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V teku so temeljne delavnice in posveti za načrtovanje prostorskega razvoja Občine 

Ankaran 

Ankaran, 7. novembra 2016 – V okviru priprave prostorskega razvojnega scenarija ankaranske občine 

je pretekli konec tedna v Ankaranu potekala prostorska delavnica, danes pa delavnica z večjimi 

gospodarskimi, javnimi in nevladnimi organizacijami. Ključna ugotovitev sodelujočih: zaradi vloge 

države v njihovem lastništvu in razvoju se bodo v proces usklajevanja neobhodno morala vključiti 

ustrezna ministrstva oziroma vlada. 

Proces priprave občinskega prostorskega načrta za Občino Ankaran (OPN) je v polnem teku. V soboto, 5. 

novembra 2016, je potekala delavnica na temo prostorskega razvojnega scenarija Občine Ankaran v sodelovanju 

z Züriško visoko šolo za aplikativne znanosti – ZHAW in Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Na 

delovnem srečanju so sodelovali še člani širše projektne skupine s predstavniki občine in županom Gregorjem 

Strmčnikom ter predstavniki prostorskega načrtovalca, podjetja LOCUS d.o.o. Udeleženci so podajali svoja 

stališča glede osrednjih tem prostorskega razvoja, štirih predstavljenih scenarijev, in se opredeljevali glede 

temeljnih smernic razvojnih območij ter kakovosti prostora. V razpravi so osnutek prostorskega razvojnega 

scenarija dopolnili tako, da vključuje kakovostne predloge iz štirih izhodiščnih scenarijev in hkrati podpira 

razvojno vizijo Občine Ankaran. Ta naj se uresničuje v treh glavnih razvojnih območjih: v območju poudarjenega 

življenja in bivanja, v območju naravnega okolja in v območju za gospodarske dejavnosti. Ob ohranjenem 

zelenem pasu je potrebno pozornost nameniti dostopu do morja in graditi identiteto Ankarana kot obmorske 

občine. 

Delovnemu srečanju je v ponedeljek, 7. novembra, sledila delavnica z nekaterimi ključnimi gospodarskimi in 

javnimi deležniki, ki so se je udeležili predstavniki Luke Koper, d.d., podjetja Adria, d.o.o., Ortopedske bolnišnice 

Valdoltra, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za obrambo – 430. mornariškega diviziona in Rdečega križa 

Slovenije – Mladinskega zdravilišča in letovišča Debeli rtič. Delavnica je bila namenjena predstavitvi osnutka 

prostorskega razvojnega scenarija ter ugotovitvi skladnosti in morebitnih razhajanj med strategijami, načrti in 

usmeritvami teh deležnikov in prostorskim razvojnim scenarijem občine. Poiskali pa naj bi tudi možnosti za 

sinergije in konstruktiven dialog pri uresničevanju prostorskega scenarija v praksi. 

Delavnica je potrdila pripravljenost za konstruktivno sodelovanje, hkrati pa so navzoči predstavniki podjetij in 

ustanov ugotovili, da bosta v prihodnje neizbežna navzočnost in sodelovanje predstavnikov države, saj je narava 

večine ustanov in gospodarskih družb na območju Občine Ankaran takšna, da je sprejetje tovrstnih prostorskih 

odločitev v pristojnosti države.  



Stališča in predlogi ključnih deležnikov iz razprave ter njihova stališča, oblikovana v prihodnjih tednih, bodo 

zapisana v poročilu, ki bo objavljeno na spletni strani Občine Ankaran. Prispevki ključnih deležnikov bodo 

obravnavani pri oblikovanju končne različice prostorskega razvojnega scenarija, vplivali pa bodo tudi na pripravo 

občinskega prostorskega načrta. 

Možnost, da s svojimi stališči in predlogi vplivajo na oblikovanje prostorskega razvojnega scenarija, bodo imeli 

tudi občanke in občani Ankarana ter širša zainteresirana javnost. 22. novembra 2016 bo namreč potekal javni 

posvet, na katerem bo osnutek prostorskega razvojnega scenarija predstavljen javnosti, zbirala pa se bodo tudi 

stališča in predlogi nanj. Sočasno bodo predstavljeni postopek priprave občinskega prostorskega načrta in 

možnosti za sodelovanje javnosti v tem procesu. 
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