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      PRILOGA I.  

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA  
  

I. PRAVNA PODLAGA  

 
Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Ankaran. 

 
II. SPREJETJE ISTRSKE KULTURNE STRATEGIJE KULTURA.PIKA 

 

Predlog dokumenta z naslovom Kultura.PIKA je Skupna kulturna strategija občin Piran, Izola, Koper in Ankaran 
za obdobje 2021‒2030. Osnova za prvo različico strategije Kultura.PIKA je bilo oblikovanje strateške 

Izjave.PIKA, ki so jo podprli in sprejeli vsi štirje občinski sveti leta 2019. 
 

Skupno posvetovalno telo Koordinacije P. I. K. A. za kulturo je pripravilo nov dokument Kultura.PIKA, Istrska 
kulturna strategija. V strategiji so zapisani vizija, poslanstvo, glavni in strateški cilji. Strategija je bila oblikovana 

v tesnem sodelovanju s kulturnim sektorjem (umetniki, akterji, javni zavodi, institucije, nevladne organizacije) 

in občinskimi upravami (medsektorska koordinacija). V letu 2021 je bila strategija oblikovana v dialogu s 
kulturnim sektorjem celotnega območja štirih občin. Od leta 2022 bo strategija implementirana skozi akcijske 

načrte. Med procesom implementacije bosta potekala spremljanje in evalvacija, na podlagi katerih bo strategijo 
mogoče periodično prilagajati. 

 

V posvetovalnem procesu so bili opredeljeni naslednji strateški cilji strategije: 
- USTVARITI PROSTOR MREŽENJA IN SODELOVANJA,  

- POVEČATI DOSTOPNOST, 
- KREPITI ZMOGLJIVOST IN SPODBUJATI KAKOVOST, 

- NADGRAJEVATI REGIONALNE IN MEDNARODNE POVEZAVE, 
- VZPOSTAVITI IN IZVAJATI TRAJNOSTNI PRISTOP. 

 

Uresničevanje ciljev je zarisano v načrtovanih ukrepih, ki so ključni del dokumenta. 
 

V dokumentu je predvideno, da se po sprejetju strategije pripravijo štirje specifični izvedbeni načrti do leta 
2030. V njih bodo določene ključne aktivnosti za izpolnitev ciljev in namenov strategije. V petem poglavju so 

opredeljeni ukrepi in nekatere ključne aktivnosti, ki tvorijo osnovo prvega izvedbenega načrta za obdobje 2022–

2023.  
 

V dokumentu so predvideni tudi načini in viri financiranja aktivnosti, dogovorjenih v izvedbenih načrtih. Finančna 
odgovornost za konkretne ukrepe je porazdeljena in določena v skladu z vsakokratnim soglasnim dogovorom 

med občinami in se bo zrcalila v posameznih občinskih proračunih. Predvideni viri financiranja aktivnosti so: 

- letnih proračuni štirih občin, 
- nacionalni, regionalni evropski in drugi javni viri, 

- prosti trg, 
- pokroviteljstva, sponzorstva. 

 
S sprejetjem Istrske kulturne strategije Kultura.PIKA ne bodo nastale dodatne finančne obremenitve v 

proračunu 2022. Obseg sredstev, potrebnih za implementacijo obdobnih izvedbenih načrtov, se opredeli šele 

po potrditvi le-teh s strani vseh štirih občinskih svetov v vsakoletnih proračunih 4 istrskih občin. 
 

Istrsko kulturno strategijo Kultura.PIKA obravnavajo občinski sveti vseh štirih občin. 
 

III. ZAKLJUČEK  

  

Občinskemu svetu Občine Ankaran se predlaga, da sprejme Istrsko kulturno strategijo Kultura.PIKA. 
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PRILOGA II.  
 

OBČINA ANKARAN – COMUNE DI ANCARANO 

OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE 

PREDLOG 

Številka: ___________ 

Datum: ____________ 

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – 

ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015, 10/2022) je Občinski svet Občine 

Ankaran na _____ redni seji dne 10. 2. 2022 sprejel 

S K L E P 

o sprejetju Istrske kulturne strategije Kultura.PIKA 

1. Občinski svet Občine Ankaran sprejme Istrsko kulturno strategijo Kultura.PIKA. 

2. Sklep velja takoj. 

             Občina Ankaran 

 

                                                   Gregor Strmčnik 
                        ŽUPAN 

 

  

 

OBRAZLOŽITEV: 

Predlog dokumenta z naslovom Kultura.PIKA je Skupna kulturna strategija občin Piran, Izola, Koper in Ankaran 

za obdobje 2021‒2030. Osnova za prvo različico strategije Kultura.PIKA je bilo oblikovanje strateške 
Izjave.PIKA, ki so jo podprli in sprejeli vsi štirje občinski sveti leta 2019. 

 

Skupno posvetovalno telo Koordinacije P. I. K. A. za kulturo je pripravilo nov dokument Kultura.PIKA, Istrska 
kulturna strategija. V strategiji so zapisani vizija, poslanstvo, glavni in strateški cilji. Strategija je bila oblikovana 

v tesnem sodelovanju s kulturnim sektorjem (umetniki, akterji, javni zavodi, institucije, nevladne organizacije) 
in občinskimi upravami (medsektorska koordinacija). V letu 2021 je bila strategija oblikovana v dialogu s 

kulturnim sektorjem celotnega območja štirih občin. Od leta 2022 bo strategija implementirana skozi akcijske 
načrte. Med procesom implementacije bosta potekala spremljanje in evalvacija, na podlagi katerih bo strategijo 

mogoče periodično prilagajati. 

 
V posvetovalnem procesu so bili opredeljeni naslednji strateški cilji strategije: 

- USTVARITI PROSTOR MREŽENJA IN SODELOVANJA,  
- POVEČATI DOSTOPNOST, 

- KREPITI ZMOGLJIVOST IN SPODBUJATI KAKOVOST, 

- NADGRAJEVATI REGIONALNE IN MEDNARODNE POVEZAVE, 
- VZPOSTAVITI IN IZVAJATI TRAJNOSTNI PRISTOP. 

 
Uresničevanje ciljev je zarisano v načrtovanih ukrepih, ki so ključni del dokumenta. 

 
V dokumentu je predvideno, da se po sprejetju strategije pripravijo štirje specifični izvedbeni načrti do leta 

2030. V njih bodo določene ključne aktivnosti za izpolnitev ciljev in namenov strategije. V petem poglavju so 

opredeljeni ukrepi in nekatere ključne aktivnosti, ki tvorijo osnovo prvega izvedbenega načrta za obdobje 2022–
2023.  
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V dokumentu so predvideni tudi načini in viri financiranja aktivnosti, dogovorjenih v izvedbenih načrtih. Finančna 

odgovornost za konkretne ukrepe je porazdeljena in določena v skladu z vsakokratnim soglasnim dogovorom 
med občinami in se bo zrcalila v posameznih občinskih proračunih. Predvideni viri financiranja aktivnosti so: 

- letnih proračuni štirih občin, 
- nacionalni, regionalni evropski in drugi javni viri, 

- prosti trg, 

- pokroviteljstva, sponzorstva. 
 

S sprejetjem Istrske kulturne strategije Kultura.PIKA ne bodo nastale dodatne finančne obremenitve v 
proračunu 2022. Obseg sredstev, potrebnih za implementacijo obdobnih izvedbenih načrtov, se opredeli šele 

po potrditvi le-teh s strani vseh štirih občinskih svetov v vsakoletnih proračunih 4 istrskih občin. 

 
Istrsko kulturno strategijo Kultura.PIKA obravnavajo občinski sveti vseh štirih občin. 
 

 

 

 

 

 


