NARIŠIMO OBALO V ŠTEVILKAH
IZOLA, KOPER, 26. september 2018 – Kulturno izobraževalno društvo PiNA je s podporo
Občine Izola – Podporne točke za uresničevanje Evropske strategije za Jadransko-jonsko
regijo (EUSAIR), Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za okolje in prostor, Evropskega
socialnega sklada ter Interreg V-B Adrion, 21. septembra 2018, v sklopu Tedna sredozemske
obale in makroregionalnih strategij 2018, izvedlo prvo akcijo množičnega skupnostnega
načrtovanja prostora v regiji – NARIŠIMO OBALO.
Dogodek smo pripravili na območju nekdanje obalne ceste (med priključkom na Krožno cesto
v Kopru in priključkom Ruda v Izoli) z namenom spodbuditve javnosti k sodelovanju pri
urejanju javnega prostora in spodbuditve zavesti o možnosti soodločanja.
Nekaj številk:
-

razvili smo 20 rol papirja (vsaka je bila dolga 100 m),
obtežili smo jih s 532 granitnimi kockami,
polepili smo jih z 200 številkami,
dogodka se je udeležilo več kot 1000 ljudi iz celotne Slovenije, sosednje Italije in
različnih evropskih držav,
risalo je 618 posameznikov in posameznic, združenih v 75 skupin,
na akciji je bilo uporabljenih 3288 flomastrov in 1750 voščenk,
za udeležence in udeleženke dogodka smo namenili 1000 vod,
z idejami smo zapolnili 750 m role papirja,
v skrinjicah na stojnicah smo prejeli 78 pisnih predlogov.

Vsi predlogi so raznoliki in inovativni. Udeleženci in udeleženke so se na dogodek večinoma
vnaprej pripravili, kar kaže na to, da so prepoznali pomen skupnostnega načrtovanja tega
prostora.
Na koncu smo vse zamisli posneli. Do konca leta jih bomo natančno proučili in sintetizirali v
pisno analizo. Predstavili jo bomo javnosti in posredovali Mestni občini Koper, Občini Izola,
Občini Piran, Občini Ankaran, Ministrstvu za okolje in prostor, vsem pristojnim državnim
institucijam in Evropski komisiji.
Zahvaljujemo se vsem, ki so dogodek podprli, se ga udeležili in prispevali svoje predloge.
Predloge za ureditev obalne ceste sicer še vedno sprejemamo. Pošljete jih lahko na
narisimo.obalo@pina.si.
Za več informacij smo na voljo na narisimo.obalo@pina.si in 041 822 698 (Borut Jerman, PiNA).

Več podrobnosti o ostalih dogodkih Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij
najdete na spletni strani Evropske unije za Jadransko-jonsko regijo (EUSAIR) www.adriaticionian.eu.

