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Spoštovana občanka, 
spoštovani občan!

V
erjamemo, da delite z nami 
občutke o tem, da je Mestna 
občina Koper edinstvena. 
Ima mediteranski značaj, 
dobro klimo in okus, drago

ceno kulturno dediščino, izjemno geo
stra teško lego in okno v svet, z raznovrst
nim, slikovitim in zelenim zaledjem. Na 
nekaterih področjih smo se že doslej do
bro razvijali, na nekaterih žal ne. Želimo 
napredovati v eno najuspešnejših, ljudem 
prijaznih, okoljsko in prostorsko urejenih 
občin v Sloveniji. Zato potrebujemo spre
membe. Na naslednjih straneh predstav
ljamo naše programske točke in ljudi,  
ki jih želijo uresničiti. Smo edino civilno 
gibanje na volitvah z edino žensko kan
didatko za županjo.

Pojdite na volitve s srcem in 
glavo. Podprite spremembe: 

ZA obnovo in oživitev starega  
mestnega jedra 

ZA uravno težen razvoj mesta, 
 primestja in podeželja 

ZA občinsko razvojno strategijo  
in participatorni proračun 

ZA program podpore razvoju 
 gospodarstva in obrti 

ZA razvoj družbenih dejavnosti  
in  krepitev skupnosti 

ZA transparentno, gospodarno  
in strokovno upravljanje 
 ob čine 

ZA urejeno in zdravo življenje  
ter okolje 

ZA dobro informiranje in  
komuniciranje 

ZA dobro in prijateljsko so delo
vanje s sosednjimi občinami

 Skupaj z Olgo Franca

ZA KOPER
Olga Franca  
za županjo
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PROGRAMSKE TOČKE CIVILNEGA GIBANJA SKUPAJ

ZA uravnotežen razvoj mesta,   
primestja in podeželja 
Pospešeno urejanje infrastrukture v vseh zalednih krajevnih skup
nostih, da bodo občanom omogočeni enaki in zadovoljujoči pogoji 
bivanja: načrti razvoja bivalnih možnosti za mlade za vsako KS; urejene 
in vzdrževane ceste, prometna varnost s pločniki in javno razsvetljavo 
v vseh naseljih, javna kanalizacija ali subvencioniranje skupinskih in 
individualnih čistilnih naprav v manjših poselitvenih območjih, optično 
internetno omrežje, ambulante in lekarne v večjih krajih, primerne, 
zdrave in dovolj velike šole ter vrtci. Prioriteta je tudi skrb za starejše, 
onemogle, socialno ogrožene in osebe s posebnimi potrebami ter za 
izboljšanje zdravstvene oskrbe. Na Škofijah bo zgrajena nova osnovna 
šola. Hitra cesta od Škofij do predora Markovec bo prevozna brez 
 vinjet.

ZA obnovo in oživitev  
starega  mestnega jedra
Obnova starega mestnega jedra, obnova in pomoč lastnikom pri 
 obnovi starih stavb in palač, oživitev z novimi vsebinami ter spodbu
dami za obnovo in nastanitev v stanovanjih v mestu. Ulice in trgi bodo 
oživeli z novimi ponudbami v restavracijah, lokalih s kulturnoumet
niško ponudbo in glasbo. Mala loža bo dobila dušo po smernicah 
 stroke; prizadevali si bomo, da bo beneški lev z nekdanjega Levjega 
gradu pravilno (o)hranjen za naslednje rodove; naredili bomo vse  
za obnovo Servitskega samostana in Palače De Belli. 

ZA občinsko razvojno strategijo  
in  participatorni proračun
Načrt razvojnih programov za več let in vsakoletni proračun MOK bo 
slonel na potrebah občanov in bo oblikovan s soodločanjem. Občani 
bomo soodločali o porabi našega skupnega denarja in o tem, čemu 
dati prednost. Krajevne skupnosti, vladne in nevladne organizacije 
bodo pri tem partner občini. Potegovali se bomo za večji delež evrop
skih sredstev, zlasti s čezmejnimi projekti.

ZA program podpore razvoju   
gospodarstva in obrti
Pripravili bomo program podpore razvoju gospodarstva in obrti ter 
realne ukrepe, ki bodo omogočali nastajanje novih, trajnostno narav
na nih poslovnih pobud in podjetij ob stabilnem razvoju obsto ječih.  
V sodelovanju z Univerzo in gospodarstvom bomo ustvarjali razmere 
za bolj pestro ponudbo delovnih mest in takšen razvoj  gospodarstva, 
ki bo potreboval več znanja in bo preprečil danes problematični beg 
možganov. Občina bo poskrbela za komunalno oprem ljena zemljišča  
z vso infrastrukturo za poslovne cone, omogočila in spodbudila co
work ing oziroma sodelo, ki omogoča ljudem različnih poklicev, da si 
občasno ali stalno delijo prostor, kjer delajo. Razvoj turizma, tudi kul
turnega in športnega, bomo spodbujali v celotni občini, turistična 
taksa bo diferencirana.

ZA razvoj družbenih dejavnosti  
in krepitev skupnosti
Sledili bomo dobri praksi občin pri nas in v svetu, ki razvijajo nove 
oblike družbenih dejavnosti in krepitve skupnosti. Zavzeli se bomo za 
ustrezno ovrednotenje pomembne vloge strokovno vodenih progra
mov nevladnih organizacij. Podpirali bomo tako klasične kot sodobne 
kakovostne kulturne in družbene dejavnosti ter povezovanja občanov. 
Občina mora dobiti kulturne ustanove, ki bodo zadovoljevale najraz
ličnejše potrebe vseh generacij, vključno z najmlajšimi. 

ZA transparentno, gospodarno  
in strokovno upravljanje občine
V delovanju občinske uprave in v občinskih javnih podjetjih naj bodo 
strokovnost, izkušnje in kompetence edino merilo zasedanja vodstvenih 
delovnih mest. Občinska uprava in javna podjetja morajo biti servis ob
čanov. Z javnim denarjem bomo ravnali gospodarno in transparentno.

ZA urejeno in zdravo življenje ter okolje 
Mestne dele občine bomo ozelenili z upoštevanjem že obstoječih 
študij o botaničnih posebnostih urbane ozelenitve Kopra. Zelenje bo 
integralni del načrtov parkirišč, prenove ulic in drugih posegov v pro
stor. V zalednih krajevnih skupnostih bo potrebno odpravljati problem 
zaraščenosti in neurejenosti občinskih zemljišč in objektov ter poskr
beti za ureditev ter vzdrževanje tematskih poti in drugih poti. Razvijali 
bomo vse panoge mladinskega športa in spodbujali rekreacijo za vse 
generacije v krajevnih centrih. Za varstvo živali bodo veljali sodobni 
standardi. Poskrbeli bomo za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja 
v občini.

ZA dobro informiranje in komuniciranje
Občina mora poskrbeti za verodostojno in vsestransko informiranje 
občanov o javnih zadevah ter skrbeti za nenehen dialog z občani. 
Občinske strokovne službe bodo podpora krajevnim skupnostim pri 
postavljanju in vzdrževanju spletnih strani. Zagotovljen bo javni prenos 
sej občinskega sveta.

ZA dobro in prijateljsko sodelovanje  
s sosednjimi občinami
Dobro in prijateljsko sodelovanje s sosednjimi občinami je predpogoj 
za nemoten in trajnostni razvoj gospodarstva, posebej Luke in  celotne 
logistične dejavnosti, za učinkovito organizacijo javnega prometa  
in zadovoljevanje potreb občanov po druženju, poletnih aktivnostih, 
kul turnih dogodkih. Angažirali se bomo za sodelovanje vseh štirih 
obalnih občin v smeri skupnih medobčinskih služb ali zavodov in tako 
racionalizirali in pocenili poslovanje. Skupaj moramo nujno  poiskati 
sistemsko rešitev za nov vodni vir. Skupaj se bomo tudi lažje upirali 
nespametnim idejam, kakršni sta Nato baza ali madžarski investitorji 
drugega tira. 

 Delujmo SKUPAJ. Samo tako bomo lahko 
 zagotovili kakovostno življenje v Mestni občini 
Koper, ki je naš skupni dom. 

Svoj program smo napisali Skupaj z občani. Od konca junija smo vsak četrtek »pet pred dvanajsto« v Mali loži zbirali 
vaše zamisli in predloge, se pogovarjali, razpravljali, sprejemali ideje na izpolnjenih vprašalnikih in po internetu. 
Spraševali smo, kaj bi bilo treba narediti, da bi v občini, krajevni skupnosti, naselju ali ulici lepše živeli; česa bi se 
sami najprej lotili, če bi bili župan ali županja. Pozvali smo, da začnimo Skupaj soodločati in dobili vaše številne 
odzive. Vključili smo jih v program Skupaj, ki ga tu predstavljamo v strnjeni obliki, v celoti pa je objavljen na blogu 
https://www.skupaj.info/

Sicer pa sem v sebi že kar nekaj časa vedela, da strankarska 
politika ni zame. Pridejo trenutki, ko se moraš odločati med 
strankarsko disciplino in svojimi načeli in s tem sem želela 
 narediti konec. Zaradi nekaterih dobronamernih ljudi v stranki,  
s katerimi sem dolgo sodelovala, odločitev ni bila lahka, a sem 
jo nazadnje le sprejela. Bolje pozno kot nikoli, kajne? (smeh)

Med 13 županskimi kandidati ste v Kopru edina ženska.  
V drugih mestnih občinah je kandidatk več. Kaj se je zgodilo  
v koprski občini, da se ženske umikajo iz politike?
Menim, da to lepo prikaže lanski primer šikaniranja gospe, za
poslene v Marjetici, zaradi prehoda sina v drug nogometni klub. 
Bila je deležna županovega pritiska zgolj zato, ker je kot mati 
podpirala sina, ki je želel v drug nogometni klub. In zgodba se  
je končala tako, da se je tudi ona izselila iz Kopra.

Ženske se pred politiko, ki za svoje cilje ne izbira sredstev 
(žalitve, diskreditacije, lažnive objave v občinskih medijih, pret
nje z izgubo delovnega mesta) umaknemo prej kot moški. In vse 
to se v Kopru dogaja, to sem občutila tudi na svoji koži. Ljudje  
se bojijo zameriti županu, ker jih lahko doleti maščevanje. Naj 
spomnim samo na dolgoletno vedejevstvo direktorice Obalnih 
lekarn, ker župan ne mara njenega moža.

Prepričana sem, da lahko prav županja prinese pozitivne 
spremembe v vodenje naše občine. Ženske znamo poslušati  
in slišati, znamo svetovati in reševati. Vrat ne zapiramo nikomur. 
In v vseh teh letih delovanja v občinskem svetu, pogosto kritično 
do župana, sem si utrdila kožo. 

NAJBOLJ ME SKRBITA 
 ODHAJANJE MLADIH IN 
 SLABA SKRB ZA STAREJŠE
Ponovno kandidirate za županjo. Zakaj ste se tako odločili?
V prvi vrsti zato, ker Koper razvojno stagnira. In župan ter občin
ska uprava kot da se tega ne zavedata. Vztrajata pri investicijah, 
ki so v razvojnem smislu brez resne dodane vrednosti. Lučke,  
ki smo jih dobili sedaj pred volitvami po mestu, so najlepša ilu
stracija tega.

Drugi razlog pa je, da sem kot občinska svetnica boleče izku
sila, kako je, če krajani ne morejo načrtovati in skupaj z občinsko 
upravo uresničevati razvoja svojega kraja. Občani si želimo skup
nega reševanja malih in velikih problemov in enakomernega 
razvoja vseh delov občine, ne pa komandnega vodenja enega 
človeka, ki misli, da vse ve in zna.

Rekli ste, da občina razvojno stagnira. 
V Kopru je veliko dobrega in tudi ne želim reči, da sedanji župan 
dela samo slabo. Vendar pa so trendi slabi, naša prihodnost  
je vprašljiva. Najbolj me skrbi odhajanje mladih in izobraženih. 
Samo 28 občin od 212 v Sloveniji ima večji odliv možganov kot 
Koper. Potem je tu zadolženost občine, kjer je le 5 občin v državi 
slabših od naše. To bo velika ovira pri načrtovanju razvojnih 
in vesticij. Potem je tu še rast brezposelnosti, po tem pokazatelju 
smo med slovenskimi občinami v spodnji tretjini.

In kako se nameravate teh problemov lotiti? Zakaj naj bi občani 
verjeli, da boste pri tem uspešnejši od sedanjega župana?
No, najprej zato, ker se tega problema zavedam in nanj opozar
jam. Mislim, da kot edina med vsemi kandidati za župana.  Potem 
pa še zato, ker smo v civilni iniciativi Skupaj, s strokovnjaki, ki  
v njej sodelujejo, pripravili uresničljiv programa reševanja teh 
težav. Na kratko: Koper mora prenehati z načrtovanjem mega
lomanskih investicij kot je razgledni stolp in najti sredstva za 
razvojne iniciative kot je npr. tehnološki park ipd. Menimo, da je 
skriti potencial predvsem v črpanju evropskih sredstev, kjer smo 

Olgina dolgoletna prizadevanja so prinesla Dekanom nov vrtec
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Veliko svojega časa sem in ga še bom namenila 
izboljševanju razmer za hitro starajočo se populacijo 
v Kopru. Občina potrebuje vsaj dva nova domova  
za upokojence, skrb za starostnike v zalednih krajih, 
za dementne in hospic v regiji.

sedaj tudi med slabšimi v državi. Če nam to uspe, bodo mladi 
dobili zaposlitev v občini in jim ne bo treba odhajati iz mesta. 
Mladi in izobraženi pa so naš največji razvojni potencial. 

Pred kratkim ste izstopili iz stranke SLS in kandidirate kot 
 neodvisna kandidatka civilnega gibanja Skupaj. Kako to?
S civilnim gibanjem Skupaj sodelujem že od samega začetka 
pred dobrimi tremi leti. Gre za skupino ljudi, ki je ves ta čas ohra
njala kritično distanco do občinske politike, opozarjala na napa
ke in iskala rešitve. Kot občinska svetnica sem v njih veliko krat 
našla oporo za svoje delovanje. Odločitev, da bom šla z njimi na 
volitve sem sprejela, še preden so me nagovorili, da kandidiram 
tudi za županjo.



AKTIVNI KANDIDATI 
ZA AKTIVEN  
OBČINSKI SVET

Olga Franca
Sem diplomirana 
ekonomistka z dolgo
letnimi izkušnjami  
v zavarovalništvu,  
že osem let aktivna 
občinska svetnica. 
Sem delavna, imam 
smisel za timsko 
delo, znam povezo
vati ter motivirati 

ljudi. Trudim se za doseganje najširše družbene 
 koristi. Vselej držim dano besedo. Z nepopustljivo 
vztrajnostjo sem marsikaj dosegla, kljub  neugodnemu 
razmerju moči v občinskem svetu. Nekaj uspehov: 
vrtec v Dekanih, dograditev OŠ Marezige in Šmarje, 
sanacija zemeljskega plazu v Krnici, odprodaja občin
skih stanovanj, v katerih so dolgo za neprofitno na
jemnino bivali ljudje s solidnimi osebnimi dohodki, 
izboljšanje varnosti nekaterih cest. Nudila sem pod
po ro Angeli Lampe pri izgradnji Centra Obala Debeli 
rtič, prispevala k ponovnemu odprtju javnega WC  
na tržnici in se ostro zavzela proti nameravani prodaji 
stare šole v Sv. Antonu – danes je to Hiša kulture.

Že 20 let se borim za večje vključevanje žensk  
v politiko, saj družba, ki jo vodimo skupaj, bolje funk
cionira, kot če bi jo vodili le ljudje enega spola.

Izhajam iz velike družine. Z možem živiva v Deka
nih, sva samooskrbna s hrano in razvijava turistično 
dejavnost. Veliko delam za pomoč socialno šibkim  
in invalidom. S pomočjo dobrih ljudi zbiram pomoči 
potrebnim oblačila, hrano, šolske potrebščine.

Edmond Gašpar
Živim v KS  Škofije, 
sem diplomiran 
ekonomist, podjetnik 
v aktivnem pokoju. 
Na svoji življenjski 
poti sem se srečeval 
z različnimi okolji na 
več kontinentih, tudi 
z Japonsko in Kitaj
sko. Spoznaval sem 

različne kulture, veroizpovedi, narodnosti in narod
nostne skupine, politične sisteme in poslovne običaje. 
Naučil sem se gledati, poslušati in iskati kompromise 
za dosego ciljev.

Dva mandata sem deloval v svetu KS Škofije  
in se boril za interese krajanov. Žal je angažirano  
in strokovno argumentirano delo naletelo na odpor 
občinskih uradnikov na čelu s sedanjim županom. 
Niso izrabili priložnosti za konstruktivni dialog, ki bi 
na terenu pokazal, kako se s sodelovanjem in velikim 
volonterskim angažiranjem v KS lahko veliko bolj 
racionalno in z večjim učinkom uporabijo razpo lož
ljiva javna sredstva. Z aktivnim delom v občinskem 
svetu želim delovati za interese vseh občanov v vseh 
krajevnih skupnosti in si bom prizadeval za njihovo 
soodločanje.

Božena Ambrozius
Lahko rečem, da  
mi nič človeškega ni 
tuje. Pri sebi in dru
gih poskušam razu
meti temno in krepiti 
svetlo plat. Ljubim 
življenje. Živim v Se
medeli s psičko Lijo. 

Delala sem v 
šolstvu, tudi v svo

bodnem poklicu, nazadnje pa kot vodja koprske enote 
Društva za nenasilno komunikacijo. Sem avtorica  
ali soavtorica knjig in člankov s področja zdravega 
življenja. 

Želim, da v Kopru prevlada medsebojno spošto
vanje. Da okrepimo takó sodelovanje občanov kot 
upoštevanje strokovnjakov na vseh področjih. Da se 
nehamo bahati z megaprojekti in bolje poskrbimo za 
resnične potrebe. Da začnemo bolj ceniti svojo dediš
čino, načrtno obnavljati in s kakovostnimi vsebinami 
oživljati naše mestno jedro in obenem zmanjševati 
prikrajšanost podeželja. Da začnemo krepiti skupnost, 
spodbujati inovativnost in samooskrbo z energijo in 
hrano, razvijati urbano kulturo, podpirati nevladni 
sektor in civilno družbo. 

Za vse to si bom, z vašo podporo, prizadevala tudi 
v občinskem svetu.

Mag. Vinko Zupančič
Sem magister eko
nomskih ved in pre
davatelj predmetov 
s področja trženja 
in podjetništva na 
fakultetah in višjih 
šolah. Sem samo
stoj ni podjetnik in 
ustanovitelj zavoda 
Traven, preko kate re

ga podpiram ohranjanje kulturne dediščine. Svoj dom 
v prelepi Istri imam v zaselku Pisari (krajevna skup
nost Gračišče), kjer sem z družino v petnajstih letih 
obnovil porušeno istrsko domačijo z lokalno kulturno 
varstveno zaščito in jo uredil tudi za turistično ponud
bo. Prizadevam si za razvojno napredne rešitve pri 
koreninah tal, hkrati pa opozarjam na pomanjkljivo
sti v lokalni samoupravi in si prizadevam, da bi bolje 
izkoristili priložnosti, ki jih ponuja naša dragocena 
mestna in podeželska kulturna dediščina ter edin
stven geografski položaj naše občine. Veliko sem še 
pripravljen storiti, da se bomo v naši občini vsi deli 
družbe vključevali v lokalno samoupravo in  prispevali 
k materialno in duhovno bogati lokalni skupnosti, 
polni podjetniških in razvojnih priložnosti.

Nada Paulin Cerkvenik
Profesionalno se 
ukvarjam z vzgojo 
in varstvom otrok, 
saj sem po izobrazbi 
diplomirana vzgoji
te ljica predšolskih 
otrok. V prostem 
času pa se ukvarjam 
s povsem drugačnimi 
stvarmi. 

Zaradi izjemne ljubezni in povezanosti do narave, 
ki me spremlja že od malih nog, sem postala okolje

varstvenica in članica Alpe Adria Green. Najbolj ponos
na in zadovoljna sem na naš uspeh v zvezi s plinskimi 
terminali, saj smo se ves čas trudili proti njihovi na
mestitvi. Skrb za okolje in zdrav življenjski slog je eno 
mojih prizadevanj, sem tudi zelo občutljiva na krivice, 
ki se dogajajo na svetu in zelo težko jih sprejemam.

Franci Malečkar
Svoj glas na volitvah 
zaupajmo občanom, 
ki s svojim doseda
njim delom jamčijo, 
da bodo odgovorno 
upravljali z javnimi 
sredstvi! Z zaokro žit
vijo številke 14 vas 
bo zastopal v občin
skem svetu 62letni 

inštruktor v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti iz 
KS Hrvatini, prejemnik Študentske Prešernove, Kid
ričeve in Jesenkove nagrade. Sindikalist z več kot 
dvema desetletjema izkušenj v prvih strelskih jarkih 
naravovarstva, od Dragonje, sežigalnice odpadkov, do 
uplijevalnikov v Tržaškem zalivu, zaradi česar sodno 
preganjan v Italiji in Kopru. Nekdanji vodja službe za 
varstvo jam pri Jamarski zvezi Slovenije, z raziskoval
nimi izkušnjami od Kolumbije do Omana. En mandat 
tudi koprski zeleni občinski svetnik in zagovornik 
malega človeka. 

Barbara Umek
Rojena sem na 
 slovenski kulturni 
praznik leta 1978 
in živim v krajevni 
skupnosti Bertoki. 
Zaključila sem Sred
njo zdravstveno šolo 
Piran (zdravstveni 
tehnik), nato prido
bila diplomo sanitar

ne inženirke na Visoki šoli za zdravstvo Ljubljana  
in leta 2009 opravila specializacijo iz managementa 
na Fakulteti za management v Kopru. V organizaciji, 
kjer sem zaposlena, sem prevzela funkcijo sindikalne 
zaupnice.

V občinskem svetu se bom zavzemala za spošto
vanje in pravično obravnavo malega človeka, ki je 
gradnik vsake skupnosti in čeprav je pomemben člen 
mozaika, ostane velikokrat spregledan, zapostavljen 
in izkoriščan. Zavzemala se bom za ohranjanje istrske 
dediščine in kulture mestne občine ter se borila proti 
kraji identitete Koprčanov in lokalnih skupnosti. 

Boris Furlan
Stanujem v Dekanih, 
po poklicu sem elek
trotehnik, ukvarjam 
se z elektroinštala
cijami, od leta 1999 
kot samostojni pod
jetnik. V obdobju  
do danes sem delal 
in bentil čez vedno 
slabše stanje v slo

venski družbi. Ne samo gospodarstvo, tudi sociala, 
šolstvo, samouprava, kultura, povsod se dogaja isto: 
izguba vrednot, nameščanje kadrov po poznanstvu, 
oziroma nesposobnosti, mačehovski odnos do skup

nega premoženja, da ne rečem kraja, demontaža 
delavskega srednjega razreda. Mislim, da je nastopil 
čas, da se Koper vrne v roke ljudi, ljudi dialoga, kom
promisa in konsenza. Možnost za spremembe vidim  
v gibanju Skupaj, ki nakazuje povratek k vrednotam, 
ki bi morale biti ogledalo človeštva.

Angela Lampe 
Sem mati najhuje 
prizadetega – invalid
nega otroka Tadeja, 
pobudnica in borka 
za izgradnjo centra 
za invalidno mladino 
in odrasle invalide 
pod nazivom »Naši 
otroci čim bližje do mu 
na Obali Debeli rtič«, 

katerega zamisel je nastala pred 15 leti. Z družino 
živim v Pradah.

Ker so bila v letu 2013 namenjena sredstva v držav
nem proračunu prerazporejena in tako odvzeta na
črto vanemu projektu, sem skupaj z Olgo Franca zbrala 
več kot 4.000 podpisov podpore za vrnitev finančnih 
sredstev, kar je kasneje tudi uspelo. 

V občinskem svetu si bom prizadevala za sprejem 
strategije do invalidnih oseb, potrebujemo prilagojeno 
plažo za invalide, igrišča za invalide, dostopnost do 
javnih in drugih objektov (klančine, nedostopni WC), 
pomoč zdravstvenih in drugih socialnih služb.

Robert Skok
Odkar sem se leta 
1973 rodil v Kopru, 
sem njegov občan. 
Živel sem na Mar
kovcu, na Škofijah,  
v Semedeli in zdaj 
sem spet krajan 
Škofij. Ker sem živel  
v različnih krajih 
občine, bodo moja 

prizadevanja v občinskem svetu najprej usmerjena k 
enakomernemu razvoju vseh krajev v občini. Občina 
bi morala tudi močno spodbujati razvoj gospodarstva 
in ne samo turizma, saj daje prav gospodarstvo mla
dim največ možnosti za zaposlovanje. Nujno je po
treben dialog na kulturni ravni, etični kodeks vseh v 
javnih službah. Živimo v demokraciji, katere sestavni 
del so različna mnenja, potrebno jih je strpno spreje
mati in sklepati kompromise brez diskreditacij.

Maja Bavdaž Gross
Sem diplomirana 
veterinarka, ki sem 
umetniški hobi raz
vila v svoj poklic.  
V domači občini sem 
znana pred vsem kot 
lutkarica in preka
ljena aktivistična 
okoljevarstvenica, 
angažirana na doma

či in mednarodni okoljevarstveni in kulturni sceni.  
V vseh svojih aktivnostih povezujem lokalno z global
nim in obratno.

Moj doprinos novemu občinskemu svetu bo prav 
ta širši pogled na lokalni razvoj, zagovarjanje in aktiv
no podpiranje nujnosti participiranja občanov tako  

pri strateških fazah občinskega razvoja kot pri vsako
letnih konkretnih realizacijah skupno dogovorjenih 
prioritet in konkretnih investicij, vse pa seveda v okvi
ru trajnostnega razvoja občine. Moj srčni projekt pa  
je ustanovitev lutkovnega gledališča v Kopru.

Kosta Marco Juri
Stanujem na Mar
kovcu. Obiskoval sem 
italijansko osnovno 
šolo in gimnazijo, 
sem tudi član itali
janske manjšinske 
skupnosti. Trenutno 
študiram mednarod
ne odnose v Italiji,  
na bolonjski univerzi, 

a mogoče se ravno zato moja navezanost na domače 
mesto čedalje bolj krepi. Že kot otrok sem s Koprom 
vzpostavil posebno povezavo in začutil  neprecenljivo 
ljubezen in hvaležnost, ker živim v tako izjemnem 
kraju. Zato se bom, če bom izvoljen, zavzemal za 
občino Koper kot prostor, ki na prvo mesto postavlja 
kulturno dediščino in zgodovinsko osveščanje (name
njeno še posebej mlajšim generacijam), ki slovi po 
toleranci in gostoljubju do vseh ljudi, ne glede na 
njihovo državljanstvo. Ki spodbuja medgeneracijsko 
in medkulturno povezovanje in z vsemi močmi pod
pira in spodbuja ekološki in trajnostni razvoj na vseh 
področjih.

Ingrid Cunja Kocbek
Živim v vasici Bezo
vica pod Kraškim 
robom. Že dvanajst 
let aktivno delujem  
v svetu Krajevne 
skupnosti Črni Kal  
in se soočam s pro
blemi ter potrebami 
naših krajev. Profesi
onalno se ukvarjam z 

zavarovalništvom. Izpolnjuje me tudi delo na kmetiji, 
kjer se soočamo z izzivi zaraščanja pokrajine in pre
komerne populacije divjadi, kar ogroža obstoj kmetij
skih površin v naši dolini. Zavzemam se, da se ženska 
energija izraža v lokalni samoupravi. V občinskem 
svetu bom izpostavljala potrebe podeželja po razvoju 
zelenega gospodarstva, kar zajema zelena delovna 
mesta, dostojna za ljudi. Zagovarjam participatorno 
demokracijo, saj vključuje širši krog aktivnih občanov 
in jih zbliža z občinskim upravljanjem. 

Ljubica Babović
Sem diplomirana 
pedagoginja, živim 
na Markovcu.  Rojena 
sem leta 1956 v 
na rod nostno mešano 
družino. V njej sem 
pridobila trdne vred
note: delavnost, 
res nicoljubnost, 
vztrajnost, pogum, 

ljubezen do svobode in zvestobo sebi. Razlike med 
staršema in pogled okolja na nas so mi razvili širino  
v stališčih, strpnost in spoštovanje do drugačnih in 
posluh za človeške stiske. Kot občanka pričakujem  
od javnih delavcev in nosilcev javnih funkcij, da svoje 

delo vsak profesionalno opravlja, ga nadgrajuje, dela 
pošteno in razmišlja o svoji vlogi in o svojem odnosu 
do ljudi, ki jim mora biti odgovoren in zaradi katerih 
je sploh tam. Po takih principih bom delovala tudi  
v občinskem svetu. 

Bojan Barišić
Živim v krajevni 
skupnosti Olmo–
Prisoje. Po končani 
Srednji ekonom sko 
poslovni šoli v 
 Kopru sem se začel 
ukvarjati z za va ro
val ništvom. Trenut
no sem zaposlen 
kot prodajalec na 

bencinskem servisu. Všeč mi je dinamično delo, ki 
vključuje veliko izzivov, hitrega reševanja problemov 
in stike z ljudmi. Vedno me žene želja po učenju in 
pridobivanju novih izkušenj. 

Prepričan sem, da bi s svojim znanjem,  osebnimi 
kvalitetami ter naravnanostjo k zastavljenemu  cilju 
bil dober občinski svetnik. Deloval bi predano in po
vezovalno, zavzemal bi se za skladen in enakomeren 
razvoj krajevnih skupnosti in njihovo povezovanje  
z občino. Rad pa bi tudi pripomogel, da se v koprski 
nogomet vrne tisti pravi šport ni duh, da bomo Kopr
čani spet ponosni na svoj nogometni klub.

Dr. Iztok Ostan
Sem ekonomist in 
doktor sociologije, 
36 let sem učil na 
sedanji Fakulteti za 
pomorstvo in pro
met, živim v Seme
deli. Že desetletja se 
študijsko ukvarjam 
s prehrano, objavil 
sem več znanstvenih 

člankov in knjig ter mnogo poljudnih člankov s tega 
področja. Še vedno brezplačno svetujem ljudem,  
ki se vsakodnevno obračajo name z vprašanji v zvezi 
s prehrano. 

Politično sem se doslej intenzivno angažiral  
le dvakrat, ko je bilo po moji oceni to res potrebno. 
Nedostojanstvo in s tem poniževanje sočloveka in 
sebe samega razumem kot centralni problem sodob
nega človeka. Tako je tudi v MO Koper – zadnje pol
drugo desetletje bolj kot kdajkoli. Uspešen sodobni 
razvoj temelji na angažiranju znanj in volje širokega 
kroga ljudi za dobrobit in dostojanstvo vseh. Zato  
sem se odločil, da podprem gibanje Skupaj, ki zago
varja aktiviranje volje in znanja krajanov za trajnosten 
in celovit razvoj naše občine. 

Mirela Božič
Pred leti sem se z 
Markovca preselila 
na podeželje, v KS 
Bertoki. Vsa ta leta 
se soočam z neure
jeno cesto, nimamo 
kanalizacije, ni hi
trost nih ovir …,  
zato sem se kot ak
tivna občanka 
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RIDARE DIGNITÀ 
AL CENTRO  
STORICO

I
l centro storico, specie se ador
nato da pittoreschi edifici ed opere 
architettoniche, di una città cu-
stodisce sia la vera essenza che 
l’autenticità. Capodistria, città 

che può vantare secoli di protagonismo 
storico, non fa eccezione. I magnifici pa
lazzi di epoca veneziana che ne dominano 
le vie, i cortili e le piazze che ne armo niz
zano l’ambiente, sono tutti parte di una 
ricchezza dal valore inestimabile, la quale 
andrebbe salvaguardata con cura e umiltà. 
Un impegno che va rispettato, non sol
tanto perché richiestoci dalle istituzioni 
competenti e impostoci dalla legge, ma 
soprattutto perché tenere in vita il legame 
con il passato è fondamentale per inter
pretare con efficacia la società odierna e 
offrire delle basi solide a quella da traman
dare ai nostri figli.

Tuttavia, purtroppo, non tutti sem-
brano condividere tale necessità. 

In termini di tutela del patrimonio 
culturale e di preservazione della strut
tura originaria dell’antico centro urbano, 

contare sulle dita di una mano, mentre  
il nuovo, spesso brutto, si espande attorno 
la città antica a macchia d’olio. Noi siamo 
qui per porre fine alle speculazioni edi-
lizie, al disinteresse istituzionalizzato 
nei confronti della cultura locale e alla 
carenza di fondi ad essa destinati.

Il divario tra gli investimenti dedica-
ti a progetti incoerenti con l’ambiente 
locale, mossi da una morbosa smania  
di grandezza (e spesso del tutto irrealiz
zabili), e quelli volti a valorizzare il 
 patrimonio culturale, si fa sempre più 
profondo. 

L’anno scorso il nostro movimento ha 
lottato con successo contro la privatiz-
zazione della Piccola loggia, un bene 
nuovamente comune di cui tutti abbiamo 
il diritto di poter beneficiare. Dopo circa 
un decennio, l’amministrazione comunale 
può finalmente decidere le sorti di quello 
che è un punto strategico della città, 
adatto a innumerevoli tipi di attività 
 culturali, museali, sociali o anche ludiche. 
Ciononostante, malgrado le numerose 
sollecitazioni avanzate da Insieme (Skupaj), 
il comune non ha ancora accolto nessuna 
proposta per la riabilitazione della loggia. 
E dato che la collaborazione rimane  
per ora soltanto un lontano miraggio, 

il bilancio degli ultimi anni risulta 
 disastroso. In un comune come il nostro, 
dove da anni regna la legge del profitto  
e dove gli interessi di singoli privati 
prevalgono su quelli pubblici, l’abban-
dono o in alcuni casi persino le demoli-
zioni di palazzi di rilevante valenza 
storica e culturale sono all’ordine del 
giorno. Gli edifici storici restaurati nel
l’ultimo decennio a Capodistria si possono 

abbiamo deciso di partecipare attiva
mente alla prossima competizione eletto
rale, le elezioni comunali, proponendoci 
come valida alternativa all’attuale 
 amministrazione comunale. 

Promuovere il patrimonio culturale, 
restaurare gli edifici storici e stimolare  
la vitalità del centro storico sono priorità 
assolute del nostro progetto ammini
strativo.  Kosta Marco Juri

Porta murata in via Župančič e il celebre leone alato di San Marco in Via Kidrič. Foto scattate il 1/11/2018 a Capodistria.

POTREBUJEMO 
ENAKOMEREN 
 RAZVOJNI CIKLUS 
ZA VSO OBČINO!

V 
teh dneh po eni strani po slu
šamo, koliko je bilo v pre tek
lih letih v občini narejenega, 
drugi menimo, da bi bilo 
mogoče z več kot milijardo 

našega denarja narediti mnogo več in 
smo se prav zato podali na volitve. Odgo

imeli vsi občani urejene enake standarde 
bivanja. A že v primestnih krajevnih skup
nostih nimajo povsod urejenih osnovnih 
pogojev kot so kanalizacija, kvalitetna 
vodna oskrba, urejene in prometno varne 
ceste ter ulice z javno razsvetljavo … Bolj 
oddaljene zaledne krajevne skupnosti 
imajo še slabše bivalne pogoje, nekateri 
zaselki so celo brez javnega vodovoda. 

V MO Koper imamo 22 krajevnih 
skupnosti. V letu 2017 je bilo namenjeno 
za investicije v 17 podeželskih krajevnih 
skupnostih (kjer živi več kot polovica 
prebivalcev naše občine), zgolj 16 % vseh 

odločila kandidirati. Resnično, krajevne skupnosti so 
prešibke po odločitvah in denarju, zato podpiram pro
gram Skupaj za močne in aktivne krajevne skupnosti, 
ki bodo v službi svojih krajanov. Opažam tudi, da smo 
nemočni pri oskrbi starejših in moja p osebna skrb bo 
izboljšanje razmer.

Vojko Gašperut 
Rodil sem se 24. de
cembra 1949 v Bre
ginjskem kotu, se pri 
enajstih letih preselil 
v Koper in živim v 
 Cereju (KS Pobegi– 
Čežarji). Pri mladost
nih sedemnaj stih sem 
si ob skoku v morje 
poškodoval hrbte

nja čo in postal tetraplegik. Kmalu zatem sem pričel 
sli ka ti z usti in vesel sem, da sem danes poznan ne le 
doma, temveč širom po svetu. Če bom izvoljen v ob
činski svet, se bom zavzel za izboljševanje življenja in
validov (začenši z omogočanjem boljših zaposlitvenih 
možnosti in stanovanj), za starejše in osamljene ljudi, 
ki jih je poln Koper, za razumno trošenje našega skup
nega denarja. Namesto da se denar razsipava za lučke, 
bi ga lahko porabili, da v Koper privabimo kakšno 
vrhunsko umetniško razstavo, ki bi si jo prišli ogledat 
obiskovalci od blizu in daleč. Kot neakademski slikar 
pa si želim tudi več možnosti za razstavljanje.

Sergij Palčič
Živim v Karlih (KS 
Gračišče), v stari istr
ski hiši, ki sem jo sam 
obnovil, in obdelu
jem hektar zemlje na 
svoji kmetiji. Čeprav 
smo v bogati  občini, 
v mojem kraju še 
nimamo vodovoda in 
prve kante za smeti 

so 2,5 kilometra stran, smetarino pa plačujemo  enako 
kot v mestu in za odpadno vodo celo več kot tisti,  
ki imajo vodovod. Slabši standard, višji stroški. Moja 
velika ljubezen je suhozidna gradnja. Kaj bi hotel za 
Koper? Da se tudi na podeželju uredi osnovne stvari: 
urejen dostop do hiš, vodovod, kanalizacijo ali čistilne 
naprave. Enim vasem so naredili vodo, kanalizacije pa 
ne. Ta voda zdaj teče v Suho reko, izvir za Mirno, zato 
tam ribe ne morejo več preživeti. Drugo, za kar bi se 
zavzel pa je, da bi vaščani spet dobili zadružni dom.

Urban Posedi in  
Sonja Kocjančič Posedi

V prelepi Slovenski Istri, v krajevni skupnosti Marezige, 
stoji vasica Trsek. Na južni strani tega slikovitega 
hriba teče reka Dragonja. Obdana je z rajem sonca, 
čudovite narave, ptičjega petja, božanskega miru in 

preprostih ljudi, ki radi in s spoštovanjem obdelujejo 
zemljo – med njimi sva tudi midva, Sonja in Urban.  
Z ljubeznijo do narave sva se lotila pridelovanja in 
predelovanja avtohtonih zelišč, ki uspevajo v našem 
okolju: smilj, rman, šentjanževka, lavanda, ognjič, 
konopljika, tavžentroža, menta in citronka. Najino 
posestvo, Zeliščni raj Slovenske Istre, obsega približno 
tri hektarje. V občinski svet kandidirava, ker so naju 
pritegnili aktivni ljudje iz gibanja Skupaj in ker verja
meva, da bo Olga Franca sposobna, poštena in srčna 
županja. Zavedava se, da je prav vodstvo občine tisto, 
ki mora prisluhniti ljudem in ustvarjati čim boljše 
pogoje za ohranjanje našega naravnega bogastva in 
razvoj sonaravnega kmetijstva, da bomo samooskrbni 
in da bomo uživali zdravo doma pridelano hrano v 
vsaki družini, v šolah, vrtcih in vseh drugih zavodih.

Simon Šavle
Sem samostojni podjetnik, po izobrazbi  elektrotehnik, 
živim v Pradah. Rad delam v redu, disciplini in v oko
lju, kjer vladata kultura in spoštovanje vsakega člo veka. 
Moje vrednote so delo, družina, dom, prijatelji, pošte
nost. Kaj želim za naprej? Predvsem živeti v či stem in 
urejenem podeželju. Če bom izvoljen v občin ski svet, 
pa bom prispeval k temu, da bomo združevali moči in 
čim bolj konstruktivno reševali težave. 

Ismeta Hajdarević
Z družino živim v 
Pobegih v najemni
škem stanovanju. 
Trudim se, da sem 
dobra mati in vzgo
jiteljica. Družina je 
moje bogastvo in 
rada jo razvajam  
z dobro hrano in  
še boljšim pecivom. 

Vem, da je treba v svojem okolju ustvarjati dober 
zgled, še posebej svojim otrokom. To je moje življenj
sko vodilo. Na listi Skupaj kandidiram za spremembe, 
za dvig kakovosti našega življenja v občini. Za to  
sem se odločila brez dvomov, saj dobro poznam našo 
župansko kandidatko Olgo Franca in vem, da bo kot 
županja lahko pomagala še več ljudem kot do sedaj.

Borut Logar
Bil sem dolgoletni 
učitelj violine na 
glasbenih šolah v 
Kopru, Izoli in Pira
nu (nekdanji Center 
za glasbeno vzgojo 
Koper – CGV) ter 
dirigent šolskega 
godalnega orkestra, 
ki je na jugoslovan

skih tekmovanjih dosegal velike uspehe; iz njega 
izvira Obalni komorni orkester, ki sem ga vodil prvih 
16 let. Leta 1992 sem prevzel mesto ravnatelja CGV in 
s pomočjo nekaterih članov kolektiva pridobil koprski 
glasbeni šoli status srednje glasbene šole oziroma 
umetniške gimnazije v okviru Gimnazije Koper. Sem 
ustanovni član, dolgoletni predsednik in sedaj častni 
član Društva prijateljev glasbe. Za svoje življenjsko 
delo sem prejel nekaj uglednih nagrad.

Za izvolitev v Občinski svet MOK se potegujem 
predvsem z željo po izboljšanju delovnih pogojev na 
področju kulture. 

Z ženo živiva v Semedeli. 

Foto: Kosta Marco JuriFoto: Kosta Marco Juri

vor na vprašanje, zakaj prihaja do neza do
voljstva v večini zalednih krajevnih skupno
sti in tudi v mestu, je zato najbolje iskati v 
številkah. Te niso ne leve ne desne, ampak 
kažejo objektivno podobo realnosti.

Pogled v letne proračune zadnjih  
9 let nam najprej pokaže izredna niha-
nja. V volilnih letih ogromne investicije, 
zlasti za novogradnje in nakup opreme, 
vmes pa vlada investicijska suša. Tako je 
bilo leta 2010 načrtovanih kar za 69 
milijonov evrov vlaganj (volitve so se 
sicer premaknile zaradi osamosvojitve 
Ankarana na leto 2011), leta 2015, torej 
takoj po naslednjih volitvah, pa zgolj  
11 milijonov evrov. To nam tudi kaže,  
kaj lahko po izjemno potratnem letošnjem 
letu pričakujemo v letu 2019. 

Inventura kaže izrazita vlaganja v 
 mest no infrastrukturo (športni objekti, 
parki, travne preproge …), nepotrebne  
in celo proračunsko nedovoljene kapital
ske investicije (na primer nakup deleža 
Primorskih novic, rezervacija denarja za 
nakup hotela) in veliko porabo javnih 
financ za plačila megalomanskih arhitek
turnih projektov (Capovista, Landmark, 
stolp Capo Grande …).

Morda taka poraba javnega davkopla
čevalskega denarja ne bi bila sporna, če bi 

investicijskih sredstev! Preračunano  
na prebivalca je to pomenilo 403 EUR  
v mestnem območju in le 145 EUR na pre
bivalca v zalednem območju ali 2,8krat 
manj. Razlika je zagotovo prevelika, čeprav 
mesto zahteva tudi specifična vlaganja, 
od katerih imamo korist vsi občani, od 
nekaterih neposredno.

A tudi v mestu se preveč vlaga v nad
standard promenad, medtem ko staro 
mest no jedro kliče po prepotrebnih iz bolj
šavah (propadajoči zgodovinski ob jek ti  
in fasade, izumiranje dejavnosti in druž be
nega življenja, izseljevanje mladih …). 

Zavedamo se, da za vse potrebe in 
želje ni instant rešitev niti potrebnih 
 finančnih sredstev. Zato pa je s skupnim 
denarjem potrebno drugače ravnati  
in upravljati.

V Civilnem gibanju Skupaj smo prepri
čani, da bosta županja in občinska uprava 
v dialogu in v sodelovanju s krajevnimi 
skupnostmi ter nevladnim sektorjem po pi
sala in ovrednotila potrebne srednjeročne 
in dolgoročne investicije. Potrebno je do
seči sporazum o prioritetah na celotnem 
občinskem območju, dosledno slediti na 
črtom naložb in poskrbeti za kontinu i ra no 
vlaganje, brez nihanj volilnone vo lil no 
leto.  Edmond Gašpar

Foto: Barbara Verdnik
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TRŽNICA JE TREBUH  
IN SRCE VSAKEGA MESTA

V soboto, 27. oktobra 2018, smo obiskali koprsko tržnico. 
Branjevke in obiskovalce smo vprašali, ali je za njih 
pomembnejša novoletna okrasitev mesta v znesku 
600 tisoč evrov ali postavitev zaščitne premične 

 strehe na odprtem delu tržnice. Celovito ureditev tržnice smo 
namreč zapisali v program Skupaj, zato je preverjanje na terenu 
toliko bolj pomembno. 

Dobili smo 130 odgovorov: 128 za ureditev tržnice, le dvema 
se zdi pomembnejša novoletna okrasitev. 

Dragoceni so bili tudi številni razgovori. Najpomembnejše 
misli smo si zapisali. Tu je nekaj značilnih izjav branjevk: 

0 Ko dežuje, mi kaplja za vrat, od premraženosti in vlage 
 zbolim. 0 Burja je že prevračala stojnice, bile so tudi poškodbe.  
0 Prinesemo si dodatne senčnike, da zaščitimo izdelke, ki se  
na vročini kvarijo. Kako, da občine ne skrbi, ali prodajamo zdravo 
hrano?! 0 Župan je že ob prvem mandatu obljubil pokritje,  
a nas je prepustil životarjenju. Še javni WC je zaprl, da si niti rok 
nismo imele kje umiti. Denar in postrežba rabita higieno. 0 To 
nujno rabimo. Tržnica bi lahko bila še na drugi strani, saj imamo 
veliko različnih pridelovalcev. 0 Drago je, najem stojnice je  
8,5 EUR na dan. Delaš ob vsakem vremenu. Potrebujemo zaprto 
tržnico po vzoru urejenih v svetu. 0 Besna sem tako, da vam  
ne povem. Naj pridejo občinarji delat na 35 stopinjah. 0 Zunaj 
led, burja vse odnaša … Je to dostojno in primerno za Koper?  
0 Tržnica je srce srečevanja, druženja … Kupci nimajo niti kam 
odložiti svoje torbe. Zakaj ni kakšne shrambe? 0 Golobi kljuvajo 
zelenjavo in povsod puščajo svoje iztrebke. Je to higiena?  

 Ureditev sodobne tržnice pestre istrske po
nudbe je ena od prioritetnih nalog naslednjega 
mandata.

Izdajatelja Civilno gibanje Skupaj (Ferrarska 14, Koper) in kandidatka za županjo MO Koper Olga Franca. Tisk Tiskarna Vek Koper. Naklada: 20.000 izvodov. Koper, november 2018.

MALO LOŽO SMO  
VRNILI OBČANOM

A vgusta lani smo se Skupaj zavzeli za vrnitev Male lože 
Pretorski palači in občanom. Pozvali smo vodstvo 
občine, naj po 12 letih, odkar jo je nepremišljeno 
prodala, spet pridobi ta dragoceni prostor. Pod peti

cijo smo zbrali več kot 1.300 podpisov in občina je uveljavila 
predkupno pravico, tako da je Mala loža spet v javni lasti.

Takrat smo čestitali županu in predlagali, naj občina k 
 ureditvi in upravljanju Male lože povabi ustrezne ustanove 
in strokovnjake. Mala loža naj postane prostor kakovostnih 
umetniških dogodkov in drugih prireditev ter odprtih raz-
stav, ki na sodoben način predstavljajo bogato zgodovino 
in sodobni utrip mesta.

Nato smo z okroglo mizo »Mala loža – veliko bogastvo« 
odprli razpravo o upravljanju in rabi kulturne dediščine  
v historičnem jedru mesta Koper. Našemu vabilu so se kot 
aktivni razpravljalci odzvali ugledni strokovnjaki: prof.  
dr. Sonja Ana Hoyer, dr. Jure Vuga, Neva Zajc, dr. Neža Lipovec 
Čebron, u. d. i. a. Tina Rugelj in u. d. i. a. Marjan Vrabec; pogovor 
sta vodili Vesna Humar in Irena Urbič.

Razpravljalci so v svojih prispevkih enotno poudarili nujnost 
in pomen spoštljivega, načrtnega in sodobnega upravljanja z 
zgodovinsko dediščino ter opozorili na odsotnost celovite vizije, 
strategije in sodelovanja na tem področju. Ponudili so vrsto 
zamisli, ki smo jih zbrali, uredili in posredovali vodstvu 
občine. Do danes naše pobude in predlogi niso obrodili sadov. 

 Kulturna dediščina je ena osrednjih točk 
 našega programa. 

Tu se zaključuje naša predstavitev in, upamo, začenja naše sodelovanje. Ko bomo v občinskem svetu odločali o 
velikih ali malih vprašanjih, se bomo ves čas zavedali, komu smo odgovorni: svoji vesti, našemu izjemnemu 
življenjskemu prostoru in vam, spoštovane občanke in občani. Vabimo vas na volitve 18. novembra in vabimo 
vas k sodelovanju, tako zdaj kot v naslednjih štirih letih. Skupaj znamo in zmoremo več.
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