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ZADEVA: Dolgoročni razvojni načrt Občine Ankaran 

 

 
Spoštovane občanke in občani Ankarana! 

 
Za samostojno občino smo se odločili, ker so o nas in o naši prihodnosti odločali drugi in ker naših stališč 

in potreb glede razvoja našega kraja nihče ni upošteval. Ko smo se odločali za samostojno občino, smo se 
dogovorili, da bomo pomembnejše stvari urejali skupaj, dogovorno, vključujoče, spoštljivo. Na teh temeljih 

- temeljih odgovornosti, vključevanja in spoštovanja vseh, nastajajo ključni ankaranski akti. Pred vami je 

ta hip verjetno najpomembnejši.  
 

Z veseljem in ponosom vas obveščam, da je v teh dneh stekla javna obravnava predloga Dogoročnega 
razvojnega načrta Občine Ankaran. Gradivo je nastajalo z zbiranjem, obdelovanjem in urejanjem preko 

1.200 vaših pobud in predlogov, ki ste jih v okviru participativno oblikovanih proračunov in številnih 
razvojnih delavnic Občini Ankaran posredovali v preteklih osmih letih. 
 

Za pripravo in prihodnjo izvedbo ankaranskega razvojnega načrta je bilo potrebno najprej izluščiti oz. 

artikulirati naše skupne interese in potrebe, nato sprejeti lasten prostorski načrt in končno zagotoviti 
lastništvo nad zemljišči, kjer se bodo v prihodnje umeščali infrastruktura in objekti javne rabe.  
 

Z izvedbo razvojnega načrta pa se ne bo zgolj nadomestilo štiri desetletja razvojne stagnacije in 

nazadovanja, temveč se bo z njegovo realizacijo Ankaran dokončno preobrazil iz spalnega naselja v 
sodobno četrto slovensko obmorsko središče. Takšne priložnosti nima nobena lokalna skupnost in tudi 

nobena ni svoje prihodnosti oblikovala na takšen način, kot smo to storili Ankarančani sami. Na naš skupni 

trud in vloženo delo smo lahko upravičeno ponosni. Za vaš prispevek se vam iskreno zahvaljujem! 
 

V prilogi vam predlog Dogoročnega razvojnega načrta Občine Ankaran posredujemo v seznanitev in 

pregled. Pripombe in predloge izboljšav pošljite na naslov Občine Ankaran, lahko pa jih oddate tudi na 

občinski spletni strani www.obcina-ankaran.si . Iskreno bomo veseli vašega odziva, saj boste s tem načrt 

izboljšali tako, da bo v celoti odseval našo skupno vizijo Ankarana prihodnosti. Prijetno branje. 
 

 
Z odličnim spoštovanjem!  

 

 

 

  Gregor Strmčnik 

  ŽUPAN 
 

 

 

 
PRILOGA: - Predlog Dolgoročnega razvojnega načrta Občine Ankaran, november 2022 

 

POSLANO: - Občankam in občanom Ankarana, 

 - Javnostim, 

 - Arhiv; 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=www.obcina-ankaran.si&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiuv8zOpY37AhWJ2qQKHYvOB0YQBSgAegQIBxAB

