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Redno komuniciranje z lokalno skupnostjo je v Občini Ankaran stalnica 
 

Ankaran, 10. november 2022 – V Občini Ankaran je ugledno in nepolitično komuniciranje od 

prvega dne stalnica. Poleg rednega občinskega glasila Amfora, ki izhaja vsak drugi mesec, občina 
skladno z dogajanjem v občini o pomembnejših novostih in razvojnih dosežkih občane obvešča 

tudi prek priložnostnih publikacij. Očitek o zlorabi javnih sredstev za volilno kampanjo občina 

zavrača, saj je obveščanje lokalne skupnosti, za katero občina po zakonu opravlja nabor nalog in 
storitev, ena izmed osnovnih dolžnosti občinske uprave.    
 

Amfora je redno občinsko glasilo 
 

V Občini Ankaran je ugledno in nepolitično komuniciranje od prvega dne stalnica. Občinsko glasilo Amfora 

je glasilo lokalne skupnosti z dolgo tradicijo; je redna publikacija, ki izhaja vsak drugi mesec in jo občani 
prejmejo na dom februarja, aprila, junija, avgusta, oktobra in decembra. Elektronska verzija Amfore se 

posreduje tudi širši zainteresirani javnosti ter je objavljena na občinski spletni strani. Amfora ni politično glasilo, 
temveč glasilo lokalne skupnosti, za katerega skrbi uredniški odbor. S svojimi prispevki lahko sodeluje vsakdo, 

ki posreduje vsebine, zanimive za lokalno skupnost Ankarana. Pravila za pripravo prispevkov za Amforo so 

javno objavljena na občinski spletni strani. Očitek, ki ga je bila deležna oktobrska Amfora - da je Občina med 
drugim zlorabila Amforo za politično kampanjo župana – je tako ne samo neutemeljen, temveč močno izkrivljen 

in neresničen.     
 

Priložnostne brošure o razvojnih dosežkih in novostih v občini  
 

O pomembnejših razvojnih dosežkih in novostih v občini Občina Ankaran lokalno skupnost dodatno obvešča s 
pošiljanjem obvestil, vabil, različnih letakov ter priložnostnih brošur oz. publikacij. Na tak način je 

Občina občane obveščala o začetku delovanja novoustanovljenega javnega zavoda Osnovna šola in vrtec 
Ankaran, o začetku delovanja knjižnice Ankaran, odprtju zdravstvene ambulante v prostorih Ortopedske 

bolnišnice Valdoltra, poletnih festivalih Poletje v Ankaranu in decembrskih festivalih December v Ankaranu itd. 

Na enak način je bila izdana tudi brošura Skrb za starejše v občini Ankaran, ki jo je občina izdala ob odprtju 
Centra dnevnih aktivnosti za starejše, ki od oktobra deluje v prostorih novega Medgeneracijskega središča 

Ankaran. Tudi očitek, da je brošura Skrb za starejše zloraba za politično kampanjo župana, je neutemeljen, 
močno izkrivljen in neresničen, saj je bil med starejšimi občani sprejet z velikim odobravanjem.  
 

Poročilo o delu in dolgoročni razvojni načrt sta transparenten in korekten način obveščanja 

lokalne skupnosti  
 

Poročilo o delu Občine Ankaran je potrditev usmeritve vodstva občine Ankaran, ki z lokalno skupnostjo 
komunicira dosledno in transparentno. Je stvar kulture poročanja, ki jo občinska uprava gradi temelječ na 

zakonu, ki opredeljuje, da so najvišji organi poročanja v občini župan, občinski svet in nadzorni odbor, a vendar 

so, s spoštovanjem načel neposredne demokracije, nad zakonskimi okvirji ljudje – prebivalci lokalne skupnosti, 
za katere občina deluje. Zato Občina Ankaran o svojem delu redno poroča tudi občanom. Poročilo o delu 

Občine v obdobju 2018-2022 ni novost, saj je bilo na enak način izdano tudi poročilo o delu Občine za obdobje 
2014-2018. Pravica, predvsem pa velikokrat izražena želja in potreba občanov je, da so podrobno seznanjeni 

o izvedenih aktivnostih in napredku v občini.      
 

Dolgoročni razvojni načrt Ankaranskega polotoka in Občine Ankaran je nastal z zbiranjem pobud, ki 
jih je Občina zbrala v prvih dveh mandatih, in sicer v okviru zbiranja pobud in predlogov ob vsakoletnem pozivu 

k participatorni pripravi občinskega proračuna ter v okviru sodelovanja na različnih participativnih delavnicah. 

Z oddajo pobud in predlogov so lahko sodelovali vsi, ki so z Ankaranom kakorkoli povezani. Začetek priprave 
tega dokumenta tako sega še v čas pred delovanjem Občine Ankaran, ko je delovala njena predhodnica, 

Občina Ankaran v konstituiranju - KS Ankaran. Gre torej za 10-letno obdobje, ki se je zaključilo v tem letu, s 
tem pa se je začrtala smer dela organov in prihodnjega vodstva občine.  
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Komentar Občine Ankaran na očitke  
 

Redne izdaje publikacij, kot. npr. Amfora, izhajajo po koledarju, priložnostne publikacije pa izhajajo ob samih 
dogodkih ali novostih. Tako poročilo o zaključku dela sovpada z začetkom novega obdobja, ki pa se v primeru 

občin vsaka štiri leta pokrije z začetkom lokalnih volitev, kot to predpisuje zakon. Stroški vseh publikacij Občine 

Ankaran so razvidni iz proračuna in zaključnega računa Občine Ankaran, kjer so opredeljeni po postavkah.  
 

Občina Ankaran bo tudi v prihodnje nadaljevala z redno izdajo publikacij. Anketa o zadovoljstvu občanov iz 

leta 2017 je namreč jasno pokazala, da zaradi starostne strukture prebivalstva, le-ti prepoznavajo tiskane 

publikacije kot najustreznejši medij, saj elektronskih medijev (spletne strani, družabna omrežja) niso dovolj 
vešči oz. jih sploh ne uporabljajo.  

 
Transparentno delo in redno obveščanje prebivalcev prek kakovostnih informacij je dolžnost vsake javne 

oblasti, izbor tiskovin in priprava posebnih priložnostnih publikacij na željo občanov pa je posledično stvar 

politične kulture. Občina Ankaran je na svoje tiskovine ponosna.  
   

Nekaj fotografij priložnostih brošur posredujemo v priponki. 

 

 

 

Barbara Švagelj       Gregor Strmčnik 
PODŽUPANJA          ŽUPAN    

 

 

 

 
 

PRILOGE:   -       nekaj fotografij priložnostnih publikacij Občine Ankaran – zajem slik naslovnic (Amfora, Poletje v Ankaranu, December v Ankaranu,  

         Zdravstvena ambulanta, Poročilo o delu 2014-2018, Poročilo o delu 2018-2022, Dolgoročni razvojni načrt Ankaranskega polotoka in  

         Občine Ankaran…)  


