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3. dopisna seja Občinskega sveta Občine Ankaran  

 

Ankaran, 18. november 2020. Na včerajšnji, 3. dopisni seji so člani Občinskega sveta 

Občine Ankaran potrdili mandat nadomestnemu članu občinskega sveta, Franciju 

Matozu. Sprejeli so Skupno strategijo kulture občin Piran, Izola, Koper in Ankaran za 

obdobje 2020-2030, Načrt začasnih usmeritev varstva in delovanja Krajinskega parka 

Debeli rtič do leta 2023 ter podali soglasja k pravnim poslom za nakup oz. prodajo 

zemljišč. V Ankaranu se obeta nova trgovina. 

 

Na včerajšnji seji Občinskega sveta Občine Ankaran, dne 17. 11. 2020, ki je zaradi omejevalnih COVID ukrepov 

potekala v dopisni obliki, so člani občinskega sveta s sklepom potrdili mandat nadomestnemu članu 

Občinskega sveta Občine Ankaran, Franciju Matozu, za preostanek mandatne dobe 2018 - 2022. Nato 

so obravnavali in sprejeli Skupno kulturno strategijo občin Piran, Izola, Koper in Ankaran za obdobje 

2020-2030 »Kultura.PIKA – Istrska kulturna strategija«, ki jo je v participativnem procesu in s 

sodelovanjem zainteresirane javnosti oblikovala delovna skupina v sestavi predstavnikov vseh štirih občin. 

Priprava strategije je tesno povezana s projektom Evropske prestolnice kulture (EPK), ki je prepoznan kot 

ključni del akcijskega načrta širšega strateškega povezovanja na področju kulture. Dokument omogoča 

načrtovanje razvoja kulture in z njo povezanih dejavnosti ter izvajanje le-teh na območju slovenske Istre tako, 

da bo prebivalcem štirih občin omogočen dostop do kakovostnih in vrhunskih kulturnih vsebin, soudeležba v 

kulturnih dejavnostih, soustvarjanje teh vsebin in participativno oblikovanje kulturnega prostora.  

 

V letu 2020 je Krajinski park Debeli rtič pričel z aktivnostmi za pripravo Načrta upravljanja v sodelovanju s 

Krajinskim parkom Strunjan v sklopu projekta MPA Networks. V obdobju do junija 2021 bo tako pripravljen 

večji del vsebin načrta upravljanja, predvideva pa se, da bo v celoti vsebinsko zaključen ter usklajen z Zavodom 

za varstvo narave in MOP ter sprejet na OS do konca l. 2023. Zaradi navedenega je občinski svet sprejel Načrt 

začasnih usmeritev varstva in delovanja Krajinskega parka Debeli rtič do leta 2023, v katerem so 

opredeljeni razvojni in varstveni cilji, ukrepi za doseganje teh ciljev ter finančni načrt za izvedbo ukrepov v 

obdobju 2021-2023.   

 

Sprejet je bil sklep o podaji soglasja k pravnemu poslu za nakup zemljišča 1238/1, k.o. Oltra. 

Nepremičnina se nahaja ob glavni prometnici pred vhodom v naselje Ankaran in ima odlično dostopnost ter 

zadostne parkirne površine, zato Občina tu načrtuje vzpostavitev infrastrukture oz. dejavnost trgovine, ki jo 

občani potrebujejo za kakovostnejše življenje v Ankaranu. Izboljšanje storitev oskrbe in trgovine je bila ena 

izmed največkrat izpostavljenih pobud prebivalcev Ankarana in predstavlja eno izmed prioritet znotraj 

participativno oblikovanega proračuna Občine Ankaran.  

 

V nadaljevanju je bil sprejet tudi sklep o podaji soglasja k sklenitvi posla prodaje zemljišč za potrebe 

ureditev kamionskega termina za pristanišče v Kopru. Gre za zemljišča, na katerih je Ministrstvo za 

infrastrukturo RS za potrebe ureditve novega kamionskega terminala začelo postopke za razlastitev 

zemljiškoknjižnih lastnikov zemljišč na območju predvidene gradnje zunanjega kamionskega terminala 

pristanišča Koper, ki ga ureja Uredba o državnem prostorskem načrtu za celovito prostorsko ureditev 

pristanišča za mednarodni promet v Kopru. Stranki sta se sporazumeli glede višine odškodnine, ki jo bo občina 

prejela v zameno za predmetna zemljišča, zato se sklene t.i. pogodba za dosego javne koristi.  

 

Člani občinskega sveta so se seznanili s Poročilom o porabi proračunske rezerve v proračunu Občine 

Ankaran.  
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Vsi sklepi 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Ankaran so bili sprejeti soglasno.  

 

 

Varujmo Zdravje! 

Barbara Švagelj 

  PODŽUPANJA 

 

 

  Gregor Strmčnik 

  ŽUPAN 


