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KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO PINA

VIRTUALNI POSVET 
Z MLADIMI 

O PRIHODNJEM RAZVOJU 
OBČINE PIRAN



Občina Piran je v sodelovanju s PiNO in Mladinskim 
EPI centrom Piran, v sredo, 27. maja 2020, ob 17. uri, 
izvedla Virtualni posvet z mladimi o prihodnjem 

razvoju občine Piran. Posvet smo izvedli v sklopu 
kampanje Skupaj, v sodelovanju za razvoj, 
namenjene preveritvi strateških ciljev občinskega 
prostorskega načrta.
 
Posvet je združil mlade med 13. in 30. letom v 
razmišljanje o prihodnjem razvoju občine. Za izvedbo 
posveta prek spletne aplikacije Zoom smo se odločili 
zaradi takratne epidemiološke situacije in ukrepov, 
povezanih z omejitvijo zbiranja in organiziranja 
dogodkov.

Prijave na posvet smo zbirali vse do 26. maja 2020, 
prijavilo pa se je 21 mladih. Od tega se jih je udeležilo 11. 

V uvodu sta udeležence pozdravila Vesna Vičič, 

vodja Urada za okolje in prostor Občine Piran in 
Boris Kočevar, odgovoren za prostorsko planiranje 

in načrtovanje. 

Na začetku so mladi spoznali pomen občinskega 
prostorskega načrta in kaj ta prinaša prihodnjemu 
razvoju občine Piran, v naslednji fazi pa smo 
udeležence razdelili v 3 manjše skupine, v sklopu 
katerih so se razvile debate. 

Mladim smo zastavili 2 ključni vprašanji: »Kaj se vam 
zdi v vašem prostoru dobro?« in »Kaj bi radi spremenili 
v prostoru, kjer živite?«
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Mladi so izpostavili, da cenijo lepoto in raznolikost 
občine Piran. Tako na primer mesto Piran zaznavajo 
kot avtentično, uživajo v njegovi lepoti ter ga 
doživljajo kot “eno samo veliko umetnino”. Cenijo, da 
je v mestu vse dostopno in se lahko peš pride 
kamorkoli. Navdušujejo jih bližina morja, ugodna 
klima, vzdušje in odnosi med domačini. Mladi so prav 

POVZETEK
REZULTATOV DEBAT 

PROMETNA UREDITEV

STANOVANJSKA 
PROBLEMATIKA

1. KAJ SE VAM ZDI V VAŠEM PROSTORU DOBRO? 
 V ČEM UŽIVATE?
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2.  KAJ BI RADI SPREMENILI V PROSTORU, KJER ŽIVITE?    
ČESA SI ŽELITE VEČ? KAJ POGREŠATE? KAKO VIDITE SVOJO 
PRIHODNOST?

ZELENE POVRŠINE

TURIZEM
DELOVNA MESTA IN 
DOLGOŽIVA DRUŽBA

ŠPORT IN REKREACIJA

Morebitno rešitev vidijo v odkupu občinskih stanovanj 
- ali - stanovanj v lasti Občine, ki bi bila namenjena 
mladim družinam in mladim odraslim ter bi nudila 
bolj dostopne cene najema.

Mladi so opozorili na stanovanjsko problematiko, saj 
po njihovem mnenju v občini primanjkuje stanovanj 
za najem. Predlagajo ukrep občine z omejevanjem 
Airbnb in podobnih platform, ki vplivajo na konkreten 
upad oddaje nepremičnin za daljše časovno 
obdobje.
 

V Luciji mladi pogrešajo prostore za šport in 
rekreacijo. Želijo si nove športne dvorane (za 
športne treninge, tekmovanja in rekreacijo) in več 
zunanjih športnih površin. Menijo, da je Park Sonce 
sicer zanimiva lokacija, vendar pogrešajo drevesa 

(senca), da bi to res postalo privlačno mesto za 
druženje in rekreacijo. Predlagali so, da se v parku 
uredi igrišče. Nekje v Luciji pa bi si želeli tudi prostor 
za paintball.

tako izpostavili, da radi preživljajo čas v naravi in na 
podeželju. Dodano vrednost vidijo v dostopnosti 
lokalnih produktov in naravnih danostih, kot sta 
Krajinski park Sečoveljske soline in Krajinski park 
Strunjan. Kulturni dogodki in koncerti so po mnenju 
mladih sicer strnjeni predvsem v poletnem času, a 
menijo, da so izvedeni na visokem nivoju.

predlagajo avtohtono kamnito gradnjo, ki bi 
posledično prostor naredila bolj vabljiv. Kot primer 
dobre prakse so izpostavili novo ureditev plaže v 
Žusterni. Menijo, da je voda v Portorožu umazana in 
da je čiščenje plaž pomanjkljivo. Na površinah ob 
morju, na sprehajalnih poteh in v parkih, pa pogrešajo 
več košev za smeti.

Mladi menijo, da je v občini Piran potrebnih več 
zelenih površin. Pri urejanju rekreativnih poti in plaž 
predlagajo ohranjanje avtentičnosti, s čim manjšim 
posegom v naravo. Ne želijo si npr. 
uničevanja narave za to, da bi se zgradila 
betonska plaža. Namesto tega 

Izpostavili so, da v Piranu primanjkuje parkirnih mest. 
Želijo si, da bi imele dostop do mesta le časovno 
omejene dostave, ostali promet pa bi se umaknilo iz 
središča. Predlagajo souporabo vozil (ang. car sharing), 
tako da si vozilo izposodijo zgolj takrat, ko ga 
potrebujejo. Opozarjajo na problem javnega prometa v 
večernem času. Dodajajo, da v Sečovljah in v zaledju 
občine ne vozi dovolj avtobusov ter da so mladoletniki, 
ki nimajo možnosti lastnega prevoza, odvisni od 
javnega prevoza oz. od staršev. Menijo, da tudi javni 
prevoz izven občine ni urejen skladno s potrebami. 
Alternativa bi lahko bila souporaba električnih vozil v 
sodelovanju z občinama Izola in Koper. 

Na območju Fornače vidijo neizkoriščen potencial za 
razvoj obalnega pasu, ki je zdaj namenjen 
avtomobilom. Pred nekdanjo diskoteko Tri papige bi 
umaknili parkirišče in izkoristili prostor za boljšo 
namembnost. Menijo, da bi s takim ukrepom 
izboljšali podobo mesta.

Predlagajo tudi primerno ureditev kolesarskih poti, ki 
bi omogočila lažje povezovanje predelov mesta in 
prispevala k bolj atraktivnim možnostim raziskovanja 
širšega območja mesta Piran. Pri tem se jim zdi 
pomembno, da se ne pozabi na razvoj kmetijstva in 
ohranjanje narave.

Mladi so izpostavili tudi problematiko množičnega 
turizma. Predvsem v poletnem času se v občini 
Piran ne počutijo dobro, saj jih spremlja občutek 
utesnjenosti.

Menijo, da občina ni primerna za industrijski razvoj. 
Nasprotujejo prekomerni gradnji in vidijo potencial v 
povezovanju turizma in narave. Želijo si več 
skladnosti turistične ponudbe. Kot primer navajajo 
mesto Portorož in hotel Kempinski, nasproti 
katerega bi želeli raje bolj butično ponudbo kot 
okrepčevalnico. Turizem prepoznavajo kot 
pomembno panogo, ki po njihovem mnenju 
potrebuje drugačno strategijo za prihodnost. Vizijo 
vidijo v trajnostnem turizmu, ki ponuja razmislek o 
tem, kako lahko kraj sobiva v simbiozi s turisti in z 
domačini. 

Želijo si ohranjanja avtohtonosti - sol, oljčno olje, 
skladišče soli, vino. Predlagajo povezovanje 
kulturne dediščine in gastronomije ter fokus na 
lokalno ponudbo in butično prodajo. 

Občina je raznolika – potencial vidijo v obliki turizma, 
podprtega z zgodbami. Rdeča nit prepleta zgodb in 
poti, bi povezovala občino v celoto ter povezala 
zaledje z mestnim jedrom. Ponudba bi zajemala 
delavnice, kjer bi obiskovalke in obiskovalci 
spoznavali stare obrti ter običaje. Na sprehajalnih 
poteh bi lahko ponujali lokalne izdelke. Mladi si 
želijo dogodke ohranjati predvsem v zaledju, da ni 
vse ‘skoncentrirano’ v Piranu. Potencial vidijo tudi v 
glampingu in podobnih, naravi prijaznih oblikah 
nočitev v zaledju. Občino Piran vidijo tudi kot 
zatočišče ljubiteljev narave.

Izpostavili so potrebo po dialogu med občani in 
občankami ter občino, glede strategije in usmeritev 
v turizmu. 

DRUŽENJE IN ZABAVA

Mladi imajo željo po druženju in zabavi, zato so 
izpostavili, da v občini manjka možnosti za kulturno 
življenje mladih. Po njihovem mnenju v občini 
dominira starejša populacija in je večina dogodkov 
prilagojena njihovem okusu. Všeč jim je program 

Centra mladih Koper, kjer mladi soustvarjajo kulturni 
program in druge vsebine. V občini Piran mladinski 
center sicer obstaja, a po njihovem mnenju nima 
primernih prostorov za izvedbo koncertov in drugih 
dogodkov za mlade.

V občini vidijo potrebo po medgeneracijskem 
centru, centrih za ponovno uporabo in 
popravljalnicah. Menijo, da je potrebno aktivirati 
starejše občane in zagotoviti službe, ki niso nujno 
vezane na turizem. Opozorili so, da je potrebno 
najprej poskrbeti za domačine, da bi lahko tudi 
drugi prepoznali kakovost mesta. Pomembno se 
jim zdi, da se pri zaposlovanju daje prednost 
domačinom.

Želijo si več trgovin, da jim ni potrebno v 
druga mesta po večje nakupe. Predlagajo 
manjše trgovinice z lokalnimi pridelki 
oziroma izdelki kot dopolnitev turistične 
ponudbe.

KULTURA in UMETNOST

Mladi si želijo več prizorišč za kulturne dogodke, 
večjo podporo umetnikom in ustanovitev 
umetniških klubov. Pomembno se jim zdi spodbujati 
in podpreti domače kulturne izvajalce ter bolje 

ovrednotiti kulturno dediščino. Podpirajo tudi 
vključevanje novih tehnologij in inovacij pri 
interpretaciji kulturne dediščine.
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namembnost. Menijo, da bi s takim ukrepom 
izboljšali podobo mesta.

Predlagajo tudi primerno ureditev kolesarskih poti, ki 
bi omogočila lažje povezovanje predelov mesta in 
prispevala k bolj atraktivnim možnostim raziskovanja 
širšega območja mesta Piran. Pri tem se jim zdi 
pomembno, da se ne pozabi na razvoj kmetijstva in 
ohranjanje narave.

Mladi so izpostavili tudi problematiko množičnega 
turizma. Predvsem v poletnem času se v občini 
Piran ne počutijo dobro, saj jih spremlja občutek 
utesnjenosti.

Menijo, da občina ni primerna za industrijski razvoj. 
Nasprotujejo prekomerni gradnji in vidijo potencial v 
povezovanju turizma in narave. Želijo si več 
skladnosti turistične ponudbe. Kot primer navajajo 
mesto Portorož in hotel Kempinski, nasproti 
katerega bi želeli raje bolj butično ponudbo kot 
okrepčevalnico. Turizem prepoznavajo kot 
pomembno panogo, ki po njihovem mnenju 
potrebuje drugačno strategijo za prihodnost. Vizijo 
vidijo v trajnostnem turizmu, ki ponuja razmislek o 
tem, kako lahko kraj sobiva v simbiozi s turisti in z 
domačini. 

Želijo si ohranjanja avtohtonosti - sol, oljčno olje, 
skladišče soli, vino. Predlagajo povezovanje 
kulturne dediščine in gastronomije ter fokus na 
lokalno ponudbo in butično prodajo. 

Občina je raznolika – potencial vidijo v obliki turizma, 
podprtega z zgodbami. Rdeča nit prepleta zgodb in 
poti, bi povezovala občino v celoto ter povezala 
zaledje z mestnim jedrom. Ponudba bi zajemala 
delavnice, kjer bi obiskovalke in obiskovalci 
spoznavali stare obrti ter običaje. Na sprehajalnih 
poteh bi lahko ponujali lokalne izdelke. Mladi si 
želijo dogodke ohranjati predvsem v zaledju, da ni 
vse ‘skoncentrirano’ v Piranu. Potencial vidijo tudi v 
glampingu in podobnih, naravi prijaznih oblikah 
nočitev v zaledju. Občino Piran vidijo tudi kot 
zatočišče ljubiteljev narave.

Izpostavili so potrebo po dialogu med občani in 
občankami ter občino, glede strategije in usmeritev 
v turizmu. 

DRUŽENJE IN ZABAVA

Mladi imajo željo po druženju in zabavi, zato so 
izpostavili, da v občini manjka možnosti za kulturno 
življenje mladih. Po njihovem mnenju v občini 
dominira starejša populacija in je večina dogodkov 
prilagojena njihovem okusu. Všeč jim je program 

Centra mladih Koper, kjer mladi soustvarjajo kulturni 
program in druge vsebine. V občini Piran mladinski 
center sicer obstaja, a po njihovem mnenju nima 
primernih prostorov za izvedbo koncertov in drugih 
dogodkov za mlade.

V občini vidijo potrebo po medgeneracijskem 
centru, centrih za ponovno uporabo in 
popravljalnicah. Menijo, da je potrebno aktivirati 
starejše občane in zagotoviti službe, ki niso nujno 
vezane na turizem. Opozorili so, da je potrebno 
najprej poskrbeti za domačine, da bi lahko tudi 
drugi prepoznali kakovost mesta. Pomembno se 
jim zdi, da se pri zaposlovanju daje prednost 
domačinom.

Želijo si več trgovin, da jim ni potrebno v 
druga mesta po večje nakupe. Predlagajo 
manjše trgovinice z lokalnimi pridelki 
oziroma izdelki kot dopolnitev turistične 
ponudbe.

KULTURA in UMETNOST

Mladi si želijo več prizorišč za kulturne dogodke, 
večjo podporo umetnikom in ustanovitev 
umetniških klubov. Pomembno se jim zdi spodbujati 
in podpreti domače kulturne izvajalce ter bolje 

ovrednotiti kulturno dediščino. Podpirajo tudi 
vključevanje novih tehnologij in inovacij pri 
interpretaciji kulturne dediščine.



Mladi so izpostavili, da cenijo lepoto in raznolikost 
občine Piran. Tako na primer mesto Piran zaznavajo 
kot avtentično, uživajo v njegovi lepoti ter ga 
doživljajo kot “eno samo veliko umetnino”. Cenijo, da 
je v mestu vse dostopno in se lahko peš pride 
kamorkoli. Navdušujejo jih bližina morja, ugodna 
klima, vzdušje in odnosi med domačini. Mladi so prav 
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ŠPORT IN REKREACIJA

Morebitno rešitev vidijo v odkupu občinskih stanovanj 
- ali - stanovanj v lasti Občine, ki bi bila namenjena 
mladim družinam in mladim odraslim ter bi nudila 
bolj dostopne cene najema.

Mladi so opozorili na stanovanjsko problematiko, saj 
po njihovem mnenju v občini primanjkuje stanovanj 
za najem. Predlagajo ukrep občine z omejevanjem 
Airbnb in podobnih platform, ki vplivajo na konkreten 
upad oddaje nepremičnin za daljše časovno 
obdobje.
 

V Luciji mladi pogrešajo prostore za šport in 
rekreacijo. Želijo si nove športne dvorane (za 
športne treninge, tekmovanja in rekreacijo) in več 
zunanjih športnih površin. Menijo, da je Park Sonce 
sicer zanimiva lokacija, vendar pogrešajo drevesa 

(senca), da bi to res postalo privlačno mesto za 
druženje in rekreacijo. Predlagali so, da se v parku 
uredi igrišče. Nekje v Luciji pa bi si želeli tudi prostor 
za paintball.

tako izpostavili, da radi preživljajo čas v naravi in na 
podeželju. Dodano vrednost vidijo v dostopnosti 
lokalnih produktov in naravnih danostih, kot sta 
Krajinski park Sečoveljske soline in Krajinski park 
Strunjan. Kulturni dogodki in koncerti so po mnenju 
mladih sicer strnjeni predvsem v poletnem času, a 
menijo, da so izvedeni na visokem nivoju.

predlagajo avtohtono kamnito gradnjo, ki bi 
posledično prostor naredila bolj vabljiv. Kot primer 
dobre prakse so izpostavili novo ureditev plaže v 
Žusterni. Menijo, da je voda v Portorožu umazana in 
da je čiščenje plaž pomanjkljivo. Na površinah ob 
morju, na sprehajalnih poteh in v parkih, pa pogrešajo 
več košev za smeti.

Mladi menijo, da je v občini Piran potrebnih več 
zelenih površin. Pri urejanju rekreativnih poti in plaž 
predlagajo ohranjanje avtentičnosti, s čim manjšim 
posegom v naravo. Ne želijo si npr. 
uničevanja narave za to, da bi se zgradila 
betonska plaža. Namesto tega 

Izpostavili so, da v Piranu primanjkuje parkirnih mest. 
Želijo si, da bi imele dostop do mesta le časovno 
omejene dostave, ostali promet pa bi se umaknilo iz 
središča. Predlagajo souporabo vozil (ang. car sharing), 
tako da si vozilo izposodijo zgolj takrat, ko ga 
potrebujejo. Opozarjajo na problem javnega prometa v 
večernem času. Dodajajo, da v Sečovljah in v zaledju 
občine ne vozi dovolj avtobusov ter da so mladoletniki, 
ki nimajo možnosti lastnega prevoza, odvisni od 
javnega prevoza oz. od staršev. Menijo, da tudi javni 
prevoz izven občine ni urejen skladno s potrebami. 
Alternativa bi lahko bila souporaba električnih vozil v 
sodelovanju z občinama Izola in Koper. 
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občankami ter občino, glede strategije in usmeritev 
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PREDLOGI MLADIH SO BILI 
RAZNOLIKI

SKLEP

V prostoru bi želeli več kulturnih prizorišč in ta bolj 
razpršiti po občini, bolj urejene plaže, več prostorov 
za rekreacijo oziroma športnih igrišč, več zelenih 
površin in prostorov, kjer se mladi lahko udejstvujejo. 
Več pozornosti bi mladi usmerili tudi v razvoj bolj 
trajnostnih rešitev, kot so centri ponovne uporabe in 
prenašanje znanja v večgeneracijskih centrih. Želeli bi 
si tudi več trajnostnih delovnih mest. 

Avtorice poročila: strokovne sodelavke PiNE: Ana Markežič, Jasna Ratoša, Maja Drobne

Urednica poročila: vodja komuniciranja: Darja Oražem

Oblikovalka: Katja Mijajlović

Za več informacij o našem delu si lahko ogledate našo spletno stran www.pina.si.

Kontaktirate pa nas lahko na info@pina.si ali +386 (0)5 63 00 320.

Mladi so na posvetu razmišljali o tem, kaj v prostoru 
pogrešajo, česa bi si želeli več in kaj posebej cenijo. 
Kot pozitivno so izpostavili naravne danosti občine, 
avtohtonost okolja in bogato kulturno dediščino, 
prijetno podnebje ter vzdušje, kakovost in kvantiteto 
kulturnih dogodkov, diverziteto okolja, številne 
obdelovalne površine ter dostop do lokalnih 
produktov. 

KOT POMEMBNA IZPOSTAVLJAJO 
TRAJNOSTNA DELOVNA MESTA 
IN DOSTOPNA STANOVANJA

Pomanjkljivosti občine vidijo predvsem v 
netrajnostnem turizmu, prevelikem obsegu 
betonskih površin, pomanjkanju stanovanj po 
dostopnih cenah z možnostjo najema za mlade in 
mlade družine. Izpostavili so tudi problematiko 
prometne infrastrukture in prevelike zasedenosti 
uporabnih površin s parkirnimi prostori. 

MLADI ŽELIJO VEČ DIALOGA 
Z OBČINO 

Sam dogodek so mladi izpostavili kot dober korak k 
večjemu zaupanju. V zaključni evalvaciji posveta so 
med drugim omenili, da s seboj odnašajo 
sodelovalnost, upanje, veselje, nova spoznanja in 
nove možnosti za skupno dobro. 

Občina vse, tako mlade, kot tudi ostale občane in 
občanke vabi k aktivnemu sodelovanju pri 
oblikovanju končne različice strateškega dela 
občinskega prostorskega načrta ter sporoča, da so 
njihova vrata vedno odprta.

8


