
OBČINA ANKARAN – COMUNE DI ANCARANO 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Davčna št.: 71620176,  Matična št.: 2482851000,  TRR: IBAN SI56 0141 3010 0021 378,  TEL: +386 (0)5 66 53 000,  GSM: +386 (0) 31 556 798 
e-mail: info@obcina-ankaran.si,  spletna stran: www.obcina-ankaran.si 

1 

 
OBČINA ANKARAN 
COMUNE DI ANCARANO 
Jadranska cesta 66, p. p. 24 
Strada dell'Adriatico 66, c. p. 24 
6280 ANKARAN – ANCARANO 

 

 
 

OBČINSKA UPRAVA  
AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE 
Odsek za pobude 
COMITATO PER LO SVILUPPO E GLI INVESTIMENTI 
Dipartimento per le iniziative 
 
Tel.: +386 (0)5 66 53 000 
 

 
− OBČANKAM IN OBČANOM, 
− SAMOUPRAVNI SKUPNOSTI ITALIJANSKE 

NARODNOSTI, 
− OSNOVNI ŠOLI ANKARAN, 
− DRUŠTVOM IN DRUŠTVENIM ORGANIZACIJAM, 
− CIVILNODRUŽBENIM GIBANJEM, 
− NEVLADNIM ORGANIZACIJAM, 
− RIMOKATOLIŠKI ŽUPNIJI SV. NIKOLAJA, 
− POLITIČNIM STRANKAM IN NEODVISNIM LISTAM, 
− ČLANICAM IN ČLANOM OBČINSKEGA SVETA, TER 

NJEGOVIH STALNIH DELOVNIH TELES 
OBČINE ANKARAN 
 

 
 
DATUM:  9. 10. 2020 
 
NAŠ ZNAK:  4100-0001/2020 (1)-ORI.01 
VAŠ ZNAK:  
 
 
ZADEVA: OBLIKOVANJE PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA OBČINE ANKARAN ZA LETO 2021 
 
 
Spoštovani! 
 
Pred nami je novo proračunsko obdobje, zato na Občini Ankaran že tečejo postopki za pripravo in sprejem 
proračuna za leto 2021. Ne glede na zaostrovanje situacije s covid-19, Občina Ankaran nadaljuje s postopki 
načrtovanja in spodbuja različne načine participativnosti občanov, zato bo tudi letos, skladno s stalno prakso zadnjih 
nekaj let, pretežni del proračuna zasnovan na podlagi pobud, ki jih boste posredovali občani.  
 
Participativni proračun v ospredje postavlja zadovoljevanje potreb občank in občanov, dvig kakovosti bivanja in 
skladen razvoj naselja in podeželja. Zato smo se zanj odločili že na samem začetku delovanja Občine Ankaran, pri 
pripravi prvega samostojnega proračuna za leto 2016. Omenjeni institut je pomemben del načrtovanja občinskega 
proračuna, saj smo občanke in občani tisti, ki najbolje vemo, kako lahko izboljšamo in nadgradimo kakovost življenja 
v naši lokalni skupnosti. 
 
Gre za proces, ki se začne z zaznavanjem naših dejanskih potreb, nadaljuje z oblikovanjem predlogov in rešitev oz. 
konkretnih projektov ter se zaključi s sprejemom odločitve, kateri projekti so izvedljivi in kateri bodo prednostni. 
Naložbe bodo tako smiselne in usmerjene v konkretne rešitve, ki bodo občanom olajšale vsakodnevno življenje. 
Možnost soodločanja o investicijah in sodelovanje pri oblikovanju proračuna nam daje možnost soodločanja o 
načinu porabe sredstev, ki jih ima občina na razpolago.  
 
Iztekajoči se proračun Občine Ankaran za leto 2020 ste prav tako pomagali sestaviti občanke in občani z oddajo 32 
vlog oz. 86 novih pobud. Pobude Občina Ankaran sicer prejema vse leto; tudi pobude, prispele med letom se 
upoštevajo pri pripravi proračuna. V preteklih letih je Občina Ankaran prejela že več kot 1.100 vaših pobud. Številne 
aktivnosti iz teh pobud in predlogov so že opravljene in zaključene, nekatere so v teku, druge se bodo, predvsem 
zaradi obsežnosti, prenesle v naslednja proračunska obdobja. Dolgoročnejše aktivnosti so oblikovane v 39 projektov 
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oz. področij investicij, ki tvorijo vsebino Načrta razvojnih programov Občine Ankaran. Celoten pregled nad 
udejanjanjem Načrta razvojnih programov Občine Ankaran pa je razviden iz pripete preglednice. 
 
Pripravite pobude za proračun 2021 
 
Aktivno sodelovanje in vključevanje v načrtovanje prihodnosti lokalne skupnosti predstavljata pravi korak za 
ustvarjanje bolj humane družbe, ki jo vodi spoštljiv odnos do sočloveka in narave, zato vas vabimo, da do 20. 10. 
2020 posredujete svoje dodatne pobude in predloge.  
 
Prosimo, da vaše predloge in pobude za oblikovanje proračuna Občine Ankaran za leto 2020 vpišete v priložen 
obrazec ter nam ga posredujete. Zaradi ukrepov iz naslova preprečevanja širjenja covid-19 in s tem razlogom 
spremenjenega poslovanja Občinske uprave, vaših pobud ne moremo sprejemati osebno, v času uradnih ur, zato 
vas vljudno prosimo, da izpolnjene obrazce oddate: 
 

- po redni pošti (na naslov: Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran – Ancarano) ali 
- v občinski poštni nabiralnik pred stavbo Občinske uprave Občine Ankaran, Regentova 2, Ankaran.   

 
Predloge in pobude nam lahko posredujete tudi preko spletnega obrazca, ki je dosegljiv na spletni strani Občine 
Ankaran www.obcina-ankaran.si, v zavihku Za občane / Pobude občanov.  
 

La versione italiana di questo documento e degli allegati è disponibile sul sito web del Comune di Ancarano, 
www.obcina-ankaran.si, scheda Per i cittadini / Iniziative dei cittadini. Per ogni ulteriore chiarimento o aiuto, siete 
gentilmente pregati di rivolgervi all'Amministrazione comunale del Comune di Ancarano in Via Regent 2 oppure al 
numero telefonico 05 66 53 000. 

 
Z odličnim spoštovanjem! 
Distinti saluti! 
 
 
 

 
direktor OU: 
 
Iztok Mermolja 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Župan: 
 
Gregor Strmčnik 
 
 

 
   

POSLANO: 

− Naslovnikom 
 
V VEDNOST: 

− Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo: gp.mju@gov.si 

− Republika Slovenija, Državni zbor, Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo: gp@dz-rs.si 

− Javnost – z objavo na spletni strani www.obcina-ankaran.si ; 
  

http://www.obcina-ankaran.si/
http://www.obcina-ankaran.si/
http://www.obcina-ankaran.si/
mailto:gp.mju@gov.si
mailto:gp@dz-rs.si
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OBČINSKA UPRAVA  

ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE 
Odsek za oblikovanje razvojnih in investicijskih programov 

 

 
 

                Pregled udejanjanja Načrta razvojnih programov Občine Ankaran v mandatu 2018-2022 

Št. Naziv projekta Status projekta 

1 Knjižnica Za potrebe delovanja Knjižnice Ankaran je urejen in opremljen prostor v 
Domu družbenih dejavnosti na Bevkovi 1 v Ankaranu, nabavljena 
računalniška in druga oprema ter zagotovljena sredstva za temeljno 
zbirko knjižničnega gradiva s 5.000 enotami. Knjižnica je bila slavnostno 
odprta 24. 4. 2017. 

Zaključeno 

2 Osnovna šola in vrtec 
Ankaran 

Pred začetkom šolskega leta 2016/2017 so bile izvedene izboljšave in 
redna investicijska vzdrževalna dela v prostorih in na igrišču šole in vrtca. 
V letu 2017 sta obnovljeni in urejeni kuhinji šole in vrtca, kar omogoča 
kuhanje lastne hrane za šolske in vrtčevske otroke ter zunanje 
uporabnike. Vgrajena je nova toplotna črpalka za ogrevanje oz. hlajenje 
prostorov kuhinje in šolske telovadnice, izvedena so dodatna ureditvena 
dela na šolskem igrišču. V letu 2020 je za potrebe širjenja osnovne šole in 
vrtca Ankaran pripravljena projektna naloga. V pripravi so strokovne 
podlage in analiza obstoječega objekta, ki bodo podale izhodišča za 
morebitno sanacijo in nadzidavo. 

V izvajanju 

3 Predšolska vzgoja v 
italijanskem jeziku 

Obnovljeni so prostori in zagotovljena oprema za izvajanje dejavnosti 
predšolske vzgoje v italijanskem učnem jeziku za najmanj dva oddelka. 
Prostori in oprema so predani v uporabo 11. 10. 2017, enota vrtca Delfino 
blu Ankaran je dejavnost začela izvajati 16. 10. 2017. 

Zaključeno 

4 Športno rekreacijski  
park Sv. Katarina 

Društvom je zagotovljena oskrba s pitno vodo in električno energijo. 
Izvedena so večja ureditvena dela na sistemu za odvajanje padavinskih 
voda. Odstranjena je večina zapuščenih plovil. Preurejeno je 
makadamsko parkirišče in urejeno postajališče za avtobus. Občina 
zagotavlja sredstva za redno vzdrževanje nogometnih igrišč. V pripravi je 
projektna dokumentacija za izgradnjo novega črpališča za odpadne vode 
in sekundarnega vodovoda za območje Sv. Katarine. Urejena so nova 
igrišča za odbojko na mivki ter slačilnice in spremljevalni tehnični objekti 
za potrebe nogometa. Poleg objekta so postavljene tudi javne sanitarije 
in tuši za ostala društva in uporabnike tega območja. Za namene kajak 
kanu klubov je Občina Ankaran pripravila potrebno projektno 
dokumentacijo za umestitev plavajočega pomola v mandrač Sv. Katarina, 
za realizacijo projekta občina pridobiva soglasje Uprave RS za pomorstvo. 
V pripravi je idejna zasnova za ureditev 4. igrišča za odbojko na mivki z 
nadstreškom; cilj take ureditve je omogočiti tudi druženja članov društev, 
ki delujejo na območju Občine Ankaran. 

V izvajanju 

5 Zdravstvena ambulanta 
Ankaran 

Urejeni so prostori za splošno in zobozdravstveno ambulanto. Ambulanta 
Ankaran je začela delovati 24. 1. 2017, zobna ambulanta pa marca 2017. 

Zaključeno 

http://www.obcina-ankaran.si/
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6 Skrb za starejše Sprejet je Občinski program skrbi za starejše, ki je že začel z izvajanjem in 
vključuje: prevoz starejših občanov, financiranje in pomoč pri organizaciji 
dejavnosti, financiranje Društva upokojencev, priprava in razvoz kosil na 
dom za starejše občane, plačilo institucionalnega varstva starejših, 
program pomoči na domu ter zagotavljanje izvajanja storitev varovanja 
starejših oseb na daljavo. Izvedeni so pogovori in načrtovanja za 
vzpostavitev varovanih stanovanj in doma za starostnike v Občini 
Ankaran ter predstavitev občanom. 
V kraju že drugo leto deluje program brezplačnih prevozov za starejše v 
sodelovanju z zavodom Sopotniki, ki omogoča večjo mobilnost starejših 
in lažji dostop do zdravstvenih storitev in drugih opravkov, zaradi katerih 
morajo od doma. 

V izvajanju 

7 Dom družbenih 
dejavnosti 

V celoti je urejen (prenovljen) objekt na Bevkovi ulici 1, namenjen 
družbenim dejavnostim (društva, druge kulturne vsebine). Trenutno v 
objektu deluje Knjižnica Ankaran, enota vrtca Delfino Blu, Rdeči križ 
Slovenije, program Petka, program klavirja Glasbene šole Koper, po 
potrebi uporabljajo prostore različna društva iz Ankarana. Obnovljeno je 
otroško igrišče ob Domu družbenih dejavnosti, ki je v času izven 
delovanja enote vrtca Delfino blu dostopno vsem občanom. Za območje 
otroškega igrišča je v pripravi predlog umestitve dodatnih igral in urbane 
opreme. 

V izvajanju  

8 Turistično - gostinski 
objekti 

Z namenom ureditve obale, vrnitve obale v javno uporabo in za potrebe 
spremljevalnih dejavnosti kulturnih in športnih vsebin ob obali so urejeni 
gostinski lokali. V letu 2016 so vzpostavljeni gostinski lokali v Valdoltri, na 
Študentu in na rtu Sv. Jerneja, v letu 2018 pa še gostinska lokala na Sv. 
Katarini in na plaži Debeli rtič. Leta 2020 je lokal na Študentu vzpostavljen 
v sodelovanju z mladimi znotraj občinskega programa za mlade. 
Neformalna skupina mladih Ankarančanov je pripravila program dela 
lokala, kjer so s prostovoljnim delom tudi uredili okolico, mu dodali nekaj 
elementov pohištva lastne izdelave in ponudbo prilagodili mlajši 
populaciji. Program prireditev je bil zaradi zdravstvenih razmer izveden 
le v manjšem obsegu, prostor pa je kljub temu zaživel kot zbirališče 
mladih.  

V izvajanju 

9 Javni potniški promet Povečanju subvencije javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza s 
strani občine je sledilo povečanje pogostosti voženj medkrajevne 
avtobusne linije Lazaret – Koper. Organiziran je brezplačen prevoz 
potnikov ob dnevu spomina na mrtve, do pokopališča Lovran in Sv. Brida 
ter brezplačen prevoz potnikov na medkrajevni avtobusni liniji Lazaret – 
Koper v času Evropskega tedna mobilnosti. 
Organiziran je šolski avtobusni prevoz za učence OŠV Ankaran, ki so do 
tega upravičeni. Za izboljšanje mobilnosti in večjo prometno varnost je v 
poletnih mesecih organiziran brezplačni avtobusni prevoz po celotnem 
Ankaranu in brezplačni ladijski prevoz, ki pa v letu 2020 zaradi bolezni 
covid-19 nista delovala. Občani so se kljub temu lahko brezplačno vozili 
znotraj območja občine Ankaran z medkrajevno avtobusno linijo Koper – 
Lazaret.    

V izvajanju 

10 Pokopališče Zemljišča, na katerih je nekoč že stalo skoraj dokončano pokopališče, so 
spet občinska. V letu 2019 je izveden javni natečaj za izbiro urbanistično-
arhitekturne zasnove pokopališča v Ankaranu, ki bo podlaga za občinski 
podrobni prostorski načrt in v končni fazi za težko pričakovano gradnjo 
pokopališča in ureditev celotnega območja. Za izbrani projekt izgradnje 
pokopališča Ankaran se pripravlja vsa potrebna projektna in investicijska 
dokumentacija. V izdelavi je projektna dokumentacija za pridobitev 
gradbenega dovoljenja (DGD) ter dokumentacija za izvedbo projekta 
(PZI). V letu 2021 se bo predvidoma pridobilo gradbeno dovoljenje in 
izvedlo javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje. 

V izvajanju 

http://www.obcina-ankaran.si/
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11 Komunalna ureditev 
območja Dolge njive 

Izdelana je projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega 
dovoljenja (DGD). V letu 2021 se bo predvidoma pridobilo gradbeno 
dovoljenje in izvedlo javno naročilo za izbiro izvajalca komunalnega 
opremljanja. Projekt predvideva ureditev komunalne infrastrukture dela 
območja zazidalnega načrta Dolge njive. Urejene bodo ceste in 
komunalne naprave (fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, 
vodovodno omrežje, elektroenergetsko omrežje, javna razsvetljava, 
telekomunikacijsko omrežje). 

V izvajanju 

12 Kanalizacija MZL Debeli 
rtič-Lazaret 

Opravljen je bil pregled internega fekalnega omrežja MZL RKS Debeli rtič. 
V pripravi je idejna zasnova za izgradnjo novega črpališča in tlačnega 
voda, za katero se pridobivajo projektni pogoji.  

V izvajanju 

13 Kanalizacija Razgledna 
pot 

Kanalizacija v zgornjem delu Razgledne poti bo urejena v sklopu projekta 
»Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Mestne občine Koper 
in Občine Ankaran (aglomeracije Škofije, Hrvatini in Bertoki): Čisto za 
Koper in Ankaran«. Projekt se bo pričel izvajati konec leta 2020 in bo 
trajal do konca leta 2023.  

V izvajanju 

14 Kanalizacija Cesta na 
prisojo 

Kanalizacija bo urejena v sklopu projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne 
vode na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran (aglomeracije 
Škofije, Hrvatini in Bertoki): Čisto za Koper in Ankaran«. Projekt se bo 
pričel izvajati konec leta 2020 in bo trajal do konca leta 2023. 

V izvajanju 

15 Kanalizacija 
Vinogradniška pot 

Del kanalizacije bo urejen v sklopu rekonstrukcije Vinogradniške ceste. V izvajanju 

16 Ostala komunalna 
ureditev 

Med ostale komunalne ureditve sodijo: postavitev urbane opreme (klopi, 
koši za ločeno zbiranje odpadkov, koši za pasje iztrebke, stojala za 
kolesa), postavitev kabelske kanalizacije za vzpostavitev optične 
povezave med objekti v javni rabi, vzdrževalna dela na območju tržnice, 
postavitev dodatnih ekoloških otokov, sanacija fekalnega omrežja na 
Pervanjevi ulici, priprava projektne dokumentacije za projekt »Odvajanje 
in čiščenje odpadne vode na območju Mestne občine Koper in Občine 
Ankaran (aglomeracije Škofije, Hrvatini in Bertoki): Čisto za Koper in 
Ankaran«. Pripravljena je projektna dokumentacija za pridobitev mnenj 
in gradbenega dovoljenja (DGD) za ureditev tržnice. Projekt je v fazi 
pridobivanja gradbenega dovoljenja. 
Pripravljena je projektna dokumentacija za obnovo vodovodnega 
omrežja na Ulici Rudija Mahniča. Dela se bodo izvedla konec leta 2020. 
V začetku leta 2020 je bil dokončan meteorni kanal za odvodnjo zalednih 
padavinskih voda na območju Debelega rtiča (v bližini Centra slovenske 
Istre Ankaran). 

V izvajanju 

17 Javna kopališča Urejena so kopališča v Valdoltri, na Debelem rtiču, na Sv. Jerneju, na 
Študentu, Ankaranska plaža (˝pri Kranjčanih˝) ter območje Lazareta. V 
Valdoltri je v celoti urejena kamnita ploščad in ekološki otok, odstranjena 
je žičnata ograda, urejeno odvodnjavanje padavinskih voda, delno 
preplaščeno cestišče, postavljene svetilke javne razsvetljave in leseni 
plato na kopalni ploščadi. Urejena je zelenica pred gostinskim lokalom. 
Postavljen je skalomet v obliki tribun. Na kopališču Debeli rtič so urejene 
zelene površine, zgrajen je nov vodovodni priključek, del vodovodnega 
omrežja in tuši na plaži. Na polotoku Sv. Jerneja je izvedena dodatna 
ozelenitev. Na ankaranski plaži je vzpostavljen tuš, postavljene so nove 
klopi, iz morja so odstranjeni betonski bloki. Na kopališčih Valdoltra, 
Študent, Ankaranska plaža (˝pri Kranjčanih˝) in Debelem rtiču so 
postavljene slačilnice in koši za odpadke. 

V izvajanju 
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18 Javna parkirišča in 
mirujoči promet 

Urejeno je 65 novih parkirnih mest ob bloku Regentova ulica 6–10, od 
tega dve parkirišči, namenjeni invalidom. Urejeno je parkirišče pri blokih 
na Cahovi ulici. Za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo 
parkirišča na Bevkovi ulici 1 je potrebno pridobiti v občinsko last  še eno 
zemljišče. Urejeno je makadamsko parkirišče v neposredni bližini plaže 
Debeli rtič. V Valdoltri so urejena parkirišča vzdolž dostopne poti do 
plaže. Občina je ponovno postala lastnik parkirišča nad Ortopedsko 
bolnišnico Valdoltra, kjer je odstranila zapornice ter s tem omogočila 
brezplačno parkiranje za bolnike, obiskovalce in zaposlene. Na Lazaretu 
je z vzpostavitvijo plačljivih parkirišč za avtomobile ter zagotavljanjem 
brezplačnega prevoza z javnim prevozom v poletnih mesecih izvedena 1. 
faza vzpostavitve večjega parkirišča P + R. 
V letu 2019 je obstoječe makadamsko parkirišče »Krajinski park Debeli 
rtič – parkirišče kopališče« preurejeno v zaprt parkirni sistem, namenjen 
osebnim vozilom. 
Občina Ankaran je julija 2020 uvedla javno službo upravljanja parkirišč na 
petih dodatnih parkiriščih, kar je le prvi korak k urejanju mirujočega 
prometa v kraju. 

V izvajanju 

19 Javna pristanišča in  
mandrači 

Poglobljen in urejen je del mandrača v Valdoltri. Pripravljene so idejne 
zasnove za obnovo pomola Valdoltra in Sv. Katarina. Na območju 
mandrača Sv. Katarina so izvedena vzdrževalna dela na lesenem 
mostovžu ter dodana dva lesena pilota za lažje pristajanje plovil pri drči 
za spust plovil v morje. Izvedena je bila delna sanacija pomola na Gradisu 
in pomola v MZL Debeli rtič (t.i. Ivanov pomol). Uprava RS za pomorstvo 
nadaljuje z odstranjevanjem nezakonitih privezov na morju izven 
območja krajevnih pristanišč. 

V izvajanju 

20 Javne kolesarske poti in 
pešpoti 

Občina je pripravila Prometni načrt in z njim povezane načrte mrež 
kolesarskih in pešpoti. Urejena je pešpot med Kocjančičevo in Razgledno 
potjo, pešpot med peščenim parkiriščem in plažo Debeli rtič. Urejajo se 
ostale obstoječe pešpoti. Občina Ankaran je Ministrstvu za infrastrukturo 
(MZI) podala pobudo za dopolnitev Pravilnika o kolesarskih povezavah z 
regionalno kolesarsko povezavo Koper-Ankaran-državna meja (Lazaret). 
Pobuda je bila upoštevana in dodana v Pravilnik o kolesarskih povezavah 
dne 30. 10. 2019. Kolesarska steza na tej relaciji bo urejena v sklopu 
celovite rekonstrukcije regionalne ceste R2-406/1407 (Jadranska cesta) 
in rekonstrukcije Železniške ceste. 

V izvajanju 

21 Klančine na javnih poteh Z odstranitvijo arhitektonskih ovir je staršem z vozički in osebam z 
omejenimi motoričnimi sposobnostmi omogočeno brezskrbno 
premikanje po vsej občini. 

V izvajanju 

22 Prenova občinskih  
objektov 

Prenovljen je objekt na Bevkovi 1 - Dom družbenih dejavnosti. V letu 
2019 je na objektu Lazaret 2 (nekdanji MTS Lazaret) sanirana streha. 
Pripravljena je projektna dokumentacija za prenovo občinskega objekta 
na Jadranski cesti 66. Urejeni so prostori na mejnem prehodu Lazaret. 
V letu 2020 je Občina Ankaran pridobila prostore na naslovu Regentova 
ulice 4a (nekdanja zlatarna), kjer je vzpostavila stalno pisarno turistično 
informacijskega centra (TIC). 

V izvajanju 
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23 Sanacija državne ceste 
(Jadranska cesta) 

Urejeni sta dvignjeni trapezni ploščadi, postavitev talnih utripalcev in 
dodatne osvetlitve ter označitve prehoda za pešce »Ankaranska plaža« in 
»priključek Hrvatinova«. DRSI je preplastila odsek od Moretinov do 
priključka Sončnega parka, odsek od krožišča Ankaran-center do 
priključka OB Valdoltra in odsek od krožišča Ankaran-center do odcepa 
za Oljčno pot. Krožišče Ankaran-center je preurejeno s fiksnimi elementi. 
Urejen je prehod za pešce »kopališče Debeli rtič«, kjer je hkrati urejena 
varna pešpot od kopališča do makadamskega parkirišča. Izvedena je 
sanacija pločnikov na odseku od Valdoltre do Sončnega parka. 
Pripravljen je projekt za izvedbo (PZI) za ureditev priključka LC 177405 
(Železniška cesta) na državno cesto R2-406/1407 (Jadranska cesta) 
Škofije-Lazaret v km 2.170. Za izvedbo krožnega križišča mora DRSI 
pridobiti še manjkajoča zemljišča. 
Izdelana je projektna naloga za izdelavo idejne zasnove za pridobitev 
projektnih in drugih pogojev (IZP) za rekonstrukcijo državne ceste R2-
406/1407 Škofije – Lazaret od km 2.170 (priključek Železniške ceste na 
Jadransko cesto) do km 5.200 (križišče Valdoltra). Rekonstrukcija 
vključuje ureditev ceste, kolesarske steze, hodnika za pešce, križišč, javne 
razsvetljave in avtobusnih postajališč. 
V pripravi je idejni projekt rekonstrukcije odseka državne ceste R2-
406/1407 Škofije – Lazaret od km 5.200 (križišče Valdoltra) do km 8.200 
(državna meja) z umestitvijo kolesarske steze in hodnika za pešce na 
območju Krajinskega parka Debeli rtič. 

V izvajanju 

24 Sanacija Železniške 
ceste 

Projekt sanacije Železniške ceste je razdeljen na dva odseka oz. 
investitorja. Odsek z mostom čez ankaranski obrobni kanal (AOK) z 
navoznimi rampami na most predstavlja investicijo Luke Koper d.d., 
preostali del pa investicijo Občine Ankaran. Za izgradnjo mostu in 
ureditev AOK mora Luka Koper d.d. pridobiti gradbeno dovoljenje, 
medtem ko je Občina Ankaran že izdelala projekt za izvedbo (PZI) 
investicijskega projekta >>Rekonstrukcija lokalne ceste LC 177 405 (t.i. 
Železniške ceste) Bertoki - RII-406 na delu od krožnega križišča pri Centru 
za ravnanje z odpadki do Jadranske ceste« in pridobila vsa pozitivna 
mnenja na projekt. Projekt je potrebno opazovati kot celoto, zato mora 
Občina Ankaran uskladiti rekonstrukcijo predmetne ceste s projektom 
izgradnje mostu čez AOK. 

V izvajanju 

25 Sanacija Vinogradniške 
ceste 

Projektna dokumentacija je izdelana, v fazi pridobivanja vseh potrebnih 
zemljišč za izvedbo rekonstrukcije. Zaradi težav pri pridobivanju 
nekaterih zemljišč in nevzdržnega stanja vozne površine je Občina 
Ankaran v začetku leta 2019 interventno pristopila k preplastitvi najbolj 
kritičnega odseka ceste. Projekt celovite rekonstrukcije ceste in ureditve 
manjkajočega odseka fekalne kanalizacije bo stekel po pridobitvi 
potrebnih nepremičnin. Pripravlja se projekt za sanacijo podora brežine 
in dela ceste ob stanovanjskem objektu na naslovu Vinogradniška cesta 
23. 

V izvajanju 

26 Sanacija Oljčne poti z  
gradnjo pločnika 

Preplaščen je del Oljčne poti v bližini Oljčne poti 23, 11, 12a. Pripravljena 
je idejna zasnova za umestitev nove navezovalne ceste do župnišča in 
pokopališča ter območja Pod cerkvijo. S tem bo zagotovljena boljša 
dostopnost (z vozili in peš) omenjenega območja in razbremenitev Oljčne 
poti. V pripravi je idejna zasnova rekonstrukcije Oljčne poti, ki predvideva 
ureditev ceste, hodnika za pešce, javne razsvetljave in s projektnimi 
pogoji predvidene gospodarske javne infrastrukture (meteorna in fekalna 
kanalizacija, kabelska kanalizacija, javni vodovod). 

V izvajanju 

27 Sanacija cest in ulic na 
Rožniku 

Občina Ankaran je junija 2019 zaključila sanacijska dela na občinskih 
cestah zaselka Rožnik. Urejena je meteorna kanalizacija, prestavljeni so 
zračni vodi (za elektriko, telekomunikacije in javno razsvetljavo) v cestno 
telo. 

Zaključeno 
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28 Sanacija Srebrničeve 
ceste  
in dela Regentove ulice 

Izvedena je ureditev šolskih prehodov za pešce preko Regentove in 
Srebrničeve ulice. Zgrajena je trapezna ploščad s prehodom za pešce. 
Urejena je dodatna prometna signalizacija. 

V izvajanju 

29 Sanacija Razgledne poti Preplaščen je najbolj kritičen odsek ceste. Zgrajene so bankine na odseku 
od priključka na Jadransko cesto do Barižonov. Del Razgledne poti bo 
urejen v fazi izgradnje fekalnega kolektorja v sklopu aglomeracije Hrvatini 
(področje Barižoni). V pripravi je projekt za izvedbo (PZI) ureditev 
priključka na Jadransko ceste ter prometna študija za rekonstrukcijo 
Razgledne poti. 

V izvajanju 

30 Sanacija ostalih cest Sanirane so poškodbe na dostopni poti do stanovanjskih hiš Jadranska c. 
20, 22, 22a in 22d. Cesta bo prenovljena v fazi izgradnje fekalnega 
kolektorja v sklopu aglomeracije Hrvatini (zaselek Kolombini). 
Pripravljena je idejna zasnova za izgradnjo nove navezovalne ceste do 
območja pod cerkvijo. Zasnova celovite prometne ureditve tega območja 
bo pridobljena preko javnega natečaja za izbiro urbanistično-
arhitekturne zasnove pokopališča v Ankaranu. V izdelavi je projekt za 
izvedbo (PZI) za ureditev priključka dostopne poti na regionalni cesti 
R406 (Jadranska cesta 59, 59A, 59B in 59C) pri Debelem rtiču v km 6,737, 
t.i. Grižoni. 

V izvajanju 

31 Ulične table in 
signalizacija 

Postavljen je nov merilnik hitrosti pred križiščem v Valdoltri, merilnik 
hitrosti na Regentovi ulici je prestavljen na Srebrničevo ulico, dodan je 
merilnik na enosmerni cesti, ki vodi v center Ankarana, ter merilnik 
hitrosti na Jadranski cesti pred Sončnim parkom v smeri Ankarana. 
Izvedeno je barvanje horizontalne prometne signalizacije, v zgornjem 
delu naselja sta urejena dodatna prehoda za pešce. 
Izvedena je sprememba prometne signalizacije na križišču Frenkove in 
Srebrničeve ulice, po kateri Frenkova ulica ni več prednostna smer glede 
na povezavo s Srebrničevo ulico. V Frenkovi ulici je za namene testiranja 
umirjanja prometa postavljena cestna grbina. 

V izvajanju 

32 Javna razsvetljava Dodana je javna razsvetljava na delu Jadranske ceste, Oljčni poti, na 
pešpoti Jadranska cesta - Kocjančičeva ulica, na pešpoti Kocjančičeva 
ulica – Razgledna pot, na Regentovi ulici in na območju kopališča 
Valdoltra. V sklopu sanacije cest na Rožniku je prenovljena in dodana 
dodatna javna razsvetljava tudi na tem območju. Urejena je javna 
razsvetljava v Spominskem parku v Ankaranu in na pešpoti od peščenega 
parkirišča na Debelem rtiču do plaže Debeli rtič. V sklopu sanacije pešpoti 
Vlahovičeva ulica – Hrastov gaj je v letu 2020 urejena tudi javna 
razsvetljava. Projekta za izvedbo (PZI) vzpostavitve javne razsvetljave pri 
Cahovi ulici 14 in ob pešpoti Kocjančičeva ulica – Bevkova ulica sta v fazi 
pridobivanja mnenja mnenjedajalcev. V oktobru 2020 bo na stopnišču pri 
OŠV Ankaran dodana nova svetilko javne razsvetljave. 

V izvajanju 

33 Javna obala s pešpotjo 
ob morju 

Izdelan je projekt za izvedbo (PZI) obalne pešpoti med ŠRP Sv. Katarina in 
kopališčem Adria. Na projekt so pridobljena vsa pozitivna mnenja, 
potrebno je pridobiti še pravico graditi. V teku so aktivnosti za 
zagotovitev prostega prehoda vzdolž celotne obale. 

V izvajanju 

34 Klif Debeli rtič Projekt sanacije plazu in skalnega podora na kopališču Mladinskega 
zdravilišča in letovišča Rdečega križa Slovenije Debeli rtič je zaključen. 
Izvedena je tudi zasaditev klifa. 

Zaključen 
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35 Sredozemski botanični 
vrt "ADRIANA" 

Izvedena je revitalizacija zelenega pasu na robu klifa, kar bo obnovilo in 
izboljšalo vrstno sestavo gozdne združbe ter zaščitilo območje pred 
nadaljnjo erozijo tal in zasipavanjem habitatov. Izvedena je ureditev in 
zasaditev brežine pasu nad njo, po izvedbi sanacije plazu in skalnega 
podora na kopališču mladinskega zdravilišča in letovišča Rdečega križa 
Slovenije Debeli rtič. 
Izvedena je nadomestna zasaditev dreves na makadamskem parkirišču 
ob vhodu v vinograde. 
S predstavniki Zavoda RS za varstvo narave in SGP Koper potekajo 
pogovori o upravljanju naravne vrednote 1981 – Ankaran, park ob 
objektu MORS. 
V sodelovanju z Inštitutom za politike prostora je izdelana strategija 
varstva in razvoja zelenih površin. 

V izvajanju 

36 Javna otroška igrišča Prenovljena so igrala na Bevkovi 1, ki so v uporabi vrtca Delfino Blu, v 
popoldanskem času pa na voljo vsem občanom. Prenovljena so igrala na 
Regentovi, kjer je dodatno postavljena zaščitna guma na tleh.  
V letu 2018 je bilo urejeno igrišče v Valdoltri. V izdelavi je projektna 
dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter 
projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) za ureditev Hrastovega 
gaja. Pripravlja se idejna zasnova za dodatno ureditev igral na Bevkovi 1.. 

V izvajanju 

37 Občinski prostorski 
načrt  (OPN) Občine 
Ankaran 

Na podlagi izvedenih delavnic z različnimi skupinami občanov, 
deležnikov, gospodarskih subjektov in prejetih pobud je pripravljen 
osnutek OPN. Med 17. 6. 2019 in 19. 7. 2019 je potekala javna razgrnitev, 
v okviru katere je bilo oddanih 128 predlogov oz. pripomb. Na temo 
predstavitve OPN je bil dne 27. 6. 2019 izveden tudi zbor občanov. Občina 
Ankaran je stališča do pripomb objavila 21. 1. 2020. Na podlagi 
upoštevanih pripomb je občina pripravila spremembe dopolnjenega 
osnutka OPN ter med 27. 1. 2020 in 27. 2. 2020 izvedla drugo javno 
razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN. Občina je na ponovno razgrnjen 
dokument prejela dodatnih 30 pripomb, ki se nanašajo na vsebino druge 
javne razgrnitve OPN, in do katerih je zavzela stališče (objava 14. 4. 2020). 
Sledila je priprava predloga OPN in pridobivanje drugih mnenje nosilcev 
urejanje prostora. Zadnje izmed pozitivnih drugih mnenj je prejela dne 
29. 9. 2020, vlogo Ministrstvu za okolje za sprejem odločitve o 
sprejemljivosti plana na okolje je občina podala 14. 9 . 2020. Predvideva 
se, da bo Občinski svet Občine Ankaran predlog OPN obravnaval na svoji 
11.redni seji koncem oktobra 2020.  

V izvajanju 

38 Izgradnja večnamenske 
dvorane oz. telovadnice 
za osnovno šolo 

 V letu 2020 je pripravljena projektna naloga za potrebe širjenja osnovne 
šole in vrtca Ankaran. V pripravi so strokovne podlage in analiza stanja 
severnega krila OŠ Ankaran, ki bodo podale smernice potrebne sanacije 
in širjenja šolske infrastrukture. Temu sledi javni razpis za pripravo 
projektne in investicijske dokumentacije za dozidavo osnovne šole s 
telovadnico in vrtcem. 

V izvajanju 

39 Monitoring okolja Avgusta 2017 je izvedeno vzorčenje morske vode na treh lokacijah v 
Valdoltri. Izvedene so meritve sevanja bazne postaje mobilne telefonije 
v središču Ankarana, pridobljeno je strokovno mnenje o vplivu 
neioniziranih elektromagnetnih sevanj (EMS) na biološke sisteme in na 
zdravje ljudi. V teku je projekt merjenja hrupa koprskega pristanišča. 

V izvajanju 

 

Ankaran, oktober 2020 
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COMUNE DI ANCARANO 
Jadranska cesta 66, p. p. 24 
Strada dell'Adriatico 66, c. p. 24 
6280 ANKARAN – ANCARANO  

 
OBČINSKA UPRAVA  

ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE 
Odsek za pobude 

 

 
 

  

 
 

OBRAZEC ZA POSREDOVANJE PREDLOGOV IN POBUD  

ZA PRORAČUN OBČINE ANKARAN ZA LETO 2020 

 

Pobuda oziroma predlog se nanaša na področje (prosimo označite s simbolom X) 

DRUŽBENIH DEJAVNOSTIH 

󠄀 kultura 

󠄀 vzgoja in izobraževanje 

󠄀 šport in rekreacija 

󠄀 zdravje in zdravstveno varstvo 

󠄀 družina in stanovanjska politika 

󠄀 mladina 

󠄀 starejši 

󠄀 socialno varstvo 

󠄀 narodnostne in verske skupnosti 

󠄀 prostovoljstvo in humanitarne 

dejavnosti 

󠄀 društva, nevladne organizacije in 

civilno družbena gibanja 

GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI 

󠄀 gospodarske javne službe 

󠄀 samozadostnost 

󠄀 promet 

󠄀 turizem 

󠄀 vzdrževanje in urejanje skupnostnega 

premoženja 

󠄀 varstvo živali 

 

OKOLJA IN PROSTORA 

󠄀 varstvo okolja 

󠄀 urejanje prostora 

 

OSTALO 

󠄀 ____________________ 

 

 

Opis pobude oziroma predloga  
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Podatki o pobudniku (neobvezno) 

Ime in priimek:  

Naslov (ulica in h.š.):  

Poštna št. in naziv pošte:  

Telefon / e-poštni naslov:  

Kraj in datum:  

󠄀 Dovoljujem Občini Ankaran, da zgoraj navedene osebne podatke hrani in obdeluje izključno za 

namen pošiljanja novosti o participatornem proračunu Občine Ankaran. 

 

Izpolni Občinska uprava Občine Ankaran 

pobuda zap.št.___________se umesti v 󠄀 NRP št.___________ 󠄀 nov NRP_____ 

Oddelek____________________ Odsek________________  
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