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Medtem ko se svet spopada z epohalnimi spremembami, je po letih zgolj tekoče uprave, operativne 
nesposobnosti in zastrtih obzorij sedanje občinske uprave, za Trst končno napočil čas sprememb!

Naš program za Trst vsebuje  z vsemi potrebnimi 
ukrepi za nadaljnje spopadanje z epidemijo in njenimi gospodarskimi posledicami.

nabor akcij, ki bodo omogočale ponoven zagon mesta

Trst ne more več biti zazrt vase. Želimo oblikovati prihodnost, ne pa vzpostavljati preteklosti. Naš cilj je, da 
postane .Trst protagonist sprememb v Italiji in Evropi

Za življenje primernejše mesto, bolj zeleno, bolj inovativno, ki bo z razumom in ozaveščenostjo sposobno 
okrepiti svojo središčno geopolitično lego med Jadranskim morjem in Donavo, potrebuje Trst novo vodstvo, 
ki bo znalo izkoristiti priložnosti, ki jih ponujajo politika in finančna sredstva iz sklada za okrevanje in 
programov evropskega zelenega dogovora.

Ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje gospodarskega razvoja, podpiranje novega pristanišča 
in preoblikovanje starega v gonilno silo razvoja, krepitev turizma in kulture, spodbujanje inovacij, vse to so 
absolutne prednosti, ki morajo znova postati središče političnega delovanja in dela javne uprave. Le 
sodobna in dolgoročna vizija potencialov za preporod, s katerimi Trst že razpolaga, lahko obrne trend 
demografskega upadanja, ustvari nova kvalificirana delovna mesta, oblikuje mesto, v katerem se bodo 
mladi odločali ostati ali se vanj preselili.

PREPOROD TRSTA
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Proces , ki se je začel z imenovanjem 
predsednika D'Agostina v času Cosolinijeve uprave, se mora 
nadaljevati tudi s podporo občine, v sinergični povezavi z 
deželno in državno ravnjo.

razvoja pristanišča

Nadaljevati želimo  (Evropskega 
združenja za čezmejno sodelovanje) z občinami iz Obalno-
kraške regije v Sloveniji in na Hrvaškem, ki je, kot dokazuje 
primer Gorice, tako pomembno za usklajevanje politik širšega 
območja, ki so nepogrešljive za zagotovitev varnosti ozemlja in 
morja, pa tudi sinergične povezave storitev na področju 
prometa, zdravstva in promocije turizma.

operativni razvoj EZTS

Čezmejna razsežnost je močno zakoreninjena v vsakdanjem 
življenju Trsta, v njegovih odnosih s slovenskim zaledjem in z 
Istro, vendar pa se je sodelovanje z institucijami obmejnih 
območij vselej zanemarjalo.

Danes je pomembnejše kot kdajkoli prej znati razvijati strateške 
projekte za čim boljše koriščenje sredstev in priložnosti, ki jih 
ponuja Evropa; naš namen je okrepiti sposobnost Občine Trst 

Trst se mora znova s  uveljaviti kot  
zavedajoč se svoje , svojega 

ponosom prestolnica dežele
mednarodne vloge strateškega 

položaja, tako z geopolitičnega kot z gospodarskega in 
trgovskega vidika, in v prihodnjih letih vključevanja držav 
Balkana v Evropsko unijo v celoti izkoristiti svojo vlogo stičišča 
med vzhodno in zahodno Evropo ter obnoviti odnose z drugimi 
veliki evropskimi mesti.

Privabljanje naložb, razvoj znanstvenih institucij, turistični 
odnosi potrebujejo , ki bo 
sposobno učinkovitega komuniciranja z odločevalci iz javnega 
in zasebnega sektorja na vseh ravneh.

mesto z zanesljivim vodstvom

za razvoj evropskih projektov in partnerstev, tudi v podporo 
čezmejnim odnosom.

Tudi glede  s preostalim italijanskim ozemljem in z 
Evropo občina lahko in mora spodbujati povečanje števila 
transportnih linij in vseh potrebnih povezav.

povezav

TRST, EVROPSKO MESTO

TRST, MORSKO MESTO

Toda pomen morja sega onkraj pristaniške dejavnosti.  Lahka 
dostopnost do kopalnih voda, razširjenost navtičnega turizma, ki 
temelji tako na uspehih navtičnega sektorja, v prvi vrsti 
Barkovljanke, kot na tradiciji ljubiteljskega ribolova, pomen 
vodnih športov in terapij v bazenih.

Trst mora kar najbolje izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja načrt 
okrevanja, v zvezi s katerim je pristaniška uprava razvila 
ambiciozen projekt za razvoj ter energetski in ekološki prehod 

Pristanišče je odločilno vplivalo na kulturno identiteto mesta, na 
njegovo blaginjo, povezano z morjem in na oblikovanje 
specifičnih poklicev in tehnoloških kompetenc, ki velikokrat 
pospešujejo procese razvoja in inovacij.

Tržaško morje je treba  kot sestavni del 
pripadajočega ozemlja!

zaščititi in upravljati
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Vedno smo menili, da mesto potrebuje industrijo, ki bo pozorna 
na okoljska vprašanja, okolju prijazna, inovativna ter povezana s 
pristaniškim in logističnim sistemom.

K temu projektu želimo , izkoristiti njene 
raznolike kompetence in obenem vključiti mednarodne 
subjekte, ki so dobri strategi in vešči komuniciranja s 
potencialnimi vlagatelji.

pritegniti skupnost

Križarski turizem je dolgo stagniral. Ob njegovem postopnem 
okrevanju mora imeti naše mesto pripravljene naložbene 
projekte, tako da bo mogoče trajnostno in v dobrobit vse 
skupnosti izkoristiti to pomembno panogo, ki lahko postane 
vzvod tudi za načrt starega pristanišča, v upanju, da bodo 

infrastrukture. Ta proces nameravamo spremljati in spodbujati z 
vsemi sredstvi, ki jih ima občinska uprava na voljo.

Staro pristanišče, ki ga želimo zgraditi, je  našega 
načrta mesta, ki bo odprto, sodobno, trajnostno in povezano z 
drugimi raziskovalnimi dejavnostmi, tako da bo lahko ustvarjalo 
konkurenčnost deželnega gospodarskega tkiva. V mislih imamo 
območje, obnovljeno po smernicah »Green New Deal«, v 
katerega bo EU v prihodnjih letih veliko vlagala: prostor za vse, 
ki vlagajo, raziskujejo, proizvajajo na inovativen način in 
ustvarjajo nova delovna mesta, novo zeleno območje za mesto, 
v katerem bodo zagotovljeni okolju prijazni prevozi, prostor za 
kulturo in zabavo, z uravnoteženim deležem stanovanjskih, 
poslovnih in nastanitvenih zmogljivosti.

sestavni del

Način upravljanja  ne sme biti enak 
upravljanju nepremičninske agencije, nobena strategija pa ne 
sme temeljiti zgolj na lokalnih in internih presojah.

starega pristanišča

Dokončno umakniti avtomobile z mestnega nabrežja in ga 
vrniti občanom - v mislih imamo rešitve integriranega 
prometa in parkirišča P+R, ki bodo omogočali enostavne 
premike in obenem prestavitev parkirišč, ki so danes 
predvidena na tem območju, s preureditvijo celotne obalne 
črte od Sacchette do Miramara.

skupaj s pristaniško upravo sprejeti ustrezni ukrepi za 
zmanjšanje onesnaževanja, ki ga povzročajo ladje, ki 
pristajajo v pristanišču in v našem zalivu.

Za naš pristop k turizmu sta značilni  in udeležba 
vseh akterjev v regiji, v mestu in na Krasu.

prečna vizija

Trst potrebuje , usmerjen k 
pristnost, novosti, kakovost in trajnost, saj bo le tako mogoče 
prestreči velike globalne turistične tokove.

skupen načrt za razvoj turizma

Zadnjih deset let pred pandemijo je Trst doživljal turistično rast, 
ki je bila deloma spontana. Danes je treba to vlogo turistične 
destinacije strukturno utrditi  s ponovno opredelitvijo različnih 
segmentov glede na spremembe, ki jih je povzročila 
mednarodna pandemija. Ta postopek zahteva sposobnost 
načrtovanja in strokovnost oziroma Občino, ki si prizadeva za 
stalen dialog z gospodarskimi akterji in ustanovami za 
spodbujanje razvoja turizma v regiji.

Poudariti je treba  kot vodilnega 
dejavnika v boju proti podnebnim spremembam; v skladu s 

posebnost tržaškega Krasa

TRST, TURISTIČNO MESTO
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Vlagati je treba v splet (Discovery Trst - Trst za vse, na primer), 
da bi izboljšali mednarodno prepoznavnost Trsta v omrežju, ki 
usmerja turistične tokove mestnih destinacij.

Ustrezno želimo  in vzpostaviti 
kulturna sodelovanja z evropskimi prestolnicami, da bi pritegnili 
nove tokove kot tudi ustvarili in utrdili sloves mesta.

oglaševati pomembne dogodke

Tpičnim  je, potem 
ko jim je uspelo preseči desetletja marginalnosti, treba priznati 
gospodarsko vrednost, ki jo prinašata njihova kakovost in njihov 
pomen pri ustvarjanju delovnih mest.

kraškim kmetijskim pridelkom in izdelkom

S promocijo tipičnih lokalnih izdelkov in pridelkov bo mogoče 
ovrednotiti potencial vinskega in kulinaričnega turizma, tudi s 
sinergičnimi povezavami s čezmejnim območjem, ki bodo 
olajšale dostop do evropskih sredstev.

Za vrednotenje turistične povezave med morjem in Krasom 
so potrebni prostorsko načrtovanje in infrastrukturni posegi, 
pričenši s ponovnim zagonom openskega tramvaja in z njim 
povezanih novih storitev, vzdrževanjem turističnih kolesarskih 
poti in preoblikovanjem obalne ceste v turistično.

smernicami evropskega zelenega dogovora želimo z 
vrednotenjem kraške gmajne in kmetijstva, s preseganjem 
nasprotij med okoljskim načrtovanjem in proizvodno 
destinacijo, omogočiti nov trajnosten gospodarski razvoj 
območja.

Spodbujati želimo  mesta, ki je 
bilo evropsko že tedaj, ko Evropa še ni obstajala, in je pravi 
razlog, zaradi katerega je Trst, to multikulturno mesto, tako 
očarljivo.

zgodovinsko in kulturno vzdušje

Želimo, da bi  postal mednarodna atrakcija: 
tržaška dediščina o zgodovini pomorstva, ladjedelništva, 
inovacij, storitev (na primer nastanek zavarovalništva), kultur 
morja in odnosov (imamo muzej orientalske umetnosti, ker so 
pomorščaki prinašali spominke s potovanj na vzhodu) ima velik 
potencial.

Pomorski muzej

Razvoj in kakovost življenja morata hoditi z roko v roki in se čim 
bolj skladati z načeli okoljske trajnosti, družbene in individualne 
blaginje, vključenosti in dostopnosti. To so naši cilji.

Širjenje ali ustvarjanje  v vseh predelih 
mesta.

urejenih zelenih površin

Spodbujanje  in okolju prijazne  v vseh 
območjih: to pomeni krepitev in izboljšanje storitev javnega 
prevoza, ki mora postati vse bolj ekološki (tudi večerni in nočni 
urniki), povezovanje in obnova mreže kolesarskih poti in sistema 
souporabe koles ter parkirišč za kolesa, spodbujanje parkirišč P 
+ R, ki bodo omogočala ugodnejše alternativne oblike 
mobilnosti namesto uporabe osebnih vozil, postavitev novih 
polnilnic za električna vozila, uvajanje »con 30« za umirjanje 
prometa (zlasti v kraških naseljih). Preverjanje, prilagoditev in 
sprejetje občinskega načrta, ki bo urejal področje dostopnosti 
za invalide.

mehke mobilnosti

Da bi postala vsa okrožja, tako  kot središče mesta, 
prostor po meri občanov, z razširitvijo , 
podporo lokalni trgovini.

predmestja
območij za pešce

TRST, TRAJNOSTNO MESTO
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zaščito biotske raznovrstnosti, blaženje podnebnih tveganj in 
tveganj hidrogeološke degradacije.

Opredelitev in izvajanje programa za: 
zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov; zmanjšanje  porabe 
energije; povečanje proizvodnje in uporabe obnovljivih virov; 
vrednotenje razmerja med rastlinami in zajemom CO2; 
povečanje trajnostne mestne mobilnosti z oceno in javnim 
razširjanjem rezultatov.

politik in ukrepov 

Obvladovanje hidrogeoloških tveganj z načrtovanjem in 
upravljanjem prostora, prilagojenim novim podnebnim 
razmeram, s povečanjem prepustnosti mestnih površin, 
ureditvijo območij naravnega pronicanja, izboljšanjem mestnih 
drenažnih omrežij, zagotavljanjem trajnih finančnih sredstev, ki 
so na voljo za porabo in so sorazmerna s stroški naravnih 
nesreč, ki dosegajo vrtoglave številke in se jim je mogoče 
izogniti.

Sprotno obveščanje občanov o kakovosti zraka z navedbo 
doprinosa vseh virov onesnaževanja, tako lokalnih kot na širšem 
območju. Vnaprejšnje obveščanje o izrednih razmerah s 
takojšnjo pripravo ukrepov v primeru povečanja koncentracije 
onesnaževal v zraku.

Opredelitev večletnih programov, usklajenih z veljavnimi 
instrumenti urbanističnega načrtovanja, upravljanja in 
financiranja mestnih zelenih površin in biotske raznovrstnosti, z 
namenom povečanja števila obcestnih dreves, zelenih sten in 
streh, parkov, ki so, skupaj z razvojem vrtov, športnih površin in 
peš poti, zelo pomembni tako z okoljskega kot z družbenega 
vidika.

Izdelava  po 
načelih izboljšanja kakovosti življenja v smislu varnosti ljudi in 
naravnega okolja, preverjanje funkcionalnosti prevoznih 
sredstev in razmislek o pripravi srednjeročnega načrta za 
preusmeritev in prilagoditev, širjenje kolesarskih poti pričenši s 
preurejanjem že obstoječih primernih cest (tudi glede na 
prometne povezave med kraškimi naselji) in s ponudbo storitev 
souporabe koles, ki jih ureja javni sistem.

načrta trajnostne mobilnosti za kraško planoto

Spodbujanje dobrih praks za zmanjšanje odpadkov in uporabe 
surovin. Povečanje deleža , ki je še 
vedno prenizek, je prednostna naloga naše stranke, kot tudi 
izgradnja manjših ekoloških otokov, uporabnejših za določene 
predele mesta, ter eksperimentalna uvedba pobiranja 
odpadkov po sistemu od vrat do vrat v predelih mesta, ki so za 
to primerni, z namenom zmanjšanja izpustov toplogrednih 
plinov in porabe energije ter razvoja obnovljivih virov energije.

ločeno zbranih odpadkov

Povečanje sanacije, prenove, obnove in vzdrževanja obstoječe 
stavbne dediščine (tudi praznih in zapuščenih nepremičnin), 
tudi z inovativnimi in trajnostnimi projekti ter projekti javno-
zasebnega partnerstva, s sistematičnim vključevanjem 
prebivalstva in nosilcev interesa v fazo načrtovanja.

Oživitev kraškega prostora s prenovo in ponovno uporabo 
območja nekdanje vojašnice pri Banih.

Spodbujanje vzpostavljanja ekoloških koridorjev in zelenih 
pasov z obnovo odprtih mestnih in primestnih prostorov za 

Spodbuditi oblike angažiranja prebivalcev glede upravljanja 
zelenja, javnih prostorov in drugih skupnih dobrin, kot so parki in 
urbanih vrtov. 
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TRST, INDUSTRIJSKO MESTO

Zaprtje številnih industrijskih obratov v zadnjih letih je močan 
opozorilni signal. Pristanišče, turizem in logistika ne zadoščajo 
za razvoj Trsta, saj brez proizvodnega tkiva izgubljajo storitve 
moč.

Reševanje obstoječih kriznih zaposlovalnih zarišč in skrb za 
oblikovanje delovnih mest za nedoločen čas zahteva krepitev 
števila  industrijskih obratov, ki pa morajo biti primerno 
umeščeni v prostor in upoštevati pogoje trajnostnega razvoja, 
hkrati morajo biti inovativni in povezani z obstoječim sistemom 
znanstvenega raziskovanja.

Razvoj študij o občutljivosti mesta na podnebne spremembe s 
sklicevanjem na učinke ekstremnih vremenskih pojavov 
(toplotni valovi, toplotni otoki, suša, obilne padavine, poplave), s 
posebnim poudarkom na dvigu morske gladine.

Stremljenje k zelenemu mestu, ki je danes bolj kot kdajkoli prej 
pravilna odločitev ne le za dobrobit državljanov, temveč tudi za 
pritegovanje in ohranjanje gospodarskih dejavnosti, naložb, 
raziskav ter za odpiranje novih, kakovostnih delovnih mest, 
zlasti za mlade.

Spodbujanje in podpiranje razširjanja , 
zelenih tehnologij, dobrih praks in inovativnih načrtov na 
različnih področjih, ki so ključnega pomena za zeleno mesto, z 
uresničevanjem dogovorov z univerzo in drugimi raziskovalnimi 
ustanovami ter nadziranjem pobud za obveščanje, 
usposabljanje in raziskovanje.

ekoloških inovacij
 privlačnosti  za 

industrijska podjetja, ki bodo lahko izkoristila možnost uporabe 
pristanišča za pretovor surovin, polizdelkov in izdelkov ter 
priložnosti, ki jih ponuja prostocarinska cona;

bližine pristaniškega in logističnega sistema

 krepitve nekaterih panog, za katere sta značilni visoka 
kakovost in strokovnost, na primer ladjedelništvo/navtika, 
zlasti na področju velikih jaht in kave;

Ustvariti je treba novo strateško podobo, delo je pomembna 
tema, ki ga je treba postaviti v središče politike, občinska uprava 
pa ima pomembno vlogo promotorja in pospeševalca, kar je 
dosedanja desnosredinska uprava zanemarjala. Občina mora biti 
v industrijskih krizah, ki se pojavljajo na območju, vedno v prvi 
bojni črti; mestne institucije morajo biti najzanesljivejši sogovorniki 
delavcev na eni ter subjektov, pristojnih za vodenje omizij in 
procesov reindustrializacije, na drugi.

Prisotnost globalnih podjetij, kakršni sta Fincantieri in Illy, številnih 
podjetij, specializiranih v določenih panogah in uspešnih podjetij 
z visoko vsebnostjo znanja dokazuje, da je mogoče ciljati na 
tovrstno usmeritev z izkoriščanjem zlasti:

Kriza zaposlovanja je danes bolj aktualna kot kdaj koli prej in 
staviti je treba na podjetniško prihodnost s preoblikovanjem v 
lahko in zeleno industrijo, staviti je treba na mlade, da ne bodo 
zapuščali Trsta, ker ne bodo našli kvalificiranega dela, prizadevati 
si je treba za obrat trenda demografskega upadanja.

 podpore ustanavljanju in rasti , 
zlasti na področjih bio-medicine, digitalne tehnologije, 
energetike, ki lahko ustvarjajo priložnosti za visoko 
usposobljene mlade ljudi bodisi kot podjetnike bodisi kot 
delovno silo; tehnološki park Area, prenovljeni BIC in Urban 
Center na nabrežju so lahko čedalje bolj vpeti v inovacijski 
ekosistem, ki bo temeljil na močni povezavi z visokošolskim in 
raziskovalnim sistemom. 

inovativnih zagonskih podjetij
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Pandemija je korenito spremenila življenje vseh in razkrila nove 
težave tako na gospodarski kot na družbeni ravni. Naš predlog se 
ne omejuje zgolj na nadaljevanje tržaške tradicije velikih socialnih 
naložb, temveč jo preoblikuje v skladu z novimi potrebami, na 
inovativen in eksperimentalen način, z razširitvijo nabora 
upravičencev in glavnih akterjev socialnega skrbstva s so-
načrtovanjem v sinergični povezavi z občino.

Naši cilji so:

Starostniki in invalidi: spodbujanje , 
ki bodo omogočale bivanje doma ali v ustreznih ustanovah tudi, 
ko niso več zmožni samostojnega življenja.

inovativnih oblik namestitve

Spodbujanje aktivnega staranja z izgradnjo primernih krajev in 
prostorov za srečevanje, socializacijo, manjših dnevnih centrov, 
podporo pri telesno-gibalni aktivnosti, krepitev lokalnih storitev 
ter storitev na domu in tehnologije za preprečevanje posledic 
staranja prebivalstva, v sinergični povezavi z zdravstveno 
ustanovo pa krepitev lokalne mreže zdravstvene službe ter 
socialne pomoči in pomoči na domu tako za starostnike kot za 
druge ranljive posameznike. Vzporedno s tem razvoj socialne 
službe, ki bo pomoči potrebnim dosegljiva takoj in enostavno. 
Potrebna je razširjena pomoč na domu, ki bo temeljila na več 
ravneh ukrepanja: enotne dostopne točke, telefonska podpora, 
dostava na dom, spletne storitve, dosegljive vsem prebivalcem, 
pomoč na domu po kontroliranih cenah.

Bližina in dostopnost morata biti gesli novega socialnega 
skrbstva, temelječega na novih oblikah so-načrtovanja s tretjim 
sektorjem, mrežah prostovoljskih organizacij in aktivnem 

TRST, MESTO SOLIDARNOSTI

Promocija programov preprečevanja in pomoči , ženskam ki so 
žrtve nasilja, v sodelovanju z združenji in drugimi akterji na 
območju.

Nadaljevanje in razvoj , ki bo 
imel osrednjo vlogo za podporo in priložnosti za socializacijo 
stanovalcem različnih četrti.

programa Habitat mikro-območij

Pravica do stanovanja: tesnejše sodelovanje z Ater pri prenovi 
stavbne dediščine, tudi z inovativnimi projekti in z udeležbo 
stanovalcev; prevetritev pravilnikov za pridobitev, spodbujanje 
začasnih nastanitev.

Krepitev sistema manjših sprejemnih centrov, razpršenih po 
ozemlju, ponovno odprtje centra za pomoč in podporo 
dnevnemu centru za zagotovitev dostojanstvenega sprejemanja 
ter prve pomoči migrantom na poti skozi mesto, zaščita oseb 
brez stalnega prebivališča; več naložb v programe za integracijo 
prosilcev za azil na našem ozemlju. Skupaj s krepitvijo ukrepov za 
preprečevanje in nadzor, je spodbujanje civilnega sobivanja in 
integracije najučinkovitejši način za zagotovitev varnosti mesta.

državljanstvu. Bolj vključujoče socialno skrbstvo je tudi priložnost 
za zaposlovanje mladih, invalidov in brezposelnih (priložnosti 
vključevanja v delovno okolje za prikrajšane osebe in 
usposabljanje je treba še dodatno razvijati).

TRST, MESTO IN MESTNE ČETRTI

Trsta ni prizadel pojav neomejenega širjenja mestnega tkiva, kot 
druga mesta, zato so tudi predeli, ki so najbolj oddaljeni od 
središča, del mesta, ki potrebujejo le ponovno povezavo in kraji, 
ki morajo vsak s svojimi posebnostmi predstavljati središče 
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 Povečanje  in   s 
kapilarnim obnavljanjem pločnikov in prometne signalizacije.

dostopnosti varnosti urbanega območja

skupnosti za občane, ki v njih prebivajo. Naši cilji so: 

 Oživitev mestnega in družbenogospodarskega tkiva 
predmestja s spodbujanjem občinskih storitev.

  Posodobitev infrastrukture v predmestju, prenova in sanacija 
obstoječih ali zapuščenih stavb. Ta pojem se umešča v veliko 
širši , ki se nanaša tudi na nove potrebe 
po , kar v bistvu pomeni 
izboljšanje kakovosti življenja občanov.

proces urbanizacije
mobilnosti, bivalnosti in trajnosti

  , izgradnja kolesarskih 
stez za trajnostno mobilnost in območij za pešce, tudi z 
namenom oživitve družbe, zlasti v predmestjih z visoko 
gostoto stanovanjske gradnje, s povečanjem kakovosti okolja 
s pomočjo inovativnih orodij za upravljanje, družbeno 
vključevanje in socialno skrbstvo v mestu s participativnimi 
procesi, z vključevanjem mestnih četrti v 

Prenova zelenih površin in prostorov

dolgoročni 
strateški načrt razvoja mesta, ki ga bo izdelala delovna 
skupina strokovnjakov.

TRST, MESTO KULTURE

Trst se mora osredotočiti na to, zaradi česar je poseben - na 
svoj mednarodni, večkulturni, večverski in večetnični značaj. 
Kultura mora postati gonilo demografskega razvoja mesta 
kot ključni dejavnik gospodarske rasti, novih delovnih mest in 
trajnostnega razvoja.

Naš namen je dosledno načrtovati redne dejavnosti in inovacije 
v skladu z novim evropskim Bauhausom na podlagi zelenega 
načrtovanja in vključevanja kulturnih delavcev, ob upoštevanju 
kulturnih in družbenih potreb vseh občanov ter splošne 
privlačnosti mesta. 

 Okrepitev knjižničnega sistema tako s preoblikovanjem 
nekdanje ribarnice v sodobno knjižnico in referenčno točko 
za vse občane in turiste, kot tudi s krepitvijo obstoječih 
knjižnic v predmestjih, tako da bodo lahko na kar najboljši 
način opravljale svojo vlogo referenčnega kulturnega 
središča in prostora za druženje.

 Ponovna vzpostavitev sistema vlaganj na podlagi javnih 
razpisov, namenjenega izključno kulturnim društvom, s 
proračunom najmanj milijon evrov, v skladu s financiranjem 
večine občin iz dežele, in predvidena podpora tudi manjšim 
literarnim, znanstvenim, kulturno integracijskim ustanovam 
ter okoljsko raziskovalnim zavodom, ne le tistim, ki se 
ukvarjajo z prireditveno in razstavno dejavnostjo.

 Razširitev kulturnih dejavnosti in družbenih dogodkov v 
predmestja in na kraško planoto, s spodbujanjem 
udejstvovanja in .koriščenja kulture s strani vseh občanov

 Konsolidacija uveljavitve ustvarjalnih in kulturnih podjetij na 
območju ter odpiranja .novih delovnih mest

 Ustvarjanje novih skupnih prostorov tudi na prostem kot del 
urbanističnega načrta kulture druženja in počasne 
mobilnosti.

Naši cilji so:
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 Staro pristanišče mora biti center kulturnih dejavnosti in 
institucij, pa tudi novih pobud, kot je lahko, denimo, arena na 
odprtem.

 Spodbujanje  na področju 
uprizoritvenih umetnosti.

poklicnega usposabljanja

 Prenova zapuščenih prostorov občinske dediščine (zlasti 
dragocenih vil in palač) za izgradnjo stanovanj za umetnike, 
kulturne delavce in književnike.

 Podpiranje tržaške kinematografske in gledališke mreže s 
podporo zlasti dejavnosti in kontekstov, ki razvijajo strokovne 
kadre s tega področja. Izgradnja «kinematografskega 
središča», velike večprostorske in večnamenske površine, 
namenjene kinematografiji in vizualnim umetnostim.

 Boljše koriščenje  pri spodbujanju 
čezmejnih kulturnih dejavnosti in tistih na evropski ravni.

evropskih sredstev

 Temeljita prenova digitalne izložbe »triestecultura«, tako 
da bo postala pravo prizorišče tržaških kulturnih dejavnosti.

 Preoblikovanje in prevrednotenje tržaške muzejske mreže 
in njene ponudbe z zagotovitvijo finančne in upravne 
neodvisnosti, tako da bo omogočala usklajeno ponudbo.

 Ponovno predlaganje Trsta za Unescovo ustvarjalno mesto 
literature in ustanovitev literarnega parka.

 Ureditev parka in gledališča Basaglia nekdanje deželne 
psihiatrične bolnišnice v sodelovanju z Erpac, Univerzo in 
ASUGI.

 Trst je : potrebna je ponovna vzpostavitev  
povezave med znanstvenimi ustanovami in mestom

mesto znanosti
.

TRST, ŠPORTNO MESTO

 Spodbujanje čim večjega vključevanja športnih zvez in 
društev v občinsko načrtovanje, zlasti zahvaljujoč izjemnim 
prizadevanjem številnih prostovoljcev.

 Spodbujanje gibalne dejavnosti v vseh starostnih skupinah 
na prostem in na javnih površinah v mestu za promocijo 
zdravja občanov ter telesnega in duševnega dobrega 
počutja, tudi z namenom blaženja simptomov depresije kot 
posledice pandemije s športom. Zagotovljena bo tudi široka 
podpora vsem športnim dejavnostim, ki jih omogočajo 
naravne danosti našega območja, od morja do Krasa (od 
vodnih športov do športnega plezanja).

Trst je športno mesto z velikim številom športnikov in športnih 
navdušencev različnih starosti v različnih disciplinah (tako na 
tekmovalni kot na amaterski ravni). Naši cilji so: 

 Povečanje financiranja in omogočenje lažjega izvajanja 
športnih dejavnosti, s povečanjem kakovosti športnih 
objektov in razvoju dodatnih spodbud za gibalno dejavnost 
prebivalstva.

TRST, ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

Politike za otroke in mladostnike so učinkovite le, če so prečne 
oziroma če se prelevijo v predloge, ki zajemajo vsa področja 
delovanja uprave: od izobraževanja do ustvarjanja delovnih 
mest, od skrbi za kakovost okolja do urejanja površin za 
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 Preizkušanje novih didaktičnih rešitev za uporabo prostorov: 
ne le manj številčni razredi, temveč tudi spodbujanje 
sklenitve , ki 
bi zagotovil večjo vidnost otrok in šolo vključil v okolje, v 
sodelovanju z ustanovami in društvi; odgovori na 
izobraževalne potrebe, ki jih je epidemija koronavirusne 
bolezni Covid-19 še dodatno izpostavila, morajo postati 
stalna praksa.

dogovora o vzgojni soodgovornosti skupnosti

Politike za otroke in mladostnike so učinkovite le, če so prečne 
oziroma če se prelevijo v predloge, ki zajemajo vsa področja 
delovanja uprave: od izobraževanja do ustvarjanja delovnih 
mest, od skrbi za kakovost okolja do urejanja površin za 
rekreacijo in druženje v vseh predelih mesta.

Naši cilji so:

 Nadaljevanje večletnega načrtovanja gradnje šolskih 
objektov, z dodatkom posebne postavke za šolske 

rekreacijo in druženje v vseh predelih mesta. Naši cilji so:  

 Dodatna krepitev ponudbe javnega izobraževanja v 
starostnem obdobju 0-6, postopno naraščanje občinskih in 
subvencioniranih mest v jaslih, podpora prilagajanju 
fleksibilnim urnikom (tudi zvečer in ob praznikih) in 
spodbujanje prostorov za varstvo otrok na delovnem mestu 
(co-working) za zaposlene starše.

 Boj proti neenakosti v izobraževanju s spodbujanjem 

 Nadaljevanje večletnega načrtovanja gradnje šolskih 
objektov, z dodatkom posebne postavke za šolske 
telovadnice.

 Razvoj izkušenj  s spodbujanjem sistema za 
izbiro in akreditacijo udeleženih oseb. Vzpostavitev okenca, 
ki bo združevalo ponudbo storitev »zasebnega varstva« 
predšolskih otrok (jasli, igralnice, dnevno varstvo otrok na 
domu,...) in povpraševanje po njih.

zasebnih jasli

  Krepitev odnosa med mestom in študenti Univerze v Trstu.

  Spodbujanje dialoga med šolami, univerzami in proizvodnim 
sektorjem z namenom boljšega usmerjanja študijskih 
programov, poklicnega izobraževanja in pomoči pri 
zaposlovanju.

 Večja inovativnost pri usposabljanju osebja in pri didaktični 
ponudbi, ki jo je treba prilagoditi kompleksnosti naše družbe 
ter mora izpolnjevati nove zahteve družbene in kulturne 
integracije, spodbujanja občutljivosti za okolje in dobrih 
okoljskih praks, razširjanja digitalne kulture.

 Spodbujanje povezave z znanstvenim in raziskovalnim 
svetom, s start up podjetji, pomoč pri patentiranju in 

skladnega razširjanja tehnoloških pripomočkov in 
širokopasovne internetne povezave, ki mora biti zagotovljena 
vsem družinam s šoloobveznimi otroki.

 Mreženje mladinskih centrov in brezplačnih študijskih 
prostorov, odprtih od 8. do 24. ure vse dni v tednu, 
opremljenih z WiFi povezavo in internetnimi postajami.

 Spodbujanje  šolskih prostorov s strani 
staršev, tako da postanejo jasli, vrtci in rekreacijski centri kraji 
srečevanja skupnosti posameznega območja (opredelitev 
ene ali več šol, v katerih bo stekel projekt »Časovna banka«).

aktivnega upravljanja
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Podpiranje in razširjanje iskanja (scouting) idej za zagonska 
podjetja, ki ga izvajajo družbe, kot je Bio Valley Investments.

 Zagotavljanje prostorov in storitev pod ugodnimi pogoji za 
podjetništvo, delo, kulturo, s tem pa spodbuditev umeščanja, 
ustanavljanja in razvoja podjetij.

 Usmerjanje ponudbe dodiplomskega in podiplomskega 
izobraževanja, tudi s sistemom spodbud, v mlade iz držav 
Srednje in Vzhodne Evrope, tako da bo mesto razvilo svojo 
vlogo referenčnega kulturnega središča območja vzhodno 
od Trsta.

Ustanovitev izobraževalnega centra, na primer v starem 
pristanišču, s pomočjo pomembnega akterja s področja 
digitalnega gospodarstva ali iz visoko inovativnih področij.

nudenje prostorov starem pristanišču. 

 Spodbujanje različnih  v 
gospodarskih dejavnostih, ki se navezujejo na morje.

priložnosti izobraževanja in dela

 Oblikovanje celostne ponudbe bivanjskih rešitev, pričenši z 
nezasedenimi nepremičninami, skupaj z vrtci, zelenimi 
površinami in storitvami.

TRST, PLURALNO MESTO

Trst je tako bogat in zanimiv zaradi prepletanja različnih 
narodov, jezikov, kultur in ver, ki so v stoletjih sooblikovali 
njegovo identiteto.

Raznolikosti Trsta je treba ovrednotiti s projektom, ki bo 
usmerjen k spodbujanju spoznavanja in krepitvi sodelovanja 
med skupnostmi, ki v mestu prebivajo.

Italijani in Slovenci, kot avtohtoni skupnosti tržaškega ozemlja, v 
tem prostoru sobivajo že stoletja. Po tragičnih dogodkih iz 20. 
stoletja je bilo doseženo ravnovesje in vzpostavljen je bil dialog, 
ki temelji na spoštovanju različnih spominov ter na vzajemnem 
spoznavanju kulture tržaških Italijanov in Slovencev.

To sobivanje je treba skrbno varovati in ga še dodatno okrepiti z 
izražanjem želje po ohranitvi sproščenega skupnega življenja v 
vseh oblikah. 

 Vrednotenje pluralnosti Trsta z večkulturnim središčem 
Narodnega doma v ulici Filzi, ki je odraz sožitja in 
sposobnosti dialoga med različnimi kulturami in jeziki, ki 
sobivajo v Trstu.

Prireditev razstave v okviru mreže mestnih muzejev Občine Trst, 
ki bo posvečena zgodovinski prisotnosti slovenskega, 
hrvaškega in srbskega življa na občinskem ozemlju, v 
sodelovanju s pristojnimi muzejskimi ustanovami sosednjih 
držav.

 Polno izvajanje Zakona št. 38/2001 v Občini, optimiziranje 
delovanja jezikovnega okenca, namenjenega slovenski 
narodni skupnosti, z ohranjanjem članstva v mreži za 
slovenski jezik in poglobitvijo sodelovanja z Uradom za 
slovenski jezik Dežele Furlanije Julijske krajine.

Naši cilji so:  

 Povečati šolsko in zunajšolsko ponudbo v slovenskem jeziku, 
krepitev mreže jasli.

 Spodbujanje gospodarskih dejavnosti in kulture, tudi s 
prepoznavnimi dejanji, kot so spominske plošče, imenovanje 



SINDACO

Povzetek programa Upravne volitve 2021

TRST, V SLUŽBI OBČANOV

Občina je ustanova, ki je občanom najbližja. Želimo si občinsko 
upravo, ki bo spodbujala aktivno državljanstvo Tržačanov z 
institucionaliziranimi orodji demokratične udeležbe, ki bodo 
opremljena z vsemi potrebnimi sredstvi za delovanje.  

 Priprava , ki bo spodbujala in 
urejala prostovoljno delo državljanov z akcijmi v javnem 
interesu.

uredbe o skupnem dobrem

Naši cilji so:

 Okrepitev vloge  z dodelitvijo lastnega 
proračuna za manjše posege na ozemlju.

rajonskih svetov

 Okrepitev posvetovanja z nosilci interesa o pomembnih 
temah mestnega življenja in ustanovitev Sosveta za 
gospodarstvo, ki bo stalno spremljal delovanje lokalne 
uprave z izkušnjami s trga dela, podjetništva in raziskovanja.

ulic ali mestnih prostorov po tržaških Slovencih, ki so 
prispevali k uveljavitvi Trsta.

 Vrednotenje prostora in arhitekture jeder kraških vasi in 
predmestja v širšem okvirju, tudi s pripravo evropskih 
projektov.

 Sodelovanje z Gorico-Novo Gorico, evropsko prestolnico 
kulture 2025, pri predstavitvi dogodkov mednarodnega 
značaja in izkoriščenje te priložnosti kot turistične možnosti 
za vso regijo.

 Polaganje  v vseh delih mesta, tako da bo do 
leta 2024 zagotovljen dostop do optičnega omrežja vsem 
prebivalcem, s koriščenjem dodatnega financiranja, 
namenjenega omrežni povezavi proizvodnih obratov, 
obrobnih območij in kraških vasi.

optičnih kablov

Znanje in strokovnost občinskih uslužbencev sta prednosti, ki ju 
je treba spodbujati tudi s poenostavitvijo ustroja in postopkov.

   pričenši z oddelkoma za 
družbene dejavnosti in za izobraževanje, s posebnim 
poudarkom na zaposlovanju mladih.

Povečanje števila zaposlenih

Naši clji:

 Nadaljevanje  storitev na podlagi poenostavitve 
postopkov, dostopnosti in preglednosti za občanom prijazno 
digitalno mesto.

digitalizacije

 Spodbujanje aktivnega sodelovanja zaposlenih v notranjih 
procesih inovacije in reorganizacije, skrb za njihovo  
in stalno .

ustrezno
usposabljanje

Preglednost in dostopnost upravljanja storitev za občane ali 
podjetja sta ključna dejavnika pri spodbujanju gospodarske 
rasti in socialne blaginje mesta.

 Težave, s katerimi se spopadajo na  zaradi podnebnih 
dejavnikov in podeželskega značaja območja, zahtevajo 

Krasu

trajna pooblastila znotraj občinskega sveta.


