
 

 
 

 

 

 

  

Tiskovno sporočilo 
 

Pojasnila v zvezi z delavnico  
»Razvoj Kopra po meri lokalne skupnosti?« 
 

Ljubljana, 13. julija 2010: Prejšnjo sredo je v Kopru potekala delavnica »Razvoj Kopra po meri lokalne 
skupnosti?« v soorganizaciji našega inštituta, v zvezi s katero se želimo odzvati na dopis Mestne 
občine Koper z dne 6. julija 2010 in nekatere netočne informacije v zvezi s komunikacijo med našim 
inštitutom in občino, ki so se v zvezi z delavnico pojavile tik pred delavnico in po njej.  

Dopis Mestne občine Koper smo na inštitutu prejeli v četrtek, 8. julija 2010 v pisni obliki, torej dan po 
delavnici v Kopru, o kateri je beseda v dopisu, v elektronski obliki pa dopisa nismo prejeli. Zato se na 
žalost z občino glede izvedbe delavnice nismo mogli uskladiti, čeprav je bila to naša želja od samega 
začetka.  

Prav s tem namenom smo že dne 8. aprila 2010 na direktorico občinske uprave go. Mozetič naslovili 
dopis, v katerem smo odkrito in podrobno pojasnili namen organizacije delavnice in predlagali 
aktivno sodelovanje občine v delavnici. Konkretno smo zapisali, da bi bili še posebej veseli, »če bi bili 
predstavniki občine na delavnici tudi sami pripravljeni predstaviti omenjene projekte in stopiti v dialog s 
predstavniki civilne družbe o prihodnosti prostorskega razvoja Kopra«. Dan poprej, tri mesece pred 
delavnico, smo na občino poslali tudi elektronsko sporočilo z enako vsebino. Kasneje smo večkrat 
poskušali stopiti v stik z go. Mozetič tudi prek telefona, vendar smo dosegli le tajništvo mestne uprave, 
kjer so nam obljubili povratni klic, do katerega pa ni nikoli prišlo. 

Zaradi vsega tega smo nekoliko presenečeni, da se je občina prvič obrnila na nas tik pred delavnico z 
dopisom, v katerem nam svetuje, naj jo »v bodoče o podobnih namerah aktivnosti predhodno 
seznanimo«. Ocenili smo namreč, da je bila prek dopisa, elektronskih sporočil, telefonskih klicev in 
nenazadnje tudi preko več osebnih in pisnih stikov s predstavniki naših lokalnih partnerjev KUD AAC 
Zrakogled, o naši nameri že podrobno seznanjena, ampak iz takega ali drugačnega razloga na sodelovanje 
ni bila pripravljena. Upamo, da smo se zmotili, in da bo v prihodnje sodelovanje uspešnejše. 

Prav zaradi pomanjkanja odziva občine se je namreč organizacija delavnice tudi zasukala v drugo 
smer. Kot je razvidno iz našega prvega dopisa, smo si skupaj z našimi lokalnimi partnerji prvotno želeli 
diskusije »o prihodnjem prostorskem razvoju mesta Koper«, na kateri smo želeli »spodbuditi konstruktivno 
soočenje različnih pogledov na razvoj mesta, v izogib bodočim konfliktnim situacijam«. Ker brez ustreznih 
informacij o prihodnjem prostorskem razvoju mesta in brez odziva občine takšna diskusija ni bila mogoča, 
smo kasneje na predlog lokalnega partnerja temo delavnice usmerili v osnovno informiranje o načrtovanih 
projektih v Kopru. Informacije o načrtovanih projektih razumemo kot temelj kakšnegakoli sodelovanja 
javnosti in prebivalcev pri urejanju prostora, ne gre pa seveda pozabiti, da so tovrstni projekti praviloma v 
celoti ali vsaj v veliki meri tudi financirani iz denarja davkoplačevalcev, predvsem prebivalcev občine.  

Podrobnosti organizacije delavnice, vključno z dostopom do informacij javnega značaja, so bile domena 
naših lokalnih partnerjev, KUD AAC Zrakogled, ki so z občino komunicirali tako glede informacij o 
posameznih razvojnih projektih, kot v zvezi z obiskom stavbe občine na dan delavnice. Z vsemi 
podrobnostmi komunikacije sicer nismo seznanjeni, kolikor pa nam je znano, je bil dopis direktorici 
občinske uprave v zvezi z gradivom za delavnico v elektronski in pisni obliki poslan 24. maja 2010, 
elektronska pošta v zvezi s skupinskim vpogledom v informacije javnega značaja 22. junija 2010, 
dopis v pisni obliki pa na poziv občine 3. julija 2010.  



 
 
 

 
 

Iskreno upamo, da je bil neljubi zaplet v zvezi z delavnico in dostopom do informacij javnega značaja 
nenameren, ter da bo v prihodnje sodelovanje med vsemi lokalnimi deležniki pri urejanju prostora v občini 
lepo steklo. Pri naših aktivnostih smo vključevali že več občin po Sloveniji in doslej smo še z vsemi 
vzpostavili uspešno ali vsaj korektno sodelovanje, zato verjamemo, da bo tudi v Kopru tako. V tem smislu 
razumemo tudi navedbo v dopisu občine, kjer je izpostavljena aktivna podpora občine delovanju društev 
in drugih organizacij v občini ter pomembnost vnaprejšnjega dogovora in usklajevanja s ciljem, da bi 
zagotovili ustrezne uradne osebe in sogovornike, ki bi lahko kompetentno podajali pojasnila in odgovore na 
vprašanja.  

 

Dodatne informacije 

Inštitut za politike prostora, Tržaška 2, 1000 Ljubljana 
Telefon: 0590 63 683, Marko Peterlin, Aidan Cerar 
E-pošta: mreza@ipop.si 
Spletno mesto: www.ipop.si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge:  

- Dopis z dne 8. 4. 2010 

- Elektronsko sporočilo z dne 7. 4. 2010 

 
 
Projekt »Mreža za prostor« delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost, 
prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga. 

 
 

 

 


