahko rekli, da je
jih ponuditi prosilcem, da vse v najlepšem redu. Mogoče pa le ni. Politika se preveč
vmešava v šport, predvsem v nogomet. Mislimo, da to ni
se število le-teh nemudoma zniža.
poslanstvo župana ali občine. Za občino morajo biti vsi
Potrebna je izgradnja 500 stanovanjskih enot za nepro- športi in vsi športniki enako pomembni in enako obravfitna najemniška stanovanja in tudi varovana stano- navani. Poglejte, zakaj je ravno nogometna žoga na krožišču ob stadionu? Koprski nogometni klub je trenutno
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v tretji ligi. Druge kolektivne športne
ekipe (rokomet, košarka itd.) pa niso
dobile takšne pozornosti, pa igrajo
na najvišjem državnem tekmovanju? Občina mora vse športne panoge
podpirati enako, ne glede na prepoznavnost, tako najbolj prepoznaven
nogomet kot manj prepoznavno supanje. Enako velja tudi pri izgradnji
športnih objektov. Vsak šport si zasluži ustrezno športni infrastrukturo,
ni pa potrebe, da je ta največja in najboljša v Sloveniji.

Kadrovska politika pri
imenovanju direktorja
Zdravstvenega doma se bo
spremenila. Na tem položaju
bo oseba, ki ni vidni član
politične stranke, ki ni član
občinskega sveta. Mesto
bo dobil strokovnjak za
to področje, s pomočjo
javnega razpisa.

… In druge »ne-športne« prireditve?

Koper nujno potrebuje veliko večnamensko dvorano.
Danes se namreč »ne-športne« prireditve organizirajo
v športnih objektih ter tako jemljejo termine športnim
društvom. Organizirajo se tudi v večjih šotorih, kar pa ni
najbolj estetsko in primerno. Zato bi bila izgradnja večje
večnamenske dvorane zelo dobrodošla. V njej bi se organizirali npr. koncerti, Dnevi kmetijstva slovenske Istre,
kulinarične in gastronomske prireditve, Primorski sejem,
družbeno zabavne proslave in prireditve itd.
Poglejmo še področje zdravstva, ki je v domeni občine. Kako to ocenjujete?
Tako je, če smo zdravi, potem ne poznamo tega področja.
Če pa imamo težave, pa lahko vidimo tako dobre kot slabe strani, ki jih javno zdravstvo nudi. Nujno potrebno bi
bilo vzpostaviti dislocirane enote zdravstvenega doma na
podeželju. V programu imamo tri take enote, ki bi bile
locirane glede na cestne »žile« v smeri Koštabone, smeri
Brezovice pri Gradinu in smeri Hrastovelj. Potrebno je
najti ustrezno lokacijo, ki bi bila čim bliže vasem, ki se
povezujejo na te ceste. S tem omogočimo, da imajo občani zdravstveno storitev bližje svojemu domu.

Med ukrepi na področju zdravstvenih storitev je smiselno preučiti selitev zdravstvenega doma iz centra mesta na lokacijo ob policijski in gasilski postaji, kamor je
določen del že preseljen. Gre za zelo zanimivo lokacijo,
ki jo je smiselno razširiti, saj je parkirna problematika v
mestnem jedru zelo moteča za obiskovalce zdravstvenega doma. Na parkirišču nasproti zdravstvenega doma pri
policiji bi zgradili še eno stavbo. Električni avtobus bi povezoval zdravstveni dom z mestnim jedrom, kakor tudi
celotno primestje.
Na področju lekarništva bi vzpostavil prodajne avtomatske lekarne, tako kot imajo to urejeno v Ljubljani. Take
avtomate lahko postavimo praktično v vsako krajevno
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skupnost. Kar je pomembno, je, da
so najnujnejša zdravila dostopna 24
ur na dan, 7 dni v tednu. Tako ni potrebno za vsako malenkost v Koper,
kjer dela dežurna lekarna.
Izpostavili bi še nekaj. Kadrovska
politika pri imenovanju direktorja
Zdravstvenega doma se bo spremenila. Na tem položaju bo oseba, ki
ni vidni član politične stranke, ki ni
član občinskega sveta. Mesto bo dobil strokovnjak za to področje, s pomočjo javnega razpisa.

Kakšno je vaše mnenje o gasilski brigadi Koper in
prostovoljnih gasilskih društvih?

Svoje delo opravljajo zelo dobro in jim lahko samo čestitamo. Če bodo imeli kakšne dodatne potrebe po prostorih, specializiranih vozilih ali kadrih, jim bomo z veseljem prisluhnili in jih
podprli.
Mestna občina Koper
leži tudi ob morju. Kakšne ukrepe bi predlagali
za bolj smotrno uporabo
tega območja?

Morje je krasna priložnost za turizem. A da turiste pritegnemo z našim
Petrina Grdovič
morjem, moramo najprej
vzpostaviti plaže. Kot veste, imamo zgolj dve urejeni plaži, mestno plažo in
plažo v Žusterni. Imamo
pa precej neizkoriščenega
obalnega pasu. Predvsem
površine od Žusterne
proti Izoli. Ta prostor je
primeren za vzpostavitev urejene plaže. Ko
bo plaža urejena, lahko
vzpostavimo podporne
storitvene dejavnosti v
Erik Kocjančič
navezavi z morjem. Ne
smemo pa pozabiti na
zaščiten podmorski travnik pozejdonke, ki leži ravno ob
cesti med Koprom in Izolo. Vsi ukrepi morajo biti tako
naravnani, da ne bodo škodili tej zaščiteni travi.
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Potem je neizkoriščeni del ob promenadi mesto–Semedela. Ta del bi bilo
potrebno nameniti komunalnim privezom, saj po nam dostopnih podatkih
skoraj 1000 ljudi čaka na privez. Čisto
vsakemu občanu, ki bi si želel imeti barko privezano, privoščimo privez. Kot
obmorska občina moramo gojiti to kulturo in omogočati ljudem, da so v stiku
z morjem.

Čisto vsakemu občanu,
ki bi si želel imeti barko
privezano, privoščimo
privez. Kot obmorska
občina moramo gojiti
to kulturo in omogočati
ljudem, da so v stiku z
morjem.

Zelo pomembna je tudi selitev luške kapitanije na lokacijo ob Luki Koper. Tako se bo sprostil pomol, ki ga bomo uporabljali za kratkotrajne priveze bark.
Ribištvo je zelo pomemben in spoštljiv poklic, kateremu
je potrebno nuditi vso podporo, da bo lažje opravljalo
svojo dejavnost. V mislih imamo od privezov do pretovornih površin kakor tudi lokalni odkup za naše šole. Ne
smemo pozabiti tudi na vodne športe, ki naj se pospešeno razvijajo v Žusterni.

Kaj pričakujete na volilno nedeljo?

Želeli bi, da občanke in občani Mestne
občine Koper prepoznajo program Oljke kot tisti, ki lahko naredi pomembne
spremembe v delovanju občine kakor
pri odpravljanju problemov v posameznih krajih in zaselkih. Imamo najboljšega kandidata za župana – Valterja
Krmaca – ki se je izkazal v poslovnem
svetu. Imamo zelo odgovoren, konkreten in predvsem uresničljiv program, s katerim želimo povečati kakovost bivanja v našem mestnem jedru,
primestju in podeželju. Za realizacijo tega potrebujemo
glasove vas, občank in občanov Kopra. Vsi, ki želite spremembo na bolje in razumete ter podpirate naš program,
nam zaupajte svoj glas. Obljubimo, da bomo program izpolnili v celoti, temelječ na participatorni politiki priprave občinskega programa in proračuna. Glas Oljki pomeni
glas spremembi na bolje! ■

Glas Oljki pomeni glas
spremembi na bolje!

Ljubo Hlede

Špela Poljak

Izdajatelj:
Odgovorni urednik:
Uredniški odbor:
Kontakt:
Naklada:
Tisk:

Tadej Paravan

Slavko Gračnar

Oljka, Burlinova ulica 1, 6000 Koper
Patrik Peroša
Borut Žerjal, Predrag Tomič, Vida Gračnar
info@oljka.org
21.000
Izdajanje časopisov Jože Dolinšek s.p., Dole pri Litiji
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DESIDERATA
Katedrala sv. Pavla – Baltimore (1692)
Spokojen hodi
Skozi trušč in naglico sveta
In se spominjaj miru, ki ga najdeš le v tišini.
Kolikor je mogoče bodi v dobrih odnosih z vsemi ljudmi.
Svojo resnico pripoveduj mirno in jasno in prisluhni drugim, tudi
neumnim in nevrednim, zakaj vsak ima svojo zgodbo. Izogibaj se
bučnih, napadalnih ljudi, ker so breme za tvojo dušo. Ne primerjaj se z drugimi,
da ne postaneš zagrenjen ali ohol, kajti vedno bodo večji in manjši od tebe.
Veseli se svojih del, veseli se svojih načrtov. Ohrani navdušenje za svoj
poklic, naj je še tako skromen, saj je pravi zaklad v spremenljivih
časih. Pri poslih bodi pazljiv, kajti svet je poln prevar. A zato
nikar n e spreglej, da je tudi zvrhan kreposti. Mnogi hodijo
za visokimi vzori in povsod je življenje
polno junaških dejanj.
Bodi, kar si.
Bodi svoj. In nikar ne igraj ljubezni.
Pa tudi ne preziraj je čeprav si razočaran in ogorčen
zakaj ljubezen je večna, kakor je večna tudi trava. Spokojno
sprejmi izkušnje let, drugo za drugo skladno odlagaj stvari iz mladosti.
Neguj duhovno moč, da te bo obvarovala nenadne nesreče. In
ne spravljaj v žalost samega sebe z izmišljotinami. Mnogi
strahovi se rodijo iz utrujenosti in osamljenosti.
Vzdržuj zdravo disciplino, a vedno bodi
do sebe blag.
Otrok vesolja si,
nič manj, kot so to drevesa in
zvezde. Pravico imaš biti tu. In če to veš ali nevse v vesolju poteka natančno tako, kot je prav. Bodi torej
v miru z Bogom, vseeno, kako si ga predstavljaš. In ne glede
na to, kakšno je tvoje delo in kakšne težnje v bučnem
vrvenju življenja, ohrani mir v duši. Kljub vsej
nesnagi in žalosti, kljub vsem izničenim
sanjam, je svet vendarle
čudovit.

Občasnik Oljka brezplačno prejmejo
gospodinjstva v Mestni občini Koper,
številka 4/18, november 2018

Valter
Krmac
Drage volivke, dragi volivci,

Care elettrici, cari elettori,

letošnje lokalne volitve niso običajne županske volitve.
Letošnje volitve so odločitev, ali bomo stopili na pot
demokracije kot najvišje stopnje družbene ureditve, ki
daje pravico do dela, svobode govora, razmišljanja in
spoštuje pravo.

le elezioni amministrative di quest’anno non sono consuete elezioni per il sindaco. Le elezioni di quest’anno
sono la decisione se vogliamo intraprendere la strada
della democrazia, quale più alto livello dell’ordinamento
sociale, che porge il diritto al lavoro, la libertà di parola,
di pensiero e di rispetto della giustizia.

Kot kandidat za župana obljubim, da bom spoštoval besedo demokracija od črke d do črke a, ker se nočem vračati v neke čase, ki smo jih pustili na smetišču zgodovine.
Želim demokratično vodeno občino, kjer so pomembne
ideje in ne, čigav si. Želim si občino, kjer so občani enakovredni. Želim si občino nasmejanih ljudi!
Na teh volitvah ni pomembno, kdo bo več obljubil. Te
volitve so pomembne, da z vašim glasom ohranimo tisto,
za kar so mnogi dali življenje, za demokracijo.
Vaš glas, ki ga boste namenili meni, je glas za jutrišnji dan.
Lepoto in potencial tega prostora bomo po demokratičnih
načelih ohranili in razvijali v ponos vseh naših otrok!

Valter Krmac

Quale candidato sindaco prometto che rispetterò il termine democrazia dalla lettera D alla lettera A, poiché
non voglio ritornare a quei tempi, che abbiamo lasciato
nell’immondezzaio della storia.
Desidero un Comune guidato democraticamente dove
è importante l’idea e non a chi appartieni. Desidero un
Comune nel quale i cittadini sono uguali tra di loro. Desidero un Comune di persone sorridenti!
In queste elezioni non è importante chi promette di più.
Queste elezioni sono importanti per mantenere con il
vostro voto la democrazia, per la quale molti hanno dato
la loro vita.
Il vostro voto di preferenza nei miei confronti è il voto
per il domani. Con i principi democratici conserveremo
e svilupperemo la bellezza e il potenziale del nostro territorio per essere l’orgoglio di tutti i nostri bambini!

Odgovorna izbira. Scelta responsabile.

