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Vizija razvoja občine

V Gibanju Svoboda želimo sooblikovati Mestno občino Koper, da bo 
zagotavljala učinkovite in kakovostne javne storitve vsem prebivalcem, ki v 
občini živijo, delajo, ustvarjajo in nas obiščejo. Občinska uprava je velikokrat 
edini stik občanov z lokalno oblastjo in zato bomo zagovarjali strokovno in 
transparentno upravo, ki bo zagotovila prijetno izkušnjo vsem občanom. 
Stremeli bomo k oblikovanju lokalne samouprave, ki bo zmožna prevajati 
potrebe prebivalcev v izvedbene načrte. Spodbujali bomo enakomeren 
razvoj celotne občine, kar bomo dosegli s približevanjem javnih storitev 
podeželju. Mestno občino Koper vidimo kot občino vseh prebivalcev in jo 
krepi njena raznolikost. 

V listi Gibanje Svoboda bomo aktivno sodelovali z Vlado Republike 
Slovenije pri realizaciji državnih projektov, ki so v preteklih letih žal ostali 
mrtva črka na papirju, kljub temu da so izrednega razvojnega pomena. 
Želimo si še bolj odločen pristop h gradnji II. tira in čim prejšnji hiter 
začetek aktivnosti za izgradnjo vzporednega tira (t. i. tretjega tira). Takoj 
je potrebno nadaljevati z načrti umeščanja in izgradnje hitre ceste med 
Koprom in Dragonjo, bertoško in srminsko vpadnico, nadaljevati z ureditvijo 
Šmarske ceste, vse s ciljem preusmeritve tranzitnega in kamionskega 
prometa z vsakdanjih poti občanov. Prizadevali si bomo za vzpostavitev 
pomorskih potniških linij, ki lahko ponudijo alternativo avtomobilu in 
celovito prenovo državnega javniškega potniškega prometa.

Mestna občina Koper mora ponovno postati najrazvitejša občina v 
Sloveniji, ki bo po uspešnosti prepoznana v širšem evropskem prostoru. 
Postati mora prostor z visoko kakovostjo bivanja, ki z ustvarjanjem 
spodbudnega poslovnega okolja vzpostavlja pogoje za vedno nove 
poslovne priložnosti in nova delovna mesta z dodano vrednostjo, ki 
jih spremlja kakovost bivanja. Oblikovali bomo občino, ki bo odprta za 
inovativne preboje v gospodarstvu, kjer se bo krepila konkurenčna 
prednost njene lege, kjer se bo zagotavljal prožen, sodoben, digitalno 
povezan in učinkovit javni servis na celotnem območju občine. 
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Pri našem delu bomo veliko pozornosti namenili mladim in njihovi 
stanovanjski problematiki, predvsem z revitalizacijo nepremičnin v 
občinski lasti in gradnjo novih javnih stanovanj. Posebno pozornost 
bomo namenili tudi najstarejšim občanom, saj bomo ustvarili pogoje 
za izgradnjo varovanih stanovanj in novih domov za ostarele, ob tem 
pa spodbujali k dvigu kvalitete programov za lajšanje vsakdana oseb z 
demenco.

Mestna občina Koper se lahko pohvali z izjemnim zgodovinskim mestnim 
središčem in raznolikim istrskim podeželjem, ki ga krasijo tradicionalne 
istrske vasice. Zato bomo v naslednjem mandatu celovito pristopili k 
razvoju turizma in aktivno spodbujali razvoj inovativnosti v turistični 
ponudbi. Posebno pozornost bomo namenili vsebinam, ki bodo pripomogle 
k razvoju mestnega jedra in njenem oživljanju. Uspešneje se bomo 
trudili izkoristiti naravne danosti in zgrajeno športno infrastrukturo za 
sistematičen razvoj športnega turizma, s poudarkom na razvoju Kraškega 
roba. Sooblikovali bomo občino, ki zmore tenkočutno razpolagati z 
dragocenim prostorom, ga nameniti za razvojna hotenja in hkrati zadržati 
in razvijati naravno in kulturno dediščino kot edinstveno konkurenčno 
prednost prostora.

Z učinkovito socialno politiko, dobrimi življenjskimi pogoji, kakovostno 
primarno in sekundarno zdravstveno oskrbo lahko zagotovimo enake 
izhodiščne možnosti za kvalitetno življenje vseh generacij. Ustvariti je 
potrebno občino enakih možnosti in številnih priložnosti ter učinkovitega 
sonaravnega gospodarskega razvoja, razvoja športa, kulture in družbenih 
dejavnosti, tak razvoj pa prilagoditi spremenjenim, sodobnim potrebam 
prebivalstva z ohranjanjem naravnih virov in čistega okolja.

Prihodnost občine vidimo v enakomernem in trajnostnem razvoju, kjer 
ni prostora za korupcijo in slabe prakse. V slovenskem prostoru bomo 
prepoznani po sodelovanju, spoštovanju, dialogu, strpnosti in povezovanju, 
tudi drugače mislečih. To želimo doseči z dobrim zgledom. Mestna občina 
Koper bo veljala za občino z bogato ponudbo delovnih mest z dodano 
vrednostjo in zavidljivim javnim servisom, za družinam prijazno občino, 
za občino, v kateri je zdrava hrana, ki jo pridelajo naši kmetje, ključ do 
zdravega življenja naših občanov. 
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Razvoj občine bomo gradili s še večjim poudarkom na njenih prednostih, 
kot so multikulturnost, urejeno okolje, strateška lega in morje, dostopnost, 
prisotnost Univerze in edinega slovenskega pristanišča, bogata kulturna 
dediščina in športna infrastruktura, zdrava in pestra gastronomska 
ponudba.
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ZA! Sinergijo občin Slovenske Istre.

Vodna varnost za občane Slovenske Istre.1.

Takojšnja izgradnja potrebne infrastrukture za zagotavljanje 
zadostne, trajnostne in dolgoročne vodooskrbe Slovenske Istre.

ZA! Vzpostavitev sistema malih in velikih vodnih 
zadrževalnikov (Kubed, Dragonja, Nova vas ipd.) ter 
izgradnjo namakalnih sistemov, ki bodo pripomogli k 
spodbujanju razvoja kmetijstva in samooskrbe.

ZA! Nadgradnjo vodnega zajetja v Klaričih.

ZA! Povezavo vodovodov med Italijo in Rižanskim 
vodovodom Koper.

ZA! Izgradnjo povezovalnih cevi z Ilirskobistriškim vodovodom 
v Malnih.

ZA! Zagotovitev trajnih dodatnih vodnih virov za dolgoročno 
oskrbo Slovenske Istre s pitno vodo.

Odprava prometne obremenitve 
Slovenske Istre

2.

Takojšnja izgradnja prepotrebne prometne infrastrukture in 
izvedba ukrepov na področju izboljšanja mobilnosti, ki vplivajo 
na kvaliteto življenja občanov in razvoj gospodarskih dejavnosti.

ZA! Pričetek projektiranja in izgradnje vzporednega tira k 
obstoječemu 2. tiru.

9



ZA! Takojšnjo nadaljevanje izgradnje hitre ceste Koper-
Dragonja, Serminske in Bertoške vpadnice, nadgradnje 
cestišča Šmarske ceste in povezave med Koprom 
in Ankaranom, s ciljem preusmeritve tranzitnega in 
kamionskega prometa.

ZA! Preprečitev kolon v poletnih mesecih z nadgradnjo 
cestišča Šmarske ceste.

ZA! Preusmeritev tranzitnega prometa iz/v Italijo na 
obvoznico od Škofij do Izole z optimizacijo vinjetnega 
sistema.

Za boljši javni servis za občane  
Slovenske Istre

3.

Za razvoj kakovostnih javnih storitev s ciljem zagotavljanja 
boljšega življenja občanov Slovenske Istre.

ZA! Razvoj Bolnice Izola v vodilno regionalno bolnišnico, 
ki v sodelovanju z Univerzo na Primorskem skrbi 
za izobraževanje prepotrebnega zdravstvenega 
osebja ter vzpostavitev temeljev za razvoj tretjega 
Univerzitetnega kliničnega centra v Istri.

ZA! Razvojno priložnost z revitalizacijo območja na obalni 
cesti med Koprom in Izolo in vzpostavitev pomorske 
povezave, ki povezuje Ankaran, Koper, Izolo in Piran.

ZA! Dialog z Univerzo na Primorskem in drugimi 
izobraževalnimi institucijami v Sloveniji, da se v 
Slovenski Istri vzpostavijo izobraževalni programi 
deficitarnih poklicev in poklicev prihodnosti, istočasno 
pa oblikuje ukrepe za ohranjanje turističnih poklicev.
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ZA! Ortopedsko bolnišnico Valdoltra v Ankaranu kot vrhunsko 
nacionalno zdravstveno ustanovo.

ZA! Občanom prijazne občine, z vzpostavitvijo Centrov za 
pomoč občanom Slovenske Istre.

ZA! Odgovorno upravljanje javnih zavodov in javnih podjetij.
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Volilni program

ZA! Občino priložnosti.

Z vzpostavitvijo najsodobnejšega tehnološkega parka, 
vključno s podjetniškim inkubatorjem in pospeševalnikom, 
ki ne bo zgolj fizičen prostor, temveč tudi kalilnica idej, bomo 
okrepili lokalno podjetniško in inovativno okolje ter privabili 
nove podjetniške iniciative. Vir slednjih bodo specializirana in 
unikatna znanja, usmerjena k ustvarjanju “čistih” industrij in 
podjetij po principu krožnega gospodarstva. Koper ima še veliko 
potenciala za razvoj zagonskih podjetij, predvsem s priložnostmi 
prenosa znanja in raziskav med gospodarstveniki, visokošolskimi 
in raziskovalnimi ustanovami ter med različnimi strokovnjaki, ki 
delujejo v občini in regiji. 

Podporno okolje za podjetniške pobude bomo vzpostavili 
tudi s komunalno opremljenimi zemljišči za razvoj novih 
gospodarskih pobud, kar bo omogočilo vsem generacijam 
delovno aktivnega prebivalstva, še zlasti pa mladim, nove 
zaposlitvene priložnosti.

1.

2.
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Kot edino pristaniško mesto v državi bomo vztrajali, da 
Luka Koper pri upravljanju in razvoju ravna skladno z načeli 
družbene odgovornosti, s spoštovanjem do naravnega okolja 
in prebivalcev. Pristanišče je zelo pomembno tudi z vidika 
družbenih, prostorskih in okoljskih dejavnikov v urbanem 
območju Kopra. V tem razmerju je izjemnega pomena stalno 
usklajevanje in partnerstvo za sobivanje pristanišča z mestom 
in lokalno skupnostjo, za kar si bomo v stranki Gibanje SVOBODA 
glasno prizadevali. 

Prizadevali si bomo za ustvarjanje pogojev za nadgradnjo 
logistične dejavnosti v smeri obvladovanja celotne logistične 
verige z vsemi potrebnimi spremljajočimi znanji in strukturami. 
S pomočjo Vlade Republike Slovenije si bomo prizadevali 
za takojšnjo realizacijo vseh infrastrukturnih projektov, ki 
omogočajo razvoj gospodarstva, istočasno pa vplivajo na 
kvaliteto bivanja naših občanov.

3.

4.

Prizadevali si bomo za takojšnji sprejem občinskega 
prostorskega načrta in takojšen pričetek postopkov njegovih 
sprememb, ki bo aktivno vključil načrtovanje razvoja vseh naselij 
v občini, s participativnim pristopom in sodelovanjem najširšega 
kroga vseh občanov. Pri izdelavi sprememb občinskega 
prostorskega načrta bomo aktivno sodelovali s civilno družbo, 
tako z organizacijo delavnic kot s komuniciranjem z deležniki na 
terenu. 

5.
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Krajevne skupnosti bodo vključene kot partnerji za razvoj naselij 
in občine. Sooblikovali bomo ključne razvojne projekte, ki bodo 
prinesli razvoj tudi podeželju Mestne občine Koper. Posebno skrb 
bomo namenili usklajevanju konflikta interesov pri rabi prostora, 
kot so interesi zasebnikov, posameznikov in lokalne skupnosti.

Prizadevali si bomo, da Mestna občina Koper končno izdela 
razvojni dokument za naslednja desetletja, ki ga soustvarjajo 
vsi deležniki, ki delujejo v tem prostoru, kateremu bo sledil tudi 
Občinski prostorski načrt, in ki bo nedvoumno določil, v kakšni 
občini si želimo živeti in ustvarjati. Ne smemo več dovoliti, da se 
občino razvija stihijsko.

6.

Preverili bomo možnosti za razvoj športno-sejemskega 
središča v Kopru. Koper s svojo strateško pozicijo predstavlja 
izjemno priložnost za razvoj sejemske dejavnosti. Zato bomo ob 
obrobju mesta postavili sejemsko središče kjer se bodo skozi 
celo leto odvijali mednarodni sejmi. V času neuporabe pa bo 
prostor namenjen različnim športnim aktivnostim in večjim 
kulturnim in zabavnim prireditvam.

7.
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Aktivno bomo pristopili k izvedbi načrta sistematičnega razvoja 
podeželskih središč in s ciljem revitalizacije podeželja in 
enakomernega razvoja občine. 

8.



K izdelavi in realizaciji tega načrta je potrebno pritegniti čimveč 
občanov, saj je prostor potrebno razvijati in sooblikovati skupaj. 
Načrt je potrebno integrirati tudi v razvojne dokumente občine in 
v občinski prostorski načrt.

Še naprej bomo spodbujali izvedbo participativnega 
proračuna in si prizadevali za njegovo nadgradnjo.

9.

Zavzemali se bomo za sistematičen pristop k upravljanju 
nepremičnin na območju Mestne občine Koper, s ciljem 
revitalizacije razpadajočih objektov in zapuščenih površin, 
v smeri oblikovanja ukrepov, tudi zakonodajnih sprememb 
s pomočjo poslancev in Vlade Republike Slovenije, ki bodo 
poskrbeli za aktivacijo takih nepremičnin. Z aktivacijo 
zapuščenih ali razpadajočih zemljišč, se ustvarja nove razvojne 
priložnosti in poskrbi za nove bivanjske priložnosti.

10.
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ZA! Prometno in komunalno urejeno občino.

Med prioritetnimi načrti liste Gibanje SVOBODA je ureditev 
infrastrukture, ki bo zagotovila stalno in nemoteno vodooskrbo 
Slovenske Istre, vključno z varovanjem vodnih virov in njihovo 
trajnostno rabo. S pomočjo Vlade Republike Slovenije in naših 
poslancev, imamo edinstveno priložnost, da bomo v tem 
mandatu uspešni in si končno zagotovili trajni dodatni vodni vir 
za dolgoročno oskrbo Slovenske Istre s pitno vodo.

Pri sprejemanju občinskega proračuna si bomo prizadevali 
za zagotovitev sredstev za izgradnjo manjkajočega 
kanalizacijskega omrežja ter tudi za vzdrževanje obstoječega, 
na kar se pogosto pozablja. 

1.

2.

Borili se bomo za sistematičen pristop k odvajanju in čiščenju 
odpadne vode ter njeni ponovni uporabi ter celovitim 
pristopom pri ravnanju z odpadki. V tem smislu bo nujno  
tako sodelovanje vseh štirih občin Slovenske Istre, kot tudi 
povezovanje s kraji doma in v svetu, ki so na tem področju lahko 
zgled.

3.
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Trudili se bomo za takojšnjo izgradnjo dveh novih tirov na 
relaciji Koper-Divača, in takošnjo revitalizacijo stare železniške 
proge. Zato bomo vztrajali na takojšnji izdelavi idejnega in 
poslovnega načrta ter načrta upravljana stare železniške proge, 
pa tudi turističnega produkta, ki bo eden ključnih, v okviru 
vzpostavitve največjega turističnega in športnega parka na 
Kraškem robu. Prizadevali si bomo za ukinitev stare želežniške 
proge takoj, ko bodo pogoji za to zagotovljeni.

Podpirali bomo vzpostavitev ladijskega potniškega prometa 
med istrtskimi občinami, ki lahko še dodatno omogoči mobilnost 
med štirimi istrskimi mesti.

4.

5.

V občini bomo vztrajali na razvoju trajnostne in multimodalne 
mobilnosti in pozicioniranju občine, kot brezogljične družbe. 
Trudili se bomo intenzivirati uveljavitev prometne strategije 
Mestne občin Koper ter sočasno blažili pomanjkljivosti v 
prometnem razvoju mesta in podeželja. Izdelali bomo ukrepe 
za ublažitev izzivov, ki jih povzroča mirujoči promet zaradi 
pomanjkanja parkirnih površin. V tem smislu Mestna občina 
Koper nujno potrebuje jasno analizo trenutnega prometnega 
stanja ter evidenco vseh projektov, ki bodo prometne izzive 
občine sproti obvladovali in jih v najkrajšem času tudi sproti 
reševali.

6.
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Med projekti si bomo prizadevali za zaprtje Ukmarjevega trga 
za promet in za zagotovitev novih parkirnih površin na obrobju 
mesta. Posebno pozornost bomo namenili dostopnosti za 
invalide.

S pomočjo poslancev in Vlade Republike Slovenije si bomo 
prizadevali za takojšnje nadaljevanje začetih prometnih 
infrastrukturnih projektov, ki lahko pomembno pripomorejo 
k preusmeritvi tranzitnega in kamionskega prometa in s tem 
preprečijo cestne zastoje, ki jih predobro poznamo domačini. 
Zato je pomembno, da se čimprej pristopi k prenovi Bertoške 
vpadnice, izgradnji srminske vpadnice, nadgradnjo cestišča 
Šmarske ceste in takojšnje nadaljevanje postopkov za izgradnjo 
hitre ceste Koper-Dragonja.

7.

Prizadevali si bomo za optimizacijo vinjetnega sistema od 
mejnega prehoda Škofije do Kopra oziroma Izole.

8.

Spodbujali bomo večjo dostopnost do podeželskih središč 
z nadgradnjo javnega potniškega prometa in zagotovitvijo 
interneta v vsako vas.

9.
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Zavzemali se bomo za vzpostavitev sistema kolesarskih 
povezav na območju celotne občine, vključno z načrtom 
in sistemom vzdrževanja potrebnih investicij. Med prvimi 
investicijami za katere si bomo prizadevali, bosta izgradnja 
mobilne povezave na Markovec in izgradnja kolesarske 
povezave od Kopra mimo Škocjana in Bertokov do Prad ter 
takojšnja ureditev nevarnega odseka na Parenzani v Bertokih.

10.
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ZA! Samooskrbno občino.

Samooskrba s hrano v občini ni na zadovoljivi ravni. Zahtevali 
bomo ciljano politiko oddaje kmetijskih zemljišč v lasti občine 
za namene spodbujanja kmetijske kulture ter kmete podpirali 
pri diverzifikaciji ponudbe in prodajnih poti. Spodbujali bomo 
odpravo zaraščenih površin z namenom povečanja  
kmetijsko-pridelovalnih kapacitet z večjim nadzorom na terenu.

Za zagotavljanje samoskrbe z lastno zelenjavo in sadjem bomo 
prebivalcem urbanih naselji omogočili najem manjših vrtov.
Tako bomo nemudoma evidentirali potencialna občinska 
zemljišča, jih smiselno uredili za vzpostavitev urbanih vrtov in 
jih na transparenten način oddali občanom, ki nimajo svojih 
kmetijskih zemljišč.

1.

2.

V sodelovanju z lokalnimi pridelovalci, organizacijami, 
svetovalno službo in Univerzo na Primorskem se bomo trudili 
ozaveščati lokalno prebivalstvo, zakaj je lokalna samooskrba 
pomembna, zakaj je pridelano lokalno s km 0 za potrošnike 
boljše in zakaj lahko lokalni pridelavi sadja in zelenjave 
zaupamo. Slednje bomo izvajali z javnimi predstavitvami in 
izobraževanji.

3.
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Spodbujali bomo kratke dobavne verige in povezovanje 
proizvajalcev z njihovo aktivno promocijo. Še več se lahko naredi 
na gastronomski ponudbi Mestne občine Koper, zato si bomo 
prizadevali za vzpostavitev degustacijskega in prodajnega 
gastronomskega centra v središču mesta, kjer bo na enem 
mestu zbrana kakovostna in raznolika gastronomska ponudba.

Na podeželju je potrebno začrtati smernice usmerjenega 
razvoja v ekološko in trajnostno kmetijstvo z načrtnejšim 
spodbujanjem trajnostnega kmetijstva ter prehod na večjo 
energetsko neodvisnost. Potrebna je politika skladnega razvoja, 
kjer prek infrastrukturnih in programskih ukrepov ohranjamo 
podeželje občine demografsko in gospodarsko vitalno, da bo 
služilo kot zaledno podporno okolje somestju in mestu Koper. 

4.

5.

Prizadevali si bomo za nadgradnjo občinskih javnih razpisov 
na področju kmetijstva, ki bodo ciljno usmerjeni, tudi v smeri 
spodbujanja digitalizacije v kmetijstvu, za učinkovitejše 
spremljanje škodljivcev in bolezni rastlin ter živali, preko 
merilnih postaj  za učinkovitejšo proizvodnjo, za manjšo porabo 
fitofarmacevtskih sredstev in umetnih gnojil.

6.
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Potrebno je zagotoviti dodatne vire za namakanje kmetijskih 
obdelovalnih površin. Nujna je sistematična vzpostavitev in 
sanacija zadrževalnikov vode in obuditev večjih lokalnih 
namakalnih sistemov na prednostnih območjih za kmetijsko 
pridelavo. Prizadevali si bomo za popis potreb in postopno 
izvedbo ukrepov po prednostnih območjih. s ciljem zagotovitve 
prehranske varnosti s kakovostnimi pridelki.

7.

Prizadevali si bomo, da bomo s pristojnimi službami skrbeli za 
upravljanje izziva prekomernega pojava divjadi. Potrebno je 
vzpostaviti ravnotežje v posameznih populacijah divjadi, saj 
so škode na kmetijskih obdelovalnih površinah in na pridelkih 
enormne, kar spravlja kmete v nevzdržne situacije in v izgube 
dohodkov. 

8.

Na področju energetike bomo usmerjeni v energetsko varčnost 
in spodbujanje povečanja lastne proizvodnje energije. To bomo 
dosegli tako, da bomo podprli razvoj in izvedbo večjih naložb 
v pridobivanje energije iz obnovljivih virov, predvsem sončne 
energije na objektih v lasti občine in predvsem za potrebe 
javnih ustanov.

9.
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Del naše tradicije je tudi ribiška dejavnost, zato si bomo še 
naprej prizadevali za spodbujanje in ohranjanje razvoja 
ribiške dejavnosti ter krepitev ribiške infrastrukture, na ribiškem 
pomolu v Kopru s prepotrebnimi investicijami v spremljajočo 
infrastrukturo, ki jo taka dejavnost potrebuje.

10.
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ZA! Solidarne, učinkovite in kakovostne javne 
storitve, prijazne tudi do najranljivejših skupin.

Prizadevali si bomo za nadgradnjo primarnega zdravstva z 
vzpostavitvijo moderne zdravstvene infrastrukture v novem 
zdravstvenem centru, ki bo na enem mestu združeval 
zdravstvene dejavnosti občine, ki so danes na voljo v 
dotrajanih objektih s slabo dostopnostjo. Prizadevali si bomo za 
nadgradnjo zdravstvene oskrbe občanov tudi z novimi programi, 
kot so negovalne bolnišnice ter raznolikimi preventivnimi 
zdravstvenimi programi. Pomembna bo tudi sinergija z Splošno 
Bolnišnico Izola in bolnišnico Valdoltro. Prizadevali si bomo 
privabiti kakovostno zdravstveno osebje tudi s stimulacijami, 
kot je zagotovitev kadrovskih stanovanj za osebe v najbolj 
deficitarnih zdravstvenih poklicih.

Novo zgrajeni Medgeneracijski center Koper bo postal nova 
dnevna soba Kopra. Občani potrebujemo moderen prostor, v 
katerem se lahko družimo, ustvarjamo, izmenjujemo znanja in 
izkušnje, kjer gradimo medgeneracijske mostove. V njem bo na 
voljo tudi prostor za zabave, ki ga zadnja leta najbolj pogrešajo 
predvsem mlade generacije občanov.

1.

2.

Prizadevali si bomo za družbo brez socialnih razlik, za socialno

3.
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vključenost, enakost spolov, občino prijazno invalidom 
in za ustvarjanje pogojev za osamosvajanje mladih. Zato 
bomo krepili investicije na področju zagotavljanja osnovnih 
bivanjskih pogojev za najranljivejše skupine, s posebnimi 
programi za mlade in mlade družine. Občina in njen Javni 
stanovanjski sklad bo v prihodnje morala izvajati več 
sistematičnih ukrepov na področju stanovanjske politike ter 
aktivno pristopiti k povečanju fonda neprofitnih stanovanj v lasti 
občine.

Spodbujali bomo nadgradnjo obstoječega sistema oskrbe 
starejših občanov, z izdelavo analize dejanskih potreb in 
možnosti. Na osnovi analize bomo sooblikovali prepotrebne 
programe in si skozi proračun občine prizadevali za zagotovitev 
zadostnih virov sredstev za njihovo financiranje. Ob tem si bomo 
prizadevali za ustvarjanje pogojev za gradnjo novih domov 
za starejše, centre za osebe z demenco in dnevne centre za 
starejše. Širili bomo oblike pomoči na domu, usposabljanja 
za tretje življenjsko obdobje in spodbujali gradnjo varovanih 
stanovanj.

4.

Prizadevali si bomo za dodatne javne površine za občane, kot 
je dokončanje Urbanega športnega in rekreativnega parka na 
Bonifiki s povezavo na Semedelsko promenado in povezavo na 
nov obmorski park v Žusterni.

5.
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Trudili se bomo, da bomo javne storitve približali novemu 
načinu življenja občanov v smeri prilagoditve urnikov 
obratovanja in dela, kot je denimo prilagojen urnik vzgojnih 
zavodov.

6.

Opozarjali bomo na kompetentno in odgovorno upravljanje 
javnih zavodov in javnih podjetij v lasti Mestne občine Koper. 
Odgovorno vodenje pripomore h kakovostenjšim, raznolikim in 
cenejšim javnim storitvam. Prizadevali si bomo za združevanje 
podpornih služb javnih zavodov, zato da se več javnih sredstev 
nameni vsebinam in manj administraciji. Vzpostavili bomo 
odgovorno in transparentno vodenje in ne bomo tolelirali javnih 
uslužbencev na vodstvenih mestih, ki že leta ustvarjajo izgubo 
in ne ustvarjajo dodane vrednosti. Nobena funckija ne sme biti 
samoumevna, zanjo se je potrebno boriti in izkazati z dobrimi 
rezultati, strokovnostjo in znanjem. 

7.

Vzpostavili bomo podporni center za pomoč občanom, ki bo 
podporna točka za vse izzive, s katerimi se srečujejo občani 
in ki bo namenjen svetovanju pri pridobivanju gradbenega 
dovoljenja, urejanju lastniških razmerij, kjer občina nastopa 
kot solastnica, zbiranju predlogov za spremembe obstoječih 
prostorskih in drugih aktov. Podporni center bomo nadgradili 
z digitalizacijo ključnih procesov in javnih storitev, s ciljem, 
da postane Mestna občina Koper ponovno vodilna občina v 
Sloveniji na področju digitalnih storitev za občane

8.
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Prizadevali si bomo za ohranitev občinske uprave in njenih 
služb v mestnem jedru in za krepitev občinske uprave v smeri 
zagotavljanja podpore za izvedbo vseh investicij krajevnih 
skupnosti, kjer sveti krajevnih skupnosti nimajo znanj ali izkušenj, 
da bi samostojno izvajali investicijske projekte, ki jih neposredno 
financira krajevna skupnost.

10.

Prizadevali se bomo za varno občino. Naravne in družbene 
značilnosti Mestne občine Koper, gospodarstvo, komunikacija in 
infrastruktura narekujejo ob vse bolj zaznanih učinkih klimatskih 
sprememb učinkovito planiranje preventivnih in zaščitnih 
ukrepov v primeru izrednih dogodkov. Občina mora imeti dobro 
organiziran sistem zaščite in reševanja v primeru tehnoloških, 
naravnih in drugih izrednih dogodkov, kar je v izrecni pristojnosti 
lokalne skupnosti. Zato se zavzemamo za krepitev varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami z usposabljanjem in 
opremljanjem sistema civilne zaščite, za krepitev sistema 
požarnega varstva z ustreznim financiranjem kadrovske 
sestave in nabave opreme za sistem požarnega varstva v 
občini (prostovoljni in poklicni gasilci) in za usklajevanje vseh 
deležnikov na področju varnosti in zaščite zaradi koordiniranega 
nastopa v primeru izrednih dogodkov.

9.
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ZA! Odločnejši razvoj trajnostnega turizma in 
kulture.

Odločno si bomo prizadevali za razvoj in pozicioniranje 
Kraškega roba kot največjega in najbolj prepoznavnega 
športno-turističnega parka v Sloveniji. Z razvojem Kraškega 
roba bomo vzporedno vzpostavili pogoje za uspešnejši razvoj 
celotnega podeželja, ki ga bomo gradili okoli vstopne točke na 
Kraškem robu, v okviru katere bomo spodbujali razvoj novih 
poslovnih priložnosti in razvoj eno gastronomske ponudbe. 
Razvijali bomo turizem vseh deležnikov, od zadovoljne lokalne 
skupnosti do uspešnih podjetij, ki skrbijo za motivirane in 
zadovoljne zaposlene ter do navdušenih obiskovalcev.

Turizem je ena izmed osrednjih gospodarskih panog občine, ki 
ima še veliko neizkoriščenega potenciala. Gibanje Svoboda si bo 
prizadevalo, da jih izkoristi. Zaposlitvene priložnosti, izkoriščanje 
edinstvenih naravnih danosti in kulturne dediščine na eni strani 
ter potencialov v ljudeh na drugi ponujajo odlično platformo 
za pozicioniranje zgodovinskega mestnega središča Kopra v 
vrhunsko kulturno zgodovinsko-turistično destinacijo.  Zato 
si bomo prizadevali za valoriziracijo pomena mestnega jedra 
in se vanj trudili vrniti še več življenja in mestnega vrveža, tudi z 
zagotavljanjem dodatnih sredstev za promocijo mestnega jedra 
in oblikovanje novih programov za njegovo oživitev.

1.

2.
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Trajnostni turizem naj postane način življenja domačinov 
oziroma potencial za razvoj njihovih poslovnih priložnosti. 
Spodbujati je potrebno nove tržne pristope, povezane z 
gastronomskih turizmom, s ciljem zagotavljanja večje 
kakovosti in dodane vrednosti proizvodov in produktov kot del 
regijske zgodbe o kakovostni prehrani v okviru mediteranskega 
življenjskega sloga. Zato si bomo prizadevali za več 
izobraževanja in več povezovanja turistične ponudbe občine z 
vzpostavitvijo enotne kolektivne blagovne znamke.

3.

Morje ostaja eden izmed prednosti kraja in predstavlja velik 
potencial za razvoj vseh vrst turizma. Zato je potrebno takoj 
pristopiti k revitalizaciji obalne ceste med Koprom in Izolo in 
razviti nove vsebine, ki bodo krepile obmorsko ponudbo Kopra.

4.

Obnoviti in dograditi je potrebno turistično infrastrukturo 
v mestu in na podeželju ter spodbujati gradnjo novih 
nastanitvenih zmogljivosti, ki bodo sledili viziji zelene, butične 
Slovenije, z manjšim ogljičnim odtisom in večjo vrednost za vse. 
Prizadevali si bomo za javne razpise, s katerimi bo lahko občina 
pomagala pri promociji novih ponudnikov in razvoju zelenih 
turističnih produktov.

5.
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Občina razpolaga z zavidljivo športno infrastrukturo, ki omogoča 
raznovrstno ponudbo športa in rekreacije, ki je še vedno 
premalo izkoriščena. Priložnost vidimo v razvoju športnega 
turizma, v smeri krepitve navezav med izvajalci različnih 
športnih dejavnosti in storitev in med izvajalci zdravstvenih in 
terapevtskih storitev v povezavi z izobraževanjem, znanostjo in 
raziskovanjem. Prizadevali si bomo za razvoj dodatne športne 
infrastrukture in oblikovanje novih programov v okviru Zavoda za 
šport Koper, ki mora svojo dejavnost nadgraditi.

6.

Spodbujali bomo sistematični pristop k posegom v kulturno 
krajino mesta in podeželja, s ciljem izdelave popisa potrebnih 
obnov kulturne dediščine v mestu in na podeželju ter 
izvedbenim načrtom prenov in vzdrževalnih del za naslednjih 8 
let, vključno z določanjem jasne namembnosti, to je razvojnih 
vsebin z jasno določenim izvajalcem programskih vsebin. 
Začrtati je potrebno namembnost umirajočih vaških jeder in 
sistematično pristopiti k njihovem oživljanju s ciljem približevanja 
javnih storitev tudi podeželju. Prebivalce občine želimo navdušiti, 
da bodo s ponosom in zavestno uporabljali bivališča s tradicijo, 
ki tudi v intimnem svetu bogatijo bivanjsko izkušnjo.

7.

Posodabljanje kulturne infrastrukture se v zadnjem desetletju 
omejuje na redna vzdrževalna dela. Kulturni domovi na 
podeželju veliko pripomoreju k oživljanju podeželja in

8.
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Mestna občina Koper bo prepoznana v slovenskem in 
mednarodnem prostoru kot kulturno razvito mesto, ki 
svojo identiteto gradi tako na bogati kulturni dediščini kot 
na sodobni umetniški produkciji. Kulturna ponudba mesta 
bo še bolj raznolika, privlačna in dostopna vsem občanom 
ter obiskovalcem občine. Zato je nujno potrebno okrepiti 
povezovanje vseh javnih zavodov s področja kulture, 
katerega motor mora postati v prvi vrsti občina. V povezavi z 
nadgraditvijo mestnega managementa se lahko ustvarjajo 
sinergije na področju turizma, kulture in novih poslovnih 
priložnosti. 

10.

zadovoljujejo potrebe tamkajšnjih občanov, vendar so v veliki 
meri dotrajani in slabo vzdrževani. Prizadevali se bomo, da 
se vsako leto posodobi in vsebinsko nadgradi najmanj en 
kulturni dom na podeželju. Ob tem pa zagotovi tudi prostor za 
druženje med mladimi.

Prizadevali se bomo za čimprejšnjo prenovo objekta Libertas z 
evropskimi stredstvi, kjer se vzpostavi novo kulturno stičišče - 
sodoben kulturni dom v mestu, ki bo zadovoljeval potrebe vseh 
generacij. Novo kulturno stičišče bo zadovoljevalo potrebe za 
delovanje sodobne kulture na področju občine.

9.
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Ključni razvojni projekti

ZA! Razvoj podjetništva.

Izgradnja in vzpostavitev  najsodobnejšega tehnološkega 
stičišča v Sloveniji, kot inovativnega in kreativnega 
inkubatorja poslovnih priložnosti.

Ustvarili bomo podporno okolje za razvoj raznovrstne 
podjetniške iniciative na področju storitvenih industrij, 
terciarnih in kvartarnih dejavnosti, v okviru vzpostavitve 
najsodobnejšega tehnološkega stičišča v Sloveniji. Inovativno 
stičišče bo pomagalo občanom pri razvoju podjetniških pobud, 
ki bodo posledično pripomogle k ustvarjanju novih kakovostnih 
delovnih mest z dodano vrednostjo. Predvsem mladim in manj 
mladim je potrebno vzpostaviti pogoje za razvoj podjetniških 
idej, ki bodo istočasno odgovarjale na potrebe še delujočega 
domačega gospodarstva. Tehnološko stičišče bo združevalo 
znanja univerz, znanstvenih in raziskovalnih ustanov, različih 
strokovnjakov in gospodarstvenikov, ki jih bodo z veseljem delili s 
ciljem ustvarjanja novih gospodarskih priložnosti.

ZA! Športni turizem na podeželju.

Vzpostavitev in razvoj največjega in najuspešnejšega 
turistično-športnega parka na območju Kraškega roba v 
Sloveniji.

Še ne dovolj izkoriščene naravne danosti in turistična ponudba, 
ki jih ponuja območje Kraškega roba in podeželja, je potrebno 
sistematično revitalizirati na način, da Kraški rob postane 
inovativno stičišče številnih turističnih in športnih priložnosti 
za vzpostavitev novih poslovnih priložnosti in rešitev, ki ponujajo 
pogoje za ustvarjanje novih delovnih mest v domačem kraju, 
uravnotežen razvoj in krepitev lokalne identitete.
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ZA! Medgeneracijsko sodelovanje.

Izgradnja najsodobnejšega Medgeneracijskega centra 
Koper, z najbogatejšo ponudbo najrazličnejših vsebin za vse 
generacije, vključno s prostorom, ki nudi možnost zabave za 
mlade generacije.

Medgeneracijski center bo na enem mestu ponujal 
izobraževanje, mentorstvo, priložnosti za ustvarjanje, druženje, 
izmenjavo znanj ter izkušenj in zabavo vseh generacij. Ponujal 
bo zatočišče vsem tistim občanom, ki želijo nekaj več zase in za 
svojo občino. Bo prostor za kakovostno preživljanje prostega 
časa in razvoj veščin ter vrlin. Bo prostor za druženje, izmenjavo 
življenskih zgodb, prostor za ustvarjanje novih poznanstev in 
prostor za zabave ter sprostitvene večere v družbi prijateljev in 
znancev.

ZA! Zdravstveno oskrbo.

Izgradnja celovitega Zdravstvenega centra z negovalno 
bolnišnico, ker si občanke in občani zaslužimo kakovostno in 
sodobno zdravstveno infrastrukturo.

Prizadevali si bomo za takojšnjo in celovito izgradnjo 
zdravstvenega centra, ki ga mora občina zgraditi v enem 
koraku in s tem zagotoviti stabilno ter dolgoročno zdravstveno 
oskrbo. V zdravstveni center bomo združili vse dislocirane enote 
obstoječega Zdravstvenega doma Koper. Zdravstveni center 
bo ponujal poleg primarne zdravstvene oskrbe tudi negovalno 
bolnišnico, izobraževalne programe, preventivne zdravstvene 
programe in kadrovska stanovanja za prepotrebno zdravstveno 
osebje.
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ZA! Razvoj podeželja.

Izvedba načrta sistematičnega pristopa k razvoju podeželskih 
središč in njegova postopna realizacija, s ciljem revitalizacije 
podeželja.

Izdelava načrta za spodbujanje razvoja podeželskih središč je 
osnova za revitalizacijo podeželja. K izdelavi načrta je potrebno 
pristopiti sistematično, pri oblikovanju vsebin pa je potrebno 
pritegniti čimveč prebivalcev posameznih podeželskih središč. 
Načrt mora vključevati razpršitev javnih storitev po različnih 
vaških jedrih in nadgradnjo in razvoj dopolnilnih storitev za 
vaščane.
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