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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

Občina Piran je zagotovo najlepša občina v Sloveniji. Z zgodovinskim 
Piranom, turističnima Portorožem in Bernardinom, s čudovitimi vasmi, s 
prelepo Fieso, s Sečo in s Sečoveljskimi solinami, s Strunjanom in njegovimi 
naravnimi danostmi ter kulturno dediščino, se lahko ob bok postavimo 
katerikoli občini ne samo v Sloveniji, ampak kjerkoli na svetu.

Občina Piran pa ni lepa samo zaradi prej naštetih danosti, ampak 
predvsem zaradi svojega prebivalstva. Prebivalstva, ki je v zadnjih 
sedemdesetih letih zaradi številnih migracij doživelo mnoge spremembe, a 
v sebi vedno ohranilo spoštovanje in ponos do kraja v katerem živi.

Žal je razvoj občine, predvsem v letih po osamosvojitvi, povsem zastal. 
Dosedanja politika ni uspela (ali ni hotela) pripraviti vizijo razvoja občine, 
kar se kaže v tem, da še sedaj ne vemo, kaj z občino sploh želimo, v kaj 
naj se razvijemo, kaj naj delamo. Sprotne odločitve vsakokratne občinske 
oblasti in stihijsko odločanje nas je pripeljalo do stanja, da razvoj občine 
sloni na samo eni gospodarski panogi (turizmu), da imamo slabo razvito 
infrastrukturo (kanalizacija, ceste, parkirišča, kolesarske poti …), da nimamo 
stanovanj za mlade, da je cena stanovanj za večino občanov nedosegljiva, 
da nimamo ustrezne športne infrastrukture … predvsem pa da je občina 
prostorsko povsem neurejena in nima možnosti razvoja.
Dosedanja politika (hote ali nehote) ni sprejela ključnega dokumenta, 
potrebnega za razvoj občine, to je Občinskega prostorskega načrta 
(OPN). Gre za dokument, skozi katerega se opredeli vizija razvoja občine 
in skozi katerega se izrazi, kaj želimo kot občina postati in v kakšnem kraju 
želimo živeti. Gre za dokument, ki je trajen in zaveže vse prihodnje oblasti k 
delovanju v smeri začrtanega razvoja.
Nesprejetje OPN-ja pa je nekaterim v občini Piran omogočalo 
uresničevanje svojih parcialnih (osebnih) interesov predvsem na področju 
nepremičnin, kar je tudi razlog (morda ključen) za to, da dokument ni bil 
nikoli sprejet. 



Delovanje dosedanjih oblasti, ki v večini primerov niso delovale 
povezovalno temveč povsem nasprotno, je pustilo posledice tudi na 
odnosih med občani. Občani ne delujemo kot skupnost, se prej ločujemo 
kot združujemo, smo prej nasprotniki kot del iste ekipe. 

- In nazadnje, ustvarili bomo občino, ki bo skupnost vseh občanov, ki 
bodo aktivno sodelovali pri življenju v skupnosti in razvoju skupnosti. 

Naloga vseh skupaj je, da si ustvarimo takšno občino, v kateri bomo 
želeli živeti, v kateri bomo dosegali svoje cilje in na katero bomo mi in 

naši prihodnji rodovi ponosni. 

Ustvarili bomo drugačno občino!

- Ustvarili bomo občino, ki bo imela opredeljen jasen razvoj, ki bo 
občankam in občanom zagotavljal možnost kakovostnega življenja, 
osebne rasti in uresničevanja svojih ciljev. 
- Ustvarili bomo občino, ki bo omogočala lažji dostop do stanovanj, kjer 
se bo skozi stanovanjsko in drugo nepremičninsko politiko zastopalo 
interese občanov in ne le posameznih interesnih skupin (kapitala).
- Ustvarili bomo občino kjer bo na prvem mestu javni in ne zasebni interes.
- Ustvarili bomo občino, ki bo zagotavljala ustrezno okolje, kjer se bo 
turizem lahko razvijal in hkrati zagotavljala tudi pogoje razvoj drugih 
gospodarskih panog, obrtništva. 
- Ustvarili bomo občino, kjer bomo imeli vsi občani urejeno kanalizacijsko 
omrežje.
- Ustvarili bomo občino kjer parkiranje ne bo več ovira in kjer se bomo s 
kolesi lahko vsi varno vozili. 
- Ustvarili bomo občino, ki bo zagotovila pogoje za razvoj športne 
infrastrukture, ki bo namenjena občanom (mladim in starejšim) in 
omogočala podaljšanje turistične sezone. 
- Ustvarili bomo občino, ki bo čim bolj samooskrbna in bo svoj razvoj 
načrtovala trajnostno na podlagi zelenega preboja. 

ZA! Občino priložnosti.



1.

2.

ZA! Sinergijo občin Slovenske Istre.

Odprava prometne nevzdržnosti
Slovenske Istre

Vodna varnost za občane Slovenske Istre.

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

ZA! Takojšnjo nadaljevanje izgradnje hitre ceste Koper- 
Dragonja.

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

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.



3. Za boljši javni servis za občane
Slovenske Istre

ZA! 

ZA! 

ZA! 

ZA! 

ZA! 

ZA!

ZA! 

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

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.

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

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

Preprečitev kolon v poletnih mesecih z nadgradnjo
cestišča Šmarske ceste.

Dokončno ureditev povezave med Koprom in
Ankaranom.

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

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



ZA! 

ZA! 

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

 
Kompetentno in odgovorno upravljanje javnih
zavodov in javnih podjetij.



Ključna razvojna področja

Prostorska ureditev občine Piran

Nujno moramo sprejeti Občinski prostorski načrt (OPN). Ker 
nimamo sprejetega Občinskega prostorskega načrta (OPN), 
nimamo ustrezno začrtanega razvoja občine, nimamo prave 
vizije in usmeritve, kje želimo biti kot občina v prihodnje.
Ker je Piran ena izmed 10 % slovenskih občin, ki OPN-ja še nima 
sprejetega.

- Z ustrezno prostorsko ureditvijo bomo mnogim občanom 
omogočili rešitev stanovanjskih problemov in tako zagotovili, 

da bodo mladi ostajali v občini Piran.
- Ker bomo s prostorsko ureditvijo omogočili razvoj drugih 

gospodarskih panog, saj je občina Piran preveč odvisna samo 
od ene gospodarske panoge (turizma).
- Ker bomo s prostorsko ureditvijo omogočili razvoj kmetijstva.
- Ker bomo s prostorsko ureditvijo omogočili razvoj športne 
infrastrukture, ki je podlaga za razvoj športa. S tem bomo 
občanom zagotovili dodatno možnost kvalitetne izrabe 
prostega časa ter jih preko športa povezovali v homogeno 

skupnost. Z razvojem športne infrastrukture bomo omogočili 
podaljševanje turistične sezone v občini, piranski šport pa 
dvignili na raven, kjer je nekoč že bil.
- Ker bomo s prostorsko ureditvijo rešili težave s parkiranjem.
- Ker je odgovorno do prihodnjih generacij, da jim omogočimo 
jasno vizijo prihodnosti in razvoj.
- Ker imajo na račun nesprejetja OPN-ja koristi samo določene 
skupine ljudi in ker nesprejetje OPN-ja omogoča zlorabe, 
podkupovanja in gospodarski kriminal.



Razvoj turizma

Izboljšava obstoječe prometne strategije in
njeno izvajanje

- Ker je to naša glavna gospodarska panoga, vodi pa se jo 
stihijsko, brez prave vizije in brez prave strategije. 
- Ker bo turizem del našega prostora takrat, ko se bomo z 

njim poistovetili občani in od turizma imeli koristi vsi in ne le 
nekateri.
- Ker bo turist zadovoljen z dopustom preživetim pri nas in se 

bo k nam vračal le v primeru, ko bomo s turizmom zadovoljni 
predvsem občani.
- Ker gostinstvu posvečamo premalo pozornosti in ne 

zagotavljamo podpore pri razvoju kakovostnega gostinstva, 
kar se odraža v kakovosti naše gostinske ponudbe.
- Ker živimo na področju, kjer se poleg naše, istrske kulinarike, 

križata še mediteranska in balkanska in tega v zadostni meri 
ne izkoriščamo.
- Ker imamo neprecenljivo kulturno dediščino, ki jo moramo 
jasno spojiti z našimi destinacijskimi cilji.
- Ker imamo naravne danosti, ki nam jih zavidajo vsi in jih 
moramo bolje upravljati
- Ker imamo znanje, sposobnosti in izkušnje, da turizem 
dvignemo na bistveno višjo raven.
- Ker imamo pogum za uvajanje sprememb v upravljanje 
občine kot turistične destinacije.

- Ker promet urejamo z odlokom, ki je bil sprejet pred dvajsetimi 
leti, je zastarel in ne rešuje današnjih težav v prometu.
- Ker nas promet v mestnih središčih, na vaseh in stanovanjskih 
okolicah duši in ga je potrebno nemudoma urediti.
- Ker se je problematika prometne ureditve razširila v vsak 
kotiček naše občine.
- Ker na področju reševanja prometne problematike že več kot 

štirinajst let nismo naredili nobenega pomembnejšega koraka.
- Ker bomo z ustrezno ureditvijo prometa vsem občanom 



- Ker sta nas vodooskrbna in energetska kriza dokončno 
prepričali v takojšnji preklop na zelene vire energije ter 

trajnostni razvoj.
- Ker se zavedamo, da moramo takoj pristopiti k reševanju 

omogočili najlažjo dostopnost do doma in do drugih lokacij 
v občini, optimizirali migracije v občini in zagotovili zadostno 
število parkirnih mest. 

- Ker bomo pri izvajanju prometne politike sledili trajnostnemu 
razvoju v našem kraju, pri tem pa dajali prednost ranljivejšim 

skupinam v prometu.
- Ker imamo znanje in izkušnje in zato jasne rešitve za težave v 
prometu.

- Zato ker si vse več mladih iz naše občine uredi življenje v 
drugih občinah, ker imajo tam boljše pogoje za svoj razvoj in 
življenje. Mladim moramo omogočiti dostop do stanovanj in 

kvalitetnih delovnih mest, da jih obdržimo v piranski občini. 
Brez občanov občina nima nobenega smisla,
- Zato ker imajo mladi premalo možnosti odločanja o ključnih 

zadevah, ki zadevajo njih same. Zato jih aktivno vključujemo v 
snovanje razvoja občine predvsem na področjih, ki zadevajo 

njih.
- Zato ker tudi seniorji (starejši) nimajo zadostnih možnosti 

soodločanja pri življenju v naši občini. Poskrbeli bomo, da se 
bo bolje in večkrat slišal tudi njihov glas.
- Ker imamo močno medgeneracijsko ekipo mladih in seniorjev 
z jasnim programom sodelovanja za prihodnje generacije.
- Ker lahko uspešen razvoj občine gradimo le na energiji mladih, 

povezanih z izkušnjami starejših in medsebojnem spoštovanju 
vseh generacij.

Medgenarcijsko sodelovanje in stanovanjska
politika za mlade. 

Samooskrbna občina na poti zelenega preboja.



oskrbe s pitno vodo na obali, kar lahko z usklajenim 
delovanjem vseh štirih obalnih občin hitro dosežemo.
- Ker se zavedamo, da je poleg pitne vode potrebna tudi druga 
voda (za zalivanje, pranje …), zato moramo zagotoviti tudi 
druge vire vode. 
- Ker imamo naravne danosti, da si v veliki meri zagotovimo tudi 
prehransko samooskrbo.
- Ker se zavedamo, da lahko preko evropskih sredstev 
zagotovimo ustrezno financiranje, ki nam bo zeleni preboj 
omogočilo,
- Ker imamo znanje in možnosti, da na pot zelenega preboja 
stopimo takoj.



Ključni razvojni projekti

Projekti vezani na celotno občino

Srednjeročni projekti

Na podlagi zgoraj opredeljenih ključnih področjih, z katerimi 
se bomo v prihodnjem mandatu najbolj ukvarjali, bomo 
v prihodnjem mandatu izvedli naslednje projekte, ki smo 
jih razdelili med dolgoročne in kratkoročne. Na začetku 
predstavljamo ključne projekte, vezane na celotno občino nato 
pa ključne projekte po volilnih enotah.

IZDELAVA IN SPREJEM OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPN)
Izdelava in sprejem občinskega prostorskega načrta bo prvi in ključen
projekt Gibanja svoboda v prihodnjem mandatu. Z aktivnostmi bomo 
pričeli takoj ob pričetku mandata. Z OPN-jem bomo začrtali pot razvoja
občine, si določili cilje, kaj želimo doseči in kje želimo v prihodnosti biti ter
strategije kako te cilje doseči. OPN bomo pripravljali s sodelovanjem in
vključenostjo vseh ključnih akterjev v občini ter upoštevajoč stroko na tem
področju. Prvo in edino vodilo pri sprejemanju tega ključnega dokumenta 
pa bo JAVNI INTERES. 

IZDELAVA, SPREJEM IN UVELJAVITEV TURISTIČNE STRATEGIJE DO LETA 2035
Turizem je glavna gospodarska panoga v občini Piran. Trenutna turistična
strategija je preširoko zastavljena in ne zagotavlja ustreznega razvoja
turizma v naši občini. Bila je tudi pripravljena brez ustrezne vključenosti
ključnih akterjev, ki se je sedaj tudi ne držijo. Tudi občina, kot eden ključnih
akterjev, ne sledi ciljem turistične strategije. Zaradi navedenega bomo 
v sodelovanju in z vključenostjo vseh pomembnih deležnikov v turizmu
pripravili strategijo, ki bo temelj razvoja turizma po meri občanov, turističnih
podjetij in turistov. Z novo turistično strategijo bomo postavili temelje za
sonaravni in trajnostni razvoj turizma v naši občini.

ZAGOTOVITEV ZADOSTNIH KOLIČIN VODE ZA VSO OBČINO IN REGIJO
Letošnja suša je ponovno opozorila na problematiko vode na obali. In tukaj
ne gre samo za pitno vodo temveč tudi za vodo za potrebe kmetijstva, za 



potrebe čiščenja, zalivanja vrtov, pranja … V sodelovanju z vsemi obalnimi 
občinami in s podporo Vlade bomo zagotovili dodaten vir pitne vode 
za vso obalo. Poleg pitne vode, bomo z ustreznimi zadrževalniki vode in 
pripadajočo infrastrukturo zagotovili vir vode za zalivanje v kmetijstvu. Tako 
bomo zmanjšali porabo pitne vode v kmetijstvu, kmetom pa zagotovili 
cenejši vir vode. Kot vir vode za zalivanje zelenic, pranje zunanjih površin 
bomo uporabili tudi prečiščeno vodo iz čistilnih naprav na vaseh (te ne 
vsebujejo slane vode). 

IZGRADNJA NOVEGA POKOPALIŠČA V OBČINI
Piransko pokopališče ne zagotavlja več prostora za klasične pokope, zato 
je nujno čim prej določiti lokacijo in pričeti aktivnosti za izgradnjo novega 
pokopališča v občini. 

- Takoj bomo pristopili k sanaciji in oddaji vseh neurejenih in nezasedenih 
občinskih stanovanj, ki bodo namenjena mladim družinam ali pa bodo 

oddana kot kadrovske stanovanja tistim kadrom, ki jih v občini nujno 
potrebujemo (splošni zdravniki, pediatri …).
- Okrepili bomo redarsko in inšpekcijsko službo ter preverili ustreznost 

delovanja inšpekcijskih služb v okviru medobčinskega inšpektorata. Po 
potrebi bomo to organiziranost spremenili.
- Uredili bomo varne in atraktivne kolesarske poti v vsej občini.
- Odpravljali bomo vse arhitekturne ovire v občini, s čimer bomo invalidom 
omogočili lažje gibanje in lažji dostop do vseh lokacij v občini.
- Spodbujali bomo ekološke oblike prevoza v občini (izposoja koles, 
uporaba električnih vozil…).
- Ustvarili bomo pogoje za razvoj drugih gospodarskih panog, obrtništva, 
podjetništva in kmetijstva.

Kratkoročni projekti



VOLILNA ENOTA 1 - PIRAN

Srednjeročni projekti

IZGRADNJA PARKIRNE HIŠE POD SEDANJIM PARKIRIŠČEM FORNAČE. 
Menimo, da je to najprimernejša lokacija za mesto Piran. Vse ostale lokacije
predstavljajo ali previsoke investicijske stroške za občino ali prevelik poseg 
v prostor. Na področju Fornač je najlažje organizirati tudi vso logistiko 
za mesto. Področje sedanjega parkiršča bomo namenili parkovnim in
rekreacijskim površinam za domačine in turiste.

UREDITEV TREH PLAŽ V MESTNEM JEDRU
Piran nima niti ene lepo urejene plaže. V mestu smo imeli pred leti urejene 
tri plaže, ki pa so zaradi nenačrtovanega razvoja tovrstne infrastrukture
povsem neurejene in dotrajane. Gre za plaže pred nekdanjih hotelom 
Punta, pred hotelom Piran in na Rivieri. S strokovnim pristopom, bomo te 
tri plaže ponovno uredili. Tako bomo zagotovili ustreznejšo rekreacijsko
infrastrukturo, ki bo v prvi vrsti namenjena domačinom, z vidika turizma pa
bo predstavljala dodano vrednost in konkurenčno prednost pred drugimi
destinacijami.
Pri ureditvi plaž imamo že dogovorjeno podporo Ministrstva za okolje in
prostor RS

UREDITEV FIESE
Fiesa je najbolj »pozabljen« del občine Piran. S svojima jezeroma predstavlja
oazo miru v naši občini. Ker se nikoli ni pristopilo k strokovni ureditvi tega
prostora, je žal neurejena in ne izraža svojega potenciala. Fieso bomo 
uredili na podlagi strokovnih izhodišč in skladno s trajnostno usmeritvijo, 
ki jo v stranki zagovarjamo. V Fiesi ni prostora za dodatna betoniranja,
asfaltiranja in podobne posege . 



Kratkoročni projekti

- Zagotovili bomo učinkovito informiranje in učinkovit nadzor nad 
odlaganjem odpadkov v mestnem jedru.
- Na vhodu v mesto Piran ali na začetku parkirišče Fornače bomo uredili 
novo in varno avtobusno postajo.
- Ustrezno bomo uredili vstope v morje od Punte do Fornač (zamenjali inox 
stopnice na plaži pod parkiriščem Fornače in pred hotelom Piran).
- Prenovili bomo javne sanitarije na Punti.
- Pristopili bomo k strokovni sanaciji tlakov v Piranu. Najprej bomo sanirali 
tlakovce na Prešernovem nabrežju. 
- Sanirali bomo glavni pomol v pristanišču.
- Gostincem bomo omogočili lažje in krajše postopke pri pridobivanju 
odločb za uporabo javnih površin. 
- Uvedli bomo plačevanje avtobusa na relaciji Fornače-Tartinijev trg-
Fornače za neimetnike abonmajev. Za vse občane občine Piran bo 
avtobus brezplačen.
- Ob parkirišču Fornače bomo uredili večjo polnilnico za električna vozila 
(avtobusi, »dostavkoti«…) in uredili logistični center za mestno jedro. 
- Povečali bomo število »dostavkov« in pogosteje izvajali storitev prevoza 
blaga in potnikov.
- Ob predhodni reviziji projektov nadaljevali že začete projekte oz. tiste 
projekte, za katere je dokumentacija že pripravljena: sanacija ulice IX. 
Korpusa, zamenjava umetne trave na nogometnem igrišču v Piranu… 



VOLILNA ENOTA 2 – PORTOROŽ IN STRUNJAN

Dolgoročni projekti

UREDITEV CENTRA PORTOROŽA
Skladno z Občinskim prostorskim načrtom in v sodelovanju z lastniki večjih 
neurejenih stavb in zemljišč v Portorožu (Kaštel, objekt bivši Tivoli, Vojkov 
dom, bivša Taverna…) bomo pristopili k ureditvi Portoroža. Zavedamo se, da 
sami, brez sodelovanja lastnikov objektov in zemljišč, ureditve ne moremo 
izpeljati, ja pa ureditev zagotovo interes vseh. Pri ureditvi pa bomo dosledno 
zastopali javni interes in koristi občanov. V sklopu ureditve centra Portoroža 
bomo uredili še večnivojsko parkirišče na površini sedanjega parkirišča 
pod Avditorijem ter nadaljevali z ureditvijo promenade proti Bernardinu. V 
sklopu ureditve centra Portoroža se bo ustrezno uredila tudi kolesarska pot 
skozi Portorož.

UREDITEV VODNE POVRŠINE NA CENTRALNI PLAŽI V PORTOROŽU
Vodna površina na Centralni plaži v Portorožu je zaradi prisotnosti mivke 
v vodi neatraktivna in odbijajoča, saj deluje umazano in neurejeno. Zaradi 
tega celotna Centralna plaža Portorož deluje tako za domačine kot za 
turiste neprivlačna. Za destinacijo kot je Portorož je to zagotovo ena 
najbolj kritičnih točk turistične ponudbe. V prihodnjem mandatu bomo 
pod celotnim travnatim delom Centralne plaže Portorož v morje nasuli 
bel pesek, ki bo vodno površino plaže naredil bolj atraktivno in privlačno. 
S tem bo celotno kopališče pridobilo na videzu in privlačnosti in bo tako 
prispevalo k višji kakovosti turistične ponudbe Portoroža. 

IZGRADNJA SEDEŽA KRAJEVNE SKUPNOSTI V STRUNJANU
V že odkupljeni stavbi bomo v sodelovanju s KS Strunjan uredili sedež 
krajevne skupnosti.
V stavbi bomo uredili prostore za delovanje krajevne skupnosti, prostore za 
druženje krajanov ter lokalno turistično pisarno.



Kratkoročni projekti

- Osvetlili bomo celotno področje promenade ob morju od plaže Meduza 
do konca plaže Lucija (bivša plaža Metropol).
- V sodelovanju s ponudniki gostinskih storitev, z lastniki gostinskih in 
drugih lokalov ter z ustreznimi odloki bomo zagotovili ustreznejšo 
gostinsko ter drugo ponudbo v Portorožu.
- Uredili bomo javne sanitarije na avtobusni postaji v Portorožu ter 
zagotovili, da bodo v času izven turistične sezone kot javne sanitarije 
delovale tudi javne sanitarije na Centralni plaži v Portorožu.
- Povišali bomo dajatve za neurejena stavbna zemljišča v centru Portoroža 
z namenom ureditve teh zemljišč.
- Preprečili bomo izvajanje najrazličnejših masovnih prireditev na centralni 

plaži v Portorožu oz. kjerkoli v Portorožu, kjer bi takšne prireditve po svoji 
vsebini lahko bile moteče.
- Postavili bomo dodatne polnilnice za e-vozila.
- Z izgradnjo večnivojskega parkirišča na krožišču pri Krki bomo rešili 

vprašanje mirujočega prometa v Strunjanu. Ukinili bomo parkiranje na 
travnatem parkirišču pri avtobusni postaji v Strunjanu.
- Uredili bomo odvajanje meteornih vod, da preprečimo poplave v centru 
Strunjana.
- Ob predhodni reviziji projektov bomo nadaljevali že začete projekte oz. 

tiste projekte, za katere je dokumentacija že pripravljena: npr. ureditev 
dela obale med ploščadjo in Centralno plažo Portorož, ureditev vodnega 

dela jadralnega centra. 



VOLILNA ENOTA 3 – LUCIJA

Srednjeročni projekti

PRIČETEK AKTIVNOSTI ZA UREDITEV ŠPORTNEGA CENTRA
Šport v občini Piran je v zadnjih dvanajstih letih povsem stagniral. Postal je
tema, o kateri se sploh ne govori (razen ko je potrebno za velikanske vsote
denarja od točno določenih oseb odkupiti dotrajane športne površine).
Razen ureditve jadralnega centra pred štirimi leti in veslaškega centra še
prej se v športno infrastrukturo ni vlagalo praktično nič. Šport sloni na delu
športnih entuziastov, ki pa kljub vsemu uspejo v šport privabiti vedno več
otrok. Športna infrastruktura v občini Piran je povečini prezasedena in ne
zadošča potrebam krajanov, športnikov, kaj šele turizmu. Ob tem, da ne
zadošča potrebam, je tudi razpršena po vsej občini. Zagotovitev dodatne
športne infrastrukture je z vseh vidikov prepotrebna.
Odlična idejna zasnova za ureditev športnega centra v Luciji leži v občinskih
predalih že več kot deset let. Športni center je po tej idejni zasnovi umeščen
med sedanjo športno dvorano in industrijsko cono. V prihodnjem mandatu
bomo takoj pričeli z vsemi aktivnostmi za izgradnjo športnega centra. Če
nam ga v prihodnjem mandatu ne bo uspelo zgraditi, bomo zagotovo
pripravili vse, da se ga zgradi v naslednjem mandatu. V športnem centru
bodo umeščeni vsi športi (razen jadralnih), saj bodo v njem večnamenska
športna dvorana, pokrita in odprta tenis igrišča, nogometno igrišče s
tekaško stezo, bazen, balinišče, zagotovljeno bo tudi zadostno število
parkirnih mest. Projekt bo zasnovan tako, da bo športni center možno 
graditi po fazah.

UREDITEV KOPALIŠČA NA SEČI
Na rtu Seča med kampom in gostilno Ribič bomo uredili plažo, ki bo
namenjena mladim. V okviru plaže bomo zagotovili športno in gostinsko
infrastrukturo, na osnovi katere bo moč pripravljati ustrezne programe in
prireditve za mlade. Pred tem bomo uredili tudi vso potrebno komunalno
infrastrukturo vključno s sanitarijami (WC-ji, tuši).

ZAGOTOVITEV ZADOSTNEGA ŠTEVILA PARKIRNIH MEST
Tako kot v mestu Piran in v Portorožu, se problematika mirujočega prometa
seli tudi v Lucijo. Problematika parkiranja se kaže predvsem med tednom 
in seveda v poletni sezoni. Veliko lastnikov stanovanj v blokih svojih vozil
nima kje parkirati. Takoj po pričetku mandata bomo pristopili k natančni
analizi potreb po parkirnih mestih in na osnovi te pristopili k izgradnji 



- Zaključili bomo z ureditvijo plaže Lucija (bivša plaža Metropol) ter 
zagotovili, da bo celotna vodna površina varovana z reševalci iz vode (od 

Fazana do Centralne plaže Portorož). Na plaži bomo uredili tudi dodatne 
vstope v morje (npr. med 1. in 2. pomolom). Obratovalni čas kopališča 
bomo izenačili z obratovalnim časom Centralne plaže Portorož.
- V dolino Vinjol bomo za prebivalce Lucije umestili urbane vrtove. Na tak 

način bomo poskrbeli za višjo raven samooskrbe občanov in promovirali 
zdrav način življenja. 
- Poskrbeli bomo za umiritev prometa skozi Lucijo.
- Uredili bomo lastništvo parkirišč in zelenic med bloki.
- Uredili bomo obrežje potoka Fazan.
- V sklopu izgradnje vrtca Lucija bomo zagotovili nov prostor za delovanje 

KS Lucija in prostor ki bo deloval kot kulturni in medgeneracijski center 
namenjen vsem krajanom.
- Ob predhodni reviziji projektov bomo nadaljevali že začete projekte oz. 
tiste projekte, za katere je dokumentacija že pripravljena: npr. ureditev 
pokrite tržnice v Luciji, izgradnja novega vrtca s pripadajočo garažno 
hišo…

zadostnega števila parkirnih mest. Večnivojsko parkirišče bomo locirali med
predvidenim športnim centrom in industrijsko cono. Dostop do parkirišča in
od parkirišča bomo urejali po sistemu PR (park & ride). 

 
VKOP SEDANJE CESTE MED VALETO IN KROŽIŠČEM – POVEZAVA LUCIJE 
Cesto, ki sedaj loči Lucijo na dva dela bomo vkopali pod zemljo (tunel),
zgoraj uredili parkovne in rekreacijske površine ter tako Združili oba dela
Lucije.

Kratkoročni projekti
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VOLILNA ENOTA 4 – SEČOVLJE, SEČA IN VASI

Srednjeročni projekti

- Poskrbeli bomo za razširitev pokopališč v Padni in Sv. Petru.
- Uredili bomo lokalni promet na cestah proti mejnim prehodom.
- Zagotovili bomo ustreznejše avtobusne povezave z vasmi.
- Pristopili bomo k obnovi objektov na Krogu.

- S predlogom spremembe zakonodaje poskrbeli, da bodo na stojnicah ob 
cestah sadje in zelenjavo prodajali lokalni pridelovalci in ne preprodajalci 

s sadjem in zelenjavo.
- Spodbujali bomo razvoj turizma na vaseh.
- Ustvarili bomo ustrezno okolje za razvoj ekoloških kmetij.

IZGRADNJA STOLPIČEV NA KOŠTI IN UREDITEV SEVERNE OBVOZNICE
Nadaljevali bomo z vsemi aktivnostmi za čim hitrejši pričetek izgradnje 
severne obvoznice do Sečovelj in izgradnjo stanovanjskih stolpičev na Košti. 
Stanovanja bomo v prvi vrsti namenili mladim družinam iz naše občine. 

IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA V SV. PETRU IN NOVI VASI

DOKOČANJE UREDITVE KANALA SV. JERNEJA
Pridobljeno gradbeno dovoljenje za kanal sv. Jerneja predvideva le ureditev 
področja, kjer so sedaj privezana plovila. Zgradilo se bo 1178 m lesene 
sprehajalne poti – mostovža s privezi ob desni brežini kanala. Ostale 
problematike se z že pridobljenim gradbenim dovoljenjem ne obravnava. 
V prihodnjem mandatu bomo pristopili k reševanju problematike kanala v 
celoti. Potrebno je rešiti problem plovne poti v kanalu, ureditvi komunalne 
infrastrukture in ceste, ki je ob visokem vodostaju morja poplavljena, vstopa 
v kanal (ribiško pristanišče), parkiranja, javne razsvetljave…. Kanal sv. 
Jerneja bomo obravnavali kot celoto in ga na tak način tudi uredili.


