Koper
Capodistria

»Oljka se na letošnje lokalne volitve podaja v vseh štirih občinah slovenske Istre. S tem tudi dejansko postajamo regijska stranka, ki si bo prizadevala za trajnostni in skladen razvoj celotne regije. Oljka bo v vseh štirih občinah nastopila
s svojimi kandidati za župane in občinske svete ter krajevne skupnosti. Vsi kandidati prihajajo iz množice. Vsi so del
družbe, v kateri živimo. Poznajo in vsakodnevno preživljajo njene težave in izzive. Prepričani smo, da so prav oni tisti,
ki razumejo, kaj občani res potrebujemo, saj so del tega vsakdana. Zato so tudi tisti, ki bodo znali vpeljati prave in
pravične rešitve. Družbo, občino, sestavljamo ljudje, ki imamo pravico in dolžnost, da sami storimo korak naprej, za
boljše življenje vseh nas in za razvoj slovenske Istre. Glas za Oljko je glas za Istro!«
VALTER KRMAC, predsednik
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Kolja štemberger za župana Mestne Občine Koper
VALTER KRMAC, predsednik Oljke

Koper je zelo pomembno mesto, tako v luči istrske regije, ki
bo slej kot prej nastala, v kakršnikoli obliki že bo, kot v pogledu
sedanjosti, ko rabimo ponovno uveljavitev mesta in podeželja.
V Oljki smo se prav z namenom, da Kopru in vsem njegovim
prebivalcem povrnemo veljavo, nove možnosti za razvoj in za
boljšo prihodnost vseh nas in novih generacij, odločili, da za
župana predlagamo kandidata, ki bo to lahko uresničil.

opore s strani organov ali ustanov, ki bi jim jo bile dolžne ponuditi. Kolja je tudi dober delavec. Opravlja zahteven poklic v
zasebnem sektorju logistike, ki je za Koper trenutno med najpomembnejšimi. Zato pozna težave okolja, ki realnemu gospodarstvu ne omogoča primernih možnosti za vlaganje in razvoj ter s
tem ustvarjanjem novih delovnih mest.

Valter Krmac:
»Pri zbiranju in odločanju o kandidatih za župana Mestne občine Koper
nismo zbirali med visoko zvenečimi imeni, ki so samo medijsko prepoznavni,
ali so s politično ali kakšno drugačno pomočjo zasedali visoke položaje.
Odločili smo se za Koljo Štembergerja. Kolja je eden izmed nas, nekateri bi
rekli »povprečni občan«. »Povprečni občani« so naši heroji, naše bogastvo,
filozofi sedanjega časa in strokovnjaki preživljanja.«
Pri zbiranju in odločanju o kandidatih za župana Mestne občine
Koper nismo zbirali med visoko zvenečimi imeni, ki so samo
medijsko prepoznavni, ali so s politično ali kakšno drugačno
pomočjo zasedali visoke položaje. Odločili smo se za Koljo Štembergerja. Kolja je eden izmed nas, nekateri bi rekli »povprečni
občan«. Mi nanj in na vse druge občanke in občane pa gledamo
drugače. »Povprečni občani« so naši heroji, naše bogastvo, filozofi sedanjega časa in strokovnjaki preživljanja. Že pri pripravi
volilnega programa smo največ koristnih nasvetov, predlogov in
rešitve za številne težave, ki nas pestijo, prejeli prav od občanov.
Tako tudi razumemo upravljanje mesta. Kot upravljanje, kot
način servisiranja občanov in širše družbe. In ne prilaščanje ali
kot sredstvo izživljanja na drugače misleče.

Kolja je tudi človek, ki kot večina izmed nas, ki je del množice, v
javnosti hodi s pokončno držo. Vsakodnevno se tudi on srečuje
z vsemi težavami in izzivi, ki jih lokalna politika in gospodarska
situacija narekujejo vsem nam, ki nanje lahko samo gledamo, ne
da bi imeli možnosti ukrepanja ali da bi kaj spremenili na boljše.
Škarje in platno imajo praviloma prav tisti, ki takšno ali drugačno
oblast že imajo v rokah in so stkali sisteme vpliva in nadzora,
od katerih se lahko le težko iztrgamo. Prav ti se danes borijo za
županski stolček. Navidezno uspešni in ambiciozni posamezniki,
ki ciljajo na funkcije in ne na to, za kar naj bi se potegovali: za
upravljanje skupnega in ustvarjanje okolja, ki bo za vse nas
dostojno in uspešno.

Valter Krmac:
»Naši občani ne bodo živeli od navideznega življenja na visoki nogi, ki
je rezervirano samo za nekatere. To, kar so nam do zdaj ponujali, se je
izkazalo kot nekakšna prevara ali privid. Mestno občino Koper mora
voditi človek, ki je tak kot večina. Ki je skromen, pošten, navajen trdega in
transparentnega dela.«

Zato smo se odločili, da v županski tekmi podpremo Koljo, ki je
človek iz množice, ki dobro pozna vse nianse življenja v Kopru.
Kot rojeni Koprčan, ki je vrsto let preživel v koprskem primestju, nato v podeželju, dobro pozna večino težav na področju
prometa, javne infrastrukture, komunalnega opremljanja, družbenih dejavnosti, neskladnega razvoja med mestom in podeželjem. Kot oče dveh mladih otrok, ki ima kot prve sosede taščo in
tasta, dobro pozna tako problematike, ki pestijo področja otrok
in mladine ter šolske in predšolske vzgoje, kot težave starejših,
ki se s svojimi pokojninami težko preživljajo in nimajo primerne

Menim, da občine ne more voditi oseba, ki menjava luksuzne
avtomobile najvišjega cenovnega razreda kot nogavice, ali ima
na računih stotine tisoč evrov. Nekdo, ki ima več tisoč ali deset
tisoč evrov mesečnih prihodkov in je navajen živeti na visoki nogi,
ni zmožen razumeti potreb večine ljudi, naših občanov, katerim
nič ne pomeni patinirana promenada ali 500 metrska stolpnica,
ko še za preživetje nimajo.

Glas ZA Oljko!

Ravno globoka kriza, v katero se še vedno spuščamo, nam narekuje tempo in način delovanja. In ta ni v razkazovanju luksuza ali
moči, temveč v skromnosti, racionalnosti in preudarnosti. Naši
občani ne bodo živeli od navideznega življenja na visoki nogi, ki
je rezervirano samo za nekatere. To, kar so nam do zdaj ponujali, se je izkazalo kot nekakšna prevara ali privid. Mestno občino
Koper mora voditi človek, ki je tak kot večina. Ki je skromen,
pošten, navajen trdega in transparentnega dela.
Kolja je pravi človek, ki takšno delo lahko opravi za naše skupno
dobro. Vsa občinska proračunska sredstva, ki se danes v veliki
meri razmetavajo, rabijo dobrega gospodarja. Takšnega, kot je
Kolja oz. večina izmed nas. Zaupanje v Koljo je zaupanje, ki ga
imamo med nami ljudje, ki v težkih trenutkih vedno stopimo
skupaj, ne glede na posledice.
Prepričan sem, da je Kolja oseba, ki bo kot župan znal pravilno
upravljati milijonska proračunska sredstva, ne da bi predlagal
nepotrebne megalomanske načrte in neprestano najemal posojila in lizinge, ki bi se namenili neproduktivnim naložbam, ki ne
ustvarjajo ne delovnih mest, ne drugih ugodnosti za občane.

To pa je ravno tisto, kar najbolj potrebujemo: razvito okolje, ki
bo nudilo priložnosti za razvoj gospodarstva in novih delovnih
mest, ne pa velike stolpnice in neskončne promenade. Rabimo
pogoje za delo in kakovostno preživljanje časa v svoji občini.
Rabimo kakovostno in dostopno predšolsko in šolsko vzgojo,
dobro razvito univerzo, ki bo izobraževala kadre, ki bodo
razvijali inovacije, ki bodo svetovno konkurenčne. Rabimo
občinsko upravo, ki bo partnerica in podpornica društev, skupin
posameznikov in drugih organizacij, ki bodo ustvarjale programe,
s katerimi bomo privabili turiste in kakovostno preživljali prosti
čas. Rabimo dobro razvito cestno in drugo javno komunalno
infrastrukturo povsod po mestu. Tudi v zaledju, ki je danes v
veliki meri odrezano od teh osnovnih civilizacijskih dosežkov.
Dobro razvito zaledje pomeni dobre pogoje za razvoj življenja,
kmetijstva ali podjetništva v njem.
To so glavne težave nas občanov in sem prepričan, da jih lahko
rešijo župan in občinska uprava, ki bosta naša prava predstavnika
in gospodarna upravljavca skupnega premoženja. Kolja je tista
oseba, ki glavne težave, kot tudi rešitve nanje, pozna. Zato ga
predlagamo in tudi podpiramo kot župana Mestne občine Koper.

Valter Krmac:
»Kolja je pravi človek, ki takšno delo lahko opravi za naše skupno
dobro. Vsa občinska proračunska sredstva, ki se danes v veliki
meri razmetavajo, rabijo dobrega gospodarja. Takšnega, kot je
Kolja oz. večina izmed nas. Zaupanje v Koljo je zaupanje, ki ga
imamo med nami ljudje, ki v težkih trenutkih vedno stopimo
skupaj, ne glede na posledice.«
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Intervju: KOLJA ŠTEMBERGER, kandidat za župana Mestne občine Koper

Že takoj na začetku se bom vprašal, zakaj tak skrajen korak, zakaj odločitev za kandidaturo za
župana Mestne občine Koper?
Odločitev o kandidaturi za župana Mestne občine Koper je bila
pogumna, a hkrati preudarna. Rojen sem v Kopru in poznam
njegovo realnost z različnih zornih kotov. Lahko bi rekli, da sem
»povprečen človek«, ki se je odločil postati glas ljudstva. Odločil
sem se, da bom za spremembe v lokalni politiki naredil korak
naprej in prišel iz množice.

Bil sem eden od tistih, ki z zaskrbljenostjo spremljajo stanje
razvoja na številnih področjih, tako družbenih, kot gospodarskih
in socialnih. Čas je, da se politika vodi drugače, da se pozornost
posveti drugim prioritetam. V zadnjih nekaj letih je trenutna
oblast izpeljala več dobrih projektov, ampak se je očitno izpela,
saj že dolgo ni več nobenega napredka.

Kolja Štemberger:
»Lahko bi rekli, da sem »povprečen človek«, ki se je odločil postati glas ljudstva.
Odločil sem se, da bom za spremembe v lokalni politiki naredil korak naprej in
prišel iz množice. Bil sem eden od tistih, ki z zaskrbljenostjo spremljajo stanje
razvoja na številnih področjih, tako družbenih, kot gospodarskih in socialnih.«

Glas ZA Istro!

Kaj konkretno misliš s tem?
Tukaj bom zelo iskren. Nisem politik in verjetno to ne bom nikoli.
Zato grem na volitve z Oljko, ki ni tradicionalna stranka, temveč
sodobno gibanje, ki si vsa leta prizadeva za enakomeren in trajnostni razvoj slovenske Istre, ki bi bila vpeta v čezmejni prostor. Tako
bi ohranila, izkoristila ter razvila svoje značilnosti na kulturnem,
geografskem, družbenem, izobraževalnem, okoljskem in gospodarskem področju.

Kot človek iz množice točno vem, kaj je v našem mestu narobe
in kaj ljudje, naši občani, rabijo. Od rojstva sem živel v Prisojah,
nato kot podnajemnik v Žusterni. Zdaj smo si z družino uredili
stanovanje v Popetrah. Različne skupine ljudi dejansko vidijo, da
so prekomerna in neracionalna vlaganja v samo določene dele
mesta in programe porušila družbena ali mestna ravnovesja.

Kolja Štemberger:
»Na volitve grem z Oljko, ki ni tradicionalna stranka, temveč sodobno gibanje, ki si vsa leta prizadeva
za enakomeren in trajnostni razvoj slovenske Istre, ki bi bila vpeta v čezmejni prostor. Tako bi ohranila,
izkoristila ter razvila svoje značilnosti na kulturnem, geografskem, družbenem, izobraževalnem, okoljskem
in gospodarskem področju.«

Kaj pri tem bi lahko storila občinska uprava?
Prepričan sem, da veliko in tudi sam bom kot župan najprej
izpostavil ureditveni okvir za problematike vseh generacij naših
občanov in podpornega okolja, kjer bi se razvili tako gospodarstvo kot socialni in drugi družbeni programi. To so problemi, ki
jih spremljam vsak dan in od katerih se je trenutna občinska
oblast oddaljila: starejši, mladi, družine, gospodarstvo, društva
in druge organizacije. Občinska uprava lahko in bi morala storiti
znatno več na teh področjih. Starejšim se ne bi bilo potrebno
boriti za preživetje, če bi zagotovili ustrezne socialne programe
zanje.Zanje in hkrati za mlajše, ki težko vstopajo na trg dela, bi

občinska uprava lahko zagotovila programe, preko katerih bi
lahko starejši ohranili svoj položaj aktivnih državljanov-občanov
in nam prenesli bogate izkušnje. Mlajši pa bi lahko prišli do prvih
delovnih izkušenj in zaslužkov. To ni utopija. To lahko zagotovimo
s primernim vključevanjem posameznikov v javne programe, ki so
v občini še kako potrebni. Na te programe pa ne smemo gledati
v smislu stroškov, temveč v kontekstu pridobitve za celotno skupnost. Programi, ki jih bomo pripravili, bodo naravnani na ljudi
in na skupnost kot celoto. Ti pa bodo le del celostnega pogleda
na občino, ki potrebuje enakomeren razvoj na številnih drugih
področjih.

Kolja Štemberger:
»Starejšim se ne bi bilo potrebno boriti za preživetje, če bi zagotovili ustrezne
socialne programe zanje. Zanje in hkrati za mlajše, ki težko vstopajo na trg dela, bi
občinska uprava lahko zagotovila programe, preko katerih bi lahko starejši ohranili
svoj položaj aktivnih državljanov-občanov in nam prenesli bogate izkušnje.«

Na kaj misliš, na infrastrukturo, zaledje?
Tudi to. Ob tem je treba tudi priznati, da se številni projekti v
občini ne premaknejo tudi zaradi odnosa, ki ga ima država do
Mestne občine Koper in slovenske Istre nasploh. Pomanjkljivost
zdajšnje lokalne politike vidim prav v tem, da se v vseh teh letih
ni uveljavila do Ljubljane. Vrsta razvojnih zadev ne gre naprej
prav zaradi tega, ker čakamo na državo. To so predvsem državne
ceste, ki so nerazvite in odrežejo zaledje od mesta.
Kar pa zadeva politiko občinske uprave, je ta zaostala v razvoju
osnovnih infrastrukturnih pogojev, ki bi omogočili vsaj normalno
življenje. Ne govorim o nadstandardih, temveč o tem, da bi tudi
v zaledju zagotavljali osnovne storitve, od katerih je odvisno
življenje tamkajšnjih prebivalcev. Marsikatera cesta, tako
občinska kot državna, je v zelo slabem stanju. Nerazvite so avtobusne povezave. Ponekod vozi avtobus nekaj krat na dan.

Poleti, ko ni šole pa še redkeje. V zaledju praktično ni skoraj nič
prilagojene infrastrukture za gibalno ovirane osebe. Ni trgovin,
kjer bi lahko krajani prišli vsaj do osnovnih življenjskih potrebščin. Kar je morda nekomu v mestu samoumevno, so za druge
v zaledju samo sanje. Predstavljajte si starejšo osebo, ki nima
vozniškega izpita, ali živi sama v 25-kilometrov oddaljenem
kraju od najbližjih trgovin, lekarn, zdravnika... Družine, ki imajo v
zaledju otroke, imajo prav tako vrsto težav, predvsem zaradi tega,
ker starši večinoma delajo v mestu in morajo prevoziti kar nekaj
kilometrov na dan, da uskladijo šolske ali predšolske obveznosti
z delovnimi. Za vse to obstajajo rešitve in so dokaj enostavne.
Naloga vsake lokalne politike je, da jih zagotovi. Kot bodoči župan
se že danes zavezujem, da bom te drobne, a izredno pomembne
stvari, rešil v najkrajšem možnem roku.

Glas ZA Oljko!

Kolja Štemberger:
»Družine, ki imajo v zaledju otroke, imajo prav tako vrsto težav, predvsem zaradi tega, ker starši večinoma
delajo v mestu in morajo prevoziti kar nekaj kilometrov na dan, da uskladijo šolske ali predšolske obveznosti
z delovnimi.«

Torej vidiš veliko priložnosti v zaledju?
Vsekakor. Dal bi en primer: že vrsto let se srečujem z vinarji,
oljarji in drugimi kmetovalci na našem območju, ki vedo točno
povedati, s kakšnimi težavami se srečujejo na teh področjih.
Večino teh težav bi lahko rešili na način, da se lokalna skupnost s
svojim vplivom in sredstvi aktivneje vključi v razvojno politiko teh
področij. To počenjajo vse regije v svetu, ki blestijo v teh sektorjih,
torej ne rabimo izumljati tople vode. Ena od konkretnih rešitev
bi lahko bila ustanovitev kmetijskih zadrug, ki bi nabavile večje
kmetijske stroje in jih nato oddajale v najem lokalnim pridelovalcem, ki bi z najemom pokrili stroške delovanja in amortizacije.
Velik problem zaledja je neenoten razvoj. Zapeljite se danes po
podeželju in videli boste prelepo istrsko pokrajino. Posejana je z
lepimi, novimi hišami, ki barvito poživijo pokrajino.

Najdemo pa tudi stare kamnite hiše, ki imajo pergole in dvorišča.
Najdemo njive in gozdove. In vse to je ta nova Istra, kot jo
poznamo. Resnično bi se morali potruditi, da lahko turistom ali
obiskovalcem pokažemo, katere so značilnosti in lepote naših
krajev, kjer se prepletajo mlado in staro, zgodovina in sedanjost.
Kar pa je predpogoj za vse to, poudarjam, je ureditev osnovne
cestne in komunalne infrastrukture. Občina mora nemudoma
pristopiti k temu, da zagotovi tekočo vodo v vse hiše v občini,
saj je še kar nekaj območij v zaledju, kjer ti pogoji niso izpolnjeni.
Podobno je s komunalno infrastrukturo. V kolikor te ni mogoče
zagotoviti po klasični poti, bi se lahko uporabilo alternativne
rešitve, ki ne bi tako obremenile proračuna in so že uveljavljene
na območju EU in dajejo odlične rezultate.

Kolja Štemberger:
»Resnično bi se morali potruditi, da lahko turistom ali obiskovalcem pokažemo, katere so značilnosti in
lepote naših krajev, kjer se prepletajo mlado in staro, zgodovina in sedanjost.«

Potrebne so torej investicije, ampak vemo, da je brezposelnost v občini velika in gospodarstvo
ne cveti...
Definitivno je za kakovosten javni servis, ki bi ga nudila občinska
uprava, potrebno dobro delujoče gospodarstvo, ki ponuja
možnosti za nove zaposlitve in tako prinaša nova sredstva v
mestno blagajno. Potrebno je najprej ugotoviti, kaj si na občinski
ravni sploh želimo. Prepričan sem, da ima Mestna občina Koper
še vedno dovolj zemljišč za prostorsko umestitev posebne večje
obrtne cone, kjer bi se lahko zagotovilo ugodne zagonske pogoje
za nova podjetja s pomočjo različnih vzvodov. Po zgledu naših
zahodnih sosedov bi lahko potencialne investitorje oprostili plačila

komunalnega prispevka, ali pa ponudili zemljišče po ugodnih ali
simboličnih cenah v dolgoročen najem. V začetni, zagonski fazi
lahko govorimo tudi o nekajletni oprostitvi plačila nadomestitve
za uporabo stavbnega zemljišča. bi morala podjetja zaposlovati
lokalno prebivalstvo. Površinsko gledano bi se to lahko v prvi fazi
izkazalo kot manjši priliv občinsko blagajno iz naslova NUSZ,
vendar bi se ta sredstva kasneje vrnila v obliki davčnih prilivov.
Rešitev za razvoj gospodarstva in novih delovnih mest je še veliko
in jih bomo natančneje predstavili v času volilne kampanje.

Kolja Štemberger:
»Definitivno je za kakovosten javni servis, ki
bi ga nudila občinska uprava, potrebno dobro
delujoče gospodarstvo, ki ponuja možnosti za
nove zaposlitve in tako prinaša nova sredstva v
mestno blagajno.«

Glas ZA Istro!

Med imeni županskih kandidatov, ki so do zdaj najavili nastop na volitvah, nekako izstopaš kot tisti,
ki edini nima takšne ali drugačne preteklosti oz. zaledja.
Če pogledava realno, občino tvorijo ljudje, ki v njej živijo. Nihče
ni boljši ali slabši od drugega, ne glede na spol, raso, veroizpoved. V Sloveniji nas je - mogoče pretiravam - večina populacije tako imenovanih »normalnih ljudi«, ki ne izstopamo po nekih
posebnih materialnih standardih, kamor vključujem tudi sebe.
Težave, s katerimi se soočamo taki, ki imamo otroke, so različne.
Plačujemo vrtce, ki so v naši občini med najdražjimi v Sloveniji,
osnovne šole, ki naj bi bile brezplačne, kar v resnici niso. Odplačujemo stanovanjske kredite. Skratka, to so težave, s katerimi se
danes večina ljudi srečuje in jih tisti na vrhu družbene lestvice ne
poznajo. Posebej bi izpostavil težave tistih, ki živijo z minimalno
zajamčeno plačo in so po mojem mnenju najbolj občudovanja

vredni, saj so pravi čarodeji, da lahko preživijo. Ti ljudje lahko
hodijo po svetu z najbolj pokončno držo. Preživljajo sebe in po
možnosti še vzgojijo otroke in jih pripeljejo do tega, da zaključijo
šolanje ali študij. Meni predstavljajo enega izmed delov družbe,
na katerega smo lahko zelo ponosni. Stanje pri starejši populaciji
je podobno. Mnogi, tudi v svoji družini imam takšne, preživijo z
nekaj sto evri pokojnine mesečno. Zelo težko je, ko si v situaciji,
da jim ne moreš pomagati, saj se sami prebijamo iz meseca v
mesec. Celo življenje so delali, da so državo pripeljali do tega, da
smo danes vsi mi tukaj in živimo v demokraciji, država pa jim ni
sposobna zagotoviti dostojnega preživetja, občina pa ob tem ne
pripomore.

Problemi v občini so torej tudi problemi države?
Vsekakor. Ampak kot lokalna skupnost lahko pri tem dosti naredimo. Moramo samo pogledati resnici v oči in videti, da imamo
tudi v naši občini probleme, pred katerimi si oblast zatiska oči.
Hkrati pa bi lahko kot regija, za kar se Oljka zavzema, imeli veliko
več možnosti sistemskega reševanja tako gospodarstva, kot na
drugi strani socialnih tegob. Istra je lahko kot regija močna,
samozadostna. Govorim o regiji v čezmejnem prostoru, torej
med Slovenijo, Hrvaško in Italijo. Naše oljke so iste, naša zemlja
tudi, vsi »šrajamo« isti jezik, mešanico slovenskega, italijanskega
in hrvaškega jezika. Narečje, ki je vsem skupno. Istra je bila vedno
multikulturna in bi jo lahko izrabili v skupno dobro ter postavili
svetovno konkurenčno regijo. Ustvarjanje regij spodbuja tudi
Evropa, zato menim, da se z vztrajanjem s centralno politiko,
vodeno iz Ljubljane, problemi ne bodo zmanjšali, temveč bodo
vedno večji. Potreb, ki jih imajo Mestna občina Koper, Občina
v konstituiranju Ankaran ter Občini Izola in Piran, Ljubljana ne
pozna. Konec koncev, jih ti problemi niti ne zanimajo.
Poglejte primer predora Markovec. Zaključili smo z gradnjo
predora, vmesna trasa hitre ceste do Belvederja je zaključena,
potrebna so še gradbena dela, ki bodo povezala izhod predora

z avtocesto, medtem pa že prihajajo na plano »mega variante«
novih projektov z viadukti, predori, ki bi se na novo vključili v
traso ali jo celo povsem spremenili. Ob tem, da se dela od Belvederja dalje proti Sečovljam niso niti začela. Državna politika, kot
vidimo, ne samo, da nima dolgoročne vizije razvoja naše regije,
ampak nima niti vizije o tem, kaj se bo počelo jutri. Postranska
škoda, ki jo ob tem utrpi lokalno prebivalstvo pa ne zanima nobenega.
Oljka je dala predlog za ukinitev uporabe vinjet na območju
slovenske Istre, saj vinjeta povzroča številne težave v prometu,
okolju samem in varnosti nasplošno. Vse, kar smo prejeli iz
Ljubljane, so dolgi odgovori o tem, kako je uporaba vinjet
smiselna in upravičena. Čeprav se je večina tranzitnega potniškega, in deloma tudi tovornega, prometa z uvedbo vinjete preusmerila v zaledje in se uničujejo ceste, za katere mora plačati
lokalna skupnost oz. mi. To so grozljive prometne situacije, na
katere se državna politika požvižga... Ste se kdaj zapeljali v poletni
sezoni med vikendom po obalni cesti od Kopra do Sečovelj ali pa
čez Šmarje v dolino Dragonje? (smeh)

Če te prav razumem, je del težav v tem, da jih ne moremo reševati sami, ampak se vedno pojavi nekdo
od zunaj?
Da. Tudi zato moramo volivci vedeti, koga volijo in kdo stoji v
ozadju. Državna politika, ki jo tvorijo tradicionalne stranke, je
bila za Slovenijo in zlasti za slovensko Istro pogubna. Imeli smo
vrsto ministrov ali poslancev, ki so bili izvoljeni pri nas, za nas
pa so naredili bore malo, ko so prišli v parlament ali vlado. Sam
ne bi krivil posameznikov, temveč način delovanja naše politike.
Stranke kot so SD, DeSUS, PS, SDS, NSi, Zares, SMC, so stranke,
ki delujejo hierarhično in interesno. Njih večinoma niso ali ne
zanimajo ljudje ali kraji oz. družba, v kateri živimo, temveč strankarske usmeritve. Zato je Oljka prava stranka, ki predstavlja ljudi.
Je sodobno gibanje, ki pozna težave istrskega ozemlja in pripravlja konkretne rešitve za razvoj naše družbe in našega prostora.

V Istri se moramo enako misleči združiti in opustiti ničkolikokrat
porušena pričakovanja od »velikih« strank, ki so probleme z leti
samo večale. Poglejte samo aktualen primer Kopra. Stranke
s tradicionalno strukturo, ki slavi centralizem iz Ljubljane, se
neprestano kregajo in izvajajo najmanj čudne kadrovske ali
drugačne korake. Ne ukvarjajo se s težavami ljudi, temveč z internimi problemi in s tem, kdo bo sedel na kakšnem stolčku, ali na
katerem mestu volilne liste bo. To je zame preteklost in apeliram
na vse Koprčane, da se odločijo za ljudi, ki jih poznajo, ki so do
njih dostopni in neodvisni od raznih tet ali stricev iz ozadja. To je
nekaj, kar lahko v svojem in imenu Oljke zagotovim vsem Koprčanom.

Kaj sporočaš volivcem, občanom Mestne občine Koper?
Dal bom vse od sebe, da bomo vsi v naši občini živeli boljše, tako starejši kot mlajši. Naredil bom vse, kar bo možno za pridobitev novih
delovnih mest in za razvoj tako podeželja kot samega mestnega jedra. Kot župan se zavezujem, da bom z ljudmi delal za ljudi.

Glas ZA Oljko!

3

Vizija razvoja Mestne Občine Koper

Koprski Lokalni odbor Oljke ima za sabo že dva uspešna mandata
v koprskem mestnem svetu in v številnih krajevnih skupnostih po
širšem območju Mestne občine Koper.
Na podlagi izkušenj, ki smo jih v tem času pridobili znotraj
formalnih organov soupravljanja lokalne skupnosti, predvsem pa
v stiku z ljudmi na terenu, ki predstavljajo samo jedro vseh naših
dejavnosti, vstopamo v letošnje lokalne volitve z jasno oblikovano vizijo skupne družbe, ki temelji na štirih medsebojno povezanih in prepletenih stebrih. To so temeljni stebri, na katerih bo
slonel celoten razvoj Mestne občine Koper.
Štirje stebri so med seboj soodvisni in vsi enako pomembni.
Uresničitev vsakega izmed njih je odvisna od vzporedne uresničitve drugih treh. Vsi so enako pomembni, predvsem je naš
pogled usmerjen v to, da so uresničljivi s sredstvi in viri, ki so
že danes na razpolago. Koper vidimo kot kompleksen sistem, ki
ga sestavljajo občani, okolje, gospodarstvo, znanost in izobraževanje, kultura, zgodovinsko izročilo in drugi dejavniki, ki od
nas terjajo visoko stopnjo spoštovanja in zavezanost k temu, da
bomo zagotovili možnosti za uspešen razvoj vseh.

OKOLJE UGODNO ZA
RAZVOJ GOSPODARSTVA
IN DELOVNIH MEST

OBČINSKA UPRAVA
ODLIČEN PONUDNIK
JAVNIH STORITEV

KAKOVOSTNO
ŽIVLJENJE V
OBČINI

UREJENA JAVNA IN
KOMUNALNA
INFRASTRUKTURA
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USTVARITI OKOLJE, KI BO UGODNO ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA IN PREDVSEM NOVIH DELOVNIH MEST
Ugotavljamo, da so gospodarski kazalci v regiji sorazmerno slabi
in ne kažejo pomembnejših trendov izboljšav v bližnji prihodnosti. Stanje v Kopru sledi tem trendom. Brezposelnost je še
vedno zelo visoka in vztrajno raste. V maju leta 2010 je bila
stopnja registrirane brezposelnosti v koprski občini 7,1 %, maja
letos pa že 11,9 %. Mestna občina Koper ima toliko naravnih
danosti in optimalno geostrateško lego, preko katere lahko
ustvarimo blagovni koridorij do celotne srednje Evrope, zato je
na dlani, da je marsikaj z okoljem, ki ga ponujamo gospodarskim
subjektom, narobe. Če že kje, bi se gospodarska aktivnost morala
povečati prav v Kopru, kjer se to nikakor ne zgodi, kljub temu, da
je kriza v številnih tujih državah in slovenskih regijah že mimo.

Razvito gospodarstvo je temelj za razvoj družbene blaginje, saj so
prav dobro delujoči gospodarski subjekti (industrija, podjetniki,
obrtniki) tisti, ki ustvarjajo nova delovna mesta in omogočajo
večje prilive davkov ter prispevkov v javno blagajno. Zavedamo
se, da so pogoji za uspešno gospodarsko pobudo zelo težki. Po
eni strani iz razlogov, na katere kot lokalna skupnost ne moremo
neposredno vplivati (birokratizacija, zapletena in nejasna zakonodaja, pravna varnost, plačilna nedisciplina, itd.). Po drugi
strani pa iz razlogov, na katere lahko in tudi bomo vplivali.
V koprskem odboru Oljke menimo, da bi lahko občinska uprava
storila več na področju zagotavljanja primernih pogojev za razvoj
gospodarskega okolja. Oljka bo zato na tem področju storila
več, zlasti z ukrepi, ki jih naštevamo v nadaljevanju in jih bomo
uresničili v primeru zmage na volitvah. S temi ukrepi ciljamo na
postopno zmanjšanje brezposelnosti v občini Koper za 2 do 3
odstotne točke na letni ravni:

Glas ZA Istro!

Namenili bomo do 20 % celotnega občinskega proračuna različnim programom razvoja gospodarstva in novih delovnih mest
(povečanje sredstev za zagon dejavnosti, sredstva za mlade podjetnike, podpora inovativnim dejavnostim, ustanovitev občinskega
podjetniškega sklada, …). Vsa v te namene dodeljena proračunska sredstva bodo javno prikazana, prav tako bo javno in sprotno spremljanje oz. evalvacija posameznih projektov.
Uvedli bomo nekajletni moratorij na plačilo obveznosti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) za vsa
domača ali tuja podjetja, ki bodo zaposlovala na novo ali investirala na območje Mestne občine Koper. S tem želimo spodbuditi
podjetja k temu, da delujejo in vlagajo na območju Kopra, kjer bo gospodarstvu prijazno okolje.
Okrepili bomo sodelovanje z Luko Koper in, v dogovoru s pristojnim ministrstvom, ustvarili konkretne priložnosti za opravljanje
visokotehnoloških dejavnosti v davčno ugodnejšem okolju, znotraj območja ekonomske cone. V okviru koprskega pristanišča bomo, v
skladu z evropskimi predpisi, spodbudili ureditev večjih površin, ki bi bile namenjene izvajanju izvoznih, visoko tehnoloških dejavnosti.
Z ustanovitvijo posebnih infrastrukturnih pogojev, ki bi zagotavljali tudi posebne davčne ugodnosti, bi lahko na našem območju ustanovili svetovno razpoznavno lokacijo, kjer bi se izvažali proizvodi ali storitve z zelo visoko dodano vrednostjo v vse države sveta. Zelo
pomembno je, da se s pomočjo take cone zagotavljajo nova delovna mesta, pristanišče pa bi pridobilo še večjo mednarodno veljavo.
Zato si bomo prizadevali za ustanovitev tehnološkega parka in centra za inovacije, po vzoru Silicijeve doline, ki je svetovno
razpoznavna kot okolje, ki spodbuja znanost, inovacije in razvoj. Gre za posebno poslovno – inovacijsko okolje, ki bi bilo primerno za
ustvarjanje delovnih mest za mlade takoj po študiju. S tem bi konkretno zmanjšali stopnjo brezposelnosti mladih diplomantov in pritisk
mladih na trg dela nasploh, hkrati pritegnili domači ali tuji kapital, ki podpira razvoj inovacij.

Matjaž Funčič:
»Prizadevali se bomo za ustanovitev tehnološkega parka in centra za inovacije, po
vzoru Silicijeve doline, ki je svetovno razpoznavna kot okolje, ki spodbuja znanost,
inovacije in razvoj. Gre za posebno poslovno – inovacijsko okolje, ki bi bilo primerno
za ustvarjanje delovnih mest za mlade takoj po študiju.«

Umestili bomo poslovno – obrtne cone v koprsko zaledje, na območja, kjer bodo spoštovana vsa okoljska in krajinska pričakovanja ter bo hkrati zadoščeno zahtevam po skladnem razvoju podeželja. S tem bi spodbudili podjetja, obrtnike in druge podjetnike, ki
danes delujejo na domu, da se preselijo v cone ter s tem zaživijo v okviru teh. Spodbudili in subvencionirali bomo odprtje vaških trgovin
v teh conah in na vseh tistih območjih, ki so preveč oddaljena od mestnega jedra. S tem bomo omogočili tudi prebivalcem v zaledju
lahek dostop do živil in drugih nujnejših dobrin, kar se marsikje izkaže kot velika težava. S temi dislociranimi conami bi pripomogli k
temu, da se dnevne migracije ljudi v »trgovski« Koper zmanjšajo, kar je lahko tudi prispevek k čistejšemu okolju (manj onesnaževanja
avtomobilov) ali privarčevanemu času občanov.
S finančno, svetovalno in organizacijsko podporo bomo spodbudili razvoj kmetijskih dejavnosti, oljarstva, vinogradništva in
drugih regijsko značilnih kultur ter tistih pridelkov, ki imajo velik potencial uspeha v našem prostoru. Razvoj in vlaganje v kmetijstvo
sta nujna tudi zaradi zasledovanja cilja samozadostne občine, kjer bomo »pojedli, kar pridelamo«. Razvoj teh dejavnosti bodo pospremljala tudi vlaganja v promocijo turizma v mestu in podeželju, z jasno izdelanimi strategijami in pristopi, ki bodo obravnavali občino
kot povezano celoto. S tem želimo razviti turizem, ki bo vezan na naše tradicionalne dejavnosti.

Valter Kodarin:
»S finančno, svetovalno in organizacijsko podporo bomo spodbudili razvoj kmetijskih
dejavnosti, oljarstva, vinogradništva in drugih regijsko značilnih kultur ter tistih
pridelkov, ki imajo velik potencial uspeha v našem prostoru. Razvoj in vlaganje v
kmetijstvo sta nujna tudi zaradi zasledovanja cilja samozadostne občine, kjer bomo
»pojedli, kar pridelamo«.

Občina ima še veliko neobdelane in neizkoriščene kmetijske zemlje, ki bi jo bilo smiselno obdelovati. To bi lahko dosegli na način,
da bi občina preko javnih del (torej novimi zaposlitvami) obdelovala zemljo ter pridelala kmetijske pridelke, ki bi jih vrtci in šole kupovali za lastne potrebe. S tem bi pridelovali in porabljali kakovostno hrano v lokalnem okolju, za lokalne ljudi, kar bi se odražalo v ceni,
hkrati bi dvigali ozaveščenost o pomembnosti zdrave prehrane z domačimi pridelki.

Glas ZA Oljko!

Andrej Medved:
»Občina ima še veliko neobdelane in neizkoriščene kmetijske zemlje, ki bi jo bilo
smiselno obdelovati. To bi lahko dosegli na način, da bi občina preko javnih del (torej
novimi zaposlitvami) obdelovala zemljo ter pridelala kmetijske pridelke, ki bi jih
vrtci in šole kupovali za lastne potrebe. S tem bi pridelovali in porabljali kakovostno
hrano v lokalnem okolju, za lokalne ljudi, kar bi se odražalo v ceni, hkrati bi dvigali
ozaveščenost o pomembnosti zdrave prehrane z domačimi pridelki.«

Občinska zemljišča, ki so primerna za gradnjo poslovnih objektov bomo oddajali za simbolično ceno 1 EUR, zato da pritegnemo
uspešna domača in tuja, predvsem pa podjetja, ki bodo zaposlovala na našem območju. S tem ukrepom ciljamo na pridobitev kapitala
in gospodarstva iz sosednje S. Italije, ki že danes išče primernejša in konkurenčnejša okolja v Evropi.

Vlado Milivojevič:
»Občinska zemljišča, ki so primerna za gradnjo poslovnih objektov bomo oddajali
za simbolično ceno 1 EUR, zato da pritegnemo uspešna domača in tuja, predvsem
pa podjetja, ki bodo zaposlovala na našem območju. S tem ukrepom ciljamo na
pridobitev kapitala in gospodarstva iz sosednje S. Italije, ki že danes išče primernejša
in konkurenčnejša okolja v Evropi.«

Pripravili in uresničili bomo celovit koncept Kopra kot mednarodnega trgovskega središča, kjer bodo ljudje iz sosednjih krajev,
regij in držav kupovali naše pridelke, zahajali v naša trgovska središča ter obiskali Koper oz. slovensko Istro kot turistično destinacijo.
To je priročna destinacija za promocijo našega zaledja, saj je zaradi bližine notranjosti Slovenije, Italije in Hrvaške dostopna v zelo
kratkem času.
Dodatno bomo stimulirali ribiško dejavnost, s konkretnimi subvencijami in
projekti. Zavzeli se bomo za ohranjanje naše ribiške tradicije, za ustanovitev ribiškega muzeja slovenske Istre, za vzpostavitev ribiške borze in zato, da se spodbudi
potrošnja ulova lokalnih ribičev in širijo principi zdrave mediteranske prehrane.
Na najvišjih političnih ravneh bomo zahtevali rešitev za delovanje naših ribičev, ki
bodo imeli pravico do ulova v celotnem akvatoriju Severnega Jadrana, od Italije
do Hrvaške, saj gre za skupni prostor. Tudi v ribištvu vidimo še veliko priložnosti za
ustvarjanje novih delovnih mest.
Ustanovili bomo poseben sklad, v katerem bomo zbrali in razdelili občinska proračunska sredstva, ki bodo namenjena subvencijam gospodarstvu. To področje želimo bistveno izboljšati, saj se bodo sredstva, ki se v ta namen trenutno zagotavljajo, znatno povečala. Sklad bo deloval na drugačen način, in sicer v obliki občinske naložbe v gospodarstvo. Sredstva bomo prvotno usmerjali k dobrim
projektom, ki bodo zagotavljala nova delovna mesta. Sklad za subvencioniranje gospodarstva bo namenjen tudi pomoči podjetjem v
krizi, ki bodo imela realno možnost okrevanja in bo sproti spremljal, kako se občinska sredstva vlagajo in kakšni so rezultati teh naložb.
K zmanjšanju brezposelnosti v občini bomo pristopili z uvedbo aktivne politike zaposlovanja, ki bo svoje programe dopolnjevala
z že obstoječimi na državni ravni. Mlajše in starejše občane bomo vključili v različna javna dela v občinski upravi ali pri podjetjih oz.
zavodih v občinski lasti.
Osredotočili se bomo na razvoj turizma, ki bo temeljil na naravnih,krajinskih in zgodovinskih danostih Kopra. Mestno jedro ne
rabi tujk, kot so neavtohtone palme ali promenade s tiskanim betonom. Mestno jedro ima tako veliko količino zgodovinskih znamenitosti, da lahko cel mestni turizem temelji na njih. Težava je v tem, da je velik del palač, cerkev, ulic, hiš in drugih objektov zanemarjenih ali uničenih. V prenovo zgodovinskega mestnega jedra bomo v naslednje mandatu vložili vsa sredstva, ki so potrebna za njegovo
temeljito obnovo. Lastnikom zanemarjenih nepremičnin v zasebni lasti bomo ponudili subvencije za njihovo prenovo. Koper poleg
palač je značilen po dimnikih, ki krasijo hiše v mestnem jedru, po več kot 20 vodnjakov, premore podzemne rove, več kot 20 cerkev in
ima še številne druge znamenitosti, ki nas lahko postavijo med svetovno najbolj prepoznavne turistične destinacije S. Jadrana. Turizem
ustvarja tudi boljše pogoje za razvoj gospodarstva na številnih področjih.

Glas ZA Istro!

Športno rekreativne dejavnosti predstavljajo eno izmed največjih tržnih priložnosti v svetu, saj so tesno povezane z zdravim
načinom življenja, h kateremu se sodobni človek vedno bolj vrača. V tem segmentu bomo zagotovili primerno infrastrukturo in druge
temelje za razvoj dejavnosti, ki bodo povečale število dnevnih turistov, kolesarjev, plavalcev, pohodnikov, jadralcev, motoristov in
številnih drugih. Hkrati pa v Kopru ciljamo na večje turistične segmente, organizirane v večje posamezne dogodke, kot so mednarodna
prvenstva, tečaji, šole.
Ci impegniamo nell’attuare una politica finalizzata ad un miglior uso dei fondi messi a disposizione dall'UE o da organi Statali.
Questi fondi rappresenteranno risorse aggiuntive al bilancio comunale e nuove possibilità di sviluppo economico. Dobbiamo, infatti,
sottolineare che tali fondi sono erogati perlopiù per progetti che assicurino lo sviluppo sociale, economico e ambientale su base sostenibile. Questi sono anche i punti cardinali del programma del nostro partito.
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OBČINSKA UPRAVA KOT DOBER SERVIS IN ODLIČEN PONUDNIK JAVNIH STORITEV OBČANOM
Ko bomo uredili okolje, prijazno do gospodarstva in s tem omogočili ustvarjanje novih delovnih mest, bo Mestna občina Koper
lahko občanom ponudila boljše, vsem dostopne javne storitve,
na vseh ravneh. Naš cilj in zaveza je zagotavljanje učinkovitega

in pravičnega razporejanja javnih sredstev, z namenom vzpostavitve novih in povečanja obstoječih programov ali storitev,
ki bodo izboljšali kakovost življenja celotni skupnosti. V primeru
zmage na volitvah bomo zagotovili:

Subvencionirane in poceni dostopne vrtce za otroke naših občanov, ne glede na njihov socialni položaj. Vrtci v Mestni občini Koper
so med najdražjimi v Sloveniji. Če ta dejavnik dodamo podatku, da je življenje v slovenski Istri oz. Kopru že po sebi med najdražjimi
v državi, je na dlani, da se destimulira rodnost in ustvarjanje mladih družin, hkrati pa se zmanjšujejo razpoložljiva sredstva, ki bi jih
mlade družine lahko namenile večanju kakovosti bivanja in prostemu času.
Sprejeli bomo načrt gradnje vrtcev in šol, povsod tam, kjer je to danes potrebno na območju Mestne občine Koper. Med temi so
izgradnja vrtca v Dekanih ter prenova in zaključek gradenj obstoječih šolskih in predšolskih kapacitet. Ena izmed prioritet bo zaključek
dolgoletne gradnje šole v Sv. Antonu. Zagotovili bomo znatno več sredstev za šolske in obšolske dejavnosti, ki jih danes pretežno
financirajo starši. To mora postati naložba javnih sredstev, iz katere si lahko obetamo bogato, raznoliko dopolnitev šolskih in obšolskih procesov, ki se bo z leti povrnila v obliki bogatega socialnega in kulturnega kapitala naših najmlajših, ki bodo nekoč soustvarjali
družbeno prihodnost.

Mirela Imamović:
»Zagotovili bomo subvencionirane in poceni dostopne vrtce za otroke naših občanov,
ne glede na njihov socialni položaj. Sprejeli bomo načrt gradnje vrtcev in šol,
povsod tam, kjer je to danes potrebno na območju Mestne občine Koper. Med temi
so izgradnja vrtca v Dekanih ter prenova in zaključek gradenj obstoječih šolskih in
predšolskih kapacitet.«

Vzpostavili bomo delujoče socialne sklade, ki bodo namenjeni vključitvi občanov v konkretne programe, preko katerih se bodo
lahko aktivirali in postali polnopravni del družbe. Oblikovali bomo socialne programe za vse starostne skupine občanov in vsakemu dali
možnost, da sodeluje pri razvoju občine. Poseben poudarek bomo dali programom za socialno ogrožene, trajno brezposelne, starejše
in osebe z zdravstvenimi oz. gibalnimi težavami.
Uresničili bomo načrte o občini, ki bo v celoti prijazna in dostopna za starejše in gibalno ovirane osebe. Občina bo postala povsem
prijazna do gibalno oviranih oseb, saj bomo njihovim potrebam prilagodili vse pločnike, stopnice in odpravili druge zunanje ovire.
Vse stavbe, ki sodijo v sistem javnih storitev (občinski uradi, zavodi, javna podjetja, idr.), bodo zadostile vsem tem potrebam in bomo
postali zgled za vse ostale občine v Sloveniji, hkrati bomo sprejeli take predpise, ki bodo tudi zasebnemu sektorju naložile obvezo po
odpravi arhitektonskih ovir za invalide.

Glas ZA Oljko!

Uvedli bomo jasen sistem brezplačne pravne pomoči za socialno ogrožene, ki bo zagotovljen na vseh sodnih ali upravnih stopnjah
in ne samo kot orodje pravne posvetovalne narave. Vzpostavili bomo profesionalno ambulanto za brezplačne preventivne zdravstvene
preglede za socialno ogrožene in osebe brez zdravstvenega zavarovanja. Hkrati bomo vzpostavili delujočo mrežo in sistem zdravstvene
oskrbe in preventive v bolj odročnih krajih, predvsem v zaledju.

Radenka Potočnik:
»Uvedli bomo jasen sistem brezplačne pravne pomoči za socialno ogrožene, ki bo
zagotovljen na vseh sodnih ali upravnih stopnjah in ne samo kot orodje pravne
posvetovalne narave. Vzpostavili bomo profesionalno ambulanto za brezplačne
preventivne zdravstvene preglede za socialno ogrožene in osebe brez zdravstvenega
zavarovanja.«

Rešili bomo problematiko mirujočega prometa in vzpostavili delujoče sisteme javnih prevoznih sredstev. To bomo rešili s tem, da
bomo zgradili nove garažne hiše na območju Markovca in mestnega jedra (pri stadionu) in uredili obstoječe na način, da bo dolgoročno zadoščeno potrebam po prostih parkirnih mestih. Pri tem je treba biti pozorni na omejenost okolja, v katerem gradimo, zato bo
potrebno graditi navpično, z optimalnim izkoriščanjem podzemnega prostora. Preoblikovali bomo vozne rede in trase avtobusov, ki
danes niso optimalne. Hkrati bomo uredili sodobno vozlišče kolesarskih stez na območju mesta, primestja in koprskega zaledja. Spodbudili bomo uporabo javnih in okolju prijaznih prevoznih sredstev, predvsem takih, ki delujejo na električni pogon.

Patrik Peroša:
»Rešili bomo problematiko mirujočega prometa in vzpostavili delujoče sisteme
javnih prevoznih sredstev. To bomo rešili s tem, da bomo zgradili nove garažne
hiše na območju Markovca in mestnega jedra (pri stadionu) in uredili obstoječe na
način, da bo dolgoročno zadoščeno potrebam po prostih parkirnih mestih.«

Spremenili bomo sistem zbiranja in ravnanja z gospodinjskimi odpadki, na način, da bomo našli dolgoročno in trajno rešitev za
deponiranje odpadkov. Ob tem bomo uvedli bolj pravičen sistem obračunavanja komunalnih storitev občanom, ki bodo plačevali na
podlagi dejansko pridelanih odpadkov v gospodinjstvih, kot je to urejeno na primer v Trstu. Postavili bomo ekološke otoke na vseh
območjih mesta in zaledja in s tem spodbudili ločevanje odpadkov pri izvoru. Obstoječe ekološke otoke bomo posodobili in dodatno
uredili.
Spodbudili bomo nastanek novih študijskih in izobraževalnih programov, ki so prilagojeni lokalnemu okolju, tako da bomo sodelovali z roko v roki z Univerzo na Primorskem in drugimi šolami, s konkretnimi medsebojnimi projekti. Inovacije so tiste, ki ženejo svet
naprej in povečujejo blaginjo v družbi. Štipendirali bomo mlade in vse tiste, ki bodo imeli inovativne ideje in rešitve. Preoblikovali bomo
občinski štipendijski sklad, ki bo razpolagal z višjimi sredstvi in bo finančno pomagal dijakom in študentom, ki so nadarjeni ali finančno
ogroženi. Študentom in dijakom bomo dali na razpolago tudi občinsko infrastrukturo, ki bi jo potrebovali za uresničitev šolskih ali
študijskih projektov. Finančno bomo spodbujali udeležbo koprskih dijakov in študentov na mednarodnih izobraževalnih tekmovanjih,
kjer bodo lahko nadgradili in se preizkusili v svojem znanju ter pridobili vrsto novih izkušenj.
Povečali bomo skrb do okolja in varnosti v občini s prenovo obstoječih redarskih služb, ki bodo postale servisne službe občanov,
tako v mestu kot v zaledju. Spodbujali bomo okoljske projekte in zahtevali spoštovanje najvišjih standardov opravljanja gospodarskih
dejavnosti, ki bodo spoštovale načela sobivanja z našimi občani.
Kulturi in razvoju kulturnih ter družbenih dejavnosti bomo ponudili boljše pogoje za delovanje. Bodisi s finančno ali infrastrukturno podporo, ki je danes nezadostna in neprimerna na več stopnjah. Znatno bomo povečali subvencije za sofinanciranje delovanja
društev ali skupin meščanov oz. občanov iz vseh območij Kopra. Med te štejemo čisto vse Koprčane, turistična, kulturna, športna in
vsa druga društva, ki delujejo na področju kmetijstva, sociale, prostovoljstvu, humanitarnosti in drugih družbenih dejavnosti. Podprli
bomo zlasti usmeritev v projekte, ki bodo ohranjali in razvijali koprsko zgodovinsko in kulturno identiteto, tako mestnega jedra kot
zaledja. To bo tudi postalo temelj turizma, ki se bo gradil na naših značilnostih in znamenitostih, ne pa na velikanskih stolpnicah.
Subvencije, dotacije ter sofinanciranje dejavnosti društev bomo povečali za vsaj 50 % že v prvem letu, saj si želimo, da ti subjekti in
posamezniki, ki v njih delujejo, postanejo aktiven partner pri oblikovanju naše družbe.

Glas ZA Istro!

Borut Žerjal:
»Znatno bomo povečali subvencije za sofinanciranje delovanja društev ali
skupin meščanov oz. občanov iz vseh območij Kopra. Med te štejemo čisto vse
Koprčane, turistična, kulturna, športna in vsa druga društva, ki delujejo na
področju kmetijstva, sociale, prostovoljstvu, humanitarnosti in drugih družbenih
dejavnosti.«

Avendo grande rispetto per i nostri cittadini di nazionalità italiana, che fanno parte di un importante realtà sociale, storica e
culturale, ci impegniamo a promuovere programmi specifici per l’occupazione dei cittadini Italiani nel settore pubblico comunale. Con
essi dobbiamo cercare di garantire livelli occupazionali stabili, tanto da poter offrire tutte le possibilità socioeconomiche per la salvaguardia e lo sviluppo dell’identita nazionale italiana.
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UREDILI BOMO VSO JAVNO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO V OBČINI
V 21. stoletju je težko sprejemljiva razprava o ureditvi osnovnih
pogojev po urejeni javni in komunalni infrastrukturi. Neurejenost na tem področju je v Kopru še danes zelo velika težava, ki
pesti mnoge občane, zlasti v zaledju. Urejene ceste, kanalizacija,
vodovodno omrežje, javna razsvetljava, so sam steber urejene
družbe.

Če občinska uprava ne more zagotoviti teh osnovnih dobrin
vsem svojim občanom, ni možno govoriti o civilizacijsko urejeni
občini. Urejena komunalna in vodovodna omrežja so tudi temelj
nastanka ali razvoja mikro gospodarstva, kmetijstva ali družinskih skupnosti. Zato se zavezujemo, da bomo v primeru zmage
na volitvah uredili naslednje prioritete:

Pripeljali bomo vodo do vseh občanov, brez nobenih izjem. Vode še danes nima nekaj vasi oz. zaselkov koprskega zaledja, kjer
bomo prioritetno uredili vodovodno omrežje in s smelostjo ter preudarnostjo preuredili zastarele dele vodovodnega omrežja ter zamenjali strupene in dotrajane salonitne cevi, ki ponekod povzročajo velike izgube pitne vode in so potencialno zdravju škodljive.

Edita Svraka:
»Pripeljali bomo vodo do vseh občanov, brez nobenih izjem. Vode še danes nima
nekaj vasi oz. zaselkov koprskega zaledja, kjer bomo prioritetno uredili vodovodno
omrežje.«

Zaključili bomo s komunalnim opremljanjem vseh, še tako majhnih vasi, zaselkov ali
drugih skupnosti, kjer je to pomanjkljivo. Več kot polovica hiš v teh krajih nima urejene
kanalizacije, kar je zelo pereča težava v občini. Že v prvem letu po prevzemu mandata
bomo ponudili ustrezne rešitve in akcijski plan za takojšnjo ureditev kanalizacije v vseh
krajih, kjer je še danes ni. To je osnovna potreba vsakega posameznika ali družino in
pri tem vprašanju ne bomo sprejemali kompromisov, čakali na zunanje razpise ali iskali
drugih izgovorov. Urejeno in celovito kanalizacijsko omrežje bo omogočilo višje higienske
standarde v občini in tudi bolj varno in zdravo pridelavo hrane oz. kmetijstvo nasploh.
Moramo se namreč zavedati osnovne okoljske dinamike, po kateri se v območjih, kjer
je kanalizacija neurejena, strupene in nevarne snovi lahko stekajo v naravo, pogosto v
kmetijsko obdelane površine. To pomeni, da imajo prosto pot tudi do pridelkov, ki jih
imamo na naših krožnikih, zato je ureditev kanalizacijskega omrežja absolutna prioriteta.

Glas ZA Oljko!

Uredili bomo ceste povsod tam, kjer jih danes ni ali so v zelo slabem stanju. V katastrofalnem stanju so predvsem ceste na podeželju, ki jih je potrebno v velikem delu preplastiti, razširiti in opremiti z javno razsvetljavo, ki bo prijazna do okolja. Poleg varnosti bo to
omogočilo boljšo mobilnost v zaledju. To bomo dosegli tudi z urejanjem pločnikov, kolesarskih stez in umestitvi varnostnih svetlobnih
znakov v primerih megle ali drugih vremenskih pojavov, ki zmanjšujejo vidljivost. Začeli bomo z osrednjimi cestnimi omrežji, nato pa
sistematično prešli na stranske ceste, vse z namenom, da zgradimo sodobno, varno in uporabno cestno infrastrukturo.

Boris Oražem:
»Že v prvem letu po prevzemu mandata bomo ponudili ustrezne rešitve in akcijski
plan za takojšnjo ureditev kanalizacije v vseh krajih, kjer je še danes ni. Urejeno in
celovito kanalizacijsko omrežje bo omogočilo višje higienske standarde v občini in
tudi bolj varno in zdravo pridelavo hrane oz. kmetijstvo nasploh.«

Prenovili bomo zanemarjene dele mestnega jedra, povsod tam, kjer ima občinska uprava lastniško
pravico do objektov ali infrastrukture. To so predvsem objekti, ki predstavljajo materialno kulturno dediščino Kopra, kot so: spomeniki, palače, stavbe, hiše, ulice, in drugi. S tem ciljamo na ureditev mestnega
jedra, ki bo kot bogato zgodovinsko središče magnet za turizem in turiste s celega sveta. Povečali bomo
sredstva, ki bodo na razpolago za prenovo in posodobitev zgradb ali zemljišč, ki so v zasebni lasti in s tem
spodbudili dejansko prenovo celotnega zgodovinskega mestnega jedra, ki je danes v dokaj slabem stanju.
Povečali bomo spodbude in subvencije za prenovo ometov zasebnih hiš, da bo cel Koper postal tudi estetsko
lep. Pripravili bomo tudi programe in rezervirali proračunska sredstva za odkup zapuščenih hiš in objektov
na podeželju. Z njihovo prenovo in preureditev bomo pridobili prostor za razvoj novega življenja in kulturne
vsebine na podeželju.

Vida Gračnar:
»Prenovili bomo zanemarjene dele mestnega
jedra, povsod tam, kjer ima občinska uprava
lastniško pravico do objektov ali infrastrukture.
To so predvsem objekti, ki predstavljajo
materialno kulturno dediščino Kopra, kot so:
spomeniki, palače, stavbe, hiše, ulice, in drugi.
S tem ciljamo na ureditev mestnega jedra, ki
bo kot bogato zgodovinsko središče magnet za
turizem in turiste s celega sveta.«

Molti progetti europei promuovono in particolar modo lo sviluppo di zone o regioni transfrontaliere.
In questo campo abbiamo dinanzi a noi molte possibilita di finanziamento di progetti infrastrutturali transfrontalieri. Tra essi vediamo buone possibilità per la realizzazione di progetti turistici, culturali e sociali.

Olivera Nigrović:
»Povečali bomo spodbude in
subvencije za prenovo ometov
zasebnih hiš, da bo cel Koper postal
tudi estetsko lep.«

Glas ZA Istro!
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ZAGOTOVILI BOMO POGOJE ZA KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE V OBČINI

Ko bomo ustvarili okolje, prijazno za razvoj obrti, podjetništva,
gospodarstva in kmetijstva, uredili temeljne infrastrukturne
pogoje v mestnem jedru, primestju in zaledju in občanom ponudili izvrsten javni servis, bodo odprta vrata za razvoj številnih
novih dejavnosti in naložb, ki bodo našim občanom predstavljale
višji standard življenja in preživljanja prostega časa. V primeru,
da bomo na letošnjih volitvah prevzeli vodenje občinske uprave,
bomo:
Uredili pogoje za razvoj novih športnih dejavnosti in izboljšali športno infrastrukturo, tako v mestu kot drugih delih občine.
Posebno pozornost bomo namenili razvoju športom in igram, ki so pristni prikaz in posebnost naše kulturne dediščine. S tem želimo
ohraniti značilnosti naših krajev in spodbuditi razvoj tradicionalnih iger, kot je pandolo ali druge športne oz. družabne igre (mora
kantada, briškola in druge).
Povečali število in kakovost javnih prireditev, s poudarkom na vključevanju vseh skupin občanov. Prireditve imajo namreč širok
pomen. Eden je v tem, da pritegnemo turiste, tudi domače ali dnevne turiste ter tuje, ki so za več dni nastanjeni v Kopru. Drugi namen
je, da lokalnemu prebivalstvu omogočimo preživljanje življenje v prostoru, ki bo bogat z vsebino. Spoštovali in podpirali bomo aktivnosti vseh društev ali skupin posameznikov, posebno pozornost pa bomo namenili prireditvam tematskega značaja, ki lahko Kopru in
razvoju kraja prinesejo dolgoročne pozitivne učinke na vseh ravneh.
Uredili bomo vso manjkajočo družabno infrastrukturo. S tem mislimo na ureditev prostorov za koncerte, delovanje društev,
nove dnevne centre za starejše občane, tudi na lokacijah izven mesta, povečali bomo informativne kotičke ter izboljšali utrip mesta in
zaledja. Uredili bomo tudi nove javne prostore za druženje, piknik površine, urejene sprehajalne in kolesarske poti v naravi in mestu
ter številne druge dodatne družbene površine.

Janka Klančar:
»Uredili bomo vso manjkajočo družabno infrastrukturo. S tem mislimo na ureditev
prostorov za koncerte, delovanje društev, nove dnevne centre za starejše občane,
tudi na lokacijah izven mesta, povečali bomo informativne kotičke ter izboljšali
utrip mesta in zaledja. Uredili bomo tudi nove javne prostore za druženje, piknik
površine, urejene sprehajalne in kolesarske poti v naravi in mestu ter številne druge
dodatne družbene površine.«
Spodbudili bomo kreativnost občanov na različnih področjih. Ustvarili bomo tako okolje, kjer bo vsak občan, ne glede na starost
ali socialno kategorijo, našel možnost za ustvarjanje v točno tistem kontekstu, ki je zanj najbolj primeren.
Otroška igra je raziskovanje sveta in njegove okolice. Otrok preko igre gradi svojo osebnost na socialni, psihološki in čustveni
ravni, hkrati pa razvija ustvarjalne sposobnosti in talente ter se nauči obvladovati fizične veščine. Zato bomo povečali število, vrsto ter
kakovost igral in zelenih površin za najmlajše na vseh območjih Kopra. Strategija bo temeljila na cilju: »Igrala v vsako vas«. Pri tem
bomo pozorni na to, da bodo novo nabavljena igrala takšne vrste, da bodo spodbudila kreativnost, intelektualni, socialni in usmerjala družbeni razvoj otrok. Ne bomo pozabili na igrala za otroke in osebe s posebnimi potrebami. Menimo, da je možno izkoristiti tudi
obalne površine, kjer bi lahko uvedli novost in inštalirali posebna igrala na vodi, ki jih v Kopru še ni.

Dragica Žerjal:
»Otroška igra je raziskovanje sveta in njegove okolice. Otrok preko igre gradi svojo
osebnost na socialni, psihološki in čustveni ravni, hkrati pa razvija ustvarjalne
sposobnosti in talente ter se nauči obvladovati fizične veščine. Zato bomo povečali
število, vrsto ter kakovost igral in zelenih površin za najmlajše na vseh območjih
Kopra. Strategija bo temeljila na cilju: »Igrala v vsako vas«.«
Glas ZA Oljko!

Podprli bomo programe medgeneracijskega sodelovanja in prenosa znanja ter izkušenj med mlajšimi in starejšimi občani. Starejši
predstavljajo največjo družbeno skupino, ki se bo z leti še povečevala. Kot odgovorni upravljavci občinske uprave in z njo mestne politike, v delu, ki obravnava odnos s starejšimi, bomo to dejstvo sprejeli in izkoristili ta človeški kapital na način, da bodo zadovoljni vsi
sodelujoči v procesu. Mlajši bodo delali na področju prenosa sodobnih, zlasti informacijskih znanj starejši. Ti pa bodo vrnili svoj bogat
kapital v obliki modrosti, izkušenj in življenjski širini.
Koprska pokopališča bomo preuredi tako, da bodo omogočeni enakopravni pogoji obravnave pogrebnih obredov in pokopov v
skladu s predpisi vseh verskih skupnosti, ki so registrirane v Sloveniji. Spoštovanje različnosti, drugačnih kultur, toleranca in razumevanje običajev, ki so drugačni od naših, so temelj sodobne družbe, ki temelji na multikulturnosti.

Zijad Svraka:
»Koprska pokopališča bomo preuredi tako, da bodo omogočeni enakopravni pogoji
obravnave pogrebnih obredov in pokopov v skladu s predpisi vseh verskih skupnosti,
ki so registrirane v Sloveniji. Spoštovanje različnosti, drugačnih kultur, toleranca in
razumevanje običajev, ki so drugačni od naših, so temelj sodobne družbe, ki temelji
na multikulturnosti.«

Razvili bomo okolje, ki bo v celoti sprejemalo pse in druge domače živali kot sestavni
del naše družbe. Tudi ti rabijo poseben prostor, kjer bi se sprehajali in preživljali prosti čas
s svojimi lastniki. Urejeni javni prostori za domače živali, sprehajalne poti, koši za smeti,
napajalniki z vodo in druge pridobitve, bodo prispevali k izboljšanju higienskih standardov
in tudi k večji socializaciji med domačimi ljubljenčki in njihovimi lastniki oz. prebivalci Kopra.

Silvo Bertok:
»Razvili bomo okolje,
ki bo v celoti sprejemalo
pse in druge domače
živali kot sestavni del
naše družbe. Tudi ti
rabijo poseben prostor,
kjer bi se sprehajali in
preživljali prosti čas s
svojimi lastniki.«

Izdajatelj: Oljka
Burlinova ulica 1 / 6000 Koper
Odgovorni urednik: Valter Krmac
Uredniški odbor: Valter Krmac, Vida Gračnar, Patrik Peroša
Kontakt: koper@oljka.org
Naklada: 21.550
Tisk: Izdajanje časopisov Jože Dolinšek s.p., Dole pri Litiji
Občasnik Oljka brezplačno prejmejo gospodinjstva v Mestni občini
Koper, številka 4-Kp/14; september 2014

Glas ZA Istro!

Glas ZA Oljko!

Glas ZA Istro!

1.
2.
3.
3.1.

Kolja Štemberger za župana Mestne Občine Koper
Intervju: Kolja Štemberger, kandidat za župana Mestne občine Koper
Vizija razvoja Mestne Občine Koper
Ustvariti okolje, ki bo ugodno za razvoj gospodarstva in predvsem novih
delovnih mest
3.2. Občinska uprava kot dober servis in odličen ponudnik javnih storitev
občanom
3.3. Uredili bomo vso javno in komunalno infrastrukturo v občini
3.4. Zagotovili bomo pogoje za kakovostno življenje v občini
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