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Tukaj in zdaj ustvarimo zdrave
temelje za naprej. Prihodnost se 
začne doma, v mojem, vašem,
v kraju vaših najbližjih.

Dr. Robert Golob,
predsednik Gibanja Svoboda



Vizija razvoja občine

Odgovor na vprašanje v kakšni občini želite živeti, zahteva pogled na 
vsaj deset do petnajstletno preteklo obdobje, ker le tako lahko ocenimo 
uspešnost dolgoročnega dela in odločitev. 

Naša občina v preteklem mandatu pred sprejemanjem pomembnih 
odločitev ni iskala širokega konsenza med prebivalci. Občinsko vodstvo 
ni dovolj hitro izvedlo vseh potrebnih investicij ter naredilo dovolj za 
revitalizacijo naših degradiranih območij (npr. območje Argoline, 
Delamaris, IPA8 …). Pogrešamo tudi proaktivnost občinske uprave pri 
pridobivanju finančnih sredstev iz Evropske unije, kar bi pospešilo razvoj 
občine.

Želimo si vsakemu občanu omogočiti boljše pogoje za izobraževanje, 
ustvarjanje, gospodarsko rast, boljše pogoje zdravstvene oskrbe, občanom 
omogočiti bivanje v lastni nepremičnini, vsem omogočiti kvalitetne pogoje 
za preživljanje prostega časa, za šport in rekreacijo. Kakšna bo podoba 
naše občine v prihodnosti, je odvisno od današnjih odločitev. Smo pred 
odločitvijo, ali bomo ustvarili družbo, ki bo prepoznala svoje priložnosti in 
skozi premišljen razvoj ponujala svojim občanom kvalitetno bivanje, ali 
pa bomo postali žrtev posamičnih interesov in nadaljevali s stanjem, ki ne 
kaže razvojne usmeritve po stvarnih potrebah občanov.
Želimo si živeti v občini, kjer bodo vsi, ki bodo izvoljeni in ki odločajo o 
razvoju občine v prihodnosti, imeli visoko stopnjo integritete. S tem bomo 
povečali zaupanje občanov v pravno občino, demokracijo in občinske 
institucije.

Želimo si živeti v občini, kjer ne bo odškodninskih zahtevkov in izplačil 
odškodnin, ki se štejejo v milijonih zaradi nestrokovnih in nespametnih 
odločitev občinskih oblastnikov. Potrebujemo modre in preudarne 
odločitve, ker se zavedamo, da je v času gospodarske krize, ko so v krizi 
tudi vrednote skupnosti, težko občane povezati in poenotiti glede ključnih 
vprašanj.



Živeti v občini, kjer bo okolje spodbujalo trajnostni razvoj, inovativnost, 
ustvarjalnost in samoiniciativo. V občini, ki jo bodo vodili ljudje, ki bodo znali 
izkoristiti prednosti financiranja, ki jih ponuja aktivno članstvo v Evropski 
skupnosti  in omogoča skozi vrsto programov in skladov. 

Želimo živeti v občini, ki bo poskrbela za vse občane ter občanke, od naših 
najmlajših do starejših.



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.

Odprava prometne nevzdržnosti 
Slovenske Istre

2.

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

ZA!  Vzpostavitev zadrževalnikov in izgradnjo namakalnih   
 sistemov, ki bodo spodbujali razvoj kmetijstva in    
 samooskrbe.

ZA!  Izgradnjo akumulacij (Kubed, Dragonja, Nova vas ipd.),  
 ki bodo zagotavljale vodo prednostno za kmetijske   
 namene tudi v sušnem obdobju.

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.

ZA!  Takojšnjo nadaljevanje izgradnje hitre ceste Koper-  
 Dragonja.



Za boljši javni servis za občane  
Slovenske Istre

3.

Za razvoj kakovostnih javnih storitev za kvalitetnejše 
življenje občanov Slovenske Istre.

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

ZA!  Zaključek izgradnje Serminske vpadnice in     
 preusmeritev kamionskega prometa iz mest    
 neposredno v pristanišče.

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

ZA!  Dokončno ureditev povezave med Koprom in    
 Ankaranom.

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

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

ZA!  Posodobitev Bolnice Izola v vodilno regionalno 
bolnico, ki v sodelovanju z Univerzo na Primorskem 
skrbi za izobraževanje prepotrebnega zdravstvenega 
osebja. 

ZA!  Ponovno pozicioniranje Valdoltre Ankaran kot 
najuspešnejše nacionalne ortopedske bolnišnice.



ZA!  Občanom prijazne občine z vzpostavitvijo Centrov za 
pomoč občanom Slovenska Istra.

ZA!  Kompetentno in odgovorno upravljanje javnih 
zavodov in javnih podjetij.



Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Sprejetje novega OPN-ja  

Z novim prostorskim načrtom bomo zagotovili smotrno 
upravljanje s prostorom v skladu z  sodobno urbanistično 
prakso. Tako bomo zagotovili nova stanovanja, revitalizacijo 
degradiranih območij, varnejši promet in predvsem za občane, 
mlade in stare, ugodno življenjsko okolje. 

Projekt 2

Podpora vsebinam za spodbujanje podjetništva, razvoju 
inkubatorjev in tehnološkega parka

Projekt temelji na vsebinah za spodbujanje podjetništva, 
na podpori razvoja inkubatorjev, pospeševalnikov in živih 
laboratorijev za inovacije na področju zelenih in digitalnih 
tehnologij. Na takšen način se bo pripomoglo k izgradnji mreže 
za izmenjavo podjetniških izkušenj. Tehnološki park spodbuja 
povezovanje in ustvarjanje konzorcijev oz. partnerstev, ki skupaj 
ustvarjajo pridejo do prave ideje in slednjo razvijejo do pravega 
produkta z visoko dodano vrednostjo. Preko produktov se bo 
tako zagotovilo odprtje novih delovnih mest z visoko dodano 
vrednostjo in poskrbelo, da bo Izola prepoznavna na zemljevidu 
uspešnih občin.

Projekt 3

Vzpostavitev športnega centra

Izjemnim športnikom, talentom, ki dosegajo vrhunske rezultate, 
je potrebno najti primeren prostor za vzpostavitev športnega 



centra, ki bo vsem nudil idealne pogoje za trening, rekreacijo in 
druženje.

V občini Izola je kar nekaj degradiranih območij, ki jih je možno 
izkoristiti za vzpostavitev športnega centra, kjer bo sinergija 
različni športnih panog in spremljevalnih programov. Eno 
od teh področji je zagotovo ob športni dvorani na Kraški 
cesti. V neposredni bližini stoji nedokončan objekt, ki bi lahko 
nudil domovanje različnim športnim programom. Če k temu 
prištejemo še gasilski dom, ki se bo v kratkem preselil, ter otroško 
igrišče Birba potem lahko vse združimo v večji športni center, ki 
bi na istem mestu združeval različne športne vsebine.

Projekt 4

Stanovanjska neodvisnost mladim občanom

Pripravili smo načrt, kako se bomo lotili reševanja stanovanjske 
problematike mladih in s tem tudi demografskega problema 
občine. Prizadevali si bomo predvsem za izgradnjo kot tudi 
uporabo že obstoječih javnih stanovanj za mlade. Tovrstna 
stanovanja bodo mladi prvotno najemali, kasneje pa jih bodo 
lahko po ugodni ceni tudi odkupili.

Projekt 5

Zeleni preboj

Preteklo obdobje že jasno črta smer, v katero bo potrebno obrniti 
občinska jadra, da bodo naši zanamci imeli svetlo in predvsem 
zeleno prihodnost. V prvi vrsti je zato potrebno zagotoviti 
čim širšo samooskrbo na različnih področjih. Eden ključnih 
elementov bo zagotovo spodbujanje projektov nacionalnega 
pomena, kot je zagotavljanje zadostnega vodnega vira. In tu je 
potrebno zagotoviti potrebne kapacitete pitne vode in vode za 
uporabo v kmetijske namene, saj bo to ena od ključnih panog 
pri zagotavljanju prehranske samooskrbe. Pri zagotavljanju 
energetske neodvisnosti ne gre prezreti, da je le ta možna le 



z uporabo alternativnih naravnih zelenih virov, ki jih v občini 
Izola ne manjka. Z uporabo prevoznih sredstev, ki so ekološko 
učinkoviti in sledijo trendom trajnostnega okoljskega razvoja 
je potrebno povezati mesto s podeželjem. Izvedba prevozov z 
okoljsko prijaznimi vozili zahteva vzpostavitev prevozne linije, 
na kateri bodo potnike prevažala vozila na pogon, pridobljen z 
obnovljivih virov. Takšna vozila imajo tudi svoje infrastrukturne 
zahteve, kot so v prvi vrsti ustrezna polnilna mesta. Porast 
uporabe električnih vozil, tako avtomobilov kot tudi električnih 
koles, zahteva vse več polnilnih mest. Obstoječa infrastruktura 
zagotovo ne bo prenesla povečane obremenitv, zaradi tega je 
potrebno zagotoviti novo infrastrukturo, ki bo zagotavljala vir 
energije.



Volilni program

Področje 1

Razvili bomo Izolo v skladu z načeli trajnostnega razvoja in 
zelenega prehoda.

Pripravili smo strategijo, kako bomo razvili občino v naslednjih 
dveh mandatih, vsaj do leta 2030. Energetska in podnebna kriza 
sta nas usmerili v bolj trajnostno načrtovanje razvojne strategije. 
Poleg tega pa bomo ob tesnem sodelovanju z Vlado RS za 
obnovo in nadaljnji razvoj občine črpali predvsem iz zgodovinsko 
visoke košarice EU sredstev. Zato bomo namenili sredstva 
predvsem v izgradnjo osnovne infrastrukture, obnovo voznega 
parka našega javnega prevoza in promociji okolju prijaznega 
turizma. Turizem je ena od poglavitnih dejavnosti v naši občini. 
Svetovni trendi narekujejo, da je prihodnost v eko in trajnostnem 
turizmu, ki hkrati prinašata najvišjo dodano vrednost. Zato 
si bomo prizadevali tudi v raznih oblikah javno-zasebnega 
sodelovanja, da razvijemo v občini celovit pristop k turizmu. Prav 
tako bomo pospešili energetsko sanacijo javnih in zasebnih 
stavb, kot tudi znotraj stanovanjske politike, saj sanacija prinaša 
veliko pozitivnih učinkov. Pri sistemski prenovi prostora in prenovi 
stavb so ukrepi lahko bolj neposredni. Ogljični odtis prenove 
je nižji od ogljičnega odtisa novogradnje, zato bi bilo potrebno 
posvetiti več pozornosti prenovi stavb. Energetska prenova 
stavb se izvaja, a prepočasi, premalo sistemsko in zgolj na ravni 
posameznih stavb. Dobra praksa energetske prenove stavb v 
mestnih jedrih v nekaterih slovenskih občinah, bi lahko bil model 
kako uspešno načrtovati prenovo v mestu Izola. S tem bi dosegli 
v tem obdobju aktualno in ciljno začrtano zmanjšano porabo 
energije v stavbah.



Področje 2

Občina Izola bo postala destinacija za male podjetnike!

Prizadevali si bomo za odprtje projektne pisarne, ki bo 
primarno služila kot brezplačni servis občanom pri svetovanju 
za pridobivanje nepovratnih sredstev in subvencij. V sklopu 
projektne pisarne, ki bo primarno organizirala brezplačna 
predavanja za občane in kasneje skupaj s podjetji, ki se 
ukvarjajo s profitnim pridobivanjem nepovratnih evropskih 
sredstev, organizirala srečanja istrskih podjetnikov z namenom 
spodbujanja in razvoja gospodarstva. Skupaj z občino in ostalimi 
deležniki (fakultete, kampusi) bo razvijala enoviti trajnostni 
sistem gospodarskega razvoja regije.

Nadgradnja projektne pisarne, ki bo stičišče občanov in 
podjetnikov v občini Izola, bo najprej inkubator, ki bo gradil 
podjetniški ekosistem. Zamisel je povezati vse istrske občine v 
enoviti inkubator in dolgoročno v tehnološki park Slovenske Istre, 
ki bo satovje in gonilna sila razvoja istrskih občin, in bo generiral 
nova delovna mesta, ustvarjal dodano vrednost in prispeval k 
dolgoročnemu razvoju regije.

Skupaj s partnerji in vsemi deležniki bo tehnološki park postal 
enovito stičišče začetka podjetniške ideje, nato pa bo s pomočjo 
z investitorjev prišlo do njene realizacije in implementacije na 
trgu.

V inkubatorju in kasneje tehnološkem parku Slovenske Istre 
bo mogoče najeti poslovne prostore za začetek podjetništva, 
ustanoviti podjetje, pridobiti storitve mentorstva in svetovanja.



Podroičje 3

Inovativno reševanje perečih problematik

Občina Izola je že v letu 2017 sprejela celotno strategijo prometa 
Izole, v kateri so opredeljene smernice reševanja. Izola je edina 
od istrskih občin, ki nima osrednje avtobusne postaje. V skladu s 
strategijo se bomo zavzemali za umestitev v prostor sodobne in 
potniku prijazne infrastrukture.

Kultura je področje v občini Izola, ki je nekako skozi leta 
predmet obravnave, a brez konkretne vizije, ki bi zagotovila 
kulturnikom pravo strategijo razvoja. Kultura ni samo zagotovitev 
infrastrukturnega objekta, kot je Kulturni dom, ampak je v prvi 
vrsti izdelava strategije razvoja kulture, kot jo imajo ostala 
področja.

V sklopu z državnim vodilom, da se za vsakega šoloobveznega 
otroka zagotovi topel obrok, je potrebno tudi zagotoviti ustrezen 
prostor za pripravo slednjega. Občina Izola ima tri osnovne 
šole, od katerih določene nimajo lastne kuhinje ali pa jo 
imajo, ampak je ta dotrajana. Zavzemali si bomo, da bo vsak 
šoloobvezen otrok imel zagotovljen obrok, ki bo pripravljen v 
sklopu šolske kuhinje. Šli bomo v smeri posodobitve dotrajanih in 
izgradnje novih šolskih kuhinj. V sklopu prenove kuhinj sodi tudi 
zagotavljanje ključnih živil, ki so pomembna za razvoj otrok. V 
prehrambeni verigi so nedvomno najpomembnejša živila sadje 
in zelenjava. Težnja gre v smeri samooskrbe na takšen način, 
da bi bila hrana pridelana v sklopu konzorcija lokalnih kmetov. 
Tako bi skozi celo leto zagotavljali kakovostne surovine, z znanim 
poreklom in visoko kakovostjo. Tukaj ne sme biti samo cena 
faktor odločanja, ampak gledati moramo širše in sicer, spodbuja 
razvoja lokalnega kmetijstva in kvalitete surovine.

Vse pogosteje se Izola srečuje s parkirno problematiko, še 
posebej v turistični sezoni. Javno zasebno partnerstvo je 
nedvomno pravilna smer reševanja tovrstne problematike, kot 



lahko občina skupaj z zasebnim partnerjem zagotovi ustrezno 
rešitev. V Izoli imamo precej lokacij na obrobju mesta, ker je 
možen razvoj tovrstnega sodelovanja. Eno od teh območij bi 
lahko bilo območje poleg industrijske cone, ker bi se lahko 
zgradila garažna hiša za obiskovalce. Povezavo z mestom pa 
bi zagotavljala redna avtobusna linija. To bi za mesto pomenilo 
veliko prometno razbremenitev, kar bi se kazalo v prostih 
parkirnih mestih za domačine. 

Podroičje 4

Zagotovili bomo samooskrbo občine s kritičnimi sredstvi

Reševanje vprašanj samooskrbe in zelenega preboja je v zadnjih 
časih zelo aktualna problematika. Ena od smeri reševanja je 
nedvomno zagotoviti samooskrbo z električno energijo na 
občinskih objektih. Rast cene energentov vpliva na proračun 
občine, zato je pomembno, da tudi občina preudarno ravna na 
tem področju in obvladuje stroške energentov. Prihranki, ki jih 
prinaša samooskrba z električno energijo, se bodo tako lahko 
namenili drugim pomembnejšim programom za občana.

Zaradi tesnega sodelovanja z Vlado RS bomo aktivno ravnali 
na področju pridelave električne energije z uporabo obnovljivih 
virov energije. Glede na geografske značilnosti naše občine, bi 
bilo smiselno čim prej izdelati strategijo za postavitev sončnih 
elektrarn. Tovrsten projekt bo zagotovil samooskrbo občine z 
elektriko kot tudi odprl nova delovna mesta. Prav tako se nam 
zdi smotrno in nujno, poleg samooskrbe na občinskih objektih, 
oskrbo s sončno elektrarno umestiti tudi na javne ustanove. 
S tem bi se vsekakor znižali stroški energentov ter ustvarili 
prihranki, ki bi jih lahko porabili za sanacijo objektov oziroma jih 
namenili za druge projekte.

Prav tako je nujno, da se naslovi ureditev vodovoda in oskrbe 
s pitno vodo. Na tem področju bomo ravnali urgentno hitro in 
čimprej povezali tri vodovode sosednjih občin. Nato pa bomo 



sestavili dolgoročno strategijio, kako problematiko trajnostno 
nasloviti, pri čemer se je kot ena od rešitev pokazala vzpostavitev 
nove vodne linije, ki bi povezal obalne občine z bližnjimi vodnimi 
viri Krasa.

Problematika oskrbe z vodo je na našem območju vsakoletna 
stalnica. Zaradi nezanesljive oskrbe s pitno vodo in z vodo 
za namene kmetovanja na območju slovenske obale, ki ji že 
vrsto let, predvsem v poletnem času, grozi tako humanitarna 
kakor tudi gospodarska katastrofa, bomo zagotovili finančna 
sredstva za nova vodna zajetja. Vsekakor ne bomo pozabili na 
kmetovalce in tudi njih oskrbeli z zalogovniki vode za kmetijske 
površine.

Podroičje 5

Učinkovit in digitaliziran javni servis za vse občane! 

Leta 2021 je bil podpisan odlok o ustanovitvi skupne Medobčinske 
uprave Istre. Z združevanjem štirih področij dela naj bi 
dosegli boljši servis za občane štirih občin, finančne učinke in 
uravnotežen razvoj območja štirih občin.

Prvi stik občanov z lokalno samoupravo je ravno preko občinske 
uprave. Zavedamo se počasnega postopanja, zato bomo z 
zagotovitvijo čim večje digitalizacije poslovanja občinske uprave 
dosegli bolj pregledno in hitrejše delovanje uprave. Tako bomo 
za izvedbo tega projekta odprli nova delovna mesta, ki prinašajo 
visoko dodano vrednost kot tudi zagotovili hitrejšo in bolj prijetno 
izkušnjo občanom, ki imajo opravke z občinsko upravo.

Občinska uprava mora biti javni servis za občane in vse 
deležnike. Učinkovitost ni le redno opravljanje predpisanih 
administrativnih opravil, ta se namreč kaže tudi v identifikaciji 
težav, ki se pojavljajo v občini Izola. Težave je treba reševati, 
prisluhniti pobudam občanov in jih poskusiti rešiti.



Učinkovit javni servis za občane po našem razumevanju pomeni 
tudi, da župan in vodstvo občine z ljudmi komunicira, ko jim 
ti postavljajo razumljiva in razumna vprašanja, izhajajoča iz 
zaznanih problematik v občini, jim podajajo predloge rešitev, 
oprte na strokovno znanje ter veljavno zakonodajo.
 


