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SPOROČILO ZA JAVNOST št. 50 
 
Občina Ankaran o odklopu infrastrukture objektom športnega društva Katarina  
 

Ankaran, 10. julij 2019. Odločitev Občine Ankaran za odklop infrastrukture (voda, elektrika) na območju Sv. 
Katarine, kjer deluje ŠD Katarina, je usklajena z upravljavcem zemljišča, Direkcijo RS za vode. Ker parcela ostaja v 
lastništvu RS, Občina Ankaran nima pravne podlage za zagotavljanje infrastrukture in kritje obratovalnih stroškov 
omenjenemu društvu. Glede na načrtovano vzpostavitev Športno rekreacijskega parka (ŠRP) Sv. Katarina, Občina 
Ankaran aktivnosti na tem območju, kljub še neurejenim lastninskim razmeram, usmerja v zagotavljanje ugodnih 
razmer za uporabnike in omogočanje nemotenega izvajanja športno-rekreacijskih aktivnosti tam delujočih 
društev.  

Odločitev Občine Ankaran za odklop infrastrukture (voda, elektrika) na območju Sv. Katarine, kjer deluje Športno 
društvo Katarina, je usklajena z upravljavcem zemljišča, Direkcijo RS za vode, in je bila sprejeta po tehtnem razmisleku 
in temeljiti presoji razmer. Občina Ankaran, ki je že predstavila načrt ureditve športno rekreacijskega parka (ŠRP) Sv. 
Katarina, je skladno s tem pristopila k urejanju lastniških razmerij z RS za potrebe nadaljnjega razvoja krajevnega 
pristanišča in športne dejavnosti na območju ŠRP Sv. Katarina. Tako so z Ministrstvom za infrastrukturo v usklajevanju 
podrobnosti glede  izpolnitve obveze RS za prenos lastninske pravice na Občino Ankaran za nepremičnini s parc. št. 
920/3 in 920/4, obe k.o. Ankaran, kot dogovorjeno ob sklepanju pogodbe za prodajo nepremičnin RS za izgradnjo 
novega vhoda v tovorno pristanišče (Serminski vhod). Žal pa ni uspela s pobudo, ki jo je podala Direkciji RS za vode, 
saj je slednja na pobudo Občine Ankaran za parcelacijo in prenos lastninske pravice na delu vodnega zemljišča s parc. 
št. 1358/0, k.o. Oltra (z dne 3. 5. 2018) izdala odklonilno mnenje dne 10. 4. 2019. Na podlagi jasno izraženega dejstva, 
da predmetno zemljišče ne bo prešlo v lastninsko pravico Občine Ankaran in da upravljavec zemljišča ni podal soglasja 
za izvajanje športne in gostinske dejavnosti, je Občina Ankaran sprejela odločitev o prekinitvi dobave vode in elektrike 
za društvo, ki deluje na tej parceli. Obvestilo o prenehanju zagotavljanja oskrbe z električno energijo in vodo je bilo 
društvu poslano 10. junija 2019. Za vse dogovore o bodoči ureditvi delovanja na tej parceli se mora društvo oz. 
uporabnik obrniti na lastnika (RS) oziroma upravljavca zemljišča.  

Občina Ankaran je tudi v letu 2019 sofinancirala društva na področju športa in družbenih dejavnosti; skupno je v ta 
namen namenila približno 170.000 EUR. Od tega je enajstim športnim društvom, ki so izpolnjevala javno objavljene 
pogoje za dodelitev sredstev, namenila skupno dobrih 100.000 EUR. Na letošnji razpis se ŠD Katarina ni prijavilo. 
Poleg sofinanciranja izvajanja dejavnosti društev je na samem območju ŠRP Sv. Katarina do sedaj izvedla kar nekaj 
interventnih investicij v urejanje infrastrukture na nepremičninah v lasti občine: ureditev treh novih igrišč za odbojko 
na mivki, ureditev sestava zabojnikov za potrebe nogometa (slačilnice in spremljevalni tehnični prostori, javne 
sanitarije, tuši), uredila pa je tudi hišno črpališče odpadnih voda za potrebe nogometa in gostinskega obrata. 
 
Prav tako občina vlaga v podporne dejavnosti, in sicer skrbi za obratovanje občinske športne infrastrukture, torej za 
redno vzdrževanje kot tudi za oddajo igrišč v uporabo, kjer se uporablja prednostna lista uporabnikov v skladu s 
povabilom k prijavi za rezervacijo terminov za občasno uporabo igrišč v letu 2019. Poleg tega občina skrbi za 
obratovanje javnih sanitarij (wc, zunanji in notranji tuši), urejanje zelenih površin in parkirišč ter javno snago. V 
podporo in kot dopolnitev športnim dejavnostim, ki se izvajajo na tem območju, občina zagotavlja tudi letos 
posodobljen gostinski obrat.   
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