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PRILOGA I.
OBRAZLOŽITEV PREDLOGA
I.

PRAVNA PODLAGA:
Poslovnik Občinskega sveta Občine Ankaran (UL št. 50, 10. 7. 2015), Statut Občine Ankaran (UL št.
17, 13. 3. 2015), Zakon o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo)

II.

SPREJEM SKUPNE KULTURNE STRATEGIJE OBČIN PIRAN, IZOLA, KOPER IN ANKARAN
ZA OBDOBJE 2020–2030 KULTURA.PIKA - ISTRSKA KULTURNA STRATEGIJA.
Zakon o uresničevanju javnega interesa v kulturi v tretjem odstavku 14. člena določa, da dve ali več
občin sprejmejo skupni program za kulturo, ki ga sprejmejo pristojni organi lokalnih skupnosti, v tem
primeru občinski sveti.
Območje štirih občin, s skupno besedo Istra, vsi ključni akterji prepoznavamo kot skupen kulturni
prostor, ki si ga delimo vsi prebivalci. Zato je oblikovanje skupne kulturne strategije za razvoj kulture
in z njo povezanih dejavnosti smiselna nadgradnja teh ugotovitev, predvsem pa razvojna priložnost
za naše, s kulturno dediščino ter in ustvarjalno tradicijo izjemno bogato območje. V decembru 2019
so tako občinski sveti občin Piran, Izola, Koper in Ankaran sprejeli strateško Izjavo P.I.K.A., s katero
so se zavezali k oblikovanju skupne strategije kulture do leta 2030. V letu 2020 je bila oblikovana
skupna delovna skupina, v katero so bili imenovani predstavniki vseh občin s pristojnostmi in
kompetencami iz predmetnega področja. Delo skupine je potekalo v tesnem sodelovanju z drugimi
oddelki občinskih uprav, s predstavniki kulturnega sektorja ter skupino, ki pripravlja prijavo in
program za pridobitev naziva Evropske prestolnice kulture 2025. Priprava strategije je tesno
povezana s projektom EPK, saj je bil le-ta prepoznan kot ključni del akcijskega načrta širšega
strateškega povezovanja na področju kulture.
Strategija zajema vizijo, poslanstvo ter cilje in ukrepe za doseganje teh ciljev, predvideva pa pripravo
izvedbenih načrtov, ki bodo podlaga za konkretne aktivnosti. Pomemben del strateškega načrtovanja
je tudi zagotavljanje zadostnih finančnih sredstev za izvajanje, ki se bodo črpala poleg občinskih
proračunov tudi iz nacionalnih, regionalnih in evropskih ter drugih virov, iz prostega trga ter
pokroviteljstev ter sponzorstev. Strategija se bo, skladno s potrebami in spremenjenimi okoliščinami
nadgrajevala in dopolnjevala, izvedbeni načrti pa bodo zajemali dvoletna obdobja in s takšnim
terminskim ritmom omogočali večjo fleksibilnost pri izvajanju aktivnosti.
Ključni poudarki strategije zajemajo skupno telo za kulturni razvoj, skupno koordinacijo prireditev in
dogodkov v obliki skupnega koledarja, nadgradnjo pomembnih, relevantnih festivalov in prireditev ter
po drugi strani predvidevajo tudi ključne infrastrukturne projekte.
V letu 2020 s sprejetjem Istrske kulturne strategije ne bodo nastale finančne posledice za proračun.
Obseg potrebnih sredstev za implementacijo aktivnosti, ki sledijo iz strategije in Izvedbenih planov,
se določi z vsakoletnim proračunom Občine Ankaran.

III.

ZAKLJUČEK
Občinskemu svetu Občine Ankaran se predlaga, da sprejme Skupno kulturno strategijo občin Piran,
Izola, Koper in Ankaran za obdobje 2020–2030 Kultura.PIKA - ISTRSKA KULTURNA STRATEGIJA.

2

PRILOGA II.

Na podlagi 2. odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) in 146. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 50/2015) je Občinski svet Občine Ankaran na seji dne
17.11. 2020 sprejel naslednji

SKLEP
O SPREJETJU SKUPNE KULTURNE STRATEGIJE OBČIN PIRAN, IZOLA, KOPER IN ANKARAN ZA
OBDOBJE 2020–2030 KULTURA.PIKA - ISTRSKA KULTURNA STRATEGIJA

1. Občinski svet Občine Ankaran sprejme Skupno kulturno strategijo občin Piran, Izola, Koper in Ankaran
za obdobje 2020–2030 Kultura.PIKA - ISTRSKA KULTURNA STRATEGIJA.
2. Ta sklep velja takoj.

Obrazložitev:
Decembra 2019 so občinski svet Občine Ankaran ter občinski sveti občin Piran, Izola in Koper sprejeli Izjavo
P.I.K.A., s katero sos e zavezali k sprejetju skupne kulturne strategije štirih občin. Pravno podlago za sprejem
takega dokumenta daje ZUJIK v 14. členu.
Skupna strategija je bila oblikovana v participativnem procesu s sodelovanjem zainteresirane javnosti,
oblikovali pa so jo znotraj delovne skupine predstavniki vseh štirih občin. Dokument omogoča načrtovanje
razvoja kulture in z njo povezanih dejavnosti in izvajanje le-teh na tem območju 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.
Občinski svet Občine Ankaran je odločil, kot sledi v izreku tega sklepa.

Občina Ankaran
Gregor Strmčnik
ŽUPAN

Priloga:
-

Ustna informacija
Skupna kulturna strategija občin Piran, Izola, Koper in Ankaran za obdobje 2020–2030 Kultura.PIKA ISTRSKA KULTURNA STRATEGIJA.
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