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UVOD 

Poročilo o delu preteklih štirih let je zahteven zalogaj, tako zaradi obsega kot zaradi raznoli-
kih aktivnosti, ki se v tem obdobju nanizajo in jih je treba v takem dokumentu omeniti.

Pregled za nazaj neizogibno prinese tudi uvid v opravljeno delo, uspehe, dosežke, pa tudi 
v kakšne izgubljene priložnosti in napake. Pri vsaki dejavnosti je tako in Občina Ankaran ni 
nobena izjema. 

A vendar lahko za vsem s ponosom stojimo, saj je skozi celoten mandat jasno vidna rdeča 
nit delovanja občinskih organov in občinske uprave in zasledovanja ciljev naše lokalne sa-
mouprave. Če smo v prvem mandatu dve leti porabili za to, da smo pridobili in vzpostavili 
osnovne pogoje za delo, ostali del mandata pa za začetek razvojnega načrtovanja in izvaja-
nje nekaterih osnovnih skupnostnih aktivnosti, ki jih prej v Ankaranu ni bilo, smo v preteklem 
mandatu nadaljevali na začrtani poti in usmeritve, ki so že ves čas enake, nadgrajevali.

Ankaran je bil pred začetkom delovanja občine kraj, kjer so manjkali osnovna družbena in-
frastruktura in ključna kohezijska jedra skupnosti. Oblikovanje take skupnosti in izgradnja 
odnosov, ki so možni samo v povezani družbi skupnih interesov, pa ne temelji primarno na 
zidanih objektih in novo asfaltiranih površinah, pač pa na vsebinah širokega družbenega po-
mena, ki osmišljajo naše delovanje v družbi in nas povezujejo po človeški plati.

Naše prioritete so zato bile tudi v tem mandatu tiste aktivnosti, ki so namenjene neposre-
dni dobrobiti čim širšega kroga občanov. Skrbeli smo za nemoteno delovanje zdravstvenih 
ambulant. Dosledno smo izgrajevali vsebine in odnose z osnovno šolo in vrtcem, ki sta jedri 
življenja naše skupnosti. Še naprej smo financirali nadstandardne dejavnosti in zaposlitve, 
ki omogočajo kakovostnejše delo strokovnim delavcem, vsem učencem pa enak dostop do 
vseh dejavnosti v programu šole. Še naprej smo razvijali in financirali programe za pomoč 
starejšim, ki tvorijo velik del naše skupnosti in potrebujejo posebno skrb in pozornost. 

Nadgradili smo razpise za dodeljevanje sredstev društvom za športne programe ter progra-
me v kulturi, sociali in drugih družbenih dejavnostih. Še naprej smo za sofinanciranje dejav-
nosti nevladnih organizacij tako v športu kot na drugih področjih glede na število prebivalcev 
namenjali nadpovprečen obseg sredstev. 

V sodelovanju z drugimi Istrskimi občinami smo razvili močno sodelovanje na področju kul-
ture, ki bo vsem prebivalcem tega območja prineslo neštete dodane vrednosti, nemerljive v 
denarju. Skupaj smo obudili predolgo časa zapostavljeno istrsko Kocjančičevo nagrado in v 
Ankaranu izvedli prvo podelitev, ki je požela veliko pohval.

V času omejitev zaradi epidemije smo vse moči usmerili v to, da smo poskušali pomagati 
tistim članom naše skupnosti, ki so v teh okoliščinah potrebovali pomoč – sprejeli smo nov 
odlok o socialnih pomočeh, ki omogoča večkratno koriščenje nekaterih pomoči in razširili na-
bor namenov, za katere se pomoč odobri. Poskrbeli smo za dobavo prvih mask, za testiranje 
in za cepljenje. 

Nadaljevali smo z bogatim programom kakovostnih kulturnih prireditev, predvsem v pole-
tnem času, okrnjen je bil le v času epidemičnih omejitev. 

Ključni dosežek pravkar zaključenega mandata je zagotovo občinski prostorski načrt, ki 
postavlja temelje za izvedbeno prostorsko načrtovanje in razvoj kraja po sodobnih, trajno-
stnih smernicah. Sodobna urbana ureditev, ki se bo razvila na tej podlagi, bo omogočila bolj-
še pogoje za življenje in blaginjo skupnosti ljudi, ki tu živimo. 



Poročilo o delu Občine Ankaran v obdobju 2018–20224

Morda se je pričakovanje, da se bodo finančne zmožnosti mlade ankaranske občine najprej 
prelile v asfaltne in betonske novosti, v bleščeče nove objekte, za koga izteklo v razočaranje. 
A vse to tudi Ankaran še čaka, saj se je v zadnjih dveh letih, po sprejetju OPN, intenzivno 
načrtovalo in pripravljalo projektno dokumentacijo, nekaj projektov je tako že v izvedbi, cela 
vrsta pa jih je v pripravi ali v sklepnih fazah pred izvedbo. Naše trdno prepričanje je, da se te-
melji skupnosti ne gradijo le z objekti in infrastrukturo, temveč predvsem z vsebino in med-
sebojnimi odnosi. Danes vsak ankaranski dijak in študent ve, da je zanj v domači občini dobro 
poskrbljeno, saj ima možnost pridobiti štipendijo, ki mu bo olajšala učenje in študij. Starejši 
se lahko zanesejo na Sopotnike, kmalu pa bodo svoje dneve in prosti čas lahko preživljali ob 
skupnih dejavnostih v Centru dnevnih aktivnosti za starejše. Vsi osnovnošolci lahko brez 
izjeme gredo v šolo v naravi, marsikdo pa se rad vključuje v dejavnosti dnevnega centra za 
otroke in mladostnike Petka. Izjemno pomemben je projekt, ki bo olajšal življenje v Ankaranu 
ljudem z različnimi oviranostmi – postopek za pridobitev listine »Občina po meri invalidov«, 
pri katerem smo zelo uspešni, predvsem pa ponosni na učinkovito sodelovanje z nevladnimi 
organizacijami, ki so neposredni glasnik uporabnikov. 

Pogled nazaj daje dokaj jasno sliko – urbanistični in načrtovani prostorski razvoj Ankarana 
je temeljit in kakovosten, temeljni akt nam je uspelo sprejeti v nekaj več kot štirih letih, šele 
na teh podlagah pa se je lahko začelo izvedbeno načrtovanje. Slednje je bilo v zadnjih nekaj 
letih, še zlasti pa po sprejetju OPN leta 2020, zelo intenzivno, v prihodnjem mandatu pa se 
bo začelo kazati tudi na terenu. Občina Ankaran tako zaganja tudi investicijski cikel, kar je bilo 
sicer vedno samo vprašanje časa. In ta čas je končno napočil. V prihodnjih mesecih in letih 
bodo po Ankaranu zabrneli stroji in to je tudi uvertura v novo obdobje – obdobje izgradnje 
večjih infrastrukturnih projektov in oblikovanja četrtega slovenskega obmorskega središča.
Če zaključim z znanim ljudskim rekom »vse dobre stvari potrebujejo svoj čas«, tega v An-
karanu nismo imeli veliko. Nadoknaditi več desetletno stagniranje in nazadovanje našega 
bivanjskega okolja ni možno zgolj v nekaj letih, to je postopen proces, ki ga ni moč udejanjiti 
čez noč. 

A v Ankaranu nam s skupnimi močmi uspeva. Opravljeno je ogromno delo in nanj smo lahko 
upravičeno ponosni.
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1. SPLOŠNO O OBČINI 
1.1 KAJ JE OBČINA IN ČEMU NAJ SLUŽI?

Občina je temeljna samoupravna lokalna skupnost, ki obsega naselje ali več naselij, ki so povezana s skupnimi po-
trebami in interesi prebivalcev. Je najnižja enota upravljanja in predstavlja decentraliziranost oblasti, ki prebivalcem 
določenega območja (občine) omogoča, da sami, avtonomno in samostojno, odločajo o skupnih potrebah, ki jih ne 
morejo zadovoljevati na individualni ravni in tako predstavlja temelj demokracije. 

Občina je zadolžena za opravljanje ključnih dejavnosti za življenje občana, zato so njene naloge zelo široke: vodooskr-
ba, komunalne dejavnosti (ravnanje z odpadki, odvajanje odpadnih voda, kanalizacija itd.), predšolska vzgoja (vrtci), 
osnovnošolsko izobraževanje (osnovne šole), infrastruktura (lokalne ceste, pločniki, javna razsvetljava, kanalizacijsko 
omrežje, vodovodno omrežje itd.), zdravstvo na primarni ravni (zdravstveni dom in lekarna), urejanje prostora (določi-
tev pogojev za gradnjo in namene), kultura (knjižnica, pospeševanje kulturno-umetniške ustvarjalnosti, zagotavljanje 
dostopnosti do kulturnih programov, skrb za kulturno dediščino na svojem območju), požarna varnost in organizacija 
reševalne pomoči (gasilska služba, civilna zaščita), organizacija opravljanja pokopališke in pogrebne službe, skrb za 
socialno ogrožene, invalide in ostarele ter mnoge druge naloge. Vse te naloge občina opravlja oziroma zagotavlja 
njihovo izvajanje prek treh občinskih organov: občinskega sveta, župana in nadzornega odbora, tem pa pri delu ope-
rativno pomaga, izvršuje njihove odločitve in izvaja naloge občinska uprava.

1.2 ZAKAJ OBČINA ANKARAN IN POT DO NJENE USTANOVITVE

Ustanovitev občine je (po 139. členu Ustave RS) predvidena z zakonom po prej opravljenem referendumu, s katerim 
se ugotovi volja prebivalcev na določenem območju. A to ne drži za Občino Ankaran. Postopek ustanovitve Občine 
Ankaran je bil v primerjavi s postopki ustanavljanja drugih občin v državi drugačen ter eden najdaljših in najtežjih, 
ki je privedel celo do razreševanja temeljnih ustavnih načel delitve oblasti v Republiki Sloveniji in v vlogi ustavnega 
sodišča kot varuha ustavnosti in zakonitosti.

Ustanovitev Občine Ankaran se je začela kot naravovarstveni projekt, ko se je velika skupina Ankarančanov prek ci-
vilnih iniciativ in društev uprla gradnji tretjega pomola v koprskem tovornem pristanišču ter načrtovani razprodaji in 
pozidavi širšega območja Ankarana, da bi zaščitila naravne danosti Ankaranskega polotoka (Ankarana, Valdoltre, De-
belega rtiča in Lazareta). Dlje časa trajajoče nezadovoljstvo nad dolgoletno neodzivnostjo tedanje občine, degradacijo 
okolja, investicijskim zapostavljanjem in izčrpavanjem s strani tedanje MOK ter nazadnje poskus MOK, da bi razdelila 
ozemlje Ankarana tako, da bi h Kopru priključila območje Ankaranske bonifike, je botrovalo odločitvi prebivalcev An-
karana za oblikovanje Pobude za ustanovitev Občine Ankaran. 

Na podlagi vloženega predloga za ustanovitev Občine Ankaran (prvič vložen leta 2008 ter ponovno vložen leta 2009 
zaradi novega sklica Državnega zbora RS – v nadaljevanju DZ) je Državni zbor po ugotovitvi, da območje naselja An-
karan po tedanji zakonodaji izpolnjuje vse ustavne in zakonske pogoje za občino, razpisal referendum za ugotovitev 
volje prebivalcev Ankarana glede ustanovitve lastne občine. Na referendumu 9. 11. 2009 se je prepričljiva večina 
prebivalcev Ankarana izrekla za ustanovitev samostojne občine Ankaran.

Kljub izpolnjevanju zakonskih pogojev, jasno izraženi volji prebivalcev in sprejetju Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij, ki je predvideval ustanovitev Občine Ankaran, je Dr-
žavni svet na zakon podal odložilni veto ter ga vrnil v ponovno odločanje državnemu zboru. Zakon in s tem ustanovi-
tev občine na ponovnem glasovanju v DZ nista dobila potrebne podpore absolutne večine, zato je bil zakon zavrnjen. 
Pobudniki za ustanovitev Občine Ankaran so vložili pobudo za presojo ustavnosti Zakona o ustanovitvi občin in dolo-
čitvi njihovih območij v delu, ki se je nanašal na ne ustanovitev Občine Ankaran.

Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-137/10 pobudnikom pritrdilo, da je zakon v neskladju z Ustavo RS, ker ne določa 
ustanovitve Občine Ankaran ter DZ naložilo, da to neskladnost z ustavo odpravi tako, da v dveh mesecih ustanovi Ob-
čino Ankaran. Kljub jasni odločbi ustavnega sodišča državni zbor ni ustanovil Občine Ankaran in je ponovno dokončno 
zavrnil zakon, s katerim bi bila ustanovljena Občina Ankaran. Za zaščito svojih pravic so se pobudniki občine ponovno 
obrnili na ustavno sodišče, ki je v tem novem postopku ugotovilo, da državni zbor v več poskusih ni ustanovil Občine 
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Ankaran in tako ni odpravil protiustavnega stanja, ki ga je povzročil z lastnim arbitrarnim ravnanjem. Zato je Ustavno 
sodišče samo odločilo o načinu izvršitve svoje odločbe in Občino Ankaran ustanovilo z odločbo št. U-I-114/11-12 z 
9. junija 2011, ker je drugače kot tako ni bilo mogoče ustanoviti.

Tako je bila Občina Ankaran dokončno ustanovljena z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-114/11-12 z dne 9. junija 
2011 ter se je skladno s to odločbo konstituirala in začela samostojno opravljati svoje naloge 1. januarja 2015 (po 
lokalnih volitvah 2014). 

1.3 OD USTANOVITVE DO PRVIH LOKALNIH VOLITEV 

Občina Ankaran je bila sicer ustanovljena 9. junija 2011, vendar je po odločbi Ustavnega sodišča RS začela z delova-
njem šele 1. januarja 2015 (po lokalnih volitvah 2014, ko so občani prvič izvolili župana in člane občinskega sveta). 
Do tedaj so lahko občani Občine Ankaran svojo pravico do lokalne samouprave še vedno izvrševali v okviru MOK, ki 
je bila dolžna te pravice izvajati, vendar tega ni izvajala in je v celoti prekinila financiranje ter strokovno, administra-
tivno in tehnično pomoč tedanjemu Svetu Krajevne skupnosti Ankaran z jasnim namenom onemogočanja izvajanja 
nalog novoizvoljenega vodstva Krajevne skupnosti Ankaran (KS Ankaran) in delovanja lokalne samouprave. Še več, 
s podporo nekaterih večjih političnih strank, z različnimi pravnimi mnenji ter začetimi postopki v državnih organih je 
poskušala doseči ponovno priključitev Ankarana in ukinitev Občine Ankaran. Ob tem je na območju Občine Ankaran 
želela odprodati nepremičnine v občinski lasti ter popolnoma ukinila izvajanje določenih javnih služb oz. jih zmanjšala 
na najmanjšo možno raven.

1.3.1 PROSTOVOLJNO DELO KLJUČNO ZA OBSTOJ OBČINE 

V obdobju od ustanovitve Občine Ankaran do prvih lokalnih volitev (2011-2014) je bil na območju Ankarana edini 
voljeni organ lokalne skupnosti in najvišji organ odločanja v okviru pravic in dolžnosti v lokalni skupnosti Svet KS An-
karan. Prek njega so se uresničevali interesi in potrebe prebivalcev Ankarana s področja upravljanja in gospodarjenja 
z občinskim premoženjem, sodelovanja pri razvoju lokalne skupnosti, dajanja predlogov organom za ureditev zadev s 
področja zadovoljevanja skupnih potreb ter s področja urejanja drugih javnih zadev, pomembnih za lokalno skupnost. 

Praviloma bi v prehodnem obdobju 2011-2014 za delovanje lokalne samouprave (za izvajanje nalog KS Ankaran) 
v Ankaranu morala sredstva zagotavljati MOK, ki svojih obveznosti ni izpolnjevala. Posledično je bilo delo Sveta KS 
Ankaran oteženo in precej omejeno. Opravljanje osnovnih nalog je bilo izjemno oteženo: brez finančnih sredstev in 
zaposlenih, s skromno prostorsko in tehnično infrastrukturo ter pogosto brez posluha naslovljenih organov, institucij 
in drugih pristojnih oseb.

Svoje delo so člani sveta in organizacijskih skupin opravljali častno, odgovorno in prostovoljno, brez finančne kom-
penzacije. Skupaj je bilo v tem obdobju opravljenih 14.145 ur prostovoljnega dela in izvedenih 802 aktivnosti. Poleg 
porabljenih 6.814,10 EUR javnih sredstev je bilo za nemoteno delovanje Občine Ankaran v konstituiranju porabljenih 
tudi 7.386,40 EUR zasebnih sredstev iz naslova donacij in prispevkov. To obdobje in prostovoljno delo vseh vključenih 
je bilo ključno za to, da je Občina Ankaran s 1. januarjem 2015 lahko začela delovati, brez tega bi občino najverjetneje 
ukinili.

1.4 ZAČETEK DELOVANJA NOVE OBČINE IN OKOLIŠČINE ZAČETKA DELOVANJA  
            OBČINE 

Prve lokalne volitve Občine Ankaran so bile šele 5. oktobra 2014. Občinski svet se je konstituiral na prvi seji 22. okto-
bra 2014, ko je nastopil svojo funkcijo tudi župan Občine Ankaran. Občina Ankaran se je po določilih Zakona o lokalni 
samoupravi konstituirala in začela samostojno opravljati naloge s 1. januarjem 2015.

Obdobje 2015-2018 je tako predstavljalo prelomnico in obenem izjemno velik izziv za Občino Ankaran, ki je morala 
tako vzpostaviti vse svoje organe, občinsko upravo, zaposliti uslužbence uprave, pripraviti ključne splošne akte obči-
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ne, urediti prostore in opremo za svoje delovanje, obenem pa urediti delitev skupnega premoženja z MOK, začeti uve-
ljavljati pravice lokalne skupnosti v odnosu do države in, kar je najpomembnejše, ob vsem naštetem nuditi ustrezen 
javni servis občanom, zagotavljati vse javne službe in začeti z uresničevanjem ključnih potreb občanov. Vse to ob 
dejstvu, da MOK ni nudila podpore, opreme, kadrov in storitev za začetek delovanja Občine Ankaran, kot bi morala, 
zato je Občina Ankaran začela delovati praktično brez zaposlenih, miz, stolov in računalnikov.

V letu 2015 je bila ena najpomembnejših nalog Občine Ankaran izpolnitev zakonskih pogojev za prehod na samostoj-
no financiranje občine. Čeprav je Občina Ankaran s 1. januarjem 2015 začela opravljati vse zadeve in naloge iz svoje 
pristojnosti kot samostojna občina, pri izvajanju teh ni bila popolnoma neodvisna, saj se po Zakonu o financiranju 
občin financiranje novoustanovljene in prejšnje občine do izpolnitve zakonskih pogojev za prehod na samostojno 
financiranje začasno nadaljuje na ločenem podračunu proračuna prejšnje občine. Tako sta bili MOK in Občina Ankaran 
od dne 1. januarja 2015 v obdobju začasnega financiranja in sta sredstva črpali iz skupnega podračuna proračuna 
MOK. Zato občini nista smeli začeti z novim projekti, investicijami, programi oziroma vsebinami, ki niso bile že 
načrtovane v proračunu MOK za leto 2014, in v obdobju začasnega financiranja nista smeli spreminjati števila 
zaposlenih glede na stanje z dne 31. decembra 2014. Občina ni imela lastnega proračuna za 2015 in tako ni mogla 
začeti z izvajanjem pomembnejših vsebin za izboljšanje življenja občanov. 

Junija 2015 je Občina Ankaran na podlagi določenih delitvenih razmerij med občinama v času začasnega financiranja 
sprejela Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2015 in s tem izpolnila tudi enega izmed pogojev za prehod na 
samostojno financiranje.

Najobsežnejši sporazum, ki je zahteval največ usklajevanja in dogovarjanja, je bil dogovor o delitvenem razmerju 
za pokrivanje obveznosti do gospodarskih javnih služb in zavodov, katerih ustanovitelj je bila MOK in ki so, skladno 
z določili ZLS, vse do delitve predstavljali skupno nerazdeljeno premoženje med občinama. MOK je ustanoviteljica 
velikega števila zavodov, financira veliko različnih programov in opravlja veliko gospodarskih javnih služb, občini pa 
sta se morali v celoti sporazumeti o njihovem delovanju in financiranju. Sporazum o delitvi obveznosti do skupnih 
javnih služb in zavodov je bil sklenjen 15. decembra 2015. Istega dne sta občini sklenili tudi Sporazum o delitvenem 
razmerju primanjkljaja, ugotovljenega po zaključnem računu MOK za leto 2014, in o delitvenem razmerju prihodkov 
in drugih prejemkov ter nakazil tekoče finančne izravnave na ločenem podračunu v obdobju začasnega financiranja 
nove občine. S tem sta Občina Ankaran in MOK dne 15. decembra 2015 izpolnili vse zakonsko predpisane pogoje 
(ZFO-1) za prehod na samostojno financiranje, na osnovi česar je Ministrstvo za finance občinama dovolilo za-
četek samostojnega financiranja s 1. januarjem 2016, vsaka s svojim računom in na podlagi svojega proračuna. 

Leto 2016 je za Občino Ankaran predstavljalo še eno pomembno prelomnico in izjemno velik izziv, predvsem z vidika 
sprejetja in izvajanja lastnega občinskega proračuna. Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2016 je bil sprejet 
22. marca 2016.

1.4.1 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI BIVANJA V OBČINI ANKARAN

Osrednji cilj, ki ga vseskozi zasleduje Občina Ankaran, je izboljšanje kakovosti bivanja občanov. V letu 2015, prvem 
letu delovanja občine, je bila njena osnovna naloga, da zagotovi občanom najmanj enak nivo javnih storitev, kot so jih 
imeli v letih pred ustanovitvijo Občine Ankaran, obenem pa jih, kjer je to mogoče, tudi dvigne.

S sprejetjem svojega proračuna od 2016 dalje se je Občina Ankaran lahko posvetila dvigu kakovosti življenja v lokal-
nem okolju.

V manj kot dveh letih, od leta 2016 do 2018, je Občina Ankaran, kljub temu da se je delovanje organov še vzpostav-
ljalo in občinska uprava ni bila kadrovsko okrepljena, že izvedla številne ukrepe, aktivnosti in investicije, s katerimi je 
izboljšala kakovost bivanja občanov. Predvsem se je dvignila kakovost predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobra-
ževanja, vzpostavljena je bila nova ambulanta družinske medicine, začel se je izvajati občinski program za starejše, 
uredila so se javna kopališča, knjižnica, nova parkirišča, izboljšal se je javni potniški promet, organizirale so se številne 
visoko kakovostne kulturne prireditve, uredilo se je financiranje društev, začelo se je urejanje občinskih cest in javne 
razsvetljave, uredilo se je športne površine itd. 

Obdobje 2018-2022 je bilo tako prvo štiriletno obdobje, ko je Občina Ankaran lahko samostojno nadaljevala z 
uresničevanjem zastavljenih ciljev. 
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Že v januarju 2019 je Občina doživela prvo negativno novico, in sicer iz naslova spremembe delitve koncesijske dajat-
ve Luke Koper, d. d. Sprememba uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, ki jo je na zahtevo nekdanje-
ga koprskega župana v škodo Ankarana sprejela takratna vlada, je namreč spremenila razmerje delitve koncesijske 
dajatve med Mestno občino Koper in Občino Ankaran v korist Mestne občine Koper, ki po novem prejema 73,26 % 
koncesijske dajatve, medtem ko Občina Ankaran le 26,74 %. Izpad prihodka iz naslova koncesije je za Občino Ankaran 
pomenil okvirno 10 % zmanjšanje proračuna na letni ravni. Kljub temu je Občina Ankaran nadaljevala z zastavljenimi 
cilji; v tem letu se je vzpostavil nadzor v Krajinskem parku Debeli rtič, izvedena je bila prva javna razgrnitev dopol-
njenega osnutka Občinskega prostorskega načrta (OPN) – temeljnega prostorskega akta občine, ki je bil nato sprejet 
naslednje leto. Uspešno je bil izveden javni natečaj za idejno zasnovo ureditve pokopališča z razstavo vseh prispelih 
predlogov. Občinski svet je sprejel nove občinske simbole – grb in zastavo, ter določil občinski praznik. V letu 2019 
se je zaključil projekt vzpostavitve občinske uprave, ki se je kadrovsko okrepila in začela izvajati vse zakonske naloge 
iz svoje pristojnosti.

V marcu 2020 je izbruhnila epidemija covida-19, ki je zarezala v vse pore družbe in je za občino Ankaran predstavljala 
prvo veliko krizno situacijo, s katero so je lokalna skupnost uspešno soočila. Z ustanovitvijo Kriznega štaba covid-19 
je bil vzpostavljen sistem upravljanja epidemije, vodenja priprav in dnevne koordinacije izvajanja ukrepov (pravočas-
no obveščanje občanov o hitro spreminjajočih se ukrepih, nabava in delitev zaščitne opreme, oskrba občanov, ki so 
potrebovali pomoč); kasneje tudi izvedba množičnih testiranj na koronavirus in po uvedbi cepljenja izvedba množič-
nih cepljenj. Poseben poudarek je bil v tem obdobju na skrbi za ranljive skupine; starejšim in kronično bolnim se je 
zagotavljala brezplačna dostava zdravil in osnovnih prehrambnih izdelkov. Nadaljevali so se tudi zaključni postopki 
za sprejem OPN; po drugi javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka OPN je občinski svet 27. oktobra 2020 
sprejel OPN, ki je stopil v veljavo 11. novembra 2020.

Leti 2020 in 2021 so zaznamovali hitro spreminjajoči se ukrepi za zamejevanje epidemije covida-19 in zaprtje dr-
žave oz. omejevanje izvajanja dejavnosti, med drugimi tudi gradbeništva, zato se je lokalna skupnost v tem obdobju 
usmerila v pripravo projektnih dokumentacij po Načrtu razvojnih programov (NRP). V tem obdobju je bila na področju 
ravnanja s stvarnim premoženjem občine glavnina aktivnosti usmerjena v razreševanje odprtih vprašanj med Repu-
bliko Slovenijo in Občino Ankaran oz. v postopke harmonizacije državnega prostorskega načrta z občinskim. Občina 
Ankaran je državi predlagala menjavo nepremičnin tako, da se na državo prenesejo občinska zemljišča na območju 
pristanišča, ki jih Luka Koper, d. d., že desetletja uporablja za svoje dejavnosti in da se omogoči posodobitev in širjenje 
pristanišča v ogradah dopustnega in na način, ki ne slabša kakovosti življenja občanov in ne povzroča degradacije 
naravnega okolja, na drugi strani pa se občini omogoča pridobitev strateških nepremičnin za izvajanje njenih zakon-
skih nalog, saj bi Občina Ankaran pridobila lastninsko pravico na zemljiščih, potrebnih za izgradnjo, urejanje in razvoj 
lokalne gospodarske infrastrukture (umestitev centralnih dejavnosti in izgradnja osnovne infrastrukture za potre-
be prebivalcev, krajevna pristanišča, ceste, vodovodno in kanalizacijsko omrežje) ter druge družbene infrastrukture 
(krajevno kopališče, športni park, izobraževalno-znanstvena dejavnost, krajinski park in objekti kulturne dediščine…). 
Občina bi po tem dogovoru odstopila državi lastninsko pravico na približno 174.000 m2 površine, od države pa pri-
dobila 162.000 m2. V letu 2021 je Občina Ankaran pristopila k začetnim aktivnostim za pripravo podrobnih občinskih 
prostorskih načrtov. V letu 2022 se je predvidena obsežna menjava zemljišč z državo začasno zaustavila, delno pa je 
bila realizirana. 

V obdobju 2018-2022 je Občina Ankaran izvedla nekaj večjih projektov na področju infrastrukture: uredila je dobrih 
800 m dolgo obalno pešpot, ki povezuje naselje s ŠRP Sv. Katarina; v ŠRP Sv. Katarina je uredila rekreacijsko in dru-
žabno območje ter spremljajoče objekte, ki jih je odkupila in tako postala lastnica vseh objektov na ŠRP Sv. Katarina; 
v središču naselja za trgovino je v zaključni fazi parkirišče z več parkirnimi mesti. Lokalna skupnost je odkupila tudi 
objekt, v katerem se bo uredila trgovina z blagom široke potrošnje, ki se nahaja v bližini ŠRP Sv. Katarina. Občina An-
karan je odkupila dragocena zemljišča pod Jadransko cesto za namene ureditve parkovnih površin in širitve centralnih 
- družbenih dejavnosti.

Po občini je bilo urejenih in označenih več parkirnih mest za invalide, obnovili so se določeni odseki cest, uredile so se 
zelene površine, gradili so se javni vodovodi, meteorna in fekalna kanalizacija, dodala se je javna razsvetljava in obno-
vila ter nadgradila se je infrastruktura na plažah. V sodelovanju z DRSI je Občina Ankaran uredila krožišče na priključ-
ku Jadranske in Železniške ceste, lokalna skupnost je odkupila in prenovila prostore za Turistično informacijski center 
in Medgeneracijsko središče, zagotovila prostore za potrebe nove trgovine v Ankaranu, uredila večje otroško igrišče 
na Bevkovi 1 in za krepitev varnosti v lokalni skupnosti v sodelovanju s koprsko policijo odprla Policijsko pisarno An-
karan. Obenem je občina krepila medobčinsko sodelovanje in za določene projekte uspešno pridobila sofinanciranje 
iz evropskih sredstev (projekti Las Istre).
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Zaradi podražitev iz naslova vojne v Ukrajini, visokih cen energentov in stanja v gradbeništvu je prišlo do zamika izva-
janja določenih (večjih projektov), ki pa se bodo začeli izvajati še letos (2022), kot npr. pokopališče in nov podporni zid 
na Jadranski cesti nasproti spominskega parka. V teku je komunalno opremljanje soseske Dolge njive – projekt, ki so 
ga občani čakali vsaj 14 let, in izvajajo se gradbena dela na območju kanalizacije Kolombini in Barižoni. Občina je bila 
aktivna tudi na področju družbenih dejavnosti: v letu 2022 so se širile dejavnosti glasbene šole; po dveh »korona« 
letih se je v polnem obsegu vrnilo festivalsko dogajanje Poletje v Ankaranu; občina Ankaran je kot prva v Sloveniji 
uvedla univerzalno štipendijo po načelu temeljnega dohodka za vse ankaranske dijake in študente, ki si jo štipendisti 
ob širokem naboru meril oblikujejo sami z lastnim trudom. Med merili je tudi družbena angažiranost, ki dviguje višino 
štipendije. Zaključena je prva faza prenove Medgeneracijskega središča, v kateri se je že vzpostavil Center dnevnih 
aktivnosti za starejše. Ankaran je bogatejši tudi za manjši večnamenski družabni prostor.

1.4.2 DELITEV SKUPNEGA PREMOŽENJA – DELITVENA BILANCA

Po zakonu je vse premoženje nekdanje skupne MOK, ki je obstajalo ob ustanovitvi Občine Ankaran, skupno premože-
nje obeh občin – MOK in Občine Ankaran. Občini se po zakonu lahko sporazumeta o načinu delitve tega premoženja, 
če pa se o tem ne sporazumeta, način delitve določa zakon.

V letu 2015 je Občinski svet Občine Ankaran v zakonskem roku sprejel smernice za delitev skupnega nerazdeljenega 
premoženja, vendar Občinski svet MOK teh smernic ni sprejel. Poleg tega so bila vse leto v ospredju pogajanja v zvezi 
z izpolnitvijo pogojev za prehod na samostojno financiranje, zaradi česar sporazum o dokončni delitvi skupnega pre-
moženja v letu 2015 ni bil sklenjen. Kljub temu sta si občini prizadevali za sporazumno delitev in v letu 2015 sklenili 
sporazum o razdelitvi dela premoženja – vrednostnih papirjev. 

Občini sta po večmesečnih pogajanjih sklenili prvi sporazum, s katerim sta razdelili del skupnega premoženja, in sicer 
nepremičnine. Občinski svet Občine Ankaran je 31. maja 2016 potrdil Sporazum o delni delitvi skupnega nepremič-
nega premoženja MOK in Občine Ankaran, s katerim so nepremičnine v katastrskih občinah Oltra, Jernej, Hribi in 
Ankaran, ki so bile v preteklosti v zemljiškoknjižni lasti MOK, prešle v izključno last Občine Ankaran. V istem letu sta 
Občina Ankaran in MOK sklenili še Sporazum o delni delitvi skupnega premoženja ter delni delitvi ustanoviteljskih 
pravic in obveznosti v skupnih javnih zavodih na področju predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja. S tem 
je podružnična šola Ankaran postala samostojni zavod z edinim ustanoviteljem Občino Ankaran, z vrtcem Ankaran 
kot enoto zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran.

V letu 2018 sta Občina Ankaran in MOK sklenili drugi sporazum, s katerim sta razdelili še glavnino preostalega pre-
moženja (določene nepremičnine na območju ankaranske bonifike ter obalnega pasu), in sicer tako, da so nepremič-
nine, ki ležijo na območju Občine Ankaran, v celoti prešle v last Občine Ankaran.

V obdobju 2019 - 2022 so se nadaljevale aktivnosti za zaključek postopka delitvene bilance med Občino Ankaran 
in Mestno občino Koper. S tretjim sporazumom o delni delitvi nepremičnega premoženja med občinama so bile raz-
deljene tudi posamične nepremičnine, kjer poteka sodni spor z državo, in še nekaj drugih zemljišč. Gre za parcele na 
območju pristanišča in v osrednjem delu Ankarana. K bolj urejenemu stanju med občinama je prispeval tudi sklenjeni 
Sporazum o plodovih (najemninah) skupne gospodarske javne infrastrukture.

Občini sta začeli urejati kompleksna vprašanja glede ustanoviteljskih pravic in lastniških deležev v skupnih javnih 
zavodih. Med občinama ostaja še nerazdeljeno skupno premoženje na posamični gospodarski javni infrastrukturi in 
ustanoviteljske pravice v posameznih javnih zavodih, podjetjih, skladih in agencijah.

1.4.3 ZAŠČITA INTERESA OBČINE ANKARAN IN NJENIH OBČANOV V POSTOPKU NAČRTOVA-
NJA IN ŠIRJENJA PRISTANIŠČA ZA MEDNARODNI PROMET

V letu 2020 je Občina Ankaran naredila velik napredek pri uveljavljanju svojih interesov v odnosu do države. S pod-
pisom petih nepremičninskih poslov so bili preprečeni postopki razlastitve in država je dobila možnost širjenja pri-
stanišča na kasetah 6a in 7a. Z istimi dogovori je država dobila tudi osnovo za pridobivanje nepremičnin za ureditev 
zunanjega kamionskega terminala, ki bo z neposredno povezavo na avtocesto razbremenil lokalno Železniško cesto 
in pomembno izboljšal prometno povezavo Ankarana in Kopra. Občina Ankaran je brezplačno prenesla lastništvo 
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Prepoznavni svetilnik ob Debelem rtiču. Foto: Jaka Ivančič

črpališča depresijskih voda na ankaranski bonifiki na državo, s katerim bo slednja lahko zagotovila pogoje za za-
gotavljanje poplavne varnosti, lokalna skupnost pa se je razbremenila stroškov obratovanja, vzdrževanja in ostalih 
obveznosti iz naslova črpališča. V letu 2021 je bil z državo podpisan prvi operativni dogovor v zvezi z nepremičnin-
skimi posli – tristranski sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij pri projektu ureditve ankaranskega obrobnega 
kanala (AOK) in Železniške ceste. Sporazum o sofinanciranju omogoča, da se poleg krožišča na Jadranski cesti izvede 
rekonstrukcijo Železniške ceste, most čez Železniško cesto, ureditev kolesarskih poti in urejanje državne Jadranske 
ceste. Ob tem bo izvedena ureditev ankaranskega obrobnega kanala (AOK), predvidenega v DPN za pristanišče, kar 
bo hkrati izboljšalo poplavno varnost območja. Strošek prenove AOK in prenove Železniške ceste v povezavi z zagota-
vljanjem poplavne varnosti bo financirala Luka Koper, d. d., Občina Ankaran pa bo financirala manjši severni del ceste 
do novega priključka na Jadransko cesto.
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proračunskega obdobja (NRP) in (NIP) 45.03 Odsek za računovodstvo 46.03 Odsek za lokalno samoupravo 47.02 Odsek za izvajanje storitev za potrebe delovanja in obratovanja
44.03 Odsek za izvedbeni inženiring - PP 46.04 Odsek za medobčinsko in regionalno povezovanje, evropske javnih, športnih in kulturnih objektov, javnih kopališč in javnih
44.04 Odsek za ODD: strateško programiranje vsebin in načrtovanje zadeve in čezmejno sodelovanje prireditev

upravljanja kulturnih virov 47.03 Odsek za izvajanje storitev s področja gospodarskih javnih služb,
44.05 komunalnih dejavnosti, prometa ter vzdrževanja in urejanja

skupnostnega premoženja
44.06 Odsek za OOP: strateško programiraje vsebin in načrtovanje 47.04 Odsek za vzpostavitev, urejanje in vzdrževanje enotne parkovne

upravljanja naravnih virov ureditve ter območji z naravovarstvenim statusom
44.07 Odsek za OOP: strateško programiranje vsebin in načrtovanje

upravljanja prostorskih virov
44.08 Odsek za dolgoročno razvojno načrtovanje
44.09 Odsek za sistem kakovosti, organizacijo poslovnih procesov in

management informacijskih sistemov

40.00: OU OBČINSKA UPRAVA

50.01 60.01 70.01
50.02 Odsek za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, reševanje 60.02 Posebna občinska volilna komisija

in zaščito
50.03 Občinsko redarstvo
50.04 Občinski inšpektorat

ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
OFR:   45.00

20.00: SVT

20.00: SVT

20.00: SVT

NO: 30.00

Nadzorni odbor

ODD:   41.00
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

NADZORNI ODBOR

SEKRETARIAT

Komisija za vloge in pritožbe

SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN
ITA: 70:00
70.00: SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN

Občinska volilna komisija

zdravstvenega in socialnega varstva
Odsek za izvajanje storitev s področja vzgoje in izobraževanja terOdsek za pravne zadeve

Odsek za upravljanje z naravnimi viri

Samoupravna skupnost italijanske narodnosti AnkaranOdsek za varnost, red in mir

Odsek za proračunOdsek za pobude

Odsek za upravljanje z ekonomskimi viriOdsek za upravljanje s kulturnimi viriSekretariat

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

60.00: OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

ORI:   44.00
ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

OPS:   46.00
ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN LOKALNO SAMOUPRAVO

Župan
Podžupan I.
Podžupan II.
Kolegij župana

20.00: SVT

30.00 NO

Občinski svet

Protokol
Odnosi z javnostmi

Odbor za družbene dejavnosti

Komisija za mandatna vprašanja, volitve ter imenovanja

Odbor za finance in računovodstvo

Odbor za okolje in prostor Odbor za razvoj in investicije

Odbor za pravne zadeve in lokalno samoupravo

SVT:   20.00

Varnostni sosvet

10.00: KAB
KAB:    10.00
KABINET ŽUPANA

OJV:   50.00
ODDELEK ZA JAVNO VARNOST IN ZAŠČITO

Stalna delovna telesa občinskega sveta - Komisije

OBČINSKA UPRAVA
Direktor

SEK:   40.00

OVK:   60.00

Odsek za zdravje in zdravstveno varstvo

Odsek za OGD: strateško programiranje vsebin in načrtovanje
upravljanja ekonomskih virov

Komisija za priznanja in nagrade Komisija za vprašanja italijanske narodne skupnosti

Odbor za gospodarske dejavnosti

ROT:   47.00
REŽIJSKI OBRAT

OGD:   42.00
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

OOP:   43.00
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR 

 

2 POROČILO O DELU ORGANOV OBČINE IN OBČINSKE 
UPRAVE OBČINE ANKARAN V OBDOBJU 2018–2022 

Občino Ankaran sestavljajo občinski organi – Župan (Kabinet župana), Občinski svet in Nadzorni odbor. Občinska uprava 
je podporna struktura občinskim organom in opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge, ki jih po zako-
nodaji izvaja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev na področjih, določenih z odlokom Občine Ankaran. Občinsko 
upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor občinske uprave.

Občinska uprava Občine Ankaran je organizirana v naslednje organizacijske enote: Sekretariat, Oddelek za družbene 
dejavnosti, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Oddelek za okolje in prostor, Oddelek za razvoj in investicije, Oddelek za 
finance in računovodstvo, Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo, Režijski obrat, Oddelek za javno varnost in 
zaščito ter Občinska volilna komisija in Posebna občinska volilna komisija. 

Pripadniki italijanske narodne skupnosti, živeči v Občini Ankaran, so po zakonu ustanovili Samoupravno skupnost ita-
lijanske narodnosti Ankaran (SSIN), ki kot samostojna pravna oseba neodvisno izvaja naloge iz pristojnosti avtohtone 
narodne skupnosti, sredstva za njeno delovanje pa v pretežni meri zagotavlja Občina Ankaran.
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Župan Gregor Strmčnik vodi Občino Ankaran že dva man-
data. Foto: Jakob Bužan

2.1 ŽUPAN

Župan kot izvršilni in predstavniški organ občine predstavlja in zastopa občino, izvršuje odločitve občinskega sveta 
in proračun občine ter usmerja in nadzira delovanje občinske uprave. Župan je imel v obdobju 2018-2022 vodilno 
vlogo pri doseganju zastavljenih ciljev občine in pri njenem delu. Pri tem je skrbel za dosledno udejanjanje dolgoroč-
nega razvojnega in prostorskega načrta občine. Izmed vrst svetnikov je za pomoč pri izvajanju nalog imenoval dve 
podžupanji; ena je funkcijo opravljala poklicno, druga podžupanja iz vrst pripadnikov italijanske narodne skupnosti pa 
nepoklicno.

Župan je neposredno ali prek kabineta župana vodil vsa opravila, vezana na delo župana – neposredno usmerjanje dela 
občinske uprave, sodelovanje z občinskim svetom, aktivna usklajevanja in pogajanja na najvišjih ravneh glede najpo-
membnejših vsebin za Občino (sodelovanje z ostalimi občinami, Republiko Slovenijo, drugimi pravnimi subjekti in ostali 
deležniki) ter predstavljanje Občine Ankaran v javnosti. Aktivno je bil vpet v redne in intenzivne pogajalske procese. 
Vodil in koordiniral je aktivnosti, povezane z razpolaganjem in ravnanjem s stvarnim premoženjem oz. harmonizacijo 
prostorskega načrtovanja, kar predvsem velja za program zamenjave občinskih nepremičnin z nepremičninami v lasti 
Republike Slovenije oziroma različnih ministrstev in za pridobivanje zemljišč, ki jih Občina Ankaran potrebuje za izva-
janje izvirnih nalog, razvojnih in investicijskih projektov. Prek kabineta župana so bile vodene vse aktivnosti v odnosih 
z državo, izmed katerih sta najpomembnejši področji Državni prostorski načrt za celovito prostorsko ureditev prista-
nišča za mednarodni promet v Kopru (v nadaljevanju DPN za pristanišče Koper) in nepremičninski posli, s katerimi se 
DPN za pristanišče Koper usklajuje z Občinskim prostorskim načrtom (v nadaljevanju OPN Občine Ankaran) – gre za 
usklajevanje pristojnosti države in občine glede prostorskega načrtovanja. Župan glede na področje zadev v aktivnosti 
in delovne skupine vključuje direktorja občinske uprave in vodje pristojnih oddelkov obravnavanih zadev. Ob tem je žu-
pan aktivno nadaljeval pogovore in pogajanja glede razreševanja nerazrešenih vsebin delitvene bilance nepremičnega 
premoženja med Občino Ankaran in nekdanjo skupno Mestno občino Koper. Ker bo imela delitvena bilanca velik učinek 
tudi na Mestno občino Koper (predvsem finančni), so pogajanja izjemno zahtevna in dolgotrajna. 

V letu 2019 je bil zaključen projekt Vzpostavitve občinske uprave Občine Ankaran. Občinska uprava je vzpostavila vse 
procese občinske uprave skladno s svojimi pristojnostmi iz naslova Zakona o lokalni samoupravi. Sočasno z vzpo-
stavitvijo občinske uprave je bil zaključen tudi projekt prenove celostne grafične podobe (CGP) občine, v katerem je 
župan prav tako sodeloval. Občina je tako poleg občinskih simbolov (grb, zastava) oblikovala tudi vizualno podobo za 
potrebe različnih oblik pojavnosti (tiskovine, dopisi, splet itd.). 

V maju 2019 je župan Občine Ankaran s tremi župani slovenske Istre 
sklenil Dogovor o medsebojnem sodelovanju in partnerstvu župa-
nov občin slovenske Istre, s katerim je bil potrjen dogovor o med-
sebojnem sodelovanju, partnerstvu in zavezništvu občin slovenske 
Istre ter tudi formalno ustanovljena Koordinacija županov sloven-
ske Istre s skrajšanim nazivom P.I.K.A. (Piran-Izola-Koper-Ankaran). 
V sklopu medobčinskih koordinacij se rešujejo skupna odprta vpra-
šanja v dobrobit vseh štirih občin in njenih prebivalcev, zasledujejo 
se skupni cilji vseh štirih občin in njenih prebivalcev znotraj istrske-
ga prostora kot tudi v odnosu do različnih institucij, ministrstev in 
vlade, predvsem pa se s konstruktivnim in enakopravnim sodelo-
vanjem rešujejo skupne težave ter sprejemajo skupna stališča in 
sklepi. Medobčinske koordinacije P.I.K.A. so v obdobju 2019-2022 
potekale enkrat mesečno, po potrebi tudi pogosteje (npr. v času epi-
demije koronavirusne bolezni, v času problematike z oskrbo Istre s 
pitno vodo). Skupno reševanje problematik istrskega prostora se je 
izkazalo za uspešno, saj se župani o skupnih problematikah dogo-
vorijo, izmenjajo stališča in sprejmejo skupno rešitev, ki omogoča 
lažjo in jasnejšo izvedbo različnih vsebin in projektov, z upošteva-
njem vseh štirih občin. Eden pomembnejših projektov, nastalih v 
okviru sodelovanja medobčinske koordinacije P.I.K.A., je bila vzpo-
stavitev Medobčinske uprave Istra (MU Istra), ki je zaživela v letu 
2021, pobuda za njeno ustanovitev pa je bila sprejeta na prvi me-
dobčinski koordinaciji. 
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Podžupanja Barbara Švagelj, ki obenem vodi tudi Krajinski park Debeli rtič in podžupanja mag. Martina Angelini, predstavnica italijanske narodne 
skupnosti. Foto: Občina Ankaran/Jakob Bužan

V urejanju odnosov Občine Ankaran z državo je bil dosežen pomemben mejnik v novembru 2020. Podpisani doku-
menti omogočajo začetek rekonstrukcije Železniške ceste in izgradnjo mostu preko ankaranskega obrobnega kanala 
ter začetek urejanja državne Jadranske ceste in izgradnje krožišča na priključku Železniške ceste na Jadransko cesto. 
Predstavljajo možnost urejanja dveh občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) – za območje Športnorekre-
acijskega parka Sv. Katarina (ŠRP Sv. Katarina) in za območje Športnorekreacijskega centra Ankaran (ŠRC Ankaran), 
za izgradnjo novega krajevnega pristanišča ter omogočajo pristop k umestitvi ostale infrastrukture na območje med 
vojašnico Slovenski pomorščaki in Železniško cesto. Oktobra 2021 je bil podpisan prvi operativni dogovor iz tega na-
slova, v letu 2022 pa je bilo zgrajeno krožišče na priključku Jadranske in Železniške ceste. Na področju harmonizacije 
prostorskega načrtovanja oz. zamenjave občinskih nepremičnin z nepremičninami v lasti Republike Slovenije prav 
tako potekajo aktivnosti za menjavo  zemljišč med občino in državo, ki bi občini omogočila širitev družbenih dejavno-
sti naselja pod Jadransko cesto. 

Zaradi neusklajenosti, pomanjkanja poenotenih navodil in očitne pomanjkljive komunikacije med upravljavci nepre-
mičnin v lasti Republike Slovenije na območju Občine Ankaran je prišlo v letih 2021 in 2022 do več nepotrebnih zaple-
tov in do delnega zastoja pri načrtovanih menjalnih poslih z državo. Posledično je zaradi okrnjene izvedbe programa 
menjav nepremičnega premoženja med Občino Ankaran in Republiko Slovenijo, nato tudi zaradi menjave Vlade Re-
publike Slovenije, prišlo do časovnega zamika pri udejanjanju Načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem 
Občine Ankaran.

Marca 2020 je bila razglašena epidemija koronavirusne bolezni. Župan je še pred razglasitvijo epidemije v Sloveniji 
sklical Krizni štab Občine Ankaran za soočanje z epidemijo covida-19 (KŠ covid-19), ki ga je aktivno vodil ves čas 
trajanja epidemije. Redno in z vso skrbnostjo je spremljal situacijo in razvoj dogodkov, na podlagi katerih je kot vodja 
štaba določal smernice in odrejal aktivnosti v občini. Tudi po razglasitvi konca epidemije je Krizni štab Občine Ankaran 
ostal v pripravljenosti, saj je koronavirusna bolezen še vedno prisotna in se pojavlja v valovih. Hitra odzivnost Krizne-
ga štaba pod vodstvom župana se je, predvsem v prvem valu epidemije, izkazala za izjemno uspešno, saj so bile v ne-
gotovih razmerah občanom zagotovljene vse potrebne informacije, ranljivim skupinam pa tudi pomoč, tako socialna 
kot osebna oz. organizirana pomoč na domu. Občina je usmerila vse napore v to, da je občanom ves čas zagotavljala 
informacije, omogočala izvajanje testiranj in kasneje tudi cepljenj v Ankaranu. 

Vzporedno z rednimi delovnimi nalogami je župan aktivno sodeloval pri pripravi gradiv za seje občinskega sveta, ki 
se jih je redno udeleževal. Na sejah občinskega sveta je svetnikom redno predstavljal tekoče pomembnejše vsebine, 
podajal vse informacije in utemeljitve za predlagane odločitve ter bil svetnikom vedno na razpolago za dodatna poja-
snila. Velik del svojega časa je posvečal srečanjem in pogovorom z različnimi deležniki z različnih področij delovanja in 
vseh ravni – lokalne, regionalne, državne in mednarodne. Kot predstavnik občine se je redno udeleževal številnih sre-
čanj, predstavitev, sestankov in protokolarnih dogodkov v lokalnem in širšem slovenskem prostoru. Pri tem je redno 
predstavljal začrtano smer razvoja Občine Ankaran, dosežene uspehe in pomembnejše vsebine (npr. predstavitev 
dolgoročne smeri razvoja Občine Ankaran, predstavitev postopkov prostorskega načrtovanja in kasneje predstavitev 
sprejetega OPN, zavzemanje za trajnost in varovanje narave ter življenjskega prostora, posluh do prebivalcev lokalne 
skupnosti itd.) 

2.1.1 PODŽUPANJI
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V obdobju 2018-2022 je imela Občina Ankaran dve podžupanji: poklicno podžupanjo Barbaro Švagelj in nepoklic-
no podžupanjo mag. Martino Angelini, ki je bila obenem predstavnica italijanske narodne skupnosti. Podžupanji sta 
prevzeli precejšen del protokolarnih nalog in sta se redno odzivali na vabila tako lokalnih deležnikov kot tudi širše 
javnosti ter se pojavljali tudi v medijih.

Podžupanja Barbara Švagelj je v županovi odsotnosti nadomeščala župana in je bila pooblaščena za zastopanje Ob-
čine Ankaran v Svetu južnoprimorske regije in v Razvojnem svetu južnoprimorske regije. 

V štiriletnem obdobju je vodila tudi Krajinski park Debeli rtič na področju varovanja naravnih vrednot, vzpostavitve 
naravovarstvenega nadzora in krepitve prepoznavnosti parka ter priprave prve različice Načrta upravljanja parka za 
petletno obdobje. Kot vodja Krajinskega parka Debeli rtič je sodelovala v svetu Skupnosti naravnih parkov Slovenije 
in v ožji delovni skupini za pametno in odporno kmetijstvo v okviru priprave izhodišč za skupno kmetijsko politiko EU 
2021-2027 na MKGP. Je članica Slovenskega sveta za Jadransko morje, v okviru katerega se oblikujejo stališča štirih 
istrskih občin do politik, povezanih s prostorsko ureditvijo obalnega območja RS – Pomorski prostorski načrt, in druge 
s tem povezane tematike. Imenovana je bila v Nacionalni odbor Medvladne oceanografske komisije kot predstavnica 
lokalne skupnosti z namenom sooblikovanja dolgoročnih razvojnih izhodišč za upravljanje z morskimi območji, so-
delovala pa je tudi pri aktivnostih projekta Unesca »Desetletje oceanov«. V okviru skupne kandidature štirih istrskih 
občin za Evropsko prestolnico kulture »Piran-Pirano 4  Istria« je vodila aktivnosti občine Ankaran. Na področju kul-
ture je vodila postopek priprave in oblikovanja skupne kulturne strategije Istre Kultura.Pika in aktivno sodelovala pri 
skupnih istrskih kulturnih dogodkih (Forma viva, Tartini festival).

Aktivna je bila tudi v skupini, ki je sprejemala ukrepe za varčevanje z vodo ob nevarnosti onesnaženja vodnega vira 
reke Rižane po nesreči v juniju 2019. Ob tem je vsakodnevno aktivno sodelovala pri delu oddelka za družbene de-
javnosti občinske uprave s poudarkom na implementaciji sprememb skupnega odloka o nagradi Alojza Kocjančiča, ki 
jo podeljujejo štiri istrske občine, in pri izvajanju aktivnosti občinskega programa Skrb za starejše. Enkrat tedensko 
je imela uradne ure, na katerih je sprejemala občane in druge zainteresirane. Sodelovala je s Kabinetom župana na 
področju odnosov z javnostmi s podajanjem izjav, informacij in komentarjev za medije ter s sodelovanjem pri nasta-
janju vsebin občinskega glasila Amfora v okviru uredniškega odbora. Aktivno je sodelovala pri aktivnostih za zajezitev 
epidemije covida-19, tako pri organizaciji ustreznega servisa in pomoči za šibkejše občane kot tudi pri pripravi vsebin 
izrednega glasila »Varujmo zdravje«. Sodelovala je v skupini, ki je sprejemala ukrepe za varčno rabo vode ob dol-
gotrajni suši v letu 2022. Vodila je tudi aktivnosti, vezane na nastanitev Ukrajinskih vojnih beguncev.

Podžupanja Martina Angelini je kot predstavnica italijanske narodne skupnosti vseskozi zastopala interese italijan-
ske narodne skupnosti in se udeleževala njihovih uradnih in občinskih dogodkov. Prav tako je nadomeščala župana 
in skupaj z njim predstavljala Občino Ankaran na določenih protokolarnih dogodkih (npr. obdaritev novorojenčkov, 
sprejem kolesarjev iz Gorij, sprejem nekdanje visoke predstavnice UNCHR Michelle Voyer, nagovor tekmovalcev na 
Istrskem maratonu, nagovori na zborovanju občanov itd.) in se udeleževala številnih lokalnih dogodkov.

2.1.2 VARNOSTNI SOSVET

Varnostni sosvet je organ Kabineta župana v sestavi: župan, direktor občinske uprave, načelnik in pomočnik načel-
nika Policijske postaje Koper, Vodja oddelka za javno varnost in zaščito Občine Ankaran, vodja Medobčinske uprave 
Istra (v nadaljevanju MUI) in tudi drugi, odvisno od tematike (člani civilne zaščite, naravovarstveni nadzorniki, zunanja 
varnostna služba).

Osnovni nameni in cilji tega organa so:
• preprečevanje in reševanje varnostnih težav, 
• vplivanje na varnostno zavest prebivalcev z osveščanjem in informiranjem javnosti o vlogi posameznika v 

splošni in osebni varnosti ter vlogi policije, 
• partnersko sodelovanje pri zagotavljanju varnosti med policijo, organi lokalne skupnosti, gospodarstvom, 

zdravstvom, podjetniki, izobraževalnimi zavodi, socialnimi službami, občani in drugimi formalnimi in nefor-
malnimi organizacijami, 

• medsebojna obveščenost partnerjev o varnostnih razmerah, 
• odpravljanje vzrokov za nastanek odklonskih pojavov, 
• povečanje učinkovitosti dela policije na področjih in območjih, ki so po mnenju javnosti najbolj izstopajoča, 
•	 zmanjševanje števila varnostnih težav v lokalni skupnosti in povečanje občutka varnosti. 
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Koordinacija Varnostnega sosveta, 3. maj 2022. Foto: Občina Ankaran

V obdobju 2018–2022 so potekale redne koordinacije varnostnega sosveta v zvezi s pripravami pred turistično sezo-
no in z začetkom šolskega leta, ko se na šolske poti znova vrnejo otroci. V tem obdobju je obravnaval teme, povezane 
z naraščanjem prometa in urejanjem mirujočega prometa, predvsem v poletni sezoni, z nedovoljenim prenočeva-
njem, tatvinami in krajami, vandalizmom, uporabo prepovedanih substanc in urejanjem varnih poti v šolo in vrtec za 
osnovnošolce in vrtčevske otroke.

Po izbruhu vojne v Ukrajini in s prihodom prvih ukrajinskih vojnih beguncev na Debeli rtič je Varnostni sosvet obrav-
naval tudi varnostna vprašanja, vezana na delovanje begunskega centra, predvsem z vidika informiranja Ukrajincev 
o varnostnih tveganjih.

Stopnja kriminala je po besedah vodje policijskega okoliša za Ankaran Adisa Mahića v primerjavi z drugimi istrskimi 
občinami nizka in se nekoliko poviša le v poletni sezoni, ko se število prebivalcev v občini močno poveča.
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Anita Cek je po diplomi na Prometni fakulteti v letih 2002–2006 nabirala izkušnje na po-
dročju mednarodne trgovine. Pridobljena znanja v mednarodnem okolju je nadgradila na 
magistrskem programu Mednarodne ekonomije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je 
leta 2008 pridobila znanstveni naziv magistra ekonomije.

Od leta 2006 do 2019 je bila zaposlena v Intereuropi, d. d., na področju odnosov z javnostmi, 
ob tem je tri leta delovala tudi na področju poslovnih procesov. Leta 2019 se je zaposlila 
na Občini Ankaran, kjer skrbi za odnose z različnimi javnostmi in komunikacije občine. Je 
glavna urednica občinskega glasila Amfora in občinskih spletnih strani, sodeluje pri številnih 
projektih občine.  

Oddelek vodi od leta 2020. 

2.1.3 KABINET ŽUPANA

Mag. Anita Cek, Vodja Kabineta 
župana, Foto: Jakob Bužan

Kabinet župana skrbi za odnose z javnostmi in protokol ter nudi podporo županu pri izvajanju njegovih aktivnosti. 
Tesno sodeluje z vsemi oddelki občinske uprave in skrbi, da se z delom občinske uprave, novostmi in projekti ter načrti 
občine redno in transparentno seznanja občane in vse ostale deležnike širšega okolja ter pristojne državne organe. 
V okviru odnosov z javnostmi redno pripravlja sporočila za javnost in obvestila, podaja odgovore medijem, skrbi za 
spletne strani in vse ostale komunikacijske kanale. Redno pripravlja in izdaja občinsko glasilo Amfora, prek katerega 
občane podrobneje seznanja z aktualnimi vsebinami iz občine. V okviru protokola organizira različne dogodke ob obe-
ležbah državnih in ostalih praznikov ter pomembnejše protokolarne sprejeme. Sodeluje pri projektih občinske uprave 
in pripravlja potrebna gradiva v okviru kabineta župana. 

Grafični prikaz 1: Pregled porabljenih proračunskih sredstev za Kabinet župana v obdobju 2018-2022.

V obdobju 2018-2022 je bilo za izvedena opravila 
Kabineta župana porabljenih okoli 1,32 mio EUR 
oz. 3 % proračunskih sredstev. 

 

Kabinet Proračunska sredstva za obdobje 2018 -2022 Občinska uprava - skupno SM Ostali

Sekretariat Proračunska sredstva za obdobje 2018 -2022

Oddelek za družbene dejavnosti

Proračunska sredstva za obdobje 2018 -2022

Oddelek za gospodarske dejavnosti

Proračunska sredstva za obdobje 2018 -2022

Oddelek za okolje in prostor

Proračunska sredstva za obdobje 2018 -2022

Oddelek za razvoj in investicije

Proračunska sredstva za obdobje 2018 -2022
Oddelek za finance in računovodstvo

Proračunska sredstva za obdobje 2018 -2022

Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo

Proračunska sredstva za obdobje 2018 -2022

Režijski obrat

Proračunska sredstva za obdobje 2018 -2022 v milijonih evrov

2018-2022 
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2.1.4 PROTOKOL

Kabinet župana med drugim opravlja protokolarne naloge za župana, podžupanji in člane občinskega sveta. Gre za 
organizacijsko-protokolarna dela ob obiskih iz drugih slovenskih občin, državnih organov, tujih držav, organizacije 
občinskih prireditev in proslav ob državnih praznikih, sprejemih, obeležjih, praznovanjih itd. Poleg organizacije proto-
kolarnih dogodkov protokol koordinira obiske in udeležbe župana in podžupanj na proslavah, prireditvah in dogodkih 
drugih lokalnih skupnosti ter domačih in tujih pravnih oseb. Skrbi tudi za pripravo protokolarnih daril in reprezen-
tance, izobešanje zastav ob državnih in občinskem prazniku, po potrebi organizira tudi tolmačenje. Pri organizaciji 
dogodkov tvorno sodeluje z javnim zavodom Osnovna šola in vrtec Ankaran, Zvezo športnih društev Klif Ankaran ter 
z lokalnimi društvi, s čimer utrjuje povezanost lokalne skupnosti in krepi medsebojno pripadnost. 

Protokol je v obdobju 2018-2022 organiziral ali sodeloval pri organizaciji več kot 30 dogodkov; med pomembnejšimi so bili:
• organizacija vsakoletnih proslav ob Prešernovem dnevu (v času epidemije covida-19 v letu 2021 je bila prip-

ravljena zgolj virtualna proslava);
• organizacija obeležbe mednarodnega dneva žena (2019, 2020, 2022; v času epidemije covida-19 v letu 

2021 prireditve ni bilo);
• podpora pri organizaciji prireditve ob dnevu upora proti okupatorju;
• organizacija vsakoletnih proslav ob Dnevu državnosti in občinskem prazniku (2020 je zaradi epidemije covi-

da-19 ni bilo, 2021 pa je potekala virtualno);
• soorganizacija skupne proslave štirih istrskih občin ob junijskem državnem prazniku (2021, 2022),
• organizacija proslave ob državnem prazniku Vrnitev primorske k matični domovini, ki je v letu 2020 potekala 

v Ankaranu, in vsakoletna podpora obeležbi dneva Vrnitev Primorske k matični državi;
• organizacija vsakoletne komemoracije ob Dnevu spomina na mrtve;
• soorganizacija in podpora vsakoletni obeležbi bitke pri Kučibregu;
• organizacija podelitve Kocjančičevega priznanja z nagrado, ki ga bienalno podeljujejo vse štiri istrske občine 

in je bila v letu 2021 izvedena v Ankaranu. 

Nagovor župana Gregorja Strmčnika, ki sta ga spremljala prizadevni ankaranski učenec Rok Kužner in priznani glasbenik Drago Mislej Mef. Foto: 
Janez Volmajer



Poročilo o delu Občine Ankaran v obdobju 2018–202218

Podelitev Priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča za leto 2020, ki je v soorganizaciji štirih istrskih občin potekala v Ankaranu 23. 9. 2021. Na sliki 
podžupanja Barbara Švagelj, ki je na podelitvi spregovorila o pomenu podeljevanja Kocjančičeve nagrade. Foto: Dean Grgurica - Studio d'Or

Proslava "Skupaj, pred odprtim morjem" - obeležba Dneva vrnitve Primorske matični domovini, ki je v skupni organizaciji Občine Ankaran in Zdru-
ženja borcev Ankaran 12. 9. 2020 potekala v Ankaranu. Na sliki govorka Darinka Vovk, predsednica Združenja borcev Ankaran. Foto: Janez Volmajer.
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Priznanje z nagrado Alojza Kocjančiča za leto 2020 je bilo podeljeno posthumno Bertu Pribcu, priznanje je prevzela njegova družina. Foto: Dean 
Grgurica - Studio d'Or

Priznanje z nagrado Alojza Kocjančiča za leto 2020 je bilo podeljeno posthumno Bertu Pribcu, priznanje je prevzela njegova družina. Foto: Dean 
Grgurica - Studio d'Or
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2.1.5 ODNOSI Z JAVNOSTMI

Odnosi z javnostmi znotraj Kabineta župana skrbijo za stike z javnostmi in mediji, celostno grafično podobo, pripravo 
in izdajo občinskega glasila Amfora, urejanje občinske spletne strani (www.obcina-ankaran.si), objavo informacij na 
družabnih omrežjih in na oglasnih deskah ter za druge načine obveščanja in s tem povezane naloge. Ker je Ankaran 
dvojezično območje, Občina Ankaran zasleduje cilj dvojezične komunikacije, kar zagotavlja s prevajanjem vseh ura-
dnih komunikacij v italijanski jezik in tolmačenjem.

V sklopu odnosov z javnostmi je Kabinet župana učinkovito in redno obveščal občane, medije in druge zainteresirane 
ciljne javnosti o delu in novostih Občine Ankaran ter pripravljal odgovore na novinarska vprašanja. Poleg proaktiv-
nega delovanja do vseh zainteresiranih deležnikov je spremljal, analiziral in obveščal vodstvo o pojavljanju lokalne 
skupnosti v medijih ter predlagal dodatne vrste obveščanja javnosti. Ključen je stalen in reden pretok informacij med 
kabinetom župana, občinsko upravo in zunanjimi sodelavci ter partnerji z različnih območij. Kabinet je zagotavljal 
aktualne in kakovostne informacije iz delovanja občinskih služb Občine Ankaran občanom, medijem oz. novinarjem, 
drugim lokalnim upravam, državni upravi, nevladnim institucijam, društvom in ostalim ciljnim javnostim. Komunicira-
nje je potekalo osebno, pisno, telefonsko in po elektronski poti. V času uradnih ur so bili uslužbenci na voljo občanom 
in drugim zainteresiranim deležnikom za podajanje odgovorov na zastavljena vprašanja.

Od decembra 2018 do jeseni 2022 je bilo o pomembnejših temah, povezanih z Občino Ankaran, izdanih 51 sporočil za 
javnost, ki so bila razposlana domačim in zamejskim medijem, občanom, poslovnim partnerjem, društvom in drugim 
zainteresiranim deležnikom, prijavljenim na elektronske novice. Dodatno je bilo v okviru medobčinske koordinacije 
P. I. K. A. izdanih okoli 40 skupnih sporočil za javnost. Kabinet župana je javnost obveščal z rednimi in izrednimi šte-
vilkami občinskega glasila Amfora, ki izhaja vsak drugi mesec; v tem obdobju je izšlo 20 rednih številk in 2 izredni 
številki (OPN, nelegalne gradnje pod Jadransko cesto). Glasilo Amfora, ki je v istrskem prostoru edino v celoti dvoje-
zično, je bilo večkrat pohvaljeno s strani javnih organizacij in tudi posameznikov zaradi raznolike, pregledne, izvirne 
in poglobljene vsebine, ki povezuje najrazličnejše teme, dejavnosti in osebnosti, pomembne za lokalno skupnost. 
Dodatno je bilo v štiriletnem obdobju za podporo pri komuniciranju izdanih več letakov in brošur (kot npr. brošure 
Poletje v Ankaranu in December v Ankaranu, Odprtje policijske pisarne, Begunci v Ankaranu, letak za pribežnike v 
slovenskem in ukrajinskem jeziku), ki so jih občani in deležniki prejeli na dom oz. na sedež organizacije.

Zaradi veljavnih ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 je bila od pomladi 2020 do pomladi 2022 onemogočena 
organizacija večjih javnih srečanj, zato je bilo organiziranih manj dogodkov. Organizirani so bili 1 novinarska konferenca 
in 4 zborovanja občanov, na katerih so bili občani Ankarana seznanjeni s ključnimi projekti Ankarana. Kabinet župana 
je sodeloval tudi na novinarskih konferencah, ki so bile organizirane v sklopu sodelovanja v medobčinski koordinaciji 
P.I.K.A. in ob skupnih dogodkih v organizaciji poslovnih partnerjev (vzpostavitev medobčinske koordinacije P.I.K.A., pod-
pis pogodbe o skupni občinski upravi - MU Istra, usklajeni javni nastopi istrskih županov v času epidemije covida-19, 
problematika oskrbe s pitno vodo v slovenski Istri, zasaditev prve lopate v sklopu projekta Čisto za Koper in Ankaran v 
letu 2022, tiskovna konferenca Rižanskega vodovoda ob sprejetju ukrepov za bolj varčno rabo vode v letu 2022).

V obdobju 2018-2022 je bilo izpeljanih več obsežnejših nalog s področja odnosov z javnostmi:

• oblikovanje občinskih simbolov in razvoj celostne grafične podobe občine Anka-
ran, Krajinskega parka Debeli rtič in Ankaranskega polotoka;

• sprejem Odloka o glasilu Občine Ankaran – Amfora in imenovanje uredniškega odbora;
• prenova spletne strani Občine Ankaran;
• javna obravnava predstavitve idejnih osnutkov pokopališča Ankaran;
• dve javni obravnavi predstavitve občinskega prostorskega načrta;
• zborovanje občanov s predstavitvijo dela Občine Ankaran v letih 2020 in 2021,
      aktivnosti v letu 2022 ter prihodnjih načrtov;
• priprava na izdajo monografije »Ankaran« in publikacije »Pohodniški vodnik«;
• promocijski film Čez slani travnik.

V času epidemije covida-19 je odsek, z namenom pravočasnega in učinkovitega informiranja občanov o vseh relevantnih 
informacijah, izdal devet številk izrednega glasila »Varujmo zdravje« in 73 obvestil o aktivnostih v zvezi z obvladovanjem 
epidemije covida-19 (o izvajanju testiranja, cepljenja proti covidu-19 in sezonski gripi ter o drugih pomembnih informaci-
jah, vezanih na epidemiološko sliko).

Zaradi velikega interesa različnih deležnikov je Občina Ankaran izjemno medijsko izpostavljena. V obdobju 2018-
2022 se je Občina Ankaran redno pojavljala v lokalnih, državnih in zamejskih tiskanih in elektronskih medijih.

Grb Občine Ankaran
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Tabela 1: Evidenca komuniciranja z javnostmi:

Različne poizvedbe novinarjev in drugih deležnikov

Sporočila za javnost

Občinsko glasilo »Amfora« (redne in izredne številke)

Izredno glasilo Varujmo zdravje

Obvestila o koronavirusni bolezni

Izredno glasilo »Begunci v Ankaranu«, namenjeno vojnim 
beguncem iz Ukrajine

Letaki (vabila in obvestila občanom, poslana gospodinjstvom)

Vprašanja občanov

4120

51

22

9

73

1

31

189

Pregled komuniciranja z javnostmi v obdobju 2018-2022:

AMF   RA
Glasilo občine Ankaran / Gazzetta del comune di Ancarano

LETO / ANNO VIII. ŠT. XXXXIII (N° 0043) JUNIJ / GIUGNO 2022

Jadranska cesta 66, p. p. 24
Strada dell’Adriatico 66, c. p. 24
6280 ANKARAN – ANCARANO

11-14
Po skoraj dveh letih zborovanje 
občanov Ankarana
Dopo quasi due anni i cittadini di An-
carano si riuniscono in assemblea 

4-7
Občinske štipendije za vse dija-
ke in študente iz občine Ankaran
Borse di studio per tutti gli alunni e 
studenti del Comune di Ancarano

Iskrene čestitke ob občinskem in 
državnem prazniku!
Auguri per la Festa del Comune di 
Ancarano e la Festa della Statualità! 

AMF   RA
Glasilo občine Ankaran / Gazzetta del comune di Ancarano

LETO / ANNO VIII. ŠT. XXXXII (N° 0042) APRIL / APRILE 2022

Jadranska cesta 66, p. p. 24
Strada dell’Adriatico 66, c. p. 24
6280 ANKARAN – ANCARANO

11-12
Za občino po meri invalidov
Per un comune a misura dei disabili

4-5
Zaključuje se projekt "Čez slani 
travnik"
Il progetto "Attraversamento del 
prato salmastro" in dirittura di arrivo

AMF   RA
Glasilo občine Ankaran / Gazzetta del comune di Ancarano

LETO / ANNO VIII. ŠT. XXXXI (N° 0041) FEBRUAR / FEBBRAIO 2022

Jadranska cesta 66, p. p. 24
Strada dell’Adriatico 66, c. p. 24
6280 ANKARAN – ANCARANO

6-7
S prenovljenim mostovžem je 
slani travnik zasijal
Grazie al nuovo pontile, il prato sal-
mastre torna a nouva vita

4-5
Zaživelo bo Medgeneracijsko 
središče Ankaran
Apre il Centro intergenerazionale 
di Ancarano

AMF   RA
Glasilo občine Ankaran / Gazzetta del comune di Ancarano

LETO / ANNO VII. ŠT. XXXX (N° 0040) DECEMBER / DICEMBRE 2021

Jadranska cesta 66, p. p. 24
Strada dell’Adriatico 66, c. p. 24
6280 ANKARAN – ANCARANO

27-29
Drago Božac: 
Gre za veliko zmago razuma in 
dojemanja bodočnosti
Si tratta di una grande vittoria della 
ragione e della percezione del futuro

8-9
Obalna pešpot naselje Ankaran 
- ŠRP Sv. Katarina že dobiva 
podobo
Il sentiero costiero centro abitato 
Ancarano - PSR Santa Caterina 
sta finalmente prendendo forma

AMF   RA
Glasilo občine Ankaran / Gazzetta del comune di Ancarano

LETO / ANNO VII. ŠT. XXXIX (N° 0039) NOVEMBER / NOVEMBRE 2021

Jadranska cesta 66, p. p. 24
Strada dell’Adriatico 66, c. p. 24
6280 ANKARAN – ANCARANO

Posebna izdaja / Edizione straordinaria

6-25
Pritožba zoper sporno gradbeno 
dovoljenje
Ricorso contro il contestato 
permesso di costruire

AMF   RA
Glasilo občine Ankaran / Gazzetta del comune di Ancarano

LETO / ANNO VII. ŠT. XXXVIII (N° 0038) OKTOBER / OTTOBRE 2021

Jadranska cesta 66, p. p. 24
Strada dell’Adriatico 66, c. p. 24
6280 ANKARAN – ANCARANO

9-10
Gradbeno dovoljenje 
za pokopališče
Permesso edile per 
la costruzione del cimitero

4-5
OPN Občine Ankaran prejemnik 
Zlatega svinčnika za prostorsko 
načrtovanje za leto 2021
Conferito il riconoscimento 
»Matita d’Oro« per la pianificazio-
ne territoriale per il 2021 
al PRC del Comune di Ancarano

AMF   RA
Glasilo občine Ankaran / Gazzetta del comune di Ancarano

LETO / ANNO VII. ŠT. XXXVII (N° 0037) AVGUST / AGOSTO 2021

Jadranska cesta 66, p. p. 24
Strada dell’Adriatico 66, c. p. 24
6280 ANKARAN – ANCARANO

6-7
Nadaljevanje urejanja 
infrastrukture na plažah
Continuano i lavori di sistemazione 
dell’infrastruttura sulle spiagge 

4-5
Krožišče Železniške in 
Jadranske ceste namesto 
nevarnega križišča
Al posto del pericoloso incrocio 
una rotatoria tra Strada della 
Ferrovia e Strada dell’Adriatico

AMF   RA
Glasilo občine Ankaran / Gazzetta del comune di Ancarano

LETO / ANNO VII. ŠT. XXXVI (N° 0036) JUNIJ / GIUGNO 2021

Jadranska cesta 66, p. p. 24
Strada dell’Adriatico 66, c. p. 24
6280 ANKARAN – ANCARANO

14-15
Varno v poletje
La sicurezza durante l’estate 

12-13
Urejanje stičnega območja med 
naseljem in pristaniščem  
Sono in corso gli accordi per la 
sistemazione dell’area di confine 
tra l’insediamento e il porto

AMF   RA
Glasilo občine Ankaran / Gazzetta del comune di Ancarano

LETO / ANNO VII. ŠT. XXXV (N° 0035) APRIL / APRILE 2021

Jadranska cesta 66, p. p. 24
Strada dell’Adriatico 66, c. p. 24
6280 ANKARAN – ANCARANO

5-7
Odgovorno obiskovanje 
Krajinskega parka Debeli rtič
Visitare in modo responsabile il 
Parco naturale di Punta Grossa

4
Pokopališče v pričakovanju 
gradbenega dovoljenja 
In attesa del Permesso di 
costruire per il cimitero

AMF   RA
Glasilo občine Ankaran / Gazzetta del comune di Ancarano

LETO / ANNO VII. ŠT. XXXIV (N° 0034) MAREC / MARZO 2021

Jadranska cesta 66, p. p. 24
Strada dell’Adriatico 66, c. p. 24
6280 ANKARAN – ANCARANO

10-13
Podoba Ankarana v medijih
L’immagine di Ancarano 
nei media 

4-6
Aktivnosti civilne zaščite 
Občine Ankaran
Le attività della protezione civile 
del Comune di Ancarano

AMF   RA
Glasilo občine Ankaran / Gazzetta del comune di Ancarano

LETO / ANNO VI. ŠT. XXXIII (N° 0033) DECEMBER / DICEMBRE 2020

3-47
Predstavitev občinskega 
prostorskega načrta

Jadranska cesta 66, p. p. 24
Strada dell’Adriatico 66, c. p. 24
6280 ANKARAN – ANCARANO

CORONA VIRUS SARS-CoV-2

BOLEZEN COVID-19

Posebna izdaja

AMF   RA
Glasilo občine Ankaran / Gazzetta del comune di Ancarano

LETO / ANNO VI. ŠT. XXXII (N° 0032) OKTOBER / OTTOBRE 2020

15-16
Drugačno šolsko in 
vrtčevsko leto
Un'anno diverso per la 
scuola e l'asilo

4-6
Zeleni polotok. Modra odločitev.
Penisola verde. Decisione saggia.

Jadranska cesta 66, p. p. 24
Strada dell’Adriatico 66, c. p. 24
6280 ANKARAN – ANCARANO

40

CORONA VIRUS SARS-CoV-2

BOLEZEN COVID-19

AMF   RA
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LETO / ANNO VI. ŠT. XXXI (N° 0031) AVGUST / AGOSTO 2020

18-26
Drugačno poletje v Ankaranu
Un'estate diversa ad Ancarano

9-12
Prvi koraki dolgoročnega 
urejanja mirujočega prometa
I primi passi per la regolamenta-
zione del traffico stazionario

Jadranska cesta 66, p. p. 24
Strada dell’Adriatico 66, c. p. 24
6280 ANKARAN – ANCARANO AMF   RA
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LETO / ANNO VI. ŠT. XXX (N° 0030) FEBRUAR / FEBBRAIO 2020

6–9
Skrbno načrtovanje razvoja 
prostora 
Un'attenta pianificazione dello 
sviluppo urbanistico

22
Svoboda umetnosti
Libertà dell' arte

Jadranska cesta 66, p. p. 24
Strada dell’Adriatico 66, c. p. 24
6280 ANKARAN – ANCARANO
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Strada dell’Adriatico 66, c. p. 24
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LETO / ANNO V. ŠT. XXIX (N° 0029) DECEMBER / DICEMBRE 2019

28
Pot umetnika zahteva veliko 
odrekanja
Il percorso dell'artista richiede 
molti sacrifici 

6
Krajinski park - razvojna 
priložnost
Parco naturale - opportunità 
di sviluppo

OBČINSKA UPRAVA
PROJEKT VZPOSTAVITVE
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PROGETTO DI ATTUAZIONE
Tel.: +386 (0)5 66 53 000
OBČINA ANKARAN
COMUNE DI ANCARANO
Jadranska cesta 66, p. p. 24
Strada dell’Adriatico 66, c. p. 24
6280 ANKARAN – ANCARANOAMF   RA
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LETO / ANNO V. ŠT. XXVIII (N° 0028) OKTOBER / OTTOBRE 2019

10
Župnik Ivo Miklavc, zagovornik 
mladih, podpornik sprememb
Il parroco Ivo Miklavc, difensore 
dei giovani e sostenitore del 
cambiamento

8
Soglasno do prvonagrajene 
rešitve
Decisione unanime per la bozza 
classificata al primo posto

OBČINSKA UPRAVA
PROJEKT VZPOSTAVITVE
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PROGETTO DI ATTUAZIONE
Tel.: +386 (0)5 66 53 000
OBČINA ANKARAN
COMUNE DI ANCARANO
Jadranska cesta 66, p. p. 24
Strada dell’Adriatico 66, c. p. 24
6280 ANKARAN – ANCARANOAMF   RA
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LETO V. ŠT. XXVII (N° 0027) AVGUST / AGOSTO 2019

16
Gost išče butičnost
È richiesto il turismo di nicchia

4
Kraj je rasel skupaj z bolnišnico
La comunità è cresciuta insieme 
all'ospedale

Priloga: Vabilo na javno razgrnitev in javno obravnavo 
dopolnjenega osnutka OPN / Allegato: L'invito alla 
presentazione e al dibattito pubblico riguardante 
l'integrazione alla bozza del PRGC

OBČINSKA UPRAVA
PROJEKT VZPOSTAVITVE
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PROGETTO DI ATTUAZIONE
Tel.: +386 (0)5 66 53 000
OBČINA ANKARAN
COMUNE DI ANCARANO
Jadranska cesta 66, p. p. 24
Strada dell’Adriatico 66, c. p. 24
6280 ANKARAN – ANCARANOAMF   RA
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LETO V. ŠT. XXVI (N° 0026) JUNIJ / GIUGNO 2019

16
V službi občanov
Al servizio dei cittadini

4
Vzgoja za sedanjost in 
prihodnost 
Educazione per il presente 
e il futuro

OBČINSKA UPRAVA
PROJEKT VZPOSTAVITVE
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PROGETTO DI ATTUAZIONE
Tel.: +386 (0)5 66 53 000
OBČINA ANKARAN
COMUNE DI ANCARANO
Jadranska cesta 66, p. p. 24
Strada dell’Adriatico 66, c. p. 24
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LETO V. ŠT. XXV (N° 0025) APRIL / APRILE 2019

16
Prijaznejši uporabnikom 
Più accessibili agli utenti

10
Varujmo naravne danosti 
Ankaranskega polotoka 
Proteggiamo i doni naturali della 
penisola di Ancarano

4
Sodelovanje je naša želja in 
dolžnost 
La collaborazione rappresenta 
una scelta e un dovere

Pantone

CMYK

116 347 287
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COMUNE DI ANCARANO
Jadranska cesta 66, p. p. 24
Strada dell’Adriatico 66, c. p. 24
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LETO V. ŠT. XXIV (N° 0024) februar / febbraio 2019

4
Občina Ankaran z novimi simboli
I nuovi simboli del Comune di 
Ancarano 

OBČINSKA UPRAVA
PROJEKT VZPOSTAVITVE
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PROGETTO DI ATTUAZIONE
Tel.: +386 (0)5 66 53 000
OBČINA ANKARAN
COMUNE DI ANCARANO
Jadranska cesta 66, p. p. 24
Strada dell’Adriatico 66, c. p. 24
6280 ANKARAN – ANCARANOAMF   RA
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LETO IV. ŠT. XXIII (N° 0023) december / dicembre 2018

5
Med z Debelega rtiča še 
posebej aromatičen
Il miele di Punta Grossa e 
particolarmente aromatico

27
Z nami tudi v novo leto 
Insieme anche per l'anno nuovo

24
Praznično pletenje vezi
Intreccio di legami festivi

OBČINSKA UPRAVA
PROJEKT VZPOSTAVITVE
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PROGETTO DI ATTUAZIONE
Tel.: +386 (0)5 66 53 000
OBČINA ANKARAN
COMUNE DI ANCARANO
Jadranska cesta 66, p. p. 24
Strada dell’Adriatico 66, c. p. 24
6280 ANKARAN – ANCARANOAMF   RA
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LETO IV. ŠT. XXII (N° 0022) oktober / ottobre 2018

4
Zavezo podpisalo več kot 
1.000 podpornikov 
La dichiarazione di impegno sot- 
toscritta da più di 1.000 sostenitori

10
Občani izbrali idejne rešitve 
občinskih simbolov 
Scelte dai cittadini le soluzioni con-
cettuali per i simboli del Comune

6  
Za razvojne projekte v teku 
gre zasluga Ankarančanom in 
mojim sodelavcem
Per i progetti di sviluppo in 
corso sono meritevoli i cittadini
di Ancarano e i miei colleghi

19
Ankarančan med 500 
najboljšimi na svetu 
Tra i primi 500 al mondo

OBČINSKA UPRAVA
PROJEKT VZPOSTAVITVE
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PROGETTO DI ATTUAZIONE
Tel.: +386 (0)5 66 53 000
OBČINA ANKARAN
COMUNE DI ANCARANO
Jadranska cesta 66, p. p. 24
Strada dell’Adriatico 66, c. p. 24
6280 ANKARAN – ANCARANOAMF   RA
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LETO IV. ŠT. XXI (N° 0021) AVGUST / AGOSTO 2018

4
Prestižno priznanje 
ankaranskemu fotografu 
Riconoscimento prestigioso al 
fotografo di Ancarano

25
Festival druženja in dobre volje 
Festival di socializzazione 
e buon umore

21  
S sodelovanjem do boljše 
turistične ponudbe 
Collaborare per un’offerta 
turistica migliore

OBČINSKA UPRAVA
PROJEKT VZPOSTAVITVE
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PROGETTO DI ATTUAZIONE
Tel.: +386 (0)5 66 53 000
OBČINA ANKARAN
COMUNE DI ANCARANO
Jadranska cesta 66, p. p. 24
Strada dell’Adriatico 66, c. p. 24
6280 ANKARAN – ANCARANOAMF   RA
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LETO IV. ŠT. XX (N° 0020) JUNIJ / GIUGNO 2018

5
Investitor naj bi odstopil od 
gradnje plinskega terminala
Gli investitori si ritireranno dalla 
costruzione del terminale di gas

28
Zlata oljčna vejica osvaja
Il Ramoscello d’olivo d’oro 
affascina

22  
»Bolnik mora biti v središču«
»Il paziente deve avere la 
priorità«
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2.1.6   Doseženi cilji

2.1.5.1     Ključni nepremičninski posli z državo 

Županu je po desetletju nerazumevanja države do nepremičninskih zagat občine Ankaran uspelo vzpostaviti pogovo-
re, usklajevanja in pogajanja med Republiko Slovenijo in Občino Ankaran. Vodil in koordiniral je aktivnosti, povezane 
z razpolaganjem in ravnanjem s stvarnim premoženjem oz. harmonizacijo prostorskega načrtovanja, kar predvsem 
velja za program zamenjave občinskih nepremičnin z nepremičninami v lasti Republike Slovenije oziroma različnih 
ministrstev in za pridobivanje zemljišč, ki jih Občina Ankaran potrebuje za izvajanje izvirnih nalog ter razvojnih in 
investicijskih projektov.

V urejanju odnosov Občine Ankaran z državo je bil dosežen pomemben mejnik v novembru 2020; z Ministrstvom za 
infrastrukturo je bilo podpisanih pet nepremičninskih poslov in pismo o nameri, s katerim je bila dana medsebojna 
zaveza k sodelovanju pri nadaljnjem razvoju pristanišča in lokalne skupnosti. Ti dokumenti omogočajo širitev in izgra-
dnjo kamionskega terminala z neposrednim dostopom do avtocestnega omrežja, kar bo razbremenilo lokalno cesto 
med Ankaranom in Koprom in izboljšalo pogoje življenja tudi v sosednji Mestni občini Koper. Dokumenti so podlaga za 
začetek rekonstrukcije Železniške ceste in izgradnjo mostu preko ankaranskega obrobnega kanala ter za začetek ure-
janja državne Jadranske ceste in izgradnje krožišča na priključku Železniške ceste na Jadransko. Predstavljajo možnost 
urejanja dveh občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) - za območje Športnorekreacijskega parka Sv. Katarina 
(ŠRP Sv. Katarina) in za območje Športnorekreacijskega centra Sv. Katarina (ŠRC Sv. Katarina), za izgradnjo novega 
krajevnega pristanišča ter omogočajo pristop k umestitvi ostale infrastrukture na območje med vojašnico Slovenski 
pomorščaki vse do Železniške ceste. Oktobra 2021 je bil podpisan prvi operativni dogovor iz tega naslova, v letu 2022 
pa je bilo zgrajeno krožišče na priključku Jadranske in Železniške ceste. Prav tako je bila izvedena menjava občinske 
parcele ob vojašnici Slovenski pomorščaki za parcelo v lasti Ministrstva za obrambo, ki se nahaja ob ŠRP Sv. Katarina.

Župan Občine Ankaran Gregor Strmčnik in minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec sta dosegla pomemben preboj pri urejanju odprtih zadev med 
državo in lokalno skupnostjo. S podpisom petih nepremičninskih poslov in pisma o nameri sta se 29. novembra 2020 zavezala k sodelovanju pri 
nadaljnjem razvoju pristanišča in lokalne skupnosti. Foto: Dean Grgurica – Studio d`Or

Zaradi neusklajenosti, pomanjkanja poenotenih navodil in očitne pomanjkljive komunikacije med upravljavci nepremič-
nin v lasti Republike Slovenije na območju Občine Ankaran je prišlo v letih 2021 in 2022 do več nepotrebnih zapletov in 
do delnega zastoja pri načrtovanih menjalnih poslih z državo. Posledično je zaradi okrnjene izvedbe programa menjav 
nepremičnega premoženja med Občino Ankaran in Republiko Slovenijo, nato tudi zaradi menjave Vlade Republike Slove-
nije, prišlo do časovnega zamika pri udejanjanju Načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran. 
Na zamik izvajanja posameznih projektov iz Načrta razvojnih programov močno vplivajo spremembe cen v gradbeništvu, 
ki so nastale kot posledica globalne draginje gradbenih materialov in energetske krize kot posledice vojne v Ukrajini. 
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Minister za infrastrukturo mag. Jernej Vrtovec, župan Občine Ankaran Gregor Strmčnik in predsednik uprave Luke Koper, d. d., Dimitrij Zadel so 19. 
10. 2021 v Ankaranu podpisali tristranski sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij pri projektu ureditve ankaranskega obrobnega kanala (AOK) 
in Železniške ceste. Foto: Dean Grgurica, Studio d'Or

2.1.5.1.2     Obvladovanje epidemije COVID-19

Že pred razglasitvijo epidemije so se v februarju 2020 sestali istrski župani in ključni deležniki s področja varovanja 
zdravja in zdravstva v istrskem prostoru; občani so bili po sestanku pozvani k samozaščitnemu ukrepanju, organiza-
torji prireditev pa k razmisleku o izvedbi prireditve ob bolj epidemično ugodnem času. Ker se je epidemiološka slika 
slabšala, je Občina Ankaran nadaljevala z obvestili občanom o veljavnih ukrepih in omejitvah na državni ravni.

14. marca je bil ustanovljen Krizni štab za soočanje z epidemijo covida-19, ki je prevzel vodenje priprav in dnevno koor-
dinacijo ukrepov na območju Občine Ankaran. Sledila je razglasitev epidemije koronavirusne bolezni. Osrednje aktivno-
sti Kriznega štaba so bile krepitev informiranja občanov, kar je izvajal s koronavirusnimi obvestili in izrednim glasilom 
»Varujmo zdravje!«. Za informiranje občanov in nudenje pomoči v času epidemije je bila vzpostavljena posebna klicna 
številka, občinski sodelavci na drugi strani linije so občanom pomagali z informacijami, napotki in, kjer je bilo smiselno, 
nudili tudi pomoč na domu. Občina je organizirala brezplačno dostavo zdravil in osnovnih živil, od konca decembra 
2020 je v Ankaranu organizirala testiranje in ob uvedbi cepiva od sredine avgusta 2021 dalje tudi cepljenje. Za občane, 
ki zaradi različnih razlogov niso imeli dostopa do lokacije cepljenja in testiranja, sta bili ti dejavnosti izvedeni na domu. 

Hitra odzivnost Kriznega štaba pod vodstvom župana se je, predvsem v prvem valu epidemije, izkazala za izjemno 
uspešno, saj so bile v negotovih razmerah občanom zagotovljene vse potrebne informacije, ranljivim skupinam pa 
tudi pomoč, tako socialna kot tudi osebna oz. organizirana pomoč na domu.

Tudi po razglasitvi konca epidemije je Krizni štab Občine Ankaran ostal v pripravljenosti, saj je koronavirusna bolezen 
še vedno prisotna in se je pojavljala v valovih. 

Občina Ankaran je v dvoletnem obdobju koronavirusne bolezni izvajala naslednje aktivnosti, prikazane v spodnji tabeli:

Ključne aktivnosti Kriznega štaba KŠ-19

Krizni štab za soočanje z epidemijo covida-19

Koronavirusna obvestila od 26. 2. 2020 dalje

Izredno glasilo »VARUJMO ZDRAVJE!«

Pomoč po telefonu in na domu, klicna številka za občane

Dostava hrane in zdravil

Testiranje v Ankaranu od 30. 12. 2020 dalje 

Cepljenje v Ankaranu od 18. 8. 2021 dalje 

2020

DA

18

7

DA

DA

256

NE

2021

DA

43

2

DA

DA

Prek 8000

Prek 200

Tabela 2: Ključne aktivnosti Kriznega štaba KŠ-19
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2.1.5.1.3     Istrska kulturna strategija Kultura.PIKA

Vzporedno s pripravo kandidature Občine Piran, ki se je skupaj z ostalimi istrskimi občinami potegovala za naziv 
»Evropska prestolnica kulture 2025«, se je pripravljala skupna kulturna strategija vseh štirih občin z vizijo »Živeti v 
prožni Istri«, kjer bo kulturna dediščina obogatena s sodobnimi praksami in bosta visoka kultura in umetnost dostopni. 
Poslanstvo strategije je, da kultura postane gibalo sprememb in med sabo poveže slovensko Istro. Gre za prvo skupno 
kulturno strategijo več občin v državi, ki so jo že potrdili trije občinski sveti – poleg Občine Ankaran tudi Mestna občina 
Koper in Občina Izola. Strategija predvideva krepitev multikulturne istrske, morske identitete s poudarkom na povezo-
vanju in profiliranju občin na področju infrastrukture, izmenjavi dobrih praks, znanja, s skupno podporo štipendiranju, 
vzgoji in izobraževanju z Ankaranom kot enakovrednim partnerjem z jasno vizijo razvoja. V Ankaranu je v okviru infra-
strukture predvidena postavitev plavajočega odra kot nadgradnje dosedanjih dogodkov, ki so na odprtem in ob morju.

Istrska kulturna strategija Kultura.PIKA; naslovnica dokumenta.

Logotip KŠ covid-19 in fotografija nekaj izrednih glasil »Varujmo zdravje!«.



Poročilo o delu Občine Ankaran v obdobju 2018–2022 25

2.2 OBČINSKI SVET

Občinski svet je najvišji organ, ki odloča o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Zaseda na sejah, ki jih 
praviloma vodi župan, in sprejema odločitve s področja pravnih aktov (statut občine, poslovnik občinskega sveta, 
itd.), odlokov in drugih občinskih aktov, prostorskih načrtov, odločitev v zvezi s proračunom občine, imenuje in razre-
šuje člane nadzornega odbora ter preostalih komisij in odborov občinskega sveta, odloča o razpolaganju z občinskim 
premoženjem itd. Na narodnostno mešanem območju svojega predstavnika volijo tudi predstavniki narodnostne 
skupnosti, v Ankaranu torej še predstavnika italijanske narodnostne skupnosti. Člani občinskega sveta za svoje delo 
ne prejemajo sejnin oz. za svoje delo prejemajo le simbolično plačilo v višini 1 evra. Na račun neizplačila oz. simbolič-
nega izplačila sejnin se je v obeh mandatih v obdobju delovanja Občinskega sveta Občine Ankaran prihranilo skupaj 
že 218.521,12 EUR. Znesek, ki so se mu svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Ankaran soglasno odpovedali 
in si ga v obliki sejnin niso izplačali, je ostal v proračunu Občine Ankaran. Sredstva so prispevala k hitrejšemu razvoju 
in urejanju Ankarana ter izboljšanju vsakodnevnega življenja občanov.

Občinski svet Občine Ankaran je (na predlog župana ali občinske uprave) v obdobju 2018-2022 na 28 rednih in 5 
dopisnih sejah sprejel skupno več kot 250 sklepov. Pregled vseh sprejetih sklepov/odlokov je objavljen na občinski 
spletni strani (www.obcina-ankaran.si).

PREGLED PORABLJENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE ANKARAN V OBDOBJU 2018–2022

Občinski svetniki so v obdobju 2018-2022 svoje delo opravljali brezplačno oz. so prejemali simbolično plačilo v višini 
1 EUR na sejo.

2.3 NADZORNI ODBOR

V obdobju 2018-2022 je nadzorni odbor zasedal na treh rednih sejah, določil plan dela ter sprejel ustrezne sklepe o 
začetku nadzora nad poslovanjem občine. Člani odbora so izvedli nadzor nad udejanjanjem stanovanjske politike ob-
čine ter pregled nad stanovanjskim fondom, ki ga javni sklad upravlja v Občini Ankaran, in nadzor nad razpolaganjem 
z nepremičnim premoženjem, ki se nanaša na fizične osebe, v letu 2020. Za potrebe obeh nadzorov je odbor izvedel 
sledeče aktivnosti:

• poizvedovalni sestanek na Javnem stanovanjskem skladu MOK,
• vpogled v dokumentacijo glede upravljanja in ustanoviteljskih pravic občine v Javnem stanovanjskem skladu MOK,
• vpogled v dokumentacijo, ki se nanaša na odprodajo zemljišč s strani občine fizičnim osebam v letu 2020.

Z ugotovitvami nadzorov je bila seznanjena tudi občinska uprava, ki je pripravila odzivni poročili. Nadzorni odbor je 
obravnaval odzivni poročili ter sprejel končni poročili, ki sta bili s strani predsednice nadzornega odbora tudi predsta-
vljeni na seji občinskega sveta.

PREGLED PORABLJENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE ANKARAN V OBDOBJU 2018–2022

Nadzorni odbor je v obdobju 2018-2022 svoje delo opravljal brezplačno oz. po simbolni ceni 1 EUR na sejo.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OS: OBČINSKI SVET

OBČINSKI SVET

20.00

2019 2020 2021 2022 SKUPAJ
v mio EUR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00NO: NADZORNI ODBOR

NADZORNI ODBOR

30.00

2019 2020 2021 2022 SKUPAJ
v mio EUR
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Iztok Mermolja je po uspešno zaključenem študiju na Fakulteti za pomorstvo in promet 
svoja znanja nadgradil z nazivom diplomirani ekonomist. 

V svoji uspešni poslovni karieri je hitro napredoval na vodilna mesta in vodstvene izkušnje 
pridobival na področju telekomunikacij in zavarovalništva. 

Med leti 2009 in 2015 je bil direktor področja izvajanja zavarovanj na zavarovalnici 
Triglav, d. d. Koper. 

Občinsko upravo Občine Ankarana vodi od jeseni 2016.

2.4 OBČINSKA UPRAVA

Iztok Mermolja, direktor občin-
ske uprave, Foto: Sara Burlin

Direktor občinske uprave neposredno vodi občinsko upravo, načrtuje, organizira, usmerja in nadzoruje opravljanje 
dela v občinski upravi, skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave ter vodi projektne 
skupine za najzahtevnejše in ključne projekte.

Grafični prikaz 2: Pregled skupno porabljenih proračunskih sredstev za občnsko upravo v obdobju 2018-2022.

V obdobju 2018-2022 je bilo za izvedena opravila 
občinske uprave skupno porabljenih okoli 1,46 mio 
EUR oz. 3 % proračunskih sredstev. 
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občin. Njene naloge so razdeljene na vsebinske sklope, ki jih vodijo ločeni oddelki. Direktor občinske uprave in usluž-
benci oddelkov neposredno sodelujejo pri izvrševanju odločitev občinskega sveta (odlokov, sklepov, itd.) in župana 
(sklepov, odredb, itd.), pri pripravi gradiv in pojasnil ter drugem delu v občini. Številne naloge občinske uprave so 
predstavljene s pregledom dela posameznih oddelkov občinske uprave.
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Občinska uprava je ključna za delovanje občine, saj na operativni ravni izvršuje vse naloge občine ter predstavlja prvi 
stik občana z občino. Zato morajo biti uslužbenci občinske uprave ustrezno strokovno usposobljeni in imeti posluh za 
potrebe občanov in občine. V obdobju 2018-2022 se je zaključil projekt vzpostavitve občinske uprave; občina je za-
čela z opravljanjem vseh nalog iz pristojnosti občine po veljavni zakonodaji. Aktualna kadrovska zasedba ankaranske 
občinske uprave pa še ne odraža pravilne slike, saj domala četrtina uslužbencev opravlja dela in naloge iz področja 
izvajanja lokalnih gospodarskih javnih služb in upravljanja z zavarovanimi območji narave. Le-te se trenutno še op-
ravljajo znotraj režijskega obrata občinske uprave, v prihodnje pa bodo – tako kot v drugih občinah – izločene iz ob-
činske uprave in prenesene v upravljanje na javno gospodarsko družbo oziroma javni zavod. S tem se bo razbremenil 
občinski proračun, hkrati se bodo odprle možnosti za izboljšanje javnih storitev, predvsem na področju upravljanja 
družbene in gospodarske javne infrastrukture (pristanišča, parkirišča, ceste, javne površine, itd.), uslužbenci občinske 
uprave pa se bodo ukvarjali predvsem z upravnimi postopki in razvojnimi izzivi.

2.4.1 DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

Direktor občinske uprave neposredno vodi občinsko upravo, načrtuje, organizira usmerja in nadzoruje opravljanje 
dela v občinski upravi, skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave ter vodi projektne 
skupine za najzahtevnejše in ključne projekte. 

Do kadrovske popolnitve delovnih mest vodij Oddelka za gospodarske dejavnosti, Oddelka za okolje in prostor, Od-
delka za javno varnost in zaščito in Režijskega obrata je direktor ob svojem delu neposredno vodil še naslednje orga-
nizacijske enote Občinske uprave Občine Ankaran: 

• Oddelek za gospodarske dejavnosti (do oktobra 2019),
• Oddelek za okolje in prostor (od decembra 2019 do junija 2021),
• Oddelek za javno varnost in zaščito (do pomladi 2020),
• Režijski obrat (do septembra 2019 in od julija 2021 do oktobra 2021).

Direktor je član delovne skupine za izvedbo harmonizacije prostorskega načrtovanja iz pristojnosti države (DPN) 
in lokalne skupnosti (OPN) na območju občine Ankaran (menjave nepremičnin in ureditve medsebojnih razmerij 
med Republiko Slovenijo in Občino Ankaran) ter delovne skupine za pripravo evalvacijske študije izvedljivosti 
Predloga menjave nepremičnega premoženja med Občino Ankaran in družbo Adria, d. o. o. (več pojasnjeno pri 
Oddelku za okolje in prostor). Sodeloval je pri urejanju odnosov z različnimi ministrstvi in drugimi državnimi 
organi in družbo Luka Koper, d. d. pri izvajanju Uredbe o državnem prostorskem načrtu za celovito prostorsko ure-
ditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru in pripravi Pomorskega prostorskega načrta Slovenije, strateškega 
prostorskega razvojnega dokumenta, ki je stopil v veljavo julija 2021.

V obdobju 2018-2022 je vodil pripravo proračunov, potrebnih rebalansov, skrbel za uravnoteženo izvajanje pro-
računa in načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem, predvsem v delu pridobivanja zemljišč za izvajanje ra-
zvojnih in investicijskih projektov Občine Ankaran, in za dosledno udejanjanje dolgoročnega razvojnega in pro-
storskega načrta.

Direktor je bil aktivno vključen v aktivnosti pri iskanju rešitev za nadomestni vodni vir za oskrbo občin slovenske 
Istre; udeleževal se je sestankov na Ministrstvu za okolje in prostor in Direkciji RS za vode ter sodeloval pri pripravi 
projektne naloge za izdelavo primerjalne študije v okviru projekta zagotovitve vodnih virov slovenske Istre, Krasa in 
Ilirskobistriškega območja. Vzporedno so potekali pogovori s predstavniki JP Rižanskega vodovoda Koper, d. o. o. s 
ciljem iskanja rešitev za vzpostavitev neposrednega dostopa do novega vodnega vira.

Direktor je v obdobju 2018-2022 neposredno vodil naslednje projekte in aktivnosti:

• Priprava strokovnih podlag in vodenje celotnega postopka priprave in sprejema Občinskega prostorskega 
načrta Občine Ankaran;

• predčasno razdrtje štirih pogodb o ustanovitvi stavbnih pravic na občinskih nepremičninah na območju Dr-
žavnega prostorskega načrta za celovito ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru (v nadaljevanju 
DPN) zaradi prostega razpolaganja in prenosa lastninske pravice na Republiko Slovenije za potrebe razvoja 
tovornega pristanišča;
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• sklenitev petih pravnih poslov za prenos nepremičnega premoženja med Republiko Slovenijo in Občino An-
karan ter priprava Pisma o nameri za sklenitev dogovorov za skupno izvajanje ukrepov na območju DPN ter 
za izvedbo omilitvenih ukrepov za zmanjšanje vplivov pristanišča na okolje in na kakovost bivanja lokalnega 
prebivalstva z namenom vzpostavitve ravnovesja med razvojem in širitvijo pristanišča na območju Občine 
Ankaran in zagotovitve bolj kakovostnega bivanja občanom Občine Ankaran ter sodelovanje pri pripravi tris-
transkega sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij pri projektu ureditve ankaranskega obrobnega kanala 
in Železniške ceste med Občino Ankaran, državo in Luko Koper, d. d.;

• izvedba odprtega, enostopenjskega projektnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za pro-
jekt »Pokopališče Ankaran«, priprava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja, pripra-
va projektne dokumentacije za izvedbo in objava javnega razpisa za izbiro izvajalca gradnje pokopališča 
(podrobneje pri Oddelku za razvoj in investicije),

• vzpostavitev skupne medobčinske uprave občin slovenske Istre (podrobneje pri Oddelku za javno varnost in 
zaščito);

• priprava občinskih izvedbenih aktov OPPN Ankaran Center in OPPN Ankaran hrib (podrobneje pri Oddelku za 
okolje in prostor);

• pridobitev sklepa Vlade RS za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju DPN na ob-
močju Sv. Katarina in priprava lokacijske preveritve za začasno rabo (podrobneje pri Oddelku za okolje in 
prostor);

• vzpostavitev trgovine mešanega blaga široke potrošnje (v objektu nekdanjega Geaprodukta);
• ureditev stavbe na naslovu Ulice Rudija Mahniča 1 za potrebe delovanja Centra dnevnih aktivnosti za starejše.

2.4.1.1   Doseženi cilji

2.4.1.1.1     Sprejem Občinskega prostorskega načrta

Direktor občinske uprave je učinkovito in v celoti vodil dolgotrajen postopek sprejemanja temeljnega prostorskega akta 
od priprave strokovnih podlag, procesa usklajevanja med različnimi deležniki, predstavitve osnutka pravnega akta do 

2. javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN z javno obravnavo, ki je bila 30. 1. 2020 in je bila dobro obiskana. Foto: Občina Ankaran
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sprejema na občinskem svetu. Celoten postopek sprejema temeljnega akta je potekal na način, ki je močno presegel 
zakonske norme in kar se da transparentno.

Občinski prostorski načrt je bil 27. oktobra 2020 soglasno sprejet na občinskem svetu, v veljavo pa je stopil 11. no-
vembra 2020. S sprejemom tega akta se je zaključilo večletno zahtevno obdobje celovitega prostorskega načrtovanja. 
Sprejem OPN, ki je eden najpomembnejših načrtov mlade Občine Ankaran, je strateškega pomena, saj predstavlja te-
melj prihodnjega razvoja Ankaranskega polotoka. Akt je nastajal na pregleden in vključujoč način, v sodelovanju z vsemi 
zainteresiranimi javnostmi. Pravočasno prepoznavanje potreb občank in občanov ter ključnih deležnikov je omogočilo 
pripravo kakovostnega OPN, zasnovanega na upoštevanju vrednot, interesov, potreb in prioritet ljudi ter subjektov, ki v 
tem prostoru bivajo in delujejo, ter na zaščiti narave, priobalnega pasu in morja.

Kakovost temeljnega prostorskega akta Občine Ankaran je prepoznala tudi strokovna javnost, saj je Zbornica za arhi-
tekturo in prostor Slovenije v letu 2021 projektu OPN Občine Ankaran podelila nagrado »Zlati svinčnik – priznanje s 
področja prostorskega načrtovanja«.

2.4.1.1.2     Projekt vzpostavitve trgovine mešanega blaga široke potrošnje

Občina Ankaran je skladno z razvojnimi načrti konec leta 2020 kupila nepremičnino ob glavni prometnici pred vhodom 
v naselje Ankaran, ki je odlično dostopna in se ponaša z zadostnimi parkirnimi površinami za vzpostavitev dejavnosti 
trgovine, ki jo občani potrebujejo za kakovostnejše življenje, saj je v kraju samo en ponudnik trgovskega blaga.

Nova trgovina ob prometnici pomeni prvi korak k okrepitvi in izboljšanju oskrbne ponudbe Ankarana, saj občinski pro-
storski načrt (OPN) omogoča ureditev družbenih dejavnosti – tudi oskrbne – bliže središča naselja, kjer je predvidena 
izgradnja večjega nakupovalnega centra s celovito ponudbo in garažno hišo. Z željo, da bi bila ponudba nove trgovine 
čim bolj prilagojena željam in potrebam prebivalcev, so bili občani povabljeni k izpolnitvi ankete. 280 izpolnjenih anket 
je za Občino še en pokazatelj, da si občani želijo večje ponudbe s poudarkom na izboru svežega sadja in zelenjave, lo-
kalnih in ekoloških izdelkov. Anketa je jasno pokazala, da občani potrebujejo in si želijo predvsem izboljšanje ponudbe 
osnovnih kategorij živil in mešanega blaga, torej tradicionalno trgovino z mešanim blagom. Zato je občina v novi trgovini 
predvidela izdelke široke potrošnje, medtem ko ponudba izdelkov, ki jih občani potrebujejo redkeje (npr. športna opre-
ma, bela tehnika), ni predvidena.

V objektu se trenutno (še) izvaja skladiščna in logistična dejavnost družbe Geaprodukt, d. o. o., ki pa ni usklajena s pro-
storskim in razvojnim načrtom občine. V zvezi s tem je Občina Ankaran za zaščito interesov lokalne skupnosti že izvedla 
postopke za izpraznitev objektov. Družba Geaprodukt, d. o. o. namreč dne 1. julija 2021 ni izročila zemljišča in objekta, 
zato je Občina Ankaran zoper njo vložila predlog za izvršbo za izpraznitev in izročitev občini. Okrajno sodišče Koper je 
dne 12. novembra 2021 dovolilo izvršbo ter naložilo družbi, da nepremičnino preda in povrne stroške izvršbe. Ker pa 
družba Geaprodukt, d. o. o. v predmetni nepremičnini še vedno opravlja svojo poslovno dejavnost in je na območju an-
karanskega križišča kupila drugo zemljišče, na katerem pospešeno gradi nove poslovne prostore, je Občina za zaščito 
obstoječih delovnih mest, ki so zaradi deložacije postala ogrožena, zadržala izvršitev izpraznitve in izročitve objekta 
bodoče trgovine do 31. januarja 2023, lastniku pa naložila pogodbeno kazen 9.000 EUR mesečno oz. od 15. septembra 
2022 naprej 18.000 EUR mesečno. Zaradi zamude z izročitvijo bo družba Geaprodukt, d. o. o. Občini Ankaran plačala 
pogodbeno kazen v skupni vrednosti 215.4001 EUR.  

Na podlagi izsledkov ankete bo občina po primopredaji objekta pripravila javni razpis zbiranja ponudb s pogoji z name-
nom, da poišče najprimernejšega ponudnika, ki bo vzpostavil delovanje trgovine po pričakovanjih prebivalcev.

1  Znesek zaračunanih penalov/obveznosti do 31. 1. 2023
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Nataša Mahne je po zaključenem študiju politologije na Fakulteti za družbene vede, smer 
analiza politik in javna uprava, poklicno pot nadaljevala na področju visokega šolstva. 

Pridobila je številne izkušnje na področju vodenja upravnih postopkov, postopkov javnega 
naročanja, usklajevanja notranjih organizacijskih enot in priprave strokovnih gradiv.

Na sedanjem delovnem mestu se dodatno izobražuje iz področja upravnega poslovanja in 
delovanja kadrovskih služb. 

Sekretariat vodi od konca leta 2018.

2.4.2 SEKRETARIAT

Nataša Mahne, Vodja Sekreta-
riata, Foto: Sara Burlin

Sekretariat predvsem nudi strokovno in administrativno podporo ostalim oddelkom občinske uprave in organom ob-
čine. Znotraj njega deluje sprejemna pisarna, ki v času uradnih ur občanom nudi informacijsko podporo ter možnost 
vlaganja dokumentov.

Oddelek skrbi za organizacijo poslovanja in hrambo dokumentarnega gradiva, ki zajema zlasti naloge, povezane s 
pripravo in izvedbo sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles, vodenje evidence občinskih pravnih aktov in ce-
lotnega arhiva. 

Na kadrovskem področju skrbi za strokovno usposabljanje in izobraževanje vseh zaposlenih in upravlja sistem plač. V 
okviru odseka za splošne zadeve skrbi za nabavo osnovnih sredstev, pisarniškega in drugega materiala ter osnovnih 
storitev za delovanje občinske uprave.

Grafični prikaz 3: Pregled porabljenih proračunskih sredstev za Sekretariat v obdobju 2018-2022.

V obdobju 2018-2022 je bilo za izvedena opravila 
Sekretariata porabljenih okoli 0,35 mio EUR oz. 1 % 
proračunskih sredstev. 

PREGLED PORABLJENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE ANKARAN V OBDOBJU 2018–2022

0,08 0,08 0,09 0,10 0,35SEK: SEKRETARIAT

OBČINSKA UPRAVA

40.00

2019 2020 2021 2022 SKUPAJ
v mio EUR

 

Kabinet Proračunska sredstva za obdobje 2018 -2022 Občinska uprava - skupno SM Ostali

Sekretariat Proračunska sredstva za obdobje 2018 -2022

Oddelek za družbene dejavnosti

Proračunska sredstva za obdobje 2018 -2022

Oddelek za gospodarske dejavnosti

Proračunska sredstva za obdobje 2018 -2022

Oddelek za okolje in prostor

Proračunska sredstva za obdobje 2018 -2022

Oddelek za razvoj in investicije

Proračunska sredstva za obdobje 2018 -2022
Oddelek za finance in računovodstvo

Proračunska sredstva za obdobje 2018 -2022

Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo

Proračunska sredstva za obdobje 2018 -2022

Režijski obrat

Proračunska sredstva za obdobje 2018 -2022 v milijonih evrov

2018-2022 

2018-2022 2018-2022 

2018-2022 2018-2022 

2018-2022 2018-2022 

2018-2022 2018-2022 

0,35 mio EUR; 1 %

42,16 mio EUR; 99 %

Sekretariat

Tajništvo

Odsek za organizacijo poslovanja in hrambo dokumentarnega gradiva

Odsek za kadrovske zadeve

Odsek za splošne zadeve

SEK: SEKRETARIAT

40.00

40.01

40.02

40.03

40.04

40.00



Poročilo o delu Občine Ankaran v obdobju 2018–2022 31

Sekretariat je eden izmed podpornih oddelkov občinske uprave, ki je tudi v obdobju 2018-2022 nudil podporo ostalim 
službam občinske uprave in organom občine pri upravnem poslovanju in dokumentiranju.

Izvajal je naloge, povezane s pripravo in izvedbo sej, ter dela občinskih organov in njegovih delovnih teles. Nudil je 
administrativno podporo Kriznemu štabu Občine Ankaran, ki je v času epidemije covida-19 zahteval hitro odzivnost 
(objava letakov na oglasnih deskah, priprava obvestil in pakiranje mask za razdeljevanje občanom itd.). V času epide-
mije covida-19 je oddelkom občinske uprave in organom občine nudil tudi učinkovito tehnološko podporo za izvajanje 
sestankov, sej in drugih dogodkov na daljavo z uporabo videokonferenčnih tehnologij.

V okviru Sekretariata je delovala glavna/sprejemna pisarna, ki je v času uradnih ur sprejemala občane in jim nudila in-
formacijsko podporo ter omogočala vlaganje dokumentov. Sprejemna pisarna je sprejemala tudi pobude, vloge, prija-
ve, obvestila in pritožbe občanov in jih prenašala v obravnavo nosilcem na občinski upravi in v organih Občine Ankaran. 
V času veljavnih ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 je bil obseg delovanja omejen na podporo po elektronski 
pošti in po telefonu. V februarju 2022 je oddelek v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo vzpostavil možnost 
oddaje elektronskih vlog za nekatere upravne postopke in tako poenostavil poslovanje za občane, ki lahko od februarja 
dalje nekatere vloge oddajo kar od doma. Tudi izven svojih obveznih nalog Oddelek pogosto izvaja učinkovit servis in 
pomoč občanom. Občani imajo v sprejemni pisarni tudi možnost plačevanja taks in glob v gotovini brez provizije.

Na področju organizacije poslovanja in hrambe dokumentarnega gradiva se izvajajo naloge, povezane z objavo in 
vodenjem evidence občinskih pravnih aktov in arhiva. Zaposlene so se udeleževale izobraževanj o delu z arhivskim 
materialom. Z namenom digitalizacije in optimizacije poslovanja je Občina Ankaran prešla na nov sistem za upravno 
poslovanje (ODOS), ki ga je mogoče nadgrajevati in povezovati z drugimi sistemi, kar bo v prihodnje omogočilo uvedbo 
brezpapirnega poslovanja. Spomladi 2020, v začetku epidemije covida-19, je Občina Ankaran uvedla elektronsko in 
delno brezpapirno poslovanje.

V kadrovski službi so zaposleni opravljali predvsem naloge, povezane z upravljanjem človeških virov: skrb za usposa-
bljanja in izobraževanja, upravljanje sistema plač, evidence prisotnosti na delu in zagotavljanje podatkov za obračun 
plač ter drugih osebnih prejemkov. Kadrovska služba je tako vodila postopek novih zaposlitev in uredila vsa pogod-
bena razmerja z zaposlenimi in z zunanjimi sodelavci ter izvajalci, pripravila je predloge sprememb sistematizacije 
delovnih mest, spremljala spremembe zakonodaje v sistemu plač javnih uslužbencev in druge naloge, vezane na 
tovrstno področje. Ob tem Sekretariat pripravlja vsebine in ureja tudi obsežno področje notranjih pravil delovanja 
občinske uprave.

Oddelek je skrbel tudi za načrtovanje in izvajanje načrta nabav osnovnih sredstev, pisarniškega materiala in raču-
nalniške opreme ter za zagotavljanje osnovnih storitev za delovanje občinskih organov in občinske uprave (elektrika, 
telekomunikacije, zavarovanje, varovanje).

2.4.2.1   Doseženi cilji

2.4.2.1.1     Zaključek projekta vzpostavitve občinske uprave

V letu 2019 je bil uspešno zaključen projekt Vzpostavitve občinske uprave Občine Ankaran, saj je občinska uprava 
vzpostavila vse delovne procese po svojih pristojnostih iz naslova Zakona o lokalni samoupravi in se kadrovsko popolnila.

2.4.2.1.2     Izvajanje dela na daljavo z uporabo videokonferenčnih tehnologij, elektronskega podpisovanja in dru 
      gih podpornih sistemov v času zaprtja države

V času epidemije covida-19 se je izkazalo, da je bila Občina precej dobro pripravljena na delo na daljavo. Že od samega 
začetka delovanja občinske uprave sta bila namreč izdelana načrt in informacijski sistem za delo na daljavo, ki je za-
poslenim v času odredbe dela od doma omogočal nemoteno delo in informacijsko podporo. Uspešno so bili izpeljani 
tudi vsi sestanki in seje občinskega sveta ter delovnih teles na daljavo z uporabo videokonferenčnih tehnologij in 
drugih podpornih sistemov.
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2.4.2.1.3     Vzpostavitev delnega brezpapirnega poslovanja in oddaje elektronskih vlog

Občina Ankaran je prešla na novi sistem upravnega poslovanja, ki ga je mogoče nadgrajevati in povezovati z drugimi siste-
mi, kar pomeni učinkovitejše poslovanje, omogoča pa tudi brezpapirno poslovanje. Slednje je bilo uvedeno spomladi 2020.

V februarju 2022 je Občina Ankaran skupaj z Ministrstvom za javno upravo (MJU) občanom kot dodatno možnost 
pripravila prvi sklop obrazcev, ki jih je mogoče oddati tudi v elektronski obliki. Z vzpostavitvijo eVlog se je tako imple-
mentiralo brezpapirno poslovanje pri vodenju upravnih postopkov, ki ima več prednosti: občani lahko vloge oddajo 
doma in vodenje upravnega postopka je učinkovitejše. Obenem se je v dveh letih zaradi elektronskega podpisovanja 
in vzpostavitve eVlog v poslovanju zmanjšala tudi poraba papirja in s tem tudi ekološki odtis, saj papir predstavlja 
velik delež pisarniških odpadkov.

2.4.2.1.4     Učinkovita administrativna podpora Kriznemu štabu Občine Ankaran

V času epidemije covida-19 je bilo ključno, da je Krizni štab Občine Ankaran ukrepal hitro in učinkovito, pri čemer so z ad-
ministrativno in tehnično podporo pomagali zaposleni v Sekretariatu, ki so tiskali in lepili obvestila, bili na voljo občanom 
za morebitna vprašanja, pomagali pri pakiranju in razdeljevanju mask in drugih materialov. Ker so se vladni ukrepi hitro 
spreminjali, so morali biti zaposleni pri svojem delu fleksibilni in hitro odzivni. 

Občani lahko od doma že oddajo nekaj vlog. Foto: Pexels.com
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Katja Pišot Maljevac je pravnica, ki je številne izkušnje pridobivala v službi za raziskovalno 
dejavnost, službi za odnose z javnostmi in na področju varstva osebnih podatkov. Kalila se 
je tudi kot vodja službe za odnose z javnostmi na Občini Piran in vodja službe za znanstve-
noraziskovalno in razvojno delo ter mednarodno in umetniško dejavnost, kabineta rektorja 
univerze in pravno-kadrovskega področja na Univerzi na Primorskem. 

Kar dve desetletji je delovala na lokalni radijski postaji in bila vsa leta aktivna na področju 
organizacije in vodenja različnih dogodkov, strokovnih okroglih miz, znanstvenih in medna-
rodnih konferenc. 

Oddelek za družbene dejavnosti vodi od novembra 2018.

2.4.3 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Katja Pišot Maljevac, Vodja   
Oddelka za družbene dejavnosti, 
Foto: Občina Ankaran

Rdeča nit Oddelka za družbene dejavnosti, ki je vsebinsko najobsežnejši oddelek občinske uprave, so ljudje: otroci, 
mladina, aktivno prebivalstvo, družine in starejši. Vse te skupine se srečujejo v presečnih množicah, kot so socialno 
varstvo, zdravstvo, podpora družini, predšolska vzgoja, šolstvo, kultura, šport, narodnostne in verske skupnosti, ci-
vilna družba, nevladne organizacije in društva. V prvi vrsti je zaposlenim na oddelku pomemben pristen stik s posa-
meznikom, občanom, odzivanje na njegove stiske, potrebe in želje.

Grafični prikaz 4: Pregled porabljenih proračunskih sredstev za Oddelek za družbene dejavnosti v obdobju 2018-2022.

V obdobju 2018-2022 je bilo za izvedena opravila 
Oddelka za družbene dejavnosti porabljenih okoli 
10,41 mio EUR oz. 20 % proračunskih sredstev. 
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Oddelek za družbene dejavnosti je vsebinsko najobsežnejši oddelek občinske uprave, ki pokriva področja, ki so za 
življenje občanov primarnega pomena: zdravstvo, šolstvo, predšolsko vzgojo, socialo, skrb za starejše in mladino, 
kulturo, narodnostne in verske skupnosti, šport, civilno družbo, nevladne organizacije in društva. Tovrstne naloge 
izvaja občina neposredno z organizacijo posameznih dejavnosti, financiranjem izvajalcev in drugih organizacij civilne 
družbe ter posredno preko svojih zavodov oz. skupnih zavodov z MOK.

Sporazum o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov iz leta 2015 ureja financiranje delovanja 
vseh skupnih javnih zavodov in agencij, skladov in javnih služb z Mestno občino Koper ter kritja deleža stroškov 
odplačila in servisiranja dolgov nekdaj skupne občine. Občina Ankaran po tem sporazumu krije 5,95 % celot-
nega financiranja. V ta namen je Občina Ankaran v obdobju 2018-2022 namenila približno 1.255.600,00 EUR.

2.4.3.1 Kultura

Pomemben del delovnega področja oddelka je namenjen kulturi, ki neposredno vpliva na dvig kakovosti bivanja ob-
čanov, jim omogoča kulturno udejstvovanje ter obiskovanje kulturnih ustanov in prireditev. Kultura, gibalo razvoja, 
bogati, izobražuje, omogoča osebni in skupnostni razvoj, predstavlja zatočišče od vsakdanjih skrbi, povezuje – to so 
tudi občinska izhodišča, po katerih je Občina Ankaran v obdobju 2018-2022 občanom ponudila kakovostne kulturne 
vsebine in vzpostavila temelje za kakovostno kulturno infrastrukturo. Čeprav sta bili leti 2020 in 2021 zaznamovani 
z ukrepi za omejevanje epidemije covida-19, se je v štiriletnem obdobju zvrstilo več kakovostnih dogodkov, s katerimi 
je želela občina občane spodbuditi k druženju, povezovanju in jim omogočiti dostop do kakovostnih kulturnih vsebin.

Na področju kulture so bile izvedene naslednje aktivnosti:

• »Knjižnica na plaži«: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper je v sodelovanju in s financiranjem Občine 
Ankaran v poletnih mesecih v obdobju 2018-2022 občanom in obiskovalcem z namenom promocije bralne 
kulture na osrednji plaži v Valdoltri omogočila brezplačno izposojo knjig.

• Od konca junija do sredine septembra je potekal festival »Poletje v Ankaranu« s skupaj več kot 110 raz-
ličnimi dogodki, namenjenimi vsem generacijam: kulturne, glasbene, otroške in družabne prireditve (2019, 
2022). V letu 2020 tradicionalnega festivala zaradi epidemije covida-19 ni bilo; za otroke sta bili poleti or-
ganizirani lutkovna delavnica in ustvarjalnica z Niko Solce ter koncert klasične glasbe ob glavnem dogodku 
Tartini 250. V letu 2021 je bilo festivalsko dogajanje zaradi epidemije izvedeno v okrnjenem obsegu; v juliju 
in avgustu je bilo izvedenih 13 kakovostnih kulturnih dogodkov skupaj z otroškimi delavnicami. V letu 2022 
se je festival Poletje v Ankaranu z več kot 40 izvedbenimi dogodki vrnil v polnem obsegu. V okviru tradici-
onalnega festivala »Poletje v Ankaranu« je na dan obeležbe neodvisnosti Ukrajine na odru plaže Valdoltra 
potekal ukrajinski večer v soorganizaciji zavoda Slovenska filantropija, na katerem so nastopili ukrajinski 
pribežniki, ki so pokazali svoje številne talente.

• Izpeljan je bil festival »December v Ankaranu«, v okviru katerega je bilo izvedenih več kot 120 dogodkov za 
vse generacije (kulturne in zabavne prireditve priznanih domačih in tujih ustvarjalcev, gledališke predstave 
in delavnice za odrasle in otroke), vključno z brezplačnim drsališčem za otroke in mladino, ki je za nekatere 
edini stik z drsanjem, in skupnim silvestrovanjem občanov (2018, 2019, v pripravi 2022). V letu 2020 so bili 
zaradi epidemije covida-19 izvedeni le trije predpraznični virtualni dogodki: dva koncerta za vse generacije 
in gledališka predstava za otroke z obiskom dedka Mraza. V letu 2021 je lokalna skupnost kljub slabi epide-
mični sliki decembra vzpostavila drsališče za otroke in mladino, za najmlajše pa pripravila poučen glasbeni 
nastop raperja Trkaja in prof. Igorja Sakside, ki sta uprizorila koncert s poezijo in prozo slovenskih avtorjev. 
Pridružil se jima je tudi dedek Mraz.

• V obdobju 2018-2022 je lokalna skupnost finančno podprla izid pesniških zbirk, monografij in drugih publi-
kacij ter glasbenih zgoščenk (npr. glasbena zgoščenka Z Almo v svet, literarna revija Fontana).

• V letu 2019 je bil sprejet Odlok o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča, v letu 2020 pa je občina 
izvedla prvi razpis za predlaganje kandidatov za priznanje z nagrado Alojza Kocjančiča. Občina je leta 2021 
izvedla svečano podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča z recitalom poezij nagrajenca Berta Pribca.

• Občina je v letih 2018-2022 sofinancirala naslednje dogodke: Forum Tomizza v organizaciji društva Kul-
turni klub, likovno delavnico v organizaciji Društva paraplegikov Istre in Krasa, prireditev Zamahi neke 
mladosti v organizaciji Kluba brigadirjev slovenskega Primorja in Istre, delavnico mozaikov Veliki mož v 
organizaciji Društva likovnih pedagogov Primorja, prireditev Ankaranska bandima, gledališko dejavnost 
Kulturnega društva 5. kader, likovne in fotografske razstave in kulturne aktivnosti društva Pod borom, pri-
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reditev Primorski poletni festival v organizaciji Gledališča Koper in prireditev En Big Band išče svoj talent, 
prireditev Turističnega društva Ankaran, 20. Veliko srednjeveško tržnico v Ankaranu, prireditvi Združenja 
borcev Ankaran »Pesem upora« s koncertom Kombinatk in Partizansko zdravstvo, 2. večer Jadranske po-
ezije v Ankaranu, ki ga je izvedel Kud Faral, obeležbo 80-letnice priznanega istrskega pisatelja Marjana 
Tomšiča.

• Občina se je leta 2019 vključila v skupni projekt vseh istrskih občin za prijavo v razpisu za podelitev naziva 
Evropska prestolnica kulture 2025. V letu 2020 je opravila veliko vsebinskega dela, povezanega s pripravo 
prijave za projekt Evropska prestolnica kulture.

• Občina je v letu 2020 zaradi epidemije covida-19 izvedla le peščico aktivnosti za širšo javnost; sofinanci-
rala je kulturne aktivnosti društva Pod borom, ki so bile izvedene pred razglasitvijo epidemije in prireditev 
Primorski poletni festival v organizaciji Gledališča Koper.

• Občina financira delovanje javnega zavoda Gledališče Koper (skupni javni zavod z MOK), kar omogoča ne-
moteno delovanje in ustvarjanje profesionalnega gledališča v Kopru, s čimer se občanom omogoča ponud-
bo številnih kulturnih vsebin. 

• Občina financira delovanje Pokrajinskega muzeja Koper in Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper (skupna 
zavoda z MOK)

• Občina Ankaran je financirala 26., 27., 28. in 29. Primorski poletni festival, ki vsako leto v Valdoltri ponudi 
3 do 4 prireditve.

• Občina sofinancira delovanje kulturnih društev in njihovih aktivnosti v sklopu javnega razpisa za delovanje 
društev na področju družbenih dejavnosti (2019, 2020, 2021, 2022). V štiriletnem obdobju jim je za podro-
čje kulture razdelila okvirno 47.000,00 EUR.

• Občina je v letu 2021 sofinancirala 60. simpozij Forma viva, v sklopu katerega je priznani umetnik Mario 
Lopez izdelal skulpturo Elementum, ki je nameščena v Ankaranu.

• Občina je v letu 2021 soustvarjala vsebino Istrske kulturne strategije - Kultura.PIKA, ki sta jo poleg Občine 
Ankaran sprejeli tudi Mestna občina Koper in Občina Izola.

• Izvedba večerov klasične glasbe v Ankaranu (2022) z rdečo nitjo 330. obletnice Tartinijevega rojstva.
• Obeležba Prešernovega dne (2019, 2020, 2022), leta 2021 je bila zaradi ukrepov povezanih z omejevanjem 

epidemije covida-19 proslava izvedena virtualno.

Festivalsko dogajanje Poletje v Ankaranu, ko se plaža Valdoltra spremeni v idilično obmorsko kuliso. Foto: Mateja Šafhalter, Vlado Bernetič, Dean 
Grgurica – Studio d`Or, Aleš Logar.
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2.4.3.2 Vzgoja in izobraževanje

Dve izmed pomembnejših nalog, ki jih je občina dolžna izvajati po zakonu, sta skrb za predšolsko vzgojo in osnovno-
šolsko izobraževanje. Občina omogoča pogoje za delovanje osnovne šole in vrtcev. Otroci so jedro skupnosti in njena 
prihodnost, posledično pa je vlaganje v njihovo vzgojo, izobraževanje in razvoj obenem napredek za celotno lokalno 
skupnost. Zato je bil tudi v obdobju 2018-2022 osrednji cilj Občine Ankaran nadaljevanje zagotavljanja pogojev za 
kakovostno, nadstandardno vzgojo in izobraževanje po meri otrok v okviru Osnovne šole in vrtca Ankaran in Osnovne 
šole z italijanskim učnim jezikom Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper (za otroke, občane Ankarana) ter ankaranske 
enote vrtca Delfino Blu z vzgojo v italijanskem jeziku. Nadstandardne vsebine so dostopne vsem otrokom, saj jih v 
celoti financira lokalna skupnost, obenem pa sta vrtca in šola postavljena v središče življenja lokalne skupnosti in 
aktivno sodelujejo v lokalnem dogajanju (na prireditvah in drugih dogodkih).

Skladno z naštetimi zavezami so bile v obdobju 2018-2022 izvedene naslednje aktivnosti:

• Celostno financiranje nadstandardnega programa OŠV Ankaran, in sicer:
• Šola v naravi, ki se izvaja v 1., 3., 5., 7., in 9. razredu. Občina omogoča petkratno izvedbo šole v naravi, 

ki bi se sicer izvedla le enkrat v vseh devetih letih šolanja, stroške izvedbe pa bi krili starši.
• Dnevi različnih dejavnosti: kulturni, športni in naravoslovni dnevi, ki se izvajajo po učnem načrtu.
• Stroški dodatnih zaposlenih/učiteljev zaradi delitve razredov z večjim številom učencev na dva manjša, 

kar za učitelje pomeni boljše pogoje dela in kakovostnejšo izvedbo pouka, za učence pa več znanja. Če 
tovrstnega financiranja lokalne skupnosti ne bi bilo, bi bilo po veljavni zakonodaji v OŠV Ankaran v več 
razredih tudi po 27 učencev.

• Financiranje učnih pripomočkov, izobraževanj za zaposlene in starše. 

• Celostno financiranje nadstandardnega programa v vrtcu OŠV Ankaran, in sicer:
• Obogatitvene dejavnosti v dopoldanskem času, kot so vrtčevski pevski zbor, dramska skupina in vrtičkar-

stvo; obisk Akvarija Piran, Gledališča Koper, Pomorskega muzeja Piran, Škocjanskega zatoka, Glasbene 
šole Koper, strunjanskih solin ter gledališke in druge predstave v vrtcu. 

• Strošek dodatnih zaposlitev z namenom zagotavljanja kakovostne izvedbe programa. 
• Novi učni pripomočki, izobraževanja za zaposlene in predavanja za starše.

• Celostno financiranje nadstandardnega programa za otroke, občane Ankarana v osnovni šoli z italijanskim 
učnim programom Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio Capodistria/ Osnovna šola Pier Paolo 
Vergerio il Vecchio Koper, in sicer:
• Dnevi drugih dejavnosti – kulturni, športni in naravoslovni dnevi, ki se izvajajo skladno z učnim progra-

mom, stroške zanje pa v celoti krije občina.
• Šola v naravi v vseh razredih vsako leto.

• Celostno financiranje enote vrtca Delfino Blu v Ankaranu, ki ima vzgojni del v italijanskem jeziku. V letu 2018 
je Občina zagotovila dodatno opremo za vzpostavitev drugega oddelka v ankaranski enoti, vsa leta od odpr-
tja v letu 2017 pa lokalna skupnost financira nadstandardni program dejavnosti (obogatitvene dejavnosti in 
stroški plač delavcev, ki so povezani z višjimi standardi in normativi od zakonskih).

• Celostno financiranje dejavnosti Glasbene šole Koper, ki organizira izvajanje pouka klavirja v Ankaranu. Od 
jeseni 2022 se ankaranski otroci poleg klavirja v Ankaranu učijo tudi igranja flavte in violine. Najmlajšim je na 
voljo glasbena pripravnica, v kateri lahko naredijo prve korake v svet not.

• Organizacija in sofinanciranje poletnega počitniškega varstva osnovnošolskih otrok (2019, 2020, 2021, 
2022) v sodelovanju z Ortopedsko bolnišnico Valdoltra v času poletnih počitnic, pri čemer je Občina Ankaran 
ena izmed redkih občin, ki tovrstno varstvo zagotavlja neprekinjeno od začetka do konca šolskih počitnic. 
Počitniško varstvo je bilo uspešno izvedeno tudi v letu 2020, ko so veljali strogi ukrepi, povezani z omejeva-
njem koronavirusne bolezni. Občina organizira in financira varstvo ter program dejavnosti za otroke, starši 
prispevajo le za prehrano otroka.

• Organizacija in sofinanciranje jesenskega počitniškega varstva osnovnošolskih otrok (2021) v sodelova-
nju z OŠV Ankaran v času krompirjevih počitnic. Občina organizira in financira varstvo ter program dejavnosti 
za otroke, starši prispevajo le za prehrano otroka.

• Organizacija in financiranje šolskih prevozov za otroke, ki imajo do šole predolgo ali nevarno pot.
• Sofinanciranje dejavnosti dnevnega centra za otroke in mladino »Petka«, projekta Centra za socialno delo 

Koper z zagotavljanjem sredstev za zaposlitvi dveh javnih delavcev in prostorov ter materialnih pogojev za 
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izvedbo programa, ki se izvaja v Domu družbenih dejavnosti v obliki dnevnih delavnic za šolske otroke, s 
poudarkom na druženju in učni pomoči šolarjem in je za obiskovalce brezplačen.

• Sofinanciranje svetovalne dejavnosti v okviru Svetovalnega centra za otroke in mladostnike Koper in 
dodatne strokovne skupine za podporo in pomoč otrokom oziroma družinam.

• Sofinanciranje psihosocialne podpore otrokom, mladostnikom in njihovim staršem v izvedbi Centra za 
psihoterapijo in psihosocialno pomoč Koper.

• Financiranje izobraževanja odraslih v okviru javnega zavoda Ljudska univerza v Kopru.
• Vključevanje šole in vrtca v vse dejavnosti v lokalni skupnosti in pri skupnem načrtovanju razvoja občine 

(sodelovanje v programu prireditev, povabilo k oddaji pobud za participativni proračun itd.).
• Financiranje razlike v ceni vrtca, ki velja za vse starše, občane Občine Ankaran, ne glede na to, v kateri vrtec 

je otrok vključen. Občina financira razliko do polne cene vrtčevskega varstva glede na dohodkovne razrede/
ekonomski status staršev po odločbi Centra za socialno delo, tako da starši ne plačajo polne/ekonomske 
cene vrtca. Vsi občani Ankarana, katerih otroci obiskujejo vrtec Ankaran, imajo pri plačilu vrtca ugodnost 
dodatno znižanega plačila.

• Občina pri financiranju razlike do polne cene vrtca upošteva tudi kredite staršev za reševanje stanovanjske-
ga problema. Pri določitvi ekonomskega statusa staršev (dohodkovnega razreda), ki vpliva na višino deleža, 
ki ga za vrtčevsko varstvo plača starš, je Občina Ankaran uvedla posebno olajšavo za starše, imetnike po-
sojil za rešitev stanovanjskega problema. Ti so uvrščeni v nižji dohodkovni razred in Občina zanje krije višji 
delež plačila za vrtec.

Prvošolce vsako leto ob vstopu v šolo pričaka simbolični svetilnik. Foto: Janez Volmajer
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2.4.3.3 Šport in rekreacija

Šport in rekreacija imata več pozitivnih vplivov na človeka: sprostitev, boljšo psihofizično kondicijo in celostno zdravje 
človeka, zdrav telesni in duševni razvoj otrok in mladine ter grajenje socialne mreže. Občina na področju športa za-
gotavlja sredstva za izvedbo letnega programa športa na lokalni ravni, načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembno 
športno infrastrukturo v občinski lasti (športne objekte in površine za izvajanje športnih aktivnosti v naravi). S tem 
zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, krepi in spodbuja športno udejstvovanje občanov z 
upoštevanjem njihovih potreb.

Občina Ankaran v obdobju 2018-2022 nadaljuje z izvajanjem ključnega cilja – zagotavljanje pogojev in sredstev za fi-
nanciranje delovanja športnih društev in drugih organizacij, ki izvajajo šport, prvenstveno društev s sedežem v Občini 
Ankaran, zagotavljanje pogojev za rekreacijo in urejanje obstoječe javne infrastrukture in načrtovanje novih športnih 
površin oz. objektov.

S tem ciljem so bile v obdobju 2018-2022 izvedene naslednje aktivnosti:

• Financiranje društev, ki izvajajo športno dejavnost v Občini Ankaran na podlagi izvedenih javnih razpisov in 
Letnega programa športa. V obdobju 2019-2021 so bila izplačana sredstva v skupni višini več kot 279.000, 
EUR, v letu 2022 pa je lokalna skupnost športnim društvom razdelila 135.000 EUR (dejanska realizacija oz. 
izplačila bodo na podlagi zahtevkov društev znana konec leta), sredstva so prejela naslednja društva: Judo 
klub Ankaran, KKK Adria Ankaran, Kajakaški kanu klub Orka, Odbojkarski klub Ankaran Hrvatini, Strelska dru-
žina Ankaran, Športno društvo nogometna šola Ankaran, Športno društvo Ankaran, Twirling klub Ankaran, 
Zveza športnih društev Klif Ankaran, Kajak kanu klub Ankaran, Športno društvo Beachvolley, Rokometno 
društvo Ankaran.

• Sofinanciranje uporabe športnih površin v okviru sofinanciranja Letnega programa športa in skrb za vzdrže-
vanje in nadgradnja športne infrastrukture: Telovadnica OŠV Ankaran, nogometna in odbojkarska igrišča ter 
druge površine na ŠRP Sv. Katarina (fitnes na prostem, plavajoči pomol), najem telovadnice v OŠ Hrvatini 
in v OŠ Antona Ukmarja, strelišče v objektu na Razgledni poti 2, večnamensko igrišče v Valdoltri, športne 
površine na Debelem rtiču.)

• Financiranje športnih dejavnosti in programov za šolske in vrtčevske otroke v OŠV Ankaran: športni dnevi, 
projekt Zlati sonček in zimska šola v naravi s smučanjem.

• Ureditev novih športnorekreacijskih površin in načrtovanje novih. Občina je z namenom celovitega ureja-
nja zaokroženega športnorekreacijskega parka (ŠRP) Sv. Katarina, ki se bo urejal s podrobnim prostorskim 
načrtom (OPPN) v sodelovanju občine in države (območje hkrati ureja tudi DPN), konec leta 2020 pridobila 
dodatne nepremičnine, namenjene izvajanju športnih in rekreacijskih dejavnosti, konec leta 2021 pa še do-
datne nepremičnine, namenjene gostinskim, namestitvenim in družbenim dejavnostim, ki bodo podpora 
športnemu udejstvovanju (npr. tabori športnikov). Na Sv. Katarini je bila v okviru projekta odstranjevanja 
premostitvenih ovir zgrajena obalna pešpot, ki je povezala naselje Ankaran s ŠRP Sv. Katarina. Na novo so 
urejeni balinišče, telovadnica na prostem, plavajoči pomol za potrebe vodnih športov. Na vzhodnem delu Sv. 
Katarine je občina dobila soglasje Vlade RS za svojo pobudo za načrtovanje začasnih prostorskih ureditev, 
katerih cilj je izboljšati in dopolniti obstoječe stanje za potrebe športnorekreacijskih dejavnosti in komunal-
nih privezov (več v poglavju Oddelka za okolje in prostor).

• Financiranje obratovalnih stroškov (oskrba z električno energijo, vodo in odvoz smeti) javne športne infra-
strukture na območju Športnorekreacijskega parka Sv. Katarina, ki jo uporabljajo tam delujoča društva.

• Sodelovanje pri organizaciji, sofinanciranje oz. soorganizacija športnih prireditev in dogodkov:
• sodelovanje pri organizaciji Istrskega tekaškega maratona in Istrskega kolesarskega maratona (2019, 

2021, 2022),
• sofinanciranje prireditve »Veter v laseh« (2019, 2020, 2021, 2022),
• sprejem Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ankaran (2019),
• sofinanciranje prireditev v sklopu Evropskega tedna športa (2019, 2021, 2022),
• sofinanciranje 27., 28. in 29. izvedbe Mednarodne kajak kanu regate Adria,
• javna poziva za rezervacijo odbojkarskih in nogometnih igrišč ter sklenitev pogodb za občasno rabo igrišč 

na območju ŠRP Sv. Katarina (2019, 2020),
• priprava in sprejem Letnega programa športa v letih 2021, 2022,
• izvedba delavnic za prijavitelje na javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa (2021, 2022),
• sofinanciranje prireditve Olimpijska bakla (2021),
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• sofinanciranje 1. Mini olimpijade v Ankaranu, ki jo je Zveza športnih društev Klif Ankaran pod okriljem 
olimpijskega komiteja – združenja športnih zvez organizirala v juniju 2022 na Sv. Katarini,

•	 sofinanciranje treh izvedb triatlona Ironman,
•	 sofinanciranje kolesarske dirke Velika nagrada Slovenske Istre.

Občina redno sodeluje s športnimi društvi z namenom oblikovanja celovitega dolgoročnega programa športa, ki bi 
vključeval široko paleto vsebin za različne interesne skupine lokalne skupnosti in bi omogočal koriščenje športne 
infrastrukture vse leto. Ponudba športnih dejavnosti je v kraju glede na velikost občine in število njenih prebivalcev 
obsežna in raznolika. Tudi dobro obiskani lokalni dogodki, dejavnosti in prireditve pričajo o tem, da občanke in občani 
Ankarana želijo več športnorekreacijskih dejavnosti.

V obdobju 2018-2022 je bilo največ sredstev namenjenih za športno udejstvovanje mladine in otrok in kakovosten 
šport, za izgradnjo in ureditev prepotrebne športne infrastrukture (družabni prostor na zahodnem delu Sv. Katarine, 
balinarska steza, telovadnica na prostem, plavajoči pomol, obalna pešpot med naseljem in ŠRP Sv. Katarina), name-
njene vsem generacijam športnikov in rekreativcev.

Občina Ankaran in Zveza športnih društev Klif sta 10. septembra na ŠRP Sv. Katarina organizirala sprejem vrhunske športnice, kajakašice Anje 
Osterman, članice KKK Adria Ankaran, ki je potekal po zaključku 29. mednarodne kajak kanu sprint regate »Adria 2022«. Foto: Jakob Bužan

2.4.3.4 Zdravje in zdravstveno varstvo

Skrb za zdravje je temeljna potreba vsakega posameznika in v to spada tudi urejeno zdravstveno varstvo. Zato je pri-
marna naloga občine na področju zdravja in zdravstvenega varstva organizacija zdravstvene dejavnosti na območju 
občine. To sta osnovna zdravstvena dejavnost in lekarniška dejavnost. Poleg tega občina oblikuje tudi programe za 
krepitev zdravja občanov in zagotavlja sredstva za njihovo izvajanje, oblikuje program nalog za ohranjanje zdravega 
okolja, ki ne spadajo v državni program in zagotavlja sredstva za izvajanje mrliško pregledne službe.

Občina Ankaran v obdobju 2018-2022 nadaljuje zastavljeni cilj dviga ravni zdravstvenih storitev v občini, ki jih želi pripe-
ljati še bliže občanom. Zdravstvena dejavnost se v Občini Ankaran izvaja v okviru javnega zavoda Zdravstvenega doma 
Koper, ki je skupen javni zavod z Mestno občino Koper. Lekarniško dejavnost izvaja javni zavod Obalne lekarne Koper, sku-
pen javni zavod vseh štirih istrskih občin. Delitev ustanoviteljskih pravic med Občino Ankaran in Mestno občino Koper v 
obeh zavodih še ni zaključena, zato se nemoteno izvajanje dejavnosti skupnih javnih zavodov do dokončne ureditve ureja 
s sporazumom med obema občinama. Pogoje za delovanje obeh zavodov po veljavni zakonodaji zagotavljata obe občini.
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V letu 2022 je vodstvo Ortopedske bolnišnice Valdoltra v nasprotju s pogodbo občini Ankaran enostransko odpove-
dalo najemno pogodbo za prostore, v katerih delujejo ambulanta družinske in splošne medicine, referenčna ambu-
lanta in zobozdravstvena ambulanta. Nezakonito zahtevo za takojšnjo izpraznitev prostorov je zaustavilo Ministrstvo 
za zdravje RS, tako da več kot 3.000 občanov in uporabnikov lahko še naprej nemoteno dostopa do zdravstvenih 
storitev v ambulantah Zdravstvenega doma Koper v prostorih Ortopedske bolnišnice Valdoltra.

Na področju zdravja in zdravstvenega varstva so bile v obdobju 2018-2022 izvedene naslednje aktivnosti:

• Lekarniška podružnica Ankaran po obnovi in širitvi od leta 2018 dalje deluje s podaljšanim obratovalnim časom.
• Sofinanciranje bolnišničnega oddelka Splošne bolnišnice Izole.
• Sofinanciranje nakupa reševalnega vozila Zdravstvenega doma Koper.
• V okviru Evropskega tedna mobilnosti so bile v letu 2019 izvedene delavnice v zvezi s skrbjo za zdravje, 

pomenom samopregledovanja in zgodnjega odkrivanja raka.
• Letni pregled defibrilatorjev na 8 lokacijah po Ankaranu (2019, 2020, 2021, 2022).
• V sodelovanju z OŠV Ankaran in PGD Hrvatini je bilo za zaposlene in reditelje ter gostinsko osebje v letu 

2021 organizirano usposabljanje iz prve pomoči, uporabe defibrilatorja in postopka oživljanja.
• Financiranje projekta »Zdrava šola« za učence OŠV Ankaran (2020, 2021).
• Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delujejo na področju zdravstvene preventive: Društvo bolnikov z oste-

oporozo Obalno Kraške regije, Medgeneracijsko društvo Svetilnik Koper, Društvo za pomoč pri demenci – 
Primorske Spominčice (2020, 2021).

• V tednu osveščanja o pomenu samopregledovanja kot načinu preprečevanja raka na dojki so bile izvedene 
številne promocijske aktivnosti: organizacija predavanja na temo preventive, obešanje rožnatih pentelj po 
kraju in osvetlitev Doma družbenih dejavnosti v roza barvi (2021).

• Občina je sodelovala pri projektu Preventivna platforma, ki je usmerjen v promocijo in uveljavljanje obstoje-
čih smernic in priporočil na področju šolske, družinske in v lokalno skupnost usmerjene preventive. 

• Do uveljavitve Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), ki je stopil v veljavo leta 2021, je občina po za-
konu plačevala prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance iz 21. točke prvega odstavka 
15. člena ZZVZZ ter opravljala obveznosti plačila mrliških pregledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z 
obdukcijo. Z ZFRO je strošek prevzela država.

2.4.3.5 Družina in stanovanjska politika

Področje družine in stanovanjske politike ureja zagotavljanje osnovnih bivanjskih razmer za občane, s tem pa vpliva 
tudi na osamosvajanje mladih in začetek družinskega življenja ter razvoj lokalne skupnosti nasploh. Ker Občina An-
karan z MOK še ni razdelila skupnega premoženja Javnega stanovanjskega sklada MOK, ta institucija še vedno izvaja 
stanovanjski program na območju občine Ankaran, kjer upravlja s 45 stanovanji, lociranimi večinoma v središču kraja. 
Druge naloge s tega področja opravlja Občina Ankaran samostojno.

V obdobju 2018-2022 so bile izvedene naslednje aktivnosti:

• Dodeljevanje in izplačilo denarne pomoči ob rojstvu otroka v višini 500 EUR. V letu 2022 dopolnjen Odlok o 
enkratnem denarnem prispevku Občine Ankaran ob rojstvu otroka podaljšuje čas za uveljavljanje pravice in 
širi krog upravičencev; posvojitelji imajo med drugim enake pravice kot starši ob rojstvu otroka.

• Obdaritev novorojenčkov ob začetku leta.
• Subvencioniranje najemnin upravičencem do neprofitnega stanovanja, ki morajo zaradi pomanjkanja nepro-

fitnih stanovanj najemati na trgu.
• Olajšava pri plačilu vrtca za starše otrok, ki imajo za reševanje stanovanjskega problema najeto posojilo. 

Občina v tovrstnih primerih plačuje višji delež ekonomske cene vrtca.
• Financiranje vseh nadstandardnih programov in drugih dejavnosti v šoli in vrtcu, ki jih plačuje občina z ne-

posrednim plačilom izobraževalnemu zavodu.
• Izvajanje subvencioniranja počitniškega poletnega varstva, pri čemer je ankaranska občina ena redkih, ki po-

letno varstvo izvaja neprekinjeno od začetka do konca šolskih počitnic, in od leta 2021 dalje tudi jesenskega 
počitniškega varstva (krompirjeve počitnice). 

• V času poletnega in decembrskega festivalskega dogajanja je pripravljenih več dogodkov in delavnic, name-
njenim najmlajšim.
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V Ankaranu so se intenzivno pričele aktivnosti za začetek izdelave OPPN Stanovanjska gradnja za mlade - Dolge 
njive. Področje, na katerem je predvidena stanovanjska soseska za mlade, je trenutno delno pozidano in le delno 
komunalno urejeno, zato se že pripravlja hidrološko-hidravlična študija, ki je ena izmed prvih podlag za udejanjanje 
projekta, vzporedno pa se pripravljajo tudi druge strokovne analize prostorske enote in načrt komunalnega opremlja-
nja, načrtovanje pešpoti, ki bodo naselje povezovale s središčem kraja in zaledjem ter parkovno oblikovanje zasaditve 
avtohtonih drevesnih vrst.

Občina Ankaran tudi v obdobju 2018-2022 z namenom zagotavljanja družinam prijazne občine nadaljuje z naslednji-
mi aktivnostmi: ustvarjanje varnega okolja za bivanje, financiranje in zagotavljanje pogojev za nadstandardni pro-
gram vzgoje in izobraževanja, financiranje in organiziranje številnih kulturnih in otroških prireditev, dodatna olajšava 
pri plačilu vrtca za starše otrok, imetnike kredita za reševanje stanovanjskega problema itd. V prihodnje Občina An-
karan načrtuje usmeritev v stanovanjsko politiko s ciljem zagotavljanja primernih pogojev za bivanje občanov.

Občina Ankaran v sodelovanju z Ortopedsko bolnišnico Valdoltro že šesto leto zapored organizira poletno počitniško varstvo, ki traja v Ankaranu 
za razliko od drugih občin vse poletje. Foto: Manuel Kalman

2.4.3.6 Za mlade

Skupnost, ki želi v prihodnost zreti z optimizmom, mora omogočiti vsem družbenim skupinam, da živijo polno življe-
nje. Mladi v času, ko se odločajo za nadaljnjo pot, za študij in karierno usmeritev, potrebujejo priložnosti, da razvijajo 
svoje potenciale in prepoznajo svojo poslanstvo in talente. V manjših krajih mladi velikokrat po osnovni šoli preprosto 
izgubijo stik z domačim okoljem in si ne želijo ostati doma. Občina Ankaran želi gledati naprej in mladim omogočiti, da 
bodo svojo prihodnost videli doma, v Ankaranu. Slednje uresničuje na različne načine z vključevanjem mladih v lokalno 
dogajanje: v okviru občinskega Programa za mlade, s počitniškim delom v sklopu dela v gostinskih lokalih in v okviru 
festivalskega dogajanja Poletje in December v Ankaranu, z univerzalno štipendijo za ankaranske dijake in študente, ki 
spodbuja k družbeni angažiranosti v lokalnem dogajanju (družbena angažiranost poveča višino štipendije) in kakovo-
stno športno infrastrukturo.

V obdobju 2018-2022 so bile izvedene naslednje aktivnosti:

• Počitniško delo mladih: pri izvajanju decembrskega in poletnega festivalskega dogajanja in v okviru gostinskih 
lokalov so sodelovali tudi mladostniki iz Ankarana in okolice – starejši so prek študentske napotnice opravljali 
dela natakarjev, rediteljev, pomočnikov v kuhinji, čistilnega osebja, mlajši pa so pomagali pri vzpostavljanju 
in ohranjanju reda na drsališču in pri organizaciji prireditev ter urejanju mirujočega prometa v poletni sezoni. 
Tako so pridobili prve delovne izkušnje, ki so dragocena popotnica v življenju ter krepili občutek pripadnosti in 
povezanosti z lokalnim okoljem.
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• Sooblikovanje razvedrilnih vsebin za mlade; v okviru poletnega festivalskega dogajanja je občina k sodelova-
nju pri pripravi programa pritegnila tudi mladino, ki je na Študentu v okviru občinskega Programa za mlade 
sooblikovala programske vsebine za mlade.

• Prek Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem je Občina Ankaran omogočila štipendijo dvema študent-
kama iz Ankarana (2021).

•	 Prek Regijske štipendijske sheme Obalno-kraške regije je občina v 10 % deležu sofinancirala štipendije, pode-
ljene v okviru javnega razpisa za sofinanciranje kadrovskih štipendij Regijske štipendijske sheme (2021).

• Sofinanciranje Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Koper, ki svoje storitve izvaja tudi za 
občane Občine Ankaran.

• V načrtu je ureditev prostorov za izvajanje mladinske dejavnosti v nepremičnini nad Ortopedsko bolnišnico 
Valdoltra, ki jo je Občina pridobila z menjalno pogodbo z družbo Grafist, d. o. o. konec leta 2017.

• 13. 6. je bil na junijski seji Občinskega sveta Občine Ankaran sprejet Odlok o štipendiranju dijakov in študentov 
iz občine Ankaran, ki za ankaranske dijake in študente v šolskem letu 2022/2023 uvaja univerzalne občinske 
štipendije, ki so združljive tudi z drugimi štipendijami in jih je mogoče višati s preteklimi izjemnimi dosežki in 
družbeno angažiranostjo. Prva razpisa za tovrstne štipendije (razpis za dijake in razpis za študente) sta bila 
objavljena jeseni 2022.

V Ankaranu ni decembra brez drsališča za otroke in mladino. Foto: Janez Volmajer

Študent so mladi vzeli za svojega in ga nadgradili z vsebino po meri mladih. Foto: Jakob Bužan
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2.4.3.7 Skrb za starejše

V Občini Ankaran je veliko občanov, starejših od 65 let, katerih delež je višji od državnega povprečja. Starejši tako 
predstavljajo dobro četrtino vseh občanov, zato je Občina Ankaran tudi v obdobju 2018-2022 namenila veliko časa in 
sredstev področju skrbi za starejše, njihovemu vključevanju v lokalno skupnost, povezovanju in srečevanju, aktivnemu 
preživljanju prostega časa in urejanju osnovnih bivanjskih potreb. Glavne aktivnosti občine s tega področja so bile pla-
čilo institucionalnega varstva starejših, programa pomoči na domu, sofinanciranje priprave in razvoza kosil na dom za 
starejše občane in zagotavljanje izvajanja storitev varovanja starejših oseb na daljavo. V letu 2022 sta bila izvedena 
nakup in prenova nepremičnine v središču kraja za potrebe Medgeneracijskega središča Ankaran, v sklopu katerega 
bo deloval tudi Center dnevnih aktivnosti za starejše, ter priprava projektne naloge za njegove vsebine in posodobitev 
občinskega Programa Za starejše iz leta 2017, ki je vključevala sodelovanje ankaranskih društev in drugih organizacij, 
delujočih na področju skrbi za starejše. Ob tem je lokalna skupnost ves čas zagotavljala brezplačne prevoze za starejše 
v sodelovanju z Zavodom Sopotniki. 

Na področju skrbi za starejše so bile v obdobju 2018-2022 izvedene naslednje aktivnosti:

• Brezplačni prevozi starejših občanov: Občina Ankaran je skladno z občinskim programom Skrb za starejše 
vzpostavila sodelovanje z Zavodom za medgeneracijsko solidarnost Sopotniki že v letu 2018 s ciljem, da 
zagotovi brezplačne prevoze za starejše, ki se sami iz različnih razlogov ne morejo peljati ali drugače priti 
do različnih storitev, oditi po opravkih. Brezplačni prevozi za starejše, ki se prek Zavoda Sopotniki v Občini 
Ankaran izvajajo od 26. novembra 2018, so bili na obali novost in Občina Ankaran jih je vzpostavila kot prva 
izmed istrskih občin. Do 30. septembra 2022 je bilo skupno opravljenih 1.731 prevozov, prevoženih 54.280 
km in opravljenih 3.421 ur prostovoljnega dela.

• V letu 2018 se je v sodelovanju z ZRS Koper izvedlo obsežno anketiranje starejših občanov v zvezi z njihovimi 
potrebami in željami, ki so bile osnova za načrtovanje aktivnosti v sklopu programa Skrb za starejše.

• Sofinanciranje dejavnosti, Društva upokojencev Ankaran, delovanja Mešanega pevskega zbora Ulka Anka-
ran in Zveze društev upokojencev Koper. Na podlagi izvedenega javnega razpisa so bila financirana omenje-
na Zveza in društva, ki organizirajo dejavnosti ekskurzij, srečanj in druženja starejših občanov.

• Financiranje in pomoč pri organizaciji dejavnosti: obdaritve ob jubileju, obdaritve ob dnevu žena, brezplačna 
vodena vadba za starejše, brezplačno plavanje v bazenu v Hotelu Aria na Debelem rtiču, administrativna 
in druga pomoč pri organizaciji dogodkov in srečanj starejših občanov. Obiskovanje in obdaritev občanov 
Ankarana, ki so nastanjeni v domovih starejših občanov.

• Organizacija nakupa in dostave živil ter zdravil starejšim občanom, ki so bili v času epidemije covida-19 naj-
bolj ogroženi (v letu 2020, 2021).

• Sofinanciranje priprave in razvoza kosil na dom za starejše občane.  
• Plačilo institucionalnega varstva starejših: občina po zakonu plačuje delno ali celotno storitev institucional-

nega varstva tistim, ki so po odločbi CSD oproščeni plačila ali dela plačila storitve.
• Program pomoči na domu: socialni oskrbovalci po odločbi CSD z obiski na domu pomagajo občanom pri 

hišnih opravilih, osebni higieni in drugih vsakodnevnih opravilih, plačilo pa je urejeno glede na ekonomski 
status upravičenca oz. je lahko tudi v celoti brezplačno.

• Zagotavljanje izvajanja storitev varovanja starejših oseb na daljavo: Rdeča tipka v sklopu financiranja Regij-
skega centra za pomoč na domu Mali princ ter izvajanje spremstva in dodatne pomoči v sklopu podprogra-
ma Vitica. Plačilo je odvisno od ekonomskega statusa upravičenca oz. je lahko tudi v celoti brezplačno.

• Organizacija prireditve »Pevski večer za vse generacije« v letu 2019.
• Organizacija koncerta Mešanega pevskega zbora Ulka Ankaran.
• Vzpostavitev delovišča z računalniško opremo in tiskalnikom v letu 2021 v Domu družbenih dejavnosti.
• Jeseni 2021 je bila vzpostavljena »Informacijska točka za starejše«, kjer lahko starejši občani dostopajo do 

informacij in pomoči pri iskanju ustreznih vlog in obrazcev, izpolnjevanju vlog, svetovanju pri enostavnejših 
zadevah itd. V primeru socialnih stisk se nudi tudi pomoč pri vzpostavljanju stika s pristojnimi službami CSD 
in pri manjših hišnih opravilih.

• V letu 2021 je bil pripravljen dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Medgeneracijsko sre-
dišče Ankaran, v okviru katerega bodo zaživele številne aktivnosti za starejše, med njimi prednostno Center 
dnevnih aktivnosti za starejše. 

• V letu 2022 je bila izvedena prenova objekta v Ulici Rudija Mahniča 1; v tem okviru je bil urejen Center dnevnih 
aktivnosti za starejše, ki je zaživel jeseni istega leta z raznolikimi vsebinami, namenjenimi predvsem starejšim.

• V letu 2022 je bila v okviru Evropskega tedna mobilnosti za starejše od 65 let organizirana strokovna eks-
kurzija z ogledom Centra varne vožnje Blagomix v Logatcu in preizkusa praktičnih vaj na poligonu.
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Koordinatorka enote je Barbara Krašovec, ki je Sopotnikom v Ankaranu vdihnila barve 
sočutja, dobrote in zaupanja. Po izobrazbi je ekonomska tehnica, ki je delala kot social-
na oskrbovalka in ima na področju dela s starostniki in ranljivimi skupinami kar 14-letne 
izkušnje.

Pri Sopotnikih je že od samega začetka, od jeseni 2018. Poleg organizacije in koordinacije 
prevozov starejšim svetuje in jih opolnomoči z informacijami, ki jih potrebujejo za življenje. 
Njena vrata so vedno odprta, prav tako pa telefonska linija.

2.4.3.7.1    ZAVOD SOPOTNIKI – ENOTA ANKARAN 

Barbara Krašovec, koordinator-
ka enote, Foto: Osebni arhiv

Zavod Sopotniki ponuja v sodelovanju z Občino Ankaran od jeseni 2018 brezplačne prevoze za starejše v občini An-
karan v okviru Skrbi za starejše. 

Sopotniki so več kot le prevoz. Poleg osnovne storitve prevozov s projektom »Ugodnosti za starejše s Sopotniki«, ki 
jih zagotavljajo v sodelovanju z lokalnimi podjetniki, starejšim nudijo  popuste na izdelke in storitve. Nekaj posebnega 
je akcija »S prevozom do tisoč želja«, ki jo Sopotniki izvajajo v sodelovanju z družbo Toyota Slovenija, v kateri izpolnju-
jejo skrite želje starejših. V Ankaranu so s pomočjo te akcije letos uresničili željo gospodu in ga zapeljali na nepozaben 
izlet v Postojnsko jamo, na katerem so si pripovedovali življenjske zgodbe in potočili nekaj solza. Želja je vedno več 
kot samo želja, za njo se skriva marsikatera življenjska zgodba. Življenje, poleg tega, da je mnogokdaj kruto, zna biti 
tudi lepo, a vse je lažje, če smo Človek človeku Sopotnik. 

Ankaranska enota je še posebej bogata zaradi izredno marljive in predane ekipe prostovoljcev, ki starejše vsak dan 
zapeljejo po opravkih in jim pri tem nudijo družabništvo in spremstvo.

Do 30. septembra 2022 je bilo opravljenih že 1.731 prevozov in 3.421 ur prostovoljnega dela.
Občina Ankaran je v obdobju 2018–2022 za delovanje Sopotnikov namenila okvirno 125.000 EUR sredstev 
(strošek zaposlene, nakup in vzdrževanje avtomobila, zagotavljanje delovnih prostorov in pisarniške opreme, 
izobraževanja itd.)

PREGLED PORABLJENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE ANKARAN V OBDOBJU 2018–2022

Ob Evropskem tednu mobilnosti se Sopotnikom že tradicionalno pridružita tudi župan oziroma podžupanja, ki sedeta za volan vozila Sopotnikov in 
občane popeljeta po načrtovanih opravkih. V petek, 16. septembra 2022, je bila za volanom podžupanja Barbara Švagelj, ki je gospo Olgo popeljala 
po opravkih v Koper
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Občina Ankaran je za starejše od 65 let organizirala strokovno ekskurzijo s preizkusom praktičnih vaj vožnje na poligonu. Foto: Občina Ankaran

Občina Ankaran sofinancira delovanje Mešanega pevskega zbora Ulka. Foto: Arhiv zbora Ulka

2.4.3.8 Društva, nevladne organizacije in civilno družbena gibanja

Civilna družba je pomemben segment družbe, ki povezuje in združuje občane glede na podobne interese ter pomembno 
prispeva k napredku lokalne skupnosti in aktiviranju državljanov. Dve izmed pomembnejših aktivnosti oddelka na tem 
področju sta bili tudi povezovanje različnih deležnikov civilne družbe v kraju in pomoč pri izvajanju njihovih dejavnosti. 
Organizirana je bila vrsta sestankov, srečanj in delavnic na temo društvenega razvoja, strokovni sodelavci pa so bili na 
voljo za svetovanje in pomoč v obliki logističnih storitev.

V obdobju 2018-2022 je Oddelek za družbene dejavnosti na tem področju izvajal naslednje aktivnosti:

• Na podlagi vsakoletnih javnih razpisov je financirana dejavnost društev na področju družbenih dejavnosti; od 
leta 2022 dalje so razpisi trije, in sicer za družbene dejavnosti, za socialnovarstvene programe in za programe za 
otroke in mladino. V obdobju 2019-2021 je tako Občina Ankaran izplačala okvirno 98.000,00 EUR, v letu 2022 
pa razdelila več kot 49.000,00 EUR (realizacija izplačil bo znana v januarju 2023) naslednjim društvom: Društvo 
na Kereh, Kulturno društvo 5. kader, KUD Faral, KUD Pod borom, KD Matita, Medobčinsko društvo slepih in sla-
bovidnih Koper, Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič (RKS), Društvo za pomoč živalim južne primorske 
Mačkon, Združenje borcev Ankaran, Društvo bolnikov z osteoporozo Obalno kraške regije, Društvo paraplegikov 
Istre in Krasa, Društvo Sožitje za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju obalnih občin, Društvo upo-
kojencev Ankaran, Sklad Silva, Društvo za nenasilno komunikacijo, enota Koper, Društvo za pomoč pri demenci 
Primorske spominčice, Gobarsko - mikološko društvo Slovenske Istre, Medgeneracijsko društvo Svetilnik, Turi-
stično društvo Ankaran, Klub brigadirjev Slovenskega Primorja in Istre, Obalno čebelarsko društvo Koper, Dru-
štvo Tvoj Telefon, Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam Svit Koper, Območno združenje veteranov 
vojne za Slovenijo »Slovenska Istra«, Društvo za psihoterapijo in psihosocialno pomoč Koper, Kulturni klub, Dru-
štvo inovativnosti Ankaran, Društvo likovnih pedagogov Primorja, Kinološko društvo Obala Koper, Mešani pevski 
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2.4.3.9 Socialno varstvo

Pristojnosti občine na področju socialnega varstva so v večini prepletene s pristojnostmi države in jih občina po ve-
čini financira le v določenem obsegu. Skrb za socialno ogrožene občane in pomoč v trenutkih večje stiske pa je tako 
le del nalog Oddelka za družbene dejavnosti, s katerimi skrbi za delovanje skupnosti.

V okviru teh nalog je Oddelek za družbene dejavnosti v obdobju 2018-2022 skrbel za izvajanje naslednjih aktivnosti:

• Sodelovanje s pristojnim centrom za socialno delo (CSD).
• Plačilo stroškov storitev v socialnovarstvenih zavodih za odrasle: stroške storitve institucionalnega 

varstva načeloma pokrivajo uporabniki sami, razen v primeru delne/celotne oprostitve plačila za uporab-
nika s šibkim ekonomskim statusom, ko storitev doplača/v celoti krije občina prebivališča uporabnika.

• Plačilo subvencije tržnih najemnin upravičencem, ki jim CSD izda odločbo in jim pripada subvencija, ki jo 
plača občina.

• Plačilo subvencije neprofitnih najemnin upravičencem, ki jim CSD izda odločbo.
• Organizacija in plačilo javne službe pomoči družini na domu, ki ga izvaja Obalni dom upokojencev Koper in 

ga plačuje občina. Pomoč je namenjena ljudem, ki potrebujejo pomoč zaradi bolezni, starosti ali invalidno-
sti, in tistim, ki se sami ne morejo oskrbovati, svojci pa jim ne morejo nuditi oskrbe. Storitve pomoči družini 
na domu koristi kar nekaj občanov, to so predvsem pomoč v gospodinjstvu, pri osebni negi in ohranjanju 
socialnih stikov.

• Plačilo denarnih socialnih pomoči upravičencem, ki jih z odločbo določi CSD. Občina je s sprejetjem Odloka o 
dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ankaran zanje zagotovila več vrst socialnih pomoči, obenem pa se 
je z odlokom razširil nabor pomoči in omogočil večkratno uveljavljanje istih pomoči (tudi do trikrat letno): 
nakup šolskih potrebščin in delovnih zvezkov ter šolskih učbenikov za osnovno in srednjo šolo, ki jih učenci 
oz. dijaki ne dobijo brezplačno iz šolskega sklada, ter pomoč pri plačilu dijaških vozovnic; plačilo stroškov 
šole v naravi v okviru obveznega programa šole osnovnošolcem, ki niso deležni plačila nadstandardnih 
dejavnosti s strani Občine Ankaran; regresiranje stroškov šolske prehrane osnovnošolcem med šolskim 
letom v delu, ki ga ne pokrije subvencija; plačilo stroškov počitniškega varstva osnovnošolcev; plačilo sto-
ritev socialnega servisa (dnevna dostava kosil na dom, varovanje na daljavo ter storitve spremstva in po-
moči pri posameznih opravilih starejšim in invalidnim osebam, ki so po pravilniku, ki določa standarde in 
normative socialnovarstvenih storitev, upravičene do socialne oskrbe na domu); plačilo ogrevanja (nakup 
energentov za ogrevanje oziroma plačilo stroškov ogrevanja za posamezni del v večstanovanjskih stavbah 
oziroma nepremičnino v lasti oz. najemu upravičenca, v kateri le-ta biva, ter plačilo obveznih dimnikarskih 
storitev); plačilo stroškov obveznih gospodarskih javnih služb, povezanih z uporabo nepremičnine v lasti 
oziroma najemu upravičenca, v kateri biva (vodarina, omrežnina, električna energija, komunalne storitve 

Pri obešanju rožnatih pentelj v sklopu ozaveščanja o raku dojke sta so-
delovali podžupanja Barbara Švagelj in podžupanja mag. Martina An-
gelini. Foto: Občina Ankaran

zbor Ulka, Združenje slovenskih katoliških skavtinj 
in skavtov - Podružnica steg Ankaran 1, Slovensko 
združenje za preprečevanje samomora, Slovensko 
društvo Hospic; podružnica območni odbor Sloven-
ska Istra, Slavistično društvo Koper, Društvo gibalno 
oviranih invalidov Slovenije Vizija, Društvo invalidov 
Koper, Združenje Europa Donna Slovenije, Društvo 
gluhih in naglušnih Južne Primorske.

• Brezplačna uporaba prostorov Doma družbenih 
dejavnosti za potrebe delovanja društev, ki so bila 
uspešna na javnem razpisu za društva na podro-
čju družbenih dejavnosti in so zato izrazila interes 
ter drugih organizacij v javnem interesu. To so bila: 
Združenje borcev Ankaran, Društvo upokojencev 
Ankaran, Rdeči križ Slovenije, program Petka itd.

• Pomoč pri organizaciji ali soorganizaciji dogodkov: 
Obeležba Dneva žena z Združenjem borcev Anka-
ran, Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve 
(2019, 2020, 2021, 2022) z Združenjem borcev 
Ankaran, »Teden ljubiteljske kulture« v sodelovanju 
s Kud Pod Borom.
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ter pripadajoče davščine in prispevki); nakup ozimnice in nujno potrebnih življenjskih potrebščin (hrana, 
obutev, oblačila ipd.); plačilo zdravstvenih storitev, zdravil, medicinskih pripomočkov in dietne prehrane, 
ki so nujno potrebni in niso zagotovljeni z obveznim zdravstvenim zavarovanjem, ter plačilo stroškov, po-
vezanih z zdravljenjem odvisnosti; kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti 
upravičenca. 

• Sprejet je bil tudi Odlok o blaženju posledic epidemije covida-19 (2020), ki ga je Občina Ankaran pripra-
vila v sklopu prvega paketa ukrepov za blaženje posledic epidemije covida-19, namenjenega občanom in 
gospodarstvu in se nanaša na kritje stroškov za izredne denarne pomoči, programe dodatne pomoči na 
domu, oprostitev plačila stroškov predšolske vzgoje, oprostitve ali delne oprostitve plačil občinskih dajatev 
in taks ter nadomestil in najemnin za javne občinske prostore. Kljub številnim sprejetim ukrepom Vlade 
RS za blaženje negativnih posledic epidemije covida-19 so bile namreč določene skupine občanov zaradi 
epidemije bolj prizadete, kar je pomembno vplivalo na njihovo zmožnost kritja stroškov za preživljanje.

• Sofinanciranje dejavnosti dnevnega centra za otroke in mladino »Petka«, projekta Centra za socialno 
delo Koper, z zagotavljanjem sredstev za zaposlitev dveh javnih delavcev in prostorov ter materialnih po-
gojev za izvedbo programa, ki se izvaja v Domu družbenih dejavnosti v obliki dnevnih delavnic za šolske 
otroke, s poudarkom na druženju in učni pomoči šolarjem in je za obiskovalce brezplačen.

• Plačilo prevoza osnovnošolcev s posebnimi potrebami, ki se šolajo v zavodu za vzgojo otrok in mladostni-
kov s posebnimi potrebami.

• Pomoč ob rojstvu otroka, od 2022 pa tudi ob posvojitvi otroka, ki jo prejmejo vsi občani Ankarana.
• Sofinanciranje Dnevnega delovno terapevtskega centra Barčica, ki ga izvaja Center za socialno delo Koper. 

To je program dela skupine odraslih oseb s težavami v duševnem zdravju, ki zanje pomeni socialno rehabi-
litacijo.

• Sofinanciranje programa Stanovanjske skupine za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju 
Val, ki pomeni nadaljevanje programa dela in varstva oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki 
so vključene v Dnevni delovno terapevtski center Barčica, Center za socialno delo Koper.

• Sofinanciranje programa Regijske varne hiše Kras, socialnega programa, ki ga izvaja Center za socialno 
delo Sežana.

• Prijava v projekt za pridobitev listine »Občina po meri invalidov« v letu 2019 in organizacija okrogle mize s 
ključnimi deležniki na temo dostopa invalidov do javnih storitev in površin. V letu 2021 je lokalna skupnost 
zaključila s pripravo Analize položaja invalidov v občini Ankaran in sprejela Akcijski načrt za izboljšanje in 
uresničevanje enakih možnosti invalidov v občini Ankaran za obdobje 2022-2026 ter ustanovila Svet za 
invalide. V letu 2022 je oddala prijavo na aktualni razpis Zveze invalidov Slovenije za pridobitev listine Ob-
čina po meri invalidov. Aprila 2022 je bil uradno podpisan dogovor o vključitvi Občine Ankaran v projekt; isti 
mesec je bila v okviru Sveta invalidov ustanovljena Delovna skupina za boljšo dostopnost plaž, ki je skupaj 
s člani Društva paraplegikov Istre in Krasa popisala ankaranske plaže. Konec septembra 2022 je oddelek 
oddal končno poročilo o izvajanju vsebin Akcijskega načrta za leto 2022, kar predstavlja zadnji korak za 
pridobitev listine.

• Decembra 2020 in 2021 je Občina Ankaran s pomočjo Rdečega križa obdarila otroke in starostnike, ki so 
socialno ogroženi oz. nimajo svoje socialne mreže.

Obisk sodelavk Občine Ankaran v Domu upokojencev Koper. Foto: Ob-
čina Ankaran

Pomoč ob rojstvu in posvojitvi otroka je v Ankaranu ena najvišjih. Foto: 
Pexels.com
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2.4.3.10  Narodnostne in verske skupnosti

V Občini Ankaran živijo poleg avtohtone italijanske narodne manjšine tudi pripadniki drugih narodnostnih manjših 
(bosanske, srbske, hrvaške in albanske), ki pa z zakoni in ustavo nimajo zagotovljenih posebnih pravic. 

S področja verskih skupnosti je občina vzpostavila sodelovanje z največjo versko skupnostjo v Ankaranu, Rimskoka-
toliško župnijo, s katero je občinska uprava sodelovala pri natečaju za izgradnjo pokopališča in urejanju infrastrukture 
v okolici cerkve.

2.4.3.11  Prostovoljstvo in humanitarne dejavnosti

Na področju prostovoljstva in humanitarnih dejavnosti je občina izvedla naslednje aktivnosti:

• Sofinanciranje izvajanja dejavnosti zavetišča za brezdomce, ki ga upravlja Rdeči križ Slovenije, Območno 
združenje Koper, s katerim se brezdomcem zagotovi začasno nastanitev oz. prenočitev, svetovanje, informi-
ranje, individualno obravnavo in različne dejavnosti v dnevnem centru.

• Sofinanciranje dejavnosti Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja Koper in zagotavljanje prostorov 
za izvajanje dejavnosti v Domu družbenih dejavnosti.

• Sofinanciranje Prostovoljnega gasilskega društva Hrvatini.
• Spodbujanje in nagrajevanje prostovoljstva skozi merila štipendijskega odloka, ki za mlade prostovoljce 

predvideva višjo štipendijo.
• Marca 2022 je v Slovenijo zaradi vojne v Ukrajini prispelo večje število oseb, ki so kasneje prejele zaščito in 

status razseljenih oseb. Približno 100 oseb (predvsem matere in otroci) je bilo nastanjenih v občini Ankaran, 
kjer še danes prebivajo v nastanitvenem centru Debeli rtič. Tretjino so predstavljali otroci, ki so pričeli obisko-
vati Osnovno šolo Ankaran. Občina Ankaran je zaščitenim osebam od prvega dne na različne načine nudila 
podporo in pomoč ter se povezala z lokalnimi in drugimi deležniki, ki so nato skupaj učinkovito koordinirali 
naslednje dejavnosti: vključevanje otrok v šolo, vrtec, zagotavljanje zdravstvenega varstva, organizacija do-
datnih prevozov šoloobveznih otrok, iskanje prevajalcev, vključitev v storitve, ki jih uporabnikom zagotavlja 
Rdeči križ idr. Lokalna skupnost je organizirala tudi zbiranje pomoči za Ukrajino in pribežnike, za katere je prip-
ravila letak z osnovnimi informacijami v ukrajinskem in slovenskem jeziku, za občane pa brošuro s koristnimi 
informacijami.

Občina Ankaran je z namenom informiranja občanov izdala izredno glasilo »Begunci v Ankaranu« in letak, namenjen vojnim pribežnikom iz Ukra-
jine »Osnovne informacije za begunce iz Ukrajine«.
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Občina Ankaran je kot izraz spoštovanja narodu, ki je moral preživeti hude vojne grozote, v sodelovanju s Slovensko filantropijo priredila Ukrajinski 
večer. Foto: Dean Grgurica – Studio`Or.

2.4.3.12   Doseženi cilji

2.4.3.12.1     Pomoč ankaranski mladini

Občinski Program za mlade

Poleti 2022 se je Na Študentu že tretje leto izvajal občinski Program za mlade, ki je nastal na pobudo skupine mladih, 
ki so želeli urediti gostinski lokal na plaži Študent z željo, da bi v poletnem času ta plaža postala prostor, kjer bi se 
zbirali, družili in ustvarjali lepe spomine.

Osnovna ideja pilotnega projekta je postaviti temelje in vzpostaviti trajno organizacijsko strukturo za dolgoročno delova-
nje družabnega prostora za mlade in mlade po srcu. Ankaranska mladina je že v preteklosti plažo Študent vzela za svojo 
in tako se je izoblikovala tudi identiteta Študenta. V sklopu projekta bi si želeli vzpostaviti trajno organizacijsko strukturo 
na Študentu, ki je trenutno edini prostor za mlade, da bi se dejavnosti za mlade (kulturni dogodki, delavnice, predavanja 
in drugo) v prihodnje razširile tudi na druge lokacije po Ankaranu in bi potekale vse leto. Sodelujoči v pilotnem projektu, 
ki so neformalna skupina mladih, zainteresiranih Ankarančanov, so v letu 2020 s prostovoljnim delom ob pomoči občine 
z materialom uredili okolico gostinskega lokala, dodali nekaj elementov pohištva lastne izdelave in ponudbo prilagodili 
mlajši populaciji. Poudarek projekta je bil na pripravi kakovostnih vsebin za mlade, pri čemer so z izkušnjami in logistično 
ter finančno podporo pomagali tudi občinski sodelavci za prireditve. Kljub omejitvam, povezanim z ukrepi za omejevanje 
epidemije covida-19, je bilo že v letu 2020 izpeljanih nekaj dogodkov (kuharske delavnice, družabni večeri), v letu 2021 pa 
je plaža Študent z nadgradnjo dogodkov zaživela kot zbirališče mladih, zato so bili načrti za leto 2022 še bolj ambiciozni, 
želja je bila v program vključiti vse žanre in ga tako približati vsem. Leto 2022 je bilo prvo leto, ko so se lahko po dveh 
»koronskih« letih prirejali večji dogodki/koncerti, kot npr. Hamo & Tribute 2Love, Žan Serčič. Prizorišče na Študentu se 
je uveljavilo tudi kot kino na prostem; v letu 2022 je bilo poleti kar pet filmskih večerov. Pripravljeni so bili tudi tematsko 
obarvani dnevi, kot npr. swing in rap večer; vključeni so bili tudi nekateri mladi lokalni glasbeniki, npr. Masayah.
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Luka Jurinčič, eden od koordinatorjev občinskega pilotnega projekta za mlade, je ob tem povedal:

»Z obiskom in organizacijo dogodkov smo zadovoljni. V minulih treh letih smo se marsičesa naučili; verjamemo, da 
nam bo ob dosedanji podpori občinskega vodstva uspelo ponudbo v prihodnjih letih še nadgraditi in jo izvajati na več 
lokacijah po Ankaranu vse leto. Mladi smo v Ankaranu našli svoj prostor pod soncem.«

Plaža na Študentu podnevi in slika z večjega dogodka – koncerta Žana Serčiča. Foto: Občina Ankaran

Prve delovne izkušnje in vključenost v lokalno dogajanje z delom v občinskih gostinskih lokalih in kot logistično
-tehnično osebje

Tudi v obdobju 2018-2022 so v občinskih gostinskih lokalih na Sv. Katarini, v Valdoltri, na Študentu in Debelem 
rtiču kot natakarji in pomočniki v kuhinji, v vlogi rediteljev in tehnično-logističnega osebja pri podpori festivalskega 
dogajanja Poletje in December v Ankaranu ter urejanja prometa sodelovali ankaranski dijaki in študentje, ki so tako 
pridobili dragocene delovne izkušnje; za nekatere je bil to prvi stik s svetom odraslih in opravljanjem plačanega 
dela, vključujoč odgovornost, ki sodi k delu. Lokalna skupnost daje sicer večji poudarek na pridobivanju novih znanj 
in kompetenc mladih ter grajenju timskega duha kot pa zaslužku mladih v času počitnic, saj se s tem krepi njihova 
povezanost z lokalnim okoljem. V sklopu obratovanja gostinske dejavnosti je v letu 2022 izkušnje nabiralo več kot 
60 študentov in dijakov. Interes za počitniško delo se iz leta v leto povečuje, zato skuša občina vsem interesentom 
omogočiti vsaj določeno obdobje dela.
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Mladi, ki so delali v poletni sezoni 2022. Foto: Jakob Bužan/Občina Ankaran
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V obdobju 2018-2022 so 
mladi Ankarančani opravlja-
li delovne izkušnje na več 
kot 263 delovnih mestih v 
gostinstvu, kot reditelji in 
tehnično osebje ter pri varo-
vanju otrok. Iz tega naslova 
je bilo za plače dijaškega in 
študentskega počitniške-
ga dela izplačano več kot 
697.000 EUR sredstev.

Ekipi mladih Ankarančanov, 
ki so poleti 2022 skrbeli za 
dobro počutje obiskovalcev 
občinskega gostinskega lo-
kala na Debelem rtiču, se je 
pridružil tudi mladi Ukraji-
nec Borys Kalashnikov iz 
Harkova, trenutno stanujoč 
v Ankaranu, ki je po prvem 
mesecu dela povedal: »Vče-
raj sem dobil plačilo za prvi 
mesec dela v baru in rad bi se vam najlepše zahvalil za vašo pomoč. To je zelo kul mesto za prvo zaposlitev: vsi 
delavci so prijazni in vedno lahko pomagajo. Vsakič grem z veseljem v službo. Občina Ankaran naredi ful veliko za 
najstnike, hvala za to!« (op. uredništva: izjava je iz začetka avgusta 2022)

Univerzalna občinska štipendija za ankaranske dijake in študente

Občina Ankaran je z željo po spodbujanju izobraževanja, povečanju dostopnosti in doseganju višje ravni izobraz-
be, izboljšanju zaposljivosti ter aktivnemu vključevanju mladih v lokalno okolje sprejela Odlok o štipendiranju di-
jakov in študentov občine Ankaran. Uvodoma je bila opravljena analiza področja podeljevanja štipendij v Sloveniji, 
združljivosti posameznih štipendij in preučeni so bili različni možni temelji podeljevanja. Slovenske občine, ki po-
deljujejo občinske štipendije, sredstva večinoma namenjajo mladim z najvišjim učnim uspehom in nadarjenostjo 
ali tistim, ki se odločajo za deficitarne poklice. Takšen pristop spregleda številne druge vidike uspešnosti mladega 
človeka, ki morda ne izpolnjuje standardnih in splošno sprejetih meril nadarjenosti in uspešnosti, a v sebi nosi 
drugačne potenciale.

Prvo srečanje s predstavniki mladih, ki so bili povabljeni k sodelovanju, se je zaradi epidemično neugodnega časa 
zgodilo na prostem. Tedaj so bile skupaj začrtane vsebinske smernice odloka, ki naj bi podprl vse mlade in jim 
ponudi enako izhodišče, finančno dostopnost do šole oziroma fakultete ne glede na oddaljenost od doma in mož-
nost višanja končnega zneska štipendije v skladu z merili, ki vključujejo različna področja: od učnega uspeha in iz-
jemnih dosežkov do deficitarnosti izobraževalnega področja, družbene angažiranosti in kraja ter vrste nastanitve. 

Štipendijo si dijaki in študenti oblikujejo sami s trudom in odgovornostjo, ki ju vložijo v izobraževanje, prostočasne 
dejavnosti, prostovoljstvo, krvodajalstvo, gasilstvo in drugo družbeno koristno delo. Odlok predvideva tudi doda-
tek za štipendiste s posebnimi potrebami. Merila so ovrednotena s korekcijskimi količniki, in sicer za učni oziroma 
študijski uspeh predhodnega letnika izobraževanja, izjemne dosežke (šport, znanost, umetnost ipd.), deficitar-
nost poklicev ali izobrazbe, za katero se šolajo, družbeno angažiranost (prostovoljstvo, gasilstvo, krvodajalstvo) in 
kraj šolanja oziroma študija (oddaljenost od doma), vrsto nastanitve (najemniško stanovanje, študentski in dijaški 
dom za potrebe študija več kot 70 km od doma). 

Prva razpisa za ankaransko štipendijo sta bila objavljena jeseni.

Borys Kalashnikov. Foto: Jakob Bužan.



Poročilo o delu Občine Ankaran v obdobju 2018–2022 53

Pismo ankaranskega srednješolca in ambicioznega glasbenika. 

2.4.3.12.2     Zagotovitev prostorov za Medgeneracijsko središče Ankaran

V decembru 2021 je Občina Ankaran na podlagi prejete pobude ob soglasju Občinskega sveta Občine Ankaran kupila 
nepremičnino v Ulici Rudija Mahniča 1 z namenom vzpostavitve Medgeneracijskega središča Ankaran (MSA).

Z umestitvijo različnih družbenih vsebin v novi občinski objekt občina nadgrajuje že obstoječe družbene dejavnosti, 
katerih del se je doslej odvijal predvsem v Domu družbenih dejavnosti, kjer pa so bili prostori neprimerni za druženje 
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večjega števila ljudi. Ankaran je bil vrsto let brez ustrezne infrastrukture za izvajanje kulturnih, društvenih in drugih 
vsebin v javnem interesu, zato je bil nakup primernih prostorov pomemben korak k bolj povezani, po meri občanov 
oblikovani skupnosti.

Strošek nakupa objekta, ki ga je občina prevzela s februarjem 2022, je bil 711.750 EUR. Velikost parcele znaša 813 m2, 
nepremičnina pa ima 481 m2 (bruto) površine. Objekt je bil temeljito prenovljen, saj gre za prostore nekdanjega gostišča. 

Medgeneracijsko stičišče starejših, ranljivih in mlajših generacij

Skrb za starejše je v občini Ankaran eno ključnih področij družbenih dejavnosti. V začetku decembra 2021 je bila 
namera o nakupu objekta in vzpostavitvi MSA na proračunski delavnici predstavljena tudi občinskim odborom in 
predstavnikom društev ter organizacij, ki delujejo v javnem interesu (društvu Spominčice, Društvu upokojencev, Rde-
čemu križu Ankaran, Združenju borcev Ankaran, Pevskemu zboru Ulka in drugim), ki so projekt sprejeli z navdušenjem. 

Ankaranska društva in organizacije v javnem interesu so pri umestitvi vsebin v Medgeneracijsko središče lahko sodelovali s 
svojimi predlogi in pobudami. V februarju 2022 jim je bilo poslano povabilo k oddaji vsebinskih predlogov k osnutku projektne 
naloge, poleti pa še predlogi dopolnitev prostorske ureditve, ki so bili po zmožnostih smiselno vključeni v prenovo objekta.

Osrednji prostor MSA predstavlja Center dnevnih aktivnosti za starejše. Z druženjem in vključevanjem v različne dejavnosti 
starejši krepijo svojo psihofizično kondicijo in dlje časa ostajajo v domačem okolju, obenem pa se izognejo izključenosti in 
osamitvi. Investicijska namera uresničuje vsebino občinskega programa »Skrb za starejše«, ki izhaja iz zaveze občine, da 
zagotovi svojim starejšim prebivalcem kakovostne in po meri prilagojene programe, ter iz pobud, ki so jih občanke in ob-
čani podali v večletnem soustvarjanju participativnih proračunov občine. V sodelovanju z OŠV Ankaran se bodo pripravljale 
vsebine, ki bodo v obliki skupnih dogodkov najmlajše povezale s starejšimi občani ter omogočale prenos znanj in krepitev 
vezi. V objektu po novem delujeta tudi pisarna Sopotnikov in Info točka za starejše, prostor pa je na voljo tudi društvom in 
drugim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu. Na voljo imajo tudi delovišče z računalnikom in tiskalnikom. Na ureje-
nem dvorišču pod nadstreškom se bodo izvajale telesne aktivnosti v toplejših mesecih, v zimskih pa v notranjosti; ob okolici 
objekta se bodo spomladi vzpostavili zeliščni vrtovi, za katere bodo skrbeli uporabniki Centra dnevnih aktivnosti za starejše.

Prenovljeno središče, v katerem je tudi večnamenski družabni prostor za izvajanje delavnic, predavanj, pevskih vaj, 
bralnih uric, ročnih del, literarnih večerov, kulturnih prireditev, družabnih iger in drugih dejavnosti, je vrata odprlo ok-
tobra, v njem pa so se že odvili prvi dogodki.

Bralni kotiček Centra dnevnih aktivnosti za starejše. Foto: Občina Ankaran
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»Medgeneracijsko stičišče je pridobitev, ki jo je Ankaran čakal vrsto let. Ne samo, da smo s 
tem dobili prepotreben večnamenski družabni prostor, bolj kot to je poudarek na nadgradnji 
vsebin, ki jih središče ponuja uporabnikom. Tukaj sobiva več društev, ki delujejo na področju 
skrbi za sočloveka, med drugimi tudi Rdeči križ. 

Z Medgeneracijskim središčem se bo s skupnimi dogodki vzpostavil trden most med različn-
imi generacijami Ankarančanov, ki se bodo skozi izmenjavo znanj in življenjskih izkušenj 
zbližali in se med sabo bolj povezali. Le povezana, sočutna in vključujoča lokalna skupnost 
bo kos vsem izzivom, ki jih prinaša prihodnost.«

MARIJA JEREB, upokojenka, prostovoljka.

Foto: Janez Volmajer

2.4.3.12.3     Za Občino po meri invalidov

8. aprila 2022 so predsednica Društva invalidov Koper Tatjana Koblar, podpredsednik Zveze delovnih invalidov Slo-
venije (ZDIS) Ivan Kostrevc in župan Gregor Strmčnik podpisali dogovor o vključitvi Občine Ankaran v projekt za prido-
bitev listine »Občina po meri invalidov«. S tem je Občina Ankaran tudi uradno postala kandidatka za pridobitev Listine 
in se zavezala k doslednem izpolnjevanju ciljev v smeri zagotavljanja enakih možnosti za vse. 

Po Ankaranu se je uredilo več mest za invalide. Foto: Občina Ankaran
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Doseženih več ciljev na različnih področjih

Občina Ankaran je bila v minulih letih aktivna na ključnih področjih za zagotavljanje enakih možnosti: osveščanje in 
informiranje, dostopnost, kultura, šport, rekreacija, sociala in socialno varstvo, vzgoja in izobraževanje ter zaposlo-
vanje. Med drugimi je bila ustanovljena Info točka za starejše, odstranjene so bile arhitektonske ovire, sanirana in 
urejena so bila parkirišča za invalide, brezplačni poletni avtobus je prilagojen invalidom, na pobudo občanov se je 
na bolj obiskanih točkah namestila/zamenjala urbana oprema, starejšim so na voljo brezplačni prevozi Sopotniki, 
vzpostavilo se je Medgeneracijsko središče Ankaran itd. Načrtovane investicije smiselno zajemajo tudi rešitve za 
ranljive družbene skupine; pri tem je poudarek na urejanju plaž in nameščanju igral, primernih za invalide. Tudi v pri-
hodnje občina načrtuje projekte, ki bodo dvignili kakovost bivanja vsem občankam in občanom. Predstavniki ZDIS so 
med drugim pohvalili dosedanje aktivnosti in napredek občine, izpostavili močno povezanost in vpetost društev in 
invalidskih organizacij v lokalni utrip, dobro organizirano in obiskano okroglo mizo za invalide in dejavnosti informira-
nja ter osveščanja o invalidski tematiki. 

Drugi obisk predstavnikov ZDIS je bil konec septembra 2022 in je bil namenjen pripravi vsebin končnega poročila o 
izvajanju vsebin Akcijskega načrta za leto 2022, ki je bilo nato oddano 30. septembra 2022 in predstavlja zadnji korak 
za pridobitev listine, ki bi jo Občina Ankaran lahko prejela že konec leta.

2.4.3.12.4     Jesensko počitniško varstvo

Občina Ankaran je skupaj z OŠV Ankaran in SSIN Ankaran v času krompirjevih počitnic v letu 2021 organizirala prvo 
jesensko počitniško varstvo za ankaranske učence od 1. do 4. razreda, ki obiskujejo OŠV Ankaran ali druge šole in 
tako z organiziranim varstvom priskočila na pomoč staršem, ki v času šolskih počitnic nimajo varstva. Tovrstnega 
varstva v jesenskem obdobju ne predpisuje zakonodaja in zato v tem pogledu Občina Ankaran financira nadstandard.

V letu 2021 je Občina Ankaran organizirala prvo jesensko počitniško varstvo. Foto: Občina Ankaran
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Elvis Vižintin je univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, ki je poslovno pot začel v 
podjetju Investbiro Koper, d. d., kjer je bil kot projektant nizkih gradenj zaposlen od leta 2000 
do leta 2002. Novembra 2002 je kariero nadaljeval v podjetju Projektna skupina Prostor, d. 
o. o., v Kopru, kjer je opravljal delo odgovornega projektanta nizkih gradenj. 

Decembra 2003 je opravil strokovni izpit za pooblaščenega inženirja gradbene stroke pri 
Inženirski zbornici Slovenije. Pri opravljanju dela odgovornega projektanta nizkih gradenj je 
pridobil bogate izkušnje s področja projektiranja prometne infrastrukture, komunalne infra-
strukture, zunanjih ureditev, priprave prometnih strategij ipd.

Oddelek za gospodarske dejavnosti vodi od leta 2019.

2.4.4 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Elvis Vižintin, Vodja Oddelka za 
gospodarske dejavnosti, Foto: 
Občina Ankaran

Oddelek za gospodarske dejavnosti opravlja ključne naloge za zadovoljevanje skupnih potreb občanov s področja 
kakovosti bivanja in urejenosti kraja. Skrbi predvsem za vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture in izvajanje 
gospodarskih javnih služb. Zajema upravljanje z ekonomskimi viri, turizmom, usklajevanje z gospodarskimi javni-
mi službami in področjem komunale, oblikovanja in uresničevanja programov samozadostnosti, urejanja prometa, 
vzdrževanja in urejanja skupnostnega premoženja, usklajevanja tehnično intervencijskih posegov in varstva živali.

Grafični prikaz 5: Pregled porabljenih proračunskih sredstev za Oddelek za gospodarske dejavnosti v obdobju 2018-2022.
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Oddelek za gospodarske dejavnosti (OGD) opravlja ključne naloge za zadovoljevanje skupnih potreb občanov s pod-
ročja kakovosti bivanja in urejenosti kraja. Skrbi predvsem za vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture in izva-
janje gospodarskih javnih služb. Zajema upravljanje z ekonomskimi viri, turizmom, usklajevanje z gospodarskimi jav-
nimi službami in področjem komunale, oblikovanja in uresničevanja programov samozadostnosti, urejanja prometa, 
vzdrževanja in urejanja skupnostnega premoženja, usklajevanja tehnično intervencijskih posegov in varstva živali.

2.4.4.1 Upravljanje z ekonomskimi viri 

Tudi v obdobju 2018-2022 je OGD skrbel za delovanje ankaranske tržnice. Mesečno so bila izdana dovoljenja rednim 
in občasnim ponudnikom lokalnih kmetijskih pridelkov in kmetijskih proizvodov. Zaradi epidemije covida-19 je bila 
predvsem v letih 2020 in 2021 tržnica urejena na način, da je bila zagotovljena varna razdalja med stojnicami. Za 
ponudnike izdelkov na tržnici je bila zaradi epidemije covida-19 organizirana uporaba kemičnih sanitarij v neposredni 
bližini tržnice. Oddelek je hkrati urejal tudi zadeve, vezane na obratovanje lokalov. Izdajal je dovoljenja za obratovanje 
v podaljšanem obratovalnem času in jih posredoval v vednost tržnemu inšpektoratu. Med letom je sodeloval tudi s 
Slovensko poslovno točko (SPOT).

Turistična spletna stran Visit Ankaran: www.visitankaran.si
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Nina Jurinčič je slovenistka, ki jo je poklicna pot vodila od Evropskega parlamenta do medi-
jske hiše PRO PLUS, pa Elektro in pomorske šole Portorož in nazaj v domači kraj, kjer je že 
januarja 2015 postala del ekipe Občine Ankaran. Od takrat je njeno delo zajemalo številna 
področja, od odnosov z javnostmi do družbenih dejavnosti, dokler se ni ustalila na gospo-
darskem področju, kjer je našla svojo karierno pot, razvoj turizma. 

Ob delu se redno izobražuje, opravila je strokovna izpita za inšpektorja in naravovarstve-
nega nadzornika, udeležuje se različnih izobraževanj s področja turizma, s poudarkom na 
temah o trajnostnem turizmu in digitalizaciji na področju turizma.

Za področje turizma skrbi od leta 2015.

2.4.4.2    TURIZEM

Nina Jurinčič, višja svetovalka, 
Foto: Občina Ankaran

Odsek za turizem Oddelka za gospodarske dejavnosti Občine Ankaran izvaja naloge lokalne turistične organizacije. 
Načrtuje in izvaja trženje celovite turistične ponudbe Ankaranskega polotoka in skrbi za razvoj ankaranskega turizma, 
izvaja naloge na področju raziskovanja in analiziranja trga, koordinira subjekte na področju turizma in druge subjek-
te ter vodi register turističnih aktivnosti, v prostorih Turistično informacijskega centra Ankaran izvaja informacijsko 
turistično dejavnost, spodbuja razvoj celovitih turističnih proizvodov turističnega območja in ozavešča ter spodbuja 
lokalno prebivalstvo k pozitivnemu odnosu do turizma. Odsek odlično sodeluje tudi z drugimi slovenskimi destina-
cijami tako na regijski kot na državni ravni. Z destinacijami slovenske Istre se povezuje pod blagovno znamko »Love 
Istria«, širše pa sodeluje z destinacijami kraške in goriške regije.

V obdobju 2018-2022 je bilo za delovanje Turistično informacijskega centra Ankaran namenjenih okvirno 
241.694,96 EUR sredstev.

PREGLED PORABLJENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE ANKARAN V OBDOBJU 2018–2022

V okviru projekta Love Istria je potekal Belgijski kulinarični itinerarij po okusih Mediteranske in Kraške Slovenije za predstavnike združenja belgijskih 
agencij Selectair. Foto: Zoso Photography Damijan Simčič.
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Ankaran je kot turistična destinacija v poletni sezoni precej priljubljen, spodbujanje razvoja butičnega turizma pa se 
močno prepleta z dejavnostmi, ki jih izvajajo drugi oddelki občine, predvsem s področji prireditev in investicij.

V okviru nalog, povezanih s turizmom, je OGD v obdobju 2018-2022 izvedel naslednje aktivnosti:

• V letu 2018 je OGD sodeloval pri prenovi državne strategije na področju turizma. Sprejet je bil nov odlok, ki 
ureja področje turistične in promocijske takse v Občini Ankaran.

• V letu 2019 se je vzpostavila nova turistična spletna stran destinacije Ankaran (www.visitankaran.si). Oddelek 
je bil namreč uspešen na razpisu Ministrstva RS za gospodarski razvoj in tehnologijo in je pridobil sredstva za 
oblikovanje spletne strani. V okviru razpisa je bilo izvedeno tudi izobraževanje s področja digitalne promocije 
za lokalne ponudnike turističnih nastanitev. Redno se je izvajala promocija kulturnih in naravnih danosti kraja 
tako z objavami na družabnih omrežjih (Facebook, Instagram) kot tudi na terenu na domačem in tujih trgih 
(Dunaj, Rimini). Grafično je bila posodobljena tudi promocijska zgibanka »Doživi Ankaran«.

• Oktobra 2019 je Občina Ankaran gostila športno prireditev Istrski kolesarski maraton, sodelovala pa je 
tudi pri izvedbi prireditev Ironman 70.3 slovenska Istra, Istrski maraton in Velika nagrada slovenske Istre. V 
letu 2020 tovrstnih prireditev zaradi neugodne epidemične slike ni bilo. V letu 2021 je bil izveden virtualni 
Istrski maraton in kot običajno so bile izvedene tudi prireditve Ironman 70.3 slovenska Istra, Velika nagrada 
slovenske Istre in Istrski kolesarski maraton.

• V okviru projekta Love Istria, ki povezuje vse štiri destinacije slovenske Istre (Portorož-Piran, Izolo, Koper 
in Ankaran), je oddelek sodeloval pri promociji skupnih aktivnosti slovenske Istre, udeleževal se je sejmov 
doma in v tujini, koordiniral sejma v Utrechtu in Celovcu, sodeloval pri organizaciji študijske ture slovaških in 
čeških novinarjev, koordiniral izbor CGP Love Istria, ki se je zaključil v letu 2020, in izdelavo letnega koledarja 
prireditev v slovenski Istri, sodeloval pri pripravi mesečnih skupnih sporočil za javnost itd. Izdelani so bili pro-
mocijski videi Ankaranskega polotoka. Oddelek je aktiven tudi na ravni turistične makro regije Mediteran in 
Kras ter se udeležuje delovnih srečanj in sestankov ter sodeluje pri promocijskih aktivnostih. Februarja 2022 
je bila destinacija Ankaran vključena v pripravo in izvedbo predstavitve makro regije Mediteranska in kraška 
Slovenija na mednarodni razstavi EXPO 2020 Dubai.

• V okviru projekta LAS Istre Maristra je oddelek oblikoval koledar prireditev za leto 2020 za območje slo-
venske Istre, sofinanciral izdelavo fotogradiva, soorganiziral in financiral delavnice za izobraževanje lokalnih 
turističnih ponudnikov. Organizirani so bili vodeni obiski za novinarje in turistične agente ter delavnice o kul-
turni in naravni dediščini za šolarje. V okviru projekta Maristra sta bili organizirani tudi dve prireditvi, in sicer 
na temo lokalne kulinarike.

• V okviru projektov LAS Istre je bila izvedena nabava nove IKT opreme za informiranje obiskovalcev Turistično 
informacijskega centra (TIC), objavljena je bila skupna spletna stran partnerjev projekta BUTMUZ – butični 
muzej slovenske Istre (www.butmuz.com), kjer je predstavljena tudi kulturna in naravna dediščina Anka-
ranskega polotoka, izdana sta bila priročnik in delovni zvezek za osnovnošolce o znamenitostih slovenske 
Istre. V okviru projekta Uživajmo podeželje II je bil izdelan interaktiven zemljevid pohodnih in drugih poti po 
slovenski Istri ter izdana knjižica s potmi, ki so bile zbrane v novem Registru poti po slovenski Istri. Tri poti po 
Ankaranskem polotoku so bile v register vključene na novo.

• TIC je v letih 2018 in 2019 deloval od maja do septembra v paviljonu v središču Ankarana. V okviru njegove 
dejavnosti so bili izvedeni trije daljši vodeni ogledi Krajinskega parka Debeli rtič in Ankaranskega polotoka. 
Izvedeno je bilo tudi mentorstvo študentki, ki je v okviru TIC-a dobila možnost izvajanja prakse. Z letom 
2020 je TIC dobil stalne prostore v večstanovanjski stavbi na naslovu Regentova ulica 4a in prevzel prodajo 
mesečnih abonmajev za parkirišča, ki jih upravlja Občina Ankaran/Marjetica Koper. Od 1. novembra 2021, ko 
je bil TIC zaprt, je v sklopu Kriznega štaba za soočanje z epidemijo covida-19 v prostorih TIC potekalo redno 
brezplačno testiranje na koronavirus sars-cov-2 (HAGT) in tudi redno cepljenje proti bolezni covid-19 ter 
proti sezonski gripi.

Občina Ankaran je vstopila v zeleno shemo slovenskega turizma, sodeluje v projektih Las Istre in v skupnem projektu promocije slovenske Istre 
skupaj z ostalimi istrskimi občinami - »Love Istria«. 
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• Oddelek aktivno sodeluje s Slovensko turistično organizacijo, in sicer z udeležbo na vsakoletnih Dnevih slo-
venskega turizma. S Slovensko turistično organizacijo je bil podpisan tudi Partnerski dogovor o sodelova-
nju za večje sinergije pri razvoju in promociji turizma. Že drugo leto zapored je bil oddelek uspešen pri prijavi 
na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v 
Sloveniji. V okviru razpisov je bilo izvedenih več aktivnosti, in sicer izdaja zloženk o Krajinskem parku Debeli 
rtič, vsebinska in grafična prenova zloženke Doživi Ankaran, vsebinska in tehnična nadgradnja spletne stra-
ni Visit Ankaran, oblikovanje aplikacije e-vodnik po Ankaranskem polotoku.

• Občina Ankaran se je v sodelovanju s podjetjem Adria Ankaran vključila v mrežo postajališč za avtodome - 
Camperstop.

• Vsako leto je izveden obračun pavšalne turistične takse, vse leto pa tečejo postopki, vezani na vloge za 
oprostitev turistične takse.

• Oddelek je destinacijsko znamko Ankaranski polotok prijavil na poziv Slovenske turistične organizacije za 
pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu, t. i. Zeleno shemo slovenskega turizma - 
Slovenia Green.

TIC Ankaran je dobil stalne prostore v središču kraja. Foto: Občina Ankaran
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2.4.4.3 Gospodarske javne službe (GJS) in komunalna dejavnost

Področje zajema številne gospodarske javne službe, ki jih mora občina po zakonu zagotavljati svojim občanom, med 
katerimi so ključne oskrba z vodo in GJS s področja komunalnih storitev. Občina Ankaran in MOK še nista dokončno 
razdelili premoženja nekdanje skupne občine in ustanoviteljskih pravic, povezanih z izvajalci in infrastrukturo s pod-
ročja gospodarskih javnih služb, zato imata še vedno skupne izvajalce javne službe, in sicer: Javno podjetje Rižanski 
vodovod, d. o. o., ki skrbi za vodooskrbo in javno podjetje Marjetica Koper, d. o. o., ki izvaja obvezno lokalno gospodar-
sko javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki, ki 
obsega zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov iz naselij ter obdelavo in odlaganje določenih vrst komunalnih odpad-
kov, vključno z urejanjem in čiščenjem prometnih površin ter zelenih in drugih neprometnih javnih površin, urejanje 
in vzdrževanje drugih neprometnih javnih površin (urejanje zelenih površin in parkov, urejanje javnih poti, površin za 
pešce), urejanje in vzdrževanje prometnih in drugih neprometnih javnih površin, kar zajema predvsem vzdrževanje 
občinskih cest, upravljanje krajevnih pristanišč in javnih parkirišč ter upravljanje zavetišča za zapuščene živali.

Tudi v obdobju 2018-2022 je bil na področju gospodarskih dejavnosti cilj občinske uprave in občine dvigniti kakovost 
izvajanja gospodarskih javnih služb ter zagotoviti kakovosten servis za vse občane. V ta namen so bila izvedena do-
datna usklajevanja z izvajalci javnih služb in dogovorjen povečan obseg izvajanja gospodarskih javnih služb, ki se je 
prilagajal potrebam občanov Občine Ankaran.

OGD je v obdobju 2018-2022 na področju gospodarskih javnih služb skrbel za tekoče izvajanje javnih služb. Zagota-
vljala so se sredstva za nemoteno delovanje meteornega, fekalnega in mešanega sistema kanalizacije in dopolnje-
vanja sistema kanalizacijskega omrežja. Upravljale in vzdrževale so se javne zelene površin, kamor so zajeti košnja 
trave, urejanje parkovnih površin, obrezovanje večjih dreves in živih mej. Na področju vzdrževanja javne snage in 
čiščenja javnih površin so bila zagotovljena sredstva za redno strojno in ročno čiščenje javnih površin, redno pra-
znjenje zabojnikov za smeti na javnih mestih, intervencijska čiščenja ter čiščenje in vzdrževanje prometnih in ostalih 
neprometnih javnih površin v občini. 

V sklopu urejanja prometnih površin se je predvsem upravljalo in tekoče vzdrževalo lokalne ceste (letno in zimsko), 
upravljalo in tekoče vzdrževalo javne poti in trge ter upravljalo in tekoče vzdrževalo cestno infrastrukturo (pločniki, 
kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). Poleg rednega pregledovanja in te-
denskega pometanja cest se je na večjem delu cest izvajalo tudi pregledovanje in čiščenje prepustov ter požiralnikov 
meteorne kanalizacije.

Zagotavljalo se je sredstva za intervencijsko vzdrževanje javne razsvetljave in koncesijo v skladu s Pogodbo o izva-
janju gospodarske javne službe prenove in urejanja javne razsvetljave. Prav tako se je zagotavljalo tudi sredstva za 
tekoče stroške dobave električne energije za javno razsvetljavo in omrežnine na podlagi pogodbenega razmerja z 
dobaviteljem. Poskrbljeno je bilo tudi za praznično okrasitev naselja.

Oddelek se je aktivno vključeval v aktivnosti pri iskanju rešitev za nadomestni vodni vir za oskrbo občin slovenske Istre. 

V obdobju 2018-2022 so se izvedle naslednje večje aktivnosti:

• Na sistemu meteornega, fekalnega in mešanega sistema kanalizacije se je izvajalo sistematično čiščenje 
kanalizacije in pregledovanje stanja kanalizacijskih cevi in jaškov. Vse pomanjkljivosti in napake, ugotovljene 
pri pregledih s kamero, so se zapisale v obliki digitalnega - video zapisa. Izdelana poročila so bila podlaga za 
sanacijo napak na kanalizacijskem sistemu. Tako je bilo v štiriletnem obdobju odpravljenih kar nekaj poškodb 
na kanalizacijskem sistemu (posedanje jaška na poti do plaže Ankarančani, zamašene cevi na sistemu me-
teorne kanalizacije v Valdoltri, posedanje jaška na kanalizaciji, ki se priključuje na fekalni kolektor – parcela 
št. 1077/4, k. o. Oltra, temeljito pregledana in očiščena nepretočna greznica na Študentu, zapečaten preliv iz 
črpališča v bližnji mandrač na Sv. Katarini ter številni ostali manjši sanacijski posegi).

• V letu 2020 se je s pogodbo o brezplačnem prenosu državnega premoženja od Ministrstva za notranje za-
deve prevzelo v last in upravljanje črpališče Debeli rtič, kjer so bila opravljena osnovna vzdrževalna dela, 
očiščeno je bilo območje črpališča. Opravljen je bil posnetek omrežja fekalne in meteorne kanalizacije na 
širšem območju plaže Debeli rtič. Opravljene so bile tudi analize zahtevanih pogojev za predajo vzdrževanja 
črpališča Marjetici Koper. V letu 2021 je bila temeljito očiščena in pregledana kanalizacija na Kopališču De-
beli rtič. Opravljeni pregled je bil podlaga za izvedbo projekta sanacije obstoječega kanalizacijskega omrežja 
na tem območju. Slednje je bilo v letu 2021 v celoti rekonstruirano. 
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• V sklopu vzdrževanja meteorne kanalizacije so se čistili tudi hudourniki (hudournik Valdoltra, hudournik 
Ankaran, hudournik Sončni park in hudourniki pod Jadransko cesto). V celoti sta se tudi posnela kanalizirana 
hudournika na območju središča Ankarana in Adrie Ankaran (začeli že konec leta 2020) ter na območju Val-
doltre. Posnetki so bili podlaga za izdelavo hidrološko hidravličnih študij naselja Ankaran. Posnel se je tudi 
hudournik na območju med Sončnim parkom in Vojašnico slovenskih pomorščakov. Čiščenje hudourniških 
grap se izvaja vsakoletno, s čimer se zagotavlja ustrezno pretočnost hudournikov.

• V letih 2020, 2021 in 2022 je bila na območju Občine Ankaran izvedena akcija aplikacije sredstva za zatira-
nje ličink tigrastega komarja. Na javnem kanalizacijskem omrežju in javnih površinah je bilo izvedenih od 
tri do pet aplikacij sredstva, ki preprečuje nadaljnji razvojni krog insekta. V sklopu akcije so bile občanom na 
voljo tudi brezplačne ampule sredstva za zatiranje tigrastih komarjev za aplikacijo v okolici svojih domov.

• Na kanalizacijskem sistemu so bile vsako leto opravljene štiri deratizacije in dezinsekcije javnega kanaliza-
cijskega omrežja.

• Sprejet je bil Odlok o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje (2022).

• Na področju zelenih površin in urejanja okolja so poleg rednega vzdrževanja potekale ureditve zelenih 
površin na naslednjih območjih: na območju Cahove ulice so bila obrezana večja drevesa, zasadila se je živa 
meja in uredila zelenica, obrezala so se vsa večja drevesa v središču Ankarana, obrezal se je borov gozdiček 
na območju igrišča v Valdoltri (Mladinski center), na parceli ob večstanovanjski hiši 58 se je uredila zelenica 
in obrezala živa meja, uredil se je park in obrezala vsa drevesa na območju Sv. Katarine.

• Uredile so se večje zelene površine vzdolž Jadranske ceste; skupaj je bilo v obdobju 2018-2022 na tem 
območju urejenih več kot 36.000 m2 površin. S tem so se uredila ena najbolj zanemarjenih in zaraščenih 
območij ob Jadranski cesti, kar je bila podlaga za namembo tega prostora splošni javni rabi.

• V letu 2021 se je s parcele št. 1224, k. o. Oltra odstranilo nelegalne objekte in ostale predmete, kar je bil 
pogoj za zamenjavo te parcele s parcelo št. 1224, k. o. Oltra, katera je v lasti Republike Slovenije, Ministrstva 
za obrambo Republike Slovenije (MORS). Občina Ankaran parcelo potrebuje za nadaljnji razvoj Športnore-
kreacijskega parka (ŠRP) Sv. Katarina, središča, ki bo bistveno izboljšalo življenje lokalne skupnosti, pa tudi 
omogočilo boljši razvoj gostinske in turistične dejavnosti.

• Na območju naravne vrednote slani travnik pri Sv. Nikolaju se je izvedlo mulčenje celotne površine in zeleni 
rez, ponovno se je vzpostavilo servisno pot do območja, postavilo cestno zapornico in uredilo makadamsko 

Vsak december je Ankaran praznično okrašen. Foto: Janez Volmajer
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parkirišče ob spominskem parku. V nadaljevanju se je odstranilo poškodovani del mostovža, preostali del pa 
saniralo in s tem omogočilo varno prehodnost do izgradnje obalne pešpoti med ŠRP Sv. Katarina in nase-
ljem, ko se je stari mostovž v celoti nadomestilo z novim, ki je tudi precej daljši.

• V letu 2022 se je uredila nova zasaditev v središču kraja in na Ankaranski mestni plaži.

• Na področju čiščenja javnih površin se je poleg rednega praznjenja zabojnikov za smeti na javnih površinah, 
intervencijskega čiščenja in čiščenja ter vzdrževanja prometnih in neprometnih javnih površin v občini, čišče-
nja otroških igrišč in obnavljanja javnih ekoloških otokov, v obdobju 2018-2022 uredilo še: 
• V letu 2020 je občina pristopila k čiščenju dveh večjih divjih odlagališč odpadkov. Prva nelegalna de-

ponija odpadkov se je nahajala neposredno ob parkirišču Krajinski park Debeli rtič - centralno parkirišče. 
Druga deponija pa je bila ob Jadranski cesti na naslovu Jadranska cesta 27.

V oktobru je potekalo snemanje kanalizacijskega omrežja v naselju Ankarana. Foto: Marjetica Koper
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»Veseli nas zgledno in partnersko sodelovanje z Občino Ankaran. Ta je sicer zahteven na-
ročnik, ker si želi visoko kakovostne storitve GJS, predvsem na področju urejanja javnih in 
zelenih površin, ter nadstandardne storitve na področju deratizacije in dezinsekcije. Po dru-
gi strani pa je Občina Ankaran odličen sogovornik pri projektih skupnega razvoja komunalne 
dejavnosti in našega podjetja. O tem pričata projekta prvega podzemnega ekološkega otoka 
v občini, nameščenega za trgovino, ter nove sušilnice odpadnega komunalnega mulja na 
Serminu. Slednja je še kako dobrodošla, saj bo po priključitvi območij, vključenih v projekt 
»Čisto za Koper in Ankaran«, na kanalizacijsko omrežje ukinjenih skupno 378 greznic in 81 
malih komunalnih čistilnih naprav, na javno kanalizacijsko omrežje pa na novo priključenih 
dodatnih 1.657 prebivalcev in 497 enot dejavnosti.« 

DAVOR BRIŠEVAC, direktor Javnega podjetja-Azienda pubblica Marjetica Koper, d. o. o.-s. r. l.

Foto: Arhiv Marjetica Koper, d. o. o.

• Tudi v letu 2021 se je nadaljevalo s čiščenjem divjih odlagališč odpadkov. Eno takih je bilo na Lazaretu, 
v gozdičku neposredno ob obali. Večja količina odpadkov v naravi se je odstranila tudi iz območja nad 
bodočim pokopališčem, ob poti na Iskro. Večja količina gradbenih odpadkov se je odpeljala z območja 
bivšega lokala »By Night«. 

• Na območju Sv. Katarine so se obstoječi trije ekološki otoki združili v enega, ki je bolj smiselno umeščen 
v prostor in urejen, na novo lokacijo se je premestil in na novo uredil ekološki otok na naslovu Jadranska 
cesta 59 (Grižoni).

• Oddelek je v sodelovanju z Marjetico Koper, d. o. o., v letu 2021 izvedel trimesečno akcijo brezplačnega 
prevzema azbestnih odpadkov. Izvedenih je bilo 23 tovrstnih prevzemov in oddanih kar 8.470 kg odpadkov, 
večinoma strešne kritine. Zaradi pozitivnega odziva se akcija nadaljuje tudi v letu 2022.

• Potrjena sta bila elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odva-
janja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ankaran in Mestni občini Koper za obdobje 
2021-2023. V letu 2021 je bil sprejet Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne 
službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ankaran (2021). 

• V štiriletnem obdobju so bila zagotovljena sredstva za intervencijsko vzdrževanje javne razsvetljave in 
koncesijo v skladu s Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe prenove in urejanja javne razsvetljave, 
pri čemer OGD nadzira izvajanje javne službe vzdrževanja javne razsvetljave in intervencijskega vzdrževanja 
javne razsvetljave. Prav tako so bila zagotovljena tudi sredstva za tekoče stroške dobave električne energije 
za javno razsvetljavo in omrežnine na podlagi pogodbenega razmerja z dobaviteljem. Vzdržuje in ureja se 
tudi kataster javne razsvetljave. Dodatno se je izvedla javna razsvetljava Na Logu, na ankaranski mestni 
plaži in na plaži v Valdoltri, na pešpoti med Bevkovo in Kocijančičeva ulico ter na pešpoti med Vlahovičevo in 
Bevkovo ulico. Vzpostavilo se je novo prižigališče javne razsvetljave na Ivančičevi ulici, na Vinogradniški poti 
in Na Logu. Spomladi 2022 je potekala prenova nizkonapetostnega omrežja na območju Jadranske ceste in 
Hrvatinove ulice.

• Poskrbljeno je bilo tudi za praznično okrasitev naselja, pri čemer se je skladiščenje novoletnih okraskov in 
ostale opreme vzpostavilo v skladiščnih prostorih Občine na Lazaretu 2 in ne več pri zunanjem izvajalcu.
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2.4.4.4 Promet

Na področju prometa se občina zaradi več desetletnega zanemarjanja v okviru nekdanje občine sooča s precejšnimi 
izzivi, zato so tudi tu potrebne večje investicije, ki bodo predstavljene v nadaljevanju. OGD je tvorno sodeloval pri 
njihovem načrtovanju v tesnem sodelovanju z ORI.

Obvezna gospodarska javna služba vzdrževanja občinskih cest, ki jo izvajata Marjetica Koper, d. o. o. in CPK, d. d., po-
leg upravljanja in tekočega vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko) zajema tudi upravljanje in tekoče vzdrževanje 
javnih poti in trgov ter upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, prepusti, 
mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine itd.). V obdobju 2018-2022 so se izvedle naslednje 
aktivnosti:

• V letu 2018 je bil sprejet nov Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ankaran, predhodno so se z 
MOK uskladile stične točke, ki so bile predpogoj za pridobitev soglasja DRSI k novemu odloku. Občina 
Ankaran je naročila snemanje občinskih cest in tako razpolaga z orodji za pregledovanje stanja na cestah 
predvsem za namene priprave programa rednega in investicijskega vzdrževanja. V letu 2022 je bil sprejet 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ankaran, s katerim 
je bilo upravljanje treh odsekov cest pred novim vhodom v Luko Koper preneseno z občine na Direkcijo RS 
za infrastrukturo.

• Skozi celotno štiriletno obdobje so se izvajala vzdrževalna dela na občinskih cestah. V letih 2018 in 2019 
so se na Razgledni poti preplastili odseki na poškodovanem cestišču in uredile bankine od odcepa z Jadran-
ske ceste do zaselka Barižoni. V letih 2019 in 2020 so se uredile bankine in betonske mulde na Vinogradni-
ški in Razgledni poti. V letu 2020 so potekala vzdrževalna dela na Vinogradniški cesti – sanacija pokrovov 
jaškov na kanalizaciji in obnova poškodovanega vozišča. V letu 2021 se je v Valdoltri v celoti uredil priključek 
Razgledne ceste na Jadransko cesto z razširitvijo vozišča in urejenim hodnikom za pešce. Uredila sta se tudi 
podporni zid ob brežini in odvodnjavanje meteornih voda. Uredilo se je dotrajano vozišče na Poti na Brido in 
pločnik v središču Ankarana. Uredile so se tudi ceste v makadamski utrditvi na območju Vinogradniške ceste, 
dostopne ceste do hišne številke Jadranska cesta 75, dostopne ceste do hišne številke Jadranska cesta 1 in 
do parkirišča na Sv. Katarini. Aprila 2022 je bil razširjen priključek dostopne poti na Jadransko cesto v zaselku 
Grižoni, kjer je bil obenem urejen nov odsek meteorne kanalizacije in vodovoda ter postavljen nov ekološki 
otok. V letu 2022 so se urejala parkirišča, preplastitve na območju Ivančičeve ulice in izvedlo se je krpanje 
najbolj dotrajanih odsekov cest in pločnikov v naselju Ankaran. V letu 2022 se je v sklopu urejanja kanali-
zacije Čisto za Koper in Ankaran delno preplastila Pot na Brido, kjer je v naslednjih letih načrtovana celovita 
prenova ceste.

• Vsako leto se obnovijo vse talne označbe v kraju in vzdržujejo se prikazovalniki hitrosti, ki so v občini trije. 
OGD skrbi za zamenjavo obstoječe dotrajane prometne signalizacije in nameščanje nove, kjer se za to poka-
že potreba. Postavljena je bila nova prometna signalizacija za označitev parkirišč, namenjenih stanovalcem 
na Regentovi ulici. Prav tako je bila na več priključkih vzdolž Jadranske ceste nameščena prometna signaliza-
cija, ki dovoljuje vožnjo v ulice le lokalnemu prometu. Za izboljšanje prometne varnosti šolskih poti so bili na 
prometne stebričke prehodov za pešce na območju šole in vrtca na Regentovi in Srebrničevi ulici nameščeni 
desetkraki odbojniki svetlobe.

• V letu 2019 so se postavile table za označitev mej Krajinskega parka Debeli rtič, kjer je oddelek pričel z 
urejanjem plačljivega parkirišča ob kopališču Debeli rtič.

• Na avtobusnem postajališču Sončni park se je postavila avtobusna čakalnica.
• Redno je potekalo tudi čiščenje cestnih profilov občinskih cest, na brežinah cest so bila obrezana nevarna 

drevesa in očiščeno je bilo podrastje. Obsežnejše čiščenje cestnega profila na Vinogradniški cesti je potekalo 
v letu 2019, obrezana so bila nevarna drevesa na brežinah ceste in očiščeno je bilo podrastje. 

• Na pobudo občine je podjetje CPK, d. d. večkrat izvedlo čiščenje hudournikov in kanalov meteorne kanali-
zacije vzdolž Jadranske ceste na območju Krajinskega parka Debeli rtič. Sanirana so bila nevarna mesta na 
pločniku ob Jadranski cesti, ki so nastala zaradi posedanja terena ob jaških meteorne kanalizacije.

• Na cesti v Milokih je bila izvedena popolna zapora prometa na delu ceste zaradi nevarnega podora roba 
vozišča. Ureja se dokumentacija za sanacijo odseka; v letu 2021 so bile izvedene geološko geomehanske 
raziskave in izdelana je bila idejna zasnova sanacije podora.

• Na pobudo občanov, društev in drugih organizacij se odstranjujejo arhitektonske ovire in druge ureditve po 
občini, ki niso primerne za invalide in mamice z vozički. Večina pločnikov v središču kraja je že znižanih in 
primernih za vožnjo z vozičkom.
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• V letu 2020 se je Občina Ankaran vključila v evropski projekt priprave Celostnih prometnih strategij (CPS), v 
okviru katerega je bilo na novo uvedeno plačljivo parkiranje na naslednjih javnih občinskih parkiriščih:
• na parkirišču »Krajinski park Debeli rtič - osrednje parkirišče«,
• na parkirišču «Krajinski park Debeli rtič - parkirišče plaža«,
• na parkirišču »Valdoltra - zahod«,
• na parkirišču »Valdoltra - vzhod« in
• na parkirišču »ŠRP Sv. Katarina«.

Za omenjena parkirišča so bili pripravljeni in sprejeti sklepi o uvedbi javne službe, prav tako je bil pripravljen in sprejet 
sklep o izvajanju javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« za posamezno parkirišče. Pred uvedbo javne 
službe so bila parkirišča urejena in opremljena z ustrezno prometno signalizacijo. Skupaj z obstoječima parkiriščema 
Ankaran center I. in II. (trg in park) ter Krajinski park Debeli rtič - parkirišče Lazaret, znaša skupna kapaciteta javnih 
parkirnih mest za osebna vozila na območju Občine Ankaran 520 parkirnih mest. S ciljem priprave učinkovitih ukre-
pov in režimov upravljanja parkirišč je Občina sočasno načrtovala tudi izvajanje meritev zasedenosti in obremenitev 
javnih občinskih parkirišč z osebnimi vozili prebivalcev Ankarana. 

• Z urejanji parkirišč se je nadaljevalo tudi v letu 2022, ko je bilo po občini urejenih 16 novih parkirišč za in-
valide in obnovljenih več obstoječih (3 parkirna mesta na ŠRP Sv. Katarini, 5 parkirnih mest na parkirišču 
Valdoltra - zahod, 1 parkirno mesto na parkirišču Valdoltra - vzhod, 2 parkirni mesti na Cahovi ulici, 3 par-
kirna mesta na parkirišču Debeli rtič - parkirišče plaža, 2 parkirni mesti na parkirišču Debeli rtič - osrednje 
parkirišče, 3 parkirna mesta na obeh parkiriščih v središču kraja ter 2 parkirni mesti na Lazaretu).

• Občina Ankaran je v obdobju 2018-2022 za zagotavljanje boljšega dostopa do javnega potniškega prome-
tna ter z namenom spodbujanja uporabe le-tega zagotavljala sredstva za subvencioniranje izvajanja jav-
nega linijskega prevoza na relaciji Koper-Lazaret. Občina Ankaran zagotavlja prevoz šoloobveznih otrok 
na relaciji Rožnik-OŠV Ankaran in Lazaret-OŠV Ankaran.

Občina Ankaran je pristopila k sanaciji priključka Razgledne poti na Jadransko cesto, kjer je izvedla razširitev priključka in novi pločnik s podpornim 
zidom. Foto: Občina Ankaran
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Občina Ankaran je sprejela Celostno prometno strategijo Občine Ankaran za obdobje 2021-2025. 

• V času poletne sezone je bil v obdobju 2018-2022 z namenom zmanjšanja pritiska prometa v Ankaranu in 
spodbujanja trajnostne mobilnosti organiziran poletni avtobus, ki vozi med kopališči in obema vstopnima 
točkama občine ter tako omogoča mobilnost tudi tistim, ki iz različnih razlogov ne vozijo. Zadnja leta je 
poletni avtobus prilagojen tudi gibalno oviranim. V tem času je bila za občane in obiskovalce kraja znotraj 
občine brezplačna tudi redna avtobusna potniška linija Lazaret-Koper. Tovrstna ureditev se je v obdobju 
2018-2022 izvajala vsako leto, z izjemo leta 2020, ko tega epidemične razmere niso dopuščale in je v tem 
času vozil samo brezplačni redni linijski avtobus. Brezplačni avtobus je na redni liniji Lazaret-Koper potekal 
tudi v obdobju Evropskega tedna mobilnosti.

• Občina je v letih 2020 in 2021 sodelovala pri projektu CROSSMOBY (Čezmejno celotno prometno načrto-
vanje in intermodalne storitve potniškega prometa) programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 
2014-2020 s sofinanciranjem storitve brezplačnih ladijskih prevozov za potnike na relaciji Ankaran-Koper
-Izola-Piran. V okviru projekta je z razpisom izbrani izvajalec v letu 2020 opravljal ladijske prevoze za potni-
ke na relaciji Ankaran-Koper-Izola-Piran in nazaj, od konca junija do konca septembra, petnajst vikendov 
zapored, v letu 2021 pa vse dni v tednu razen ponedeljkov, od 26. junija do 3. oktobra 2021, skupno 86 dni. 
Cena vozovnic je bila v letu 2021 simbolična. Ladijske prevoze je skupno koristilo 9.803 potnikov, od teh je 
bilo 1.137 kolesarjev.

• Občina Ankaran je 2. februarja 2021 s ciljem zmanjšanja negativnih vplivov motornega prometa na okolje 
in povečanja privlačnosti naselja za prebivalce in obiskovalce sprejela Celostno prometno strategijo Občine 
Ankaran za obdobje 2021-2025, s katero se je zavezala k načrtovanju in izvajanju ukrepov trajnostne mo-
bilnosti na področju urejanja prometa in z njim povezanih področij v naslednjih petih letih.
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2.4.4.5 Javna infrastruktura

V okviru urejanja skupnostnega premoženja oddelek skrbi za urejanje in vzdrževanje javne infrastrukture, pri čemer 
so bile izvedene naslednje dejavnosti:

• Ob Jadranski cesti, na pešpoti iz središča kraja do cerkve in na kopališčih ter na območju stanovanjskih blo-
kov Regentova 6 - 10 so se postavile klopi, koši za ločeno zbiranje odpadkov in koši za pasje iztrebke. V 
letu 2021 so bile postavljene nove lesene klopi na prenovljenem otroškem igrišču na Bevkovi 1, na odseku 
Vinogradniške poti »Na razgledu«, na mladinskem igrišču v Valdoltri ter na pomolu Valdoltre za potrebe 
invalidov. Nameščeni so bili dodatni koši za ločevanje odpadkov na plaži Debeli rtič, na otroškem igrišču na 
Bevkovi, ob poslopju stavb občinske uprave na Bevkovi, na Lazaretu in na Jadranski ter na Vinogradniški poti. 
Na ankaranski mestni plaži in v Valdoltri so bili postavljeni večji koši. V letu 2022 se je uredilo parkirišča/
naslone za kolesa na Sv. Katarini in pod Spominskim parkom.

• Na območju ŠRP Sv. Katarina se je poskrbelo za odstranitev zapuščenih plovil, odvodnjavanje, ureditev 
električnih in vodovodnih priključkov za uporabnike, vzpostavitev rednega vzdrževanja območja, ureditev 
parkiranja in prometne ureditve, namestitev zabojnikov z javnimi tuši in sanitarijami za obiskovalce območja 
in udeležence poletnih aktivnosti, postavitev splava za dostop do vode za vodne športe. Izvajal se je priklop 
vode in elektrike uporabnikom ŠRP Sv. Katarina. Na Sv. Katarini je bila na objektu na naslovu Jadranska cesta 
15 sanirana streha. 

• Zaradi dolgotrajne suše je v slovenski Istri poleti 2022 upadla količina vodnih virov in posledično tudi pitne 
vode. Zato so istrski župani v sodelovanju z Rižanskim vodovodom Koper (RVK) uvedli ukrepe za zmanjšanje 
porabe pitne vode. Kot posledica redukcij uporabe vode se je za zalivanje javnih površin pristopilo k črpanju 
vode iz dveh zadrževalnikov/vodnjakov na območju Sv. Katarine. Zbiralnika sta bila ustrezno zaščitena in 
urejena že v sklopu urejanja območja nad Sv. Katarino. 

• V letu 2019 je bila na področju pristanišč izvedena sanacija vzhodnega pomola na območju Mladinskega 
zdravilišča in letovišča RKS Debeli rtič. Izvedena je bila tudi sanacija poškodovanih betonskih plošč na delu 
pomola v Valdoltri. Na plaži med Valdoltro in Študentom so potekala vzdrževalna dela. V Valdoltri se je na 
pomol namestila urbana oprema in se uredila javna razsvetljava. Obnovili so se tudi v neurju poškodovani 
kamni na pomolu in na kamnitih stopnicah, ki vodijo na plažo. Na območju kopališča Valdoltra so bili odstra-
njeni zabojniki, na delu površine je zdaj nov ekološki otok, namenjen uporabnikom mandrača, delovanju 
občinskega gostinskega obrata in obiskovalcem. Vzdrževalna dela so na tem območju potekala tudi pred 
poletno sezono 2022. Na vzhodnem delu Študenta je bila izvedena sanacija betonske ploščadi. Na javnem 
kopališču med Valdoltro in Študentom so bili izvedeni zamenjava ograje na opornem zidu, sanacija kamni-

V Valdoltri so se uredili lični zabojniki za ribiško opremo. Foto: Občina Ankaran
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Po Ankaranu je bil postavljena dodatna urbana oprema za bolj prijetno bivanje. Foto: Občina Ankaran

tega zidu in utrjevanje brežin na stopnišču. Med resortom Adria in Ankaransko mestno plažo se je z izgra-
dnjo stopnic in ureditvijo poti uredil lažji prehod. Na kopališču Sv. Katarina se do morja razprostira urejen 
pas mivke, urejene so javne sanitarije, balinišče, fitnes na prostem in prenovljeno je obstoječe ribiško 
orodišče. Vzdrževalna dela so se izvajala tudi na območju plaže med Valdoltro in Študentom.

• V letih 2020 in 2021 je na področju pristanišč potekalo nujno redno vzdrževanje lesenega mostovža na Sv. 
Katarini. Zamenjanih je bilo več lesenih pilotov in obnovljene so bile najbolj dotrajane lesene površine na 
mostovžu. Prvič so bili vgrajeni impregnirani leseni piloti, ki naj bi po zagotovilu ponudnikov kljubovali na-
padu morske svedrovke, ki običajne lesene pilote uniči v roku par let. Če se bo rešitev pokazala za uspešno, 
se bo z nadomeščanjem obstoječih pilotov z impregniranimi nadaljevalo tudi v naslednjih letih. Na mestu, 
kjer je v mandraču nameščen splav za vodne športe, se je izvedel prerez mostovža in namestilo rampo, ki 
omogoča varno dostopanje do splava. Izvedena je bila tudi sanacija poškodovanih betonskih plošč na delu 
pomola v Valdoltri. Na priobalnem območju Valdoltre so bile sanirane poškodbe na izteku hudournika in 
uredil se je dodatni odsek obale s postavitvijo skalometa. Odstranile so se usedline iz zajetja hudournika ter 
uredili so se struga in brežini do izpusta v morje. 

• V okviru vzdrževanja skupnostnega premoženja je oddelek v obdobju od 2019 do 2021 vodil aktivnosti pri 
ugotavljanju in odpravljanju vzroka zamakanja v Vrtcu Ankaran. Izveden je bil projekt sanacije Vrtca Anka-
ran in objavljen razpis za izbiro izvajalca, ki pa ni bil uspešen. Zaradi neugodnega načina izvajanja sanacije 
(triletno obdobje med poletnimi počitnicami) na javno naročilo ni prispela nobena ponudba, zato je za ta 
projekt predvidena alternativna rešitev. 

• V letu 2022 je OGD sodeloval pri čiščenju in urejanju objektov na naslovu Jadranska cesta 17 in objekta na 
naslovu Ulica Rudija Mahniča 1. V tem sklopu so se izvedla večja čiščenja objekta, pregled kanalizacije, odvoz 
gradbenih odpadkov, urejanje zunanje okolice, zelenih površin in obrez dreves.

• Izvaja se tudi vzdrževanje stojnic in zagotavljanje pogojev za izvajanje tržnične dejavnosti v središču 
Ankarana.
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Preurejena je bil ribiška lopa ob mandraču na Sv. Katarini. Foto: Občina Ankaran

2.4.4.6 Tehnično intervencijski posegi

V novembru 2019 in v letu 2020 je zaradi neurij in povišanega plimovanja ter poplavljanja morja nastalo kar nekaj 
škode na javni infrastrukturi, pa tudi na nekaterih zasebnih objektih. V OGD se je koordinirala oddajo poročil o nastali 
škodi. Strokovne službe Občine Ankaran so skupaj s komisijo za ocenjevanje škode preverile stanje na terenu in po-
pisale ter ocenile škodo. Občani in pravni subjekti, ki imajo objekte na območju občine, so bili pozvani k oddaji vlog o 
škodi. V oddelku se je nato o škodi poročalo Upravi RS za reševanje in zaščito.

2.4.4.7 Varstvo živali

V okviru oddelka je bila sofinancirana javna služba zavetišča za zapuščene živali. Sredstva za izvajanje javne službe 
se zagotavljajo v občinskih proračunih obalnih občin po odloku. S tem so bila zagotovljena sredstva za pokrivanje 
stroškov upravljanja zavetišča, dela materialnih stroškov in plače zaposlenih delavcev, sprejema prijav o zapuščenih 
živalih, zagotavljanja veterinarske pomoči, zagotavljanja ulova, prevoza, namestitve in oskrbe, skrbi za iskanje skrb-
nikov oziroma novih lastnikov, skrbi za ažurno vodenje registra psov, zagotavljanje veterinarsko-sanitarnega reda v 
zavetišču, vodenje zbirk podatkov ter tekoče vzdrževanje celotne infrastrukture v zavetišču. Konec leta 2021 so se 
izvedle priprave in razpis za izbor izvajalca GJS upravitelja zavetišča za zapuščene živali.
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2.4.4.8 Upravni postopki

Poleg navedenih nalog OGD vodi upravne postopke in izdaja:

• dovoljenja za uporabo stojnic na ankaranski tržnici;
• dovoljenja za obratovanje (gostinskih lokalov) v podaljšanem obratovalnem času;
• posamična soglasja za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata; 
• dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov;
• odločbe o oprostitvi plačila turistične takse;
• dovoljenja za uporabo javne površine;
• projektne pogoje za gradnjo;
• dovoljenja h gradnji v varovanem pasu občinske ceste;
• dovoljenja za popolno ali delno zaporo občinske ceste;
• dovoljenja za prekomerno uporabo občinskih cest;
• dovoljenja za poseg v javno površino;
• soglasja za izvedbo cestnega priključka na občinsko cesto;
• soglasja za poseg v varovalni pas občinske ceste;
• soglasja k projektni dokumentaciji DGD za vkop GJI;
• mnenja k projektni dokumentaciji DGD za dostop na občinsko cesto.

2.4.4.9   Doseženi cilji

2.4.4.9.1     Vstop v zeleno shemo slovenskega turizma in pridobitev znaka Slovenia Green Destination

Ob občinskem prazniku v letu 2022 je Občina Ankaran podpisala Zeleno politiko slovenskega turizma, kar je eden od 
korakov za vstop destinacije Ankaran v Zeleno shemo slovenskega turizma - Slovenia Green.

Župan Gregor Strmčnik je podpisal Zeleno politiko slovenskega turizma. Foto: Občina Ankaran
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Občina Ankaran je bila ustanovljena s poslanstvom zaščite in ohranjanja lokalnega okolja, kar upošteva pri načrtovanju 
vseh svojih aktivnosti. Zato se je s svojo destinacijsko znamko Ankaranski polotok prijavila na poziv Slovenske turistične 
organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu, t. i. Zeleno shemo slovenskega turizma - 
Slovenia Green. S prijavo za pridobitev znaka Slovenia Green Destination 2022 se je Ankaran pridružil destinacijam, ki 
svojo trajnostno poslovanje presojajo z mednarodni orodjem »Green Destinations Standard«, ki omogoča mednarodno 
primerljivost ter pozicioniranje kot okolju in družbi prijazna destinacija.

2.4.4.9.2     Strategija razvoja turizma destinacije Ankaranski polotok

Z vstopom v Zeleno shemo Slovenskega turizma sta tesno poveza-
na priprava in sprejem strategije razvoja turizma destinacije Anka-
ranski polotok. Smernice so že zastavljene, v naslednjih letih pa je 
treba strategijo pripraviti v sodelovanju z lokalnimi akterji, na katere 
turizem bistveno vpliva. Strategija je tudi osnova za zastavljanje in 
doseganje ciljev razvoja turizma kraja v prihodnosti.

Destinacijska znamka Ankaranski polotok. 

»Današnji turist, domač ali tuj, za preživljanje počitnic 
lahko izbira med številnimi destinacijami in ponudniki 
turističnih storitev. Eden od dejavnikov, ki zagotovo 
pripomore k povečanemu obisku naših kapacitet, je 
uspešno sodelovanje z Občino Ankaran. Ta z razvojem 
javne infrastrukture skrbi za privlačnost destinacije, 
hkrati pa z najrazličnejšimi promocijskimi aktivnost-
mi in podporo preko Turistično informacijskega centra 
Ankaran pomembno pomaga ponudnikom turističnih 
kapacitet. Kot zadnjo v nizu tovrstnih akcij bi izposta-
vili promocijo trajnostnega kolesarskega turizma, kjer 
je občina, poleg prenove kolesarskih poti in izdelave 
kolesarskega zemljevida, omogočila tudi udeležbo na 
strokovni kolesarski ekskurziji v Poreču.«

REZIDENCA ORTUS

Foto: Arhiv Rezidence Ortus
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Občina Ankaran je sodelovala pri vzpostavitvi spletne strani: www. butmuz.com, na kateri je predstavljena naravna in kulturna dediščina Ankarana.

2.4.4.9.3     Ureditev kulturne dediščine - spomenikov

Eden od pomembnejših ciljev je tudi ureditev in označitev spomenikov kulturne dediščine, tako da bodo ohranjeni za 
prihodnje rodove in dostopni ter da bodo kraju prinesli dodano vrednost, ki bo presegla podobo Ankarana kot destinacije 
»morja in sonca«.

2.4.4.9.4     Sprejem celostne prometne strategije za obdobje 2021-2025 in izboljšanje urejanja mirujočega prometa

Občinski svet je na svoji 13. redni seji dne 2. februarja 2021 potrdil Celostno prometno strategijo Občine Ankaran (CPS) 
za obdobje 2021-2025.

Temeljni cilj celostne prometne strategije (CPS) je zmanj-
šati negativne vplive motornega prometa na okolje in 
povečati privlačnost naselja za prebivalce in obiskovalce. 
S sprejemom te strategije se Občina Ankaran zavezuje k 
načrtovanju in izvajanju ukrepov trajnostne mobilnosti, s 
katerimi bo v prihodnjih petih letih oblikovala področje pro-
meta in z njim povezana področja. 
V sklopu CPS je bilo uvedeno plačljivo parkiranje na skupno 
7 občinskih javnih parkiriščih. Parkirnina je namreč eden od 
načinov, s katerim se obvladuje parkiranje v okviru razpo-
ložljivih kapacitet in ureja mirujoči promet. S ciljem priprave 
učinkovitih ukrepov in režimov upravljanja parkirišč je Ob-
čina sočasno načrtovala tudi izvajanje meritev zasedenosti 
in obremenitev javnih občinskih parkirišč z osebnimi vozili 
prebivalcev Ankarana. V ta namen so poleti 2020 vsi prebi-
valci Občine Ankaran prejeli brezplačne pilotne abonmaje, 
s katerimi sta jima bila omogočena sodelovanje v meritvah 
zasedenosti parkirišč in brezplačno parkiranje. Zaradi zu-
nanjih okoliščin (covid-19 in turistični boni) se je izvajanje 
meritev podaljšalo do konca leta 2022. Prikaz procesa priprave Celostne prometne strategije.
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Pilotni abonma za leto 2022, ki so ga občani v decembru 2021 prejeli na dom. Foto: Občina Ankaran

2.4.4.9.5     Ureditev javnih kopališč in brezplačni javni prevoz med poletno sezono

Tudi v obdobju 2018-2022 je občina nadaljevala z vzdrževanjem in nadgradnjo infrastrukture na javnih kopališčih Valdol-
tra, Študent, Debeli rtič in Sv. Katarina. Občina skrbi za redno vzdrževanje plaž in urejanje površin, odvoz smeti, sanitarije, 
zagotavlja tudi kabine za preoblačenje in tuše in na navedenih štirih lokacijah ponuja gostinsko ponudbo, prilagojeno 
tipu obiskovalcev. Posebnost ankaranskih plaž je, da občane in obiskovalce med krajem in plažami v Ankaranu že nekaj 
let vozi brezplačni poletni avtobus. V večernih urah v Valdoltri in na Študentu poteka pester poletni festivalski program 
»Poletje v Ankaranu«. Občina je v letu 2021 tudi sanirala temeljno infrastrukturo na Ankaranski mestni plaži in jo v letu 
2022 nadgradila z urejanjem okolice in novo zasaditvijo. Obenem se je na kopališču med Valdoltro in Študentom izvedlo 
nekaj sanacijsko vzdrževalnih del. Plaže so tako obiskovalcem bolj prijazne in predvsem bolj varne.

Med ankaranskimi plažami je med poletno sezono vozil brezplačni poletni bus. Foto: Občina Ankaran
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Vesna Vičič je leta 2003 diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Poklicna pot jo je peljala 
pretežno v smeri dela na prostorskem in nepremičninskem področju, kjer je pridobila bogate 
strokovne in vodstvene izkušnje s področja urejanja prostora v lokalni samoupravi, saj je 
vodila tudi urad za prostorsko načrtovanje v eni večjih istrskih občin. 

Še vedno se redno usposablja in izobražuje, saj sodobno urejanje prostora terja kompleksna 
znanja.

Oddelek za okolje in prostor vodi od leta 2021.

2.4.5 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

Vesna Vičič, Vodja Oddelka za 
okolje in prostor, Foto: Občina 
Ankaran

Oddelek za okolje in prostor izvaja strokovne, upravne in druge naloge na področju priprave ter izvedbe občinskih 
prostorskih razvojnih načrtov in razvojnih projektov ter koordinacijsko vlogo v regionalnih in širših razvojnih progra-
mih ter projektih. Izvaja upravne in strokovne naloge pri izdelavi občinskih prostorskih aktov, vodi postopke njihovega 
sprejemanja ter spremlja njihovo izvajanje; strokovne in upravne naloge na področju komunalnega opremljanja in 
gospodarjenja/razpolaganja s stavbnimi in drugimi zemljišči ter postopek odmere komunalnega prispevka; upravne, 
strokovne in druge naloge na področju upravljanja in gospodarjenja s poslovnimi prostori ter v zvezi z odmero nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča. 

Grafični prikaz 6: Pregled porabljenih proračunskih sredstev za Oddelek za okolje in prostor v obdobju 2018-2022.

V obdobju 2018-2022 je bilo za izvedena opravila 
Oddelka za okolje in prostor porabljenih okoli 8,05 
mio EUR oz. 16 % proračunskih sredstev. 
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Področje dela Oddelka za okolje in prostor (OOP) zajema: upravljanje z naravnimi in prostorskimi viri, varstvo okolja, 
urejanje prostora, gospodarjenje s kmetijskimi in stavbnimi zemljišči ter gozdovi in upravljanje s poslovnimi pro-
stori ter javno infrastrukturo. Prednostne naloge oddelka v obdobju 2018-2022 so bile po sprejetju občinskega 
prostorskega načrta (OPN) priprava prostorskih aktov (OPPN), udejanjanje načrta ravnanja s stvarnim premože-
njem in zaščita danosti Ankaranskega polotoka.

V okviru svojega delovnega področja je oddelek v obdobju 2018-2022 izvedel naslednje aktivnosti:

• Aktivno sodelovanje v postopku sprejema OPN z izvajanjem postopkov pridobivanja mnenj na osnutek OPN 
in mnenj celovite presoje vplivov na okolje ter pripravo odgovorov na pobude, ki so prispele na razgrnjeni 
osnutek OPN.

• Priprava novih prostorskih aktov in razreševanje negativnih vplivov, ki jih v prostoru povzroča trenutno 
veljavni DPN za koprsko pristanišče.

• V sodelovanju z Inštitutom za politike prostora sta bila izdelana poročilo in strategija varstva in razvoja 
zelenih površin v občini Ankaran.

• Sodelovanje pri upravljanju z zelenimi površinami na območju Občine Ankaran.
• Priprava potrdil o namenski rabi in lokacijski informaciji po Zakonu o urejanju prostora, Zakonu o graditvi 

objektov in Zakonu o upravnem postopku ter sprejemanje ponudb za prodajo/odkup zemljišč.
• Priprava potrdil o namenski rabi in usklajevanje pogodbenih vsebin za potrebe prenosa lastninske pravice 

na Sklad kmetijskih zemljišč RS in za prenose s sklada na Občino Ankaran.
• Sodelovanje v postopkih mejnih obravnav in drugih geodetskih postopkih.
• Sodelovanje v postopkih prostorskega načrtovanja urejanja mirujočega prometa na območju občine.
• Sodelovanje pri pripravi razpisne projektne dokumentacije za izdelavo celostne prometne strategije.
• Vzpostavitev javno dostopnega prostorskega portala Občine Ankaran, ki vsebuje ključne prostorske infor-

macije občine, do katerih lahko zainteresirani dostopajo brezplačno.
• Sodelovanje pri pripravi Pomorskega prostorskega načrta (PPN), ki je bil sprejet v juliju 2021, in v postopku 

sprejemanja novega prostorskega in gradbenega zakona. 
• Sodelovanje v projektni skupini za izvedbo investicijskega projekta ureditve pokopališča v Ankaranu.
• Oddelek sodeluje z drugimi oddelki občinske uprave pri:

• investicijskih vzdrževalnih infrastrukturnih posegih v Občini Ankaran;
• pripravi projektnih nalog; 
• izdelavi idejnih rešitev in preglednih kartografskih prikazov;
• izdelavi pripravljalnih vlog za pridobivanje soglasij ali mnenj, 
• pripravi dokumentacije za izdajo gradbenih dovoljenj.

• Priprava pregleda zahtevkov fizičnih oseb za odprodajo občinskih nepremičnin in sodelovanje pri izvajanju 
načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, predvsem v delu javnih dražb in objav namer o sklenitvi ne-
posredne pogodbe za prodajo nepremičnin v lasti Občine Ankaran.

• Priprava Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na obmo-
čju Občine Ankaran.

2.4.5.1 Sprejem občinskega prostorskega načrta

Občina Ankaran je v postopku prostorskega načrtovanja izdelala številne strokovne podlage v obsegu, ki močno 
presega zakonsko določeni standard, obenem pa je OPN pripravljen na podlagi sodobnih smernic prostorskega na-
črtovanja s poudarkom na zaščiti Ankaranskega polotoka, narave in morja, s čimer je bil javni interes postavljen pred 
interes kapitala.

Vključevanje javnosti in strokovnjakov sodobnega prostorskega načrtovanja

V obdobju 2014-2018 je potekalo več strokovnih delavnic na temo prostorskega načrtovanja Občine Ankaran, na 
podlagi katerih je bil osnutek prostorskega razvojnega načrta dopolnjen na način, da je vključeval razvojno vizijo 
Občine Ankaran glede treh razvojnih območij: območje življenja in bivanja, območje varovanega naravnega okolja 
in območje za gospodarske dejavnosti; gradnja identitete kot obmorske občine s prehodno obalo in ob ohranjanju 
zelenega pasu. Na javnem posvetu so bili k oddaji pobud poleg drugih deležnikov (pravnih oseb) povabljeni tudi ob-
čani, ki jim je bila skupna želja po kakovostnejšem življenju v občini in so oddali več kot 200 pobud. Pobude so bile 
smiselno vključene v prostorski akt, upoštevaje občinske cilje, in izdelane so bile strokovne podlage, občina pa se je 
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opredelila do vseh pobud in o njih obvestila pobudnike. V tem obdobju se je pripravilo več strokovnih podlag, med 
drugimi tudi: Prostorski razvojni scenarij Občine Ankaran, strokovne podlage za poselitev, urbanistični načrt naselja 
Ankaran, Krajinska zasnova za obalni pas in zaledje Ankarana, Prometni načrt Občine Ankaran in Strateški del OPN. 
Na zboru občanov je bilo konec leta 2017 predstavljeno poročilo o napredku priprave OPN in nato v prvi polovici leta 
2018 izdelan osnutek OPN, ki je bil poslan v  pregled nosilcem urejanja prostora, ki so podali mnenja za načrtovane 
prostorske ureditve iz njihove pristojnosti. Tako je bil v obdobju 2018-2022 osnutek OPN ob upoštevanju prejetih 
smernic in mnenj dopolnjen, izdelana je bila tudi celovita presoja vplivov na okolje. Občina Ankaran je v obdobju do 
sprejema OPN izvedla dve javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka z javno obravnavo dokumenta:

1. Prva javna razgrnitev je potekala od 17. junija 2019 do 19. julija 2019 z javno obravnavo dokumenta 27. ju-
nija 2019. Občina se je do vseh prejetih pripomb in predlogov opredelila in ker je do nekaterih stališč zavzela 
pozitivno stališče, je prišlo do bistvene spremembe vsebine razgrnjenega dokumenta. Ker se je vsebina OPN 
spremenila, je bila potrebna nova javna razgrnitev, ki je bila le v delu vsebin, ki so se spremenile.

2. Druga javna razgrnitev je potekala od 27. januarja 2020 do 27. februarja 2020, z javno obravnavo dokumen-
ta 30. januarja 2020. Občina je ponovno prejela pripombe, do katerih se je opredelila.

Postopek prostorskega načrtovanja je bil vključujoč in transparenten v največji možni meri; Občina je občane in zain-
teresirano javnost vključevala in informirala o vseh postopkih priprave, ki so daleč presegali zakonski standard in so 
se ob upoštevanju najnovejših smernic trajnostnega razvoja zaključili v obliki sodobnega in kakovostnega OPN, ki bo 
ob zaščiti naravnih vrednot pomembno dvignil kakovost življenja občanov in prihodnjih rodov ter omogočil trajnostni 
razvoj Ankaranskega polotoka in četrtega obmorskega središča Slovenije.

Občinski prostorski načrt je bil nato po prejemu vseh pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora soglasno sprejet na 
11. redni seji Občinskega sveta Občine Ankaran 27. oktobra 2020, podrobneje pa je bil po sprejetju občanom, zainte-
resirani javnosti, medijem in celotnemu slovenskemu prostoru predstavljen v izredni številki Amfore v oktobru 2020.

2.4.5.2 Začetek priprave nadaljnjih prostorskih aktov (OPPN)

Po sprejemu OPN je občina začela z aktivnostmi za pripravo OPPN za »Območje družbenih dejavnosti Ankaran - cen-
ter«, »ŠRP Ankaran«, »Stanovanjsko sosesko Ankaran hrib« in »Stanovanjsko sosesko za mlade Dolge njive«.
 
Območje družbenih dejavnosti Ankaran - center bo s prenovo obstoječe grajene strukture, programsko nadgradnjo 
in preoblikovanjem parternega prostora postalo srce naselja in prepoznaven družabni prostor za občane in obisko-
valce kraja. Poleg nove podzemne garažne hiše in centralne promenade proti morju se bosta preoblikovala tudi Ja-
dranska cesta in parterni prostor, kar bo dalo kraju novo identiteto. V letu 2021 so bile izdelane idejne rešitve različic 
ureditve Jadranske ceste skozi središča Ankarana (od priključka Oljčne poti do priključka Hrvatinove ulice), s katerimi 
se je preverilo različne možnosti ureditve križanja načrtovane centralne promenade med središčem in morjem z dr-
žavno Jadransko cesto. Tovrstne idejne rešitve različic ureditve Jadranske ceste skozi središče Ankarana s svojimi 
izsledki predstavljajo eno izmed strokovnih podlag oz. usmeritev v postopkih javnega natečaja in izdelave OPPN. 
Izdelana je bila demografska študija z oceno prostorskih kapacitet za razvoj družbenih dejavnosti, ki bo ključna stro-
kovna podlaga za pripravo natečajne naloge in izvedbo javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejših rešitev 
prostorskih ureditev in objektov v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije. Izbrana natečajna reši-
tev bo temelj za pripravo OPPN. 

Na območju Športnorekreacijskega parka Sveta Katarina se bo vzpostavila potrebna športna in nastanitvena in-
frastruktura s spremljajočim programom za zagotavljanje potreb občank in občanov ter športnega turizma. Ker je 
območje eno od vstopnih točk v kraj, se navezuje na kolesarske in pešpoti, kopenski in morski javni potniški promet, 
obenem pa je na tem območju tudi parkirišče. Območje se v manjšem deležu ureja na podlagi OPN Občine Ankaran, v 
večjem delu pa na podlagi DPN. Do realizacije dolgoročnih programov in trajnih ureditev želi občina s ciljem racionalne 
rabe prostora za izboljšanje in dopolnitev obstoječega stanja izvesti posamezne začasne ureditve. Zato je v oktobru 
2021 Občina Ankaran Vladi RS podala pobudo za izdajo soglasja za načrtovanje začasnih prostorskih ureditev in po-
segov lokalnega pomena na območju DPN za stično območje ŠRP Sv. Katarina s ciljem nadgradnje infrastrukture za 
potrebe športnorekreacijskih dejavnosti in komunalnih privezov. Država je po usklajevanju podala soglasje in lokalna 
skupnost nadaljuje s pripravo lokacijske preveritve. V oktobru 2022 je potekala 15-dnevna javna razgrnitev elaborata 
lokacijske preveritve za začasno rabo na območju vodnih športov in komunalnih privezov Sv. Katarina v Ankaranu, 
do zaključka leta 2022 pa naj bi Občinski svet Občine Ankaran predvidoma sprejel sklep o lokacijski preveritvi, ki 
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predstavlja podlago za začasne prostorske ureditve, ki bodo pomembno izboljšale pogoje za šport in rekreacijo ter 
prispevale k boljšemu stanju okolja.

Na območju Ankaran hrib je z namenom zagotovitve površin za bivanje prebivalstva načrtovana stanovanjska so-
seska s strnjeno gradnjo, parkovno ureditvijo in racionalno izrabo prostora. V letu 2021 so bili izdelani strokovni 
podlagi, prometna študija in hidrološka hidravlična študija ter več mnenj o skladnosti idejnih rešitev z OPN Občine 
Ankaran. Ker občina do podaljšanega roka ni prejela usklajene idejne zasnove lastnikov nepremičnin, je v letu 2022 
pripravila lastno urbanistično zasnovo ter nadaljevala z izdelavo izhodišč za pripravo OPPN. Javna predstavitev urba-
nistične zasnova je potekala 4. 10. 2022, župan je sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta OPPN za ureditev območja Stanovanjska soseska Ankaran hrib sprejel 13. 10. 2022.

Stanovanjska soseska za mlade Dolge njive. V letu 2022 je občina pričela z aktivnostmi za pripravo izhodišč za spre-
jem sklepa o začetku priprave OPPN »Stanovanjska soseska za mlade Dolge njive«. Gre za območje enote urejanja 
prostora AN-19, ki je v lasti občinskega javnega stanovanjskega sklada in je po OPN namenjeno strnjeni stanovanjski 
gradnji. 

Poleg aktivnosti na področju različnih OPPN, je Oddelek pristopil tudi k naročilu variantnih rešitev za umestitev ur-
banih vrtov na območju urbaniziranega dela naselja Občine Ankaran, ki se bodo programsko dopolnjevali z ureditvijo 
peš povezave ob ankaranskem hudourniku. 

2.4.5.3 Ravnanje s stvarnim premoženjem občine 

Glavnina aktivnosti je bila po Načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran usmerjena v 
razreševanje odprtih vprašanj med Republiko Slovenijo in Občino Ankaran, predvsem s področja delovanja pristani-
šča za mednarodni promet v Kopru in infrastrukture na območju Občine Ankaran. 

Naročene so bile cenitve in geodetske storitve. Občina Ankaran je v okviru harmonizacije Občinskega prostorskega 
načrta (OPN) in Državnega prostorskega načrta (DPN) za koprsko pristanišče pripravila in Vladi RS in pristojnim 
ministrstvom RS posredovala predlog menjave nepremičnin med Občino Ankaran in državo na območju Občine An-
karan tako, da se državi (pristanišču) omogoča delna širitev, predvsem pa posodobitev, občini pa opravljanje njenih 
izvirnih nalog. S predlogom bi Občina od države dobila lastninsko pravico na nepremičninah, potrebnih za izgradnjo, 
urejanje in razvoj lokalne gospodarske infrastrukture in druge družbene infrastrukture s skupno površino 162.213 
m2. Žal je zaradi neusklajenosti in očitne pomanjkljive komunikacije med upravljalci nepremičnin v lasti RS prišlo do 
nepotrebnih zapletov in Občina Ankaran zato komunicira neposredno s posameznimi upravljalci, aktivnosti pa bo 
intenzivno nadaljevala s pristojnimi ministrstvi Vlade RS v novi sestavi. 

V aprilu 2021 je občina predlog menjave nepremičnega premoženja naslovila tudi na Ministrstvo za obrambo in 
Vojašnico Slovenskih pomorščakov. Po predlogu menjave bi občina pridobila v last nepremičnino par. št. 1224, k. o. 
Oltra, ki je strateškega pomena za nadaljnji razvoj Športnorekreacijskega parka Sv. Katarina, v zameno za nepremič-
nino par. št. 729, k. o. Ankaran, ki je po DPN predvidena za potrebe Slovenske vojske ter potrebe obrambe in varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. MORS se je odzval pozitivno, zato so v letu 2021 in 2022 potekali geodetski 
postopki urejanja mej in parcelacij, izdelava cenitev in čiščenje zemljišč. V oktobru 2022 je bila podpisana menjalna 
pogodba za izvedbo pravnega posla. Občina Ankaran je državi posredovala tudi predlog menjave nepremičnin med 
družbo Adria, d. o. o. in občino, ki je podlaga za morebitno zapiranje pravd in bi dejavnost kampiranja iz središča 
občine umestil na primernejšo lokacijo znotraj občine. V juniju 2021 sta Občina Ankaran in družba Adria, d. o. o. 
podpisali Pismo o nameri za konstruktivno reševanje medsebojnih razmerij z namenom zagotavljanja zemljišč za 
razvoj družbene in gospodarske javne infrastrukture občine in za širitev ter razvoj dejavnosti družbe Adria, d. o. o. 
Glede predloga menjave se pripravlja evalvacijska študija, delovna skupina je z delom začela junija 2021. Izvedle so 
se geodetske storitve urejanja parcelnih mej in parcelacij na območjih, predvidenih za menjavo.

Občina je za potrebe razvoja pristanišča za mednarodni promet v Kopru sklenila pravne posle za prenos nepremičnin 
na državo: nepremičnine na območju t. i. kasete 6a, kasete 7a, nepremičnine za ureditev novega kamionskega ter-
minala, ki bo med drugim tudi razbremenil Železniško cesto, brezplačni prenos lastništva na črpališču depresijskih 
voda Ankaranske bonifike iz Občine Ankaran na Republiko Slovenijo, kar za lokalno skupnost pomeni razbremenitev 
stroškov in obveznosti v zvezi z upravljanjem tega območja, država pa je s tem pridobila pogoje za zagotavljanje 
poplavne varnosti infrastrukture in zavarovanje obstoječih in načrtovanih investicij v pristaniško dejavnost.
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Za potrebe udejanjanja občinskih dolgoročnih načrtov in programov je oddelek izvedel uveljavljanje predkupne pra-
vice oz. odkup nepremičnin v javno korist, med pomembnejšimi so bile: nepremičnin parc. št. 1215/2, 1212/3 in 
1212/4, vse k. o. Oltra, za potrebe ureditve športne infrastrukture na območju Športnorekreacijskega parka Sv. 
Katarina; nepremičnine parc. št. 1362/48, k. o. Oltra za potrebe vzpostavitve Medgeneracijskega središča Ankaran; 
vodenje postopka odkupov zemljišč oz. ureditve služnostnih pravic za potrebe ureditve rekonstrukcije Železniške 
ceste; vodenje postopka odkupov zemljišč oz. ureditve služnostnih pravic za potrebe ureditve komunalne infra-
strukture na območju Zazidalnega načrta Dolge njive; vodenje postopkov odkupov zemljišč in ureditve služnostnih 
pravic za potrebe ureditve komunalne infrastrukture in sanacije cest, za odkup nepremičnin s parc. 1067 in 1069, 
obe k. o. Oltra, za zaščito zelenega pasu in nepozidane obale. Dodatno je za potrebe ureditve športne infrastrukture 
(4. igrišče za odbojko, vodni športi) in krajevnega pristanišča izvedel nakup nepremičnin s parc. št. 920/3 in 920/4, 
obe k. o. Ankaran.

Občina je v tem obdobju za nepremičnine, ki jih pri izvajanju svojih nalog ne potrebuje, izvedla več javnih dražb in 
objavila namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin.

Grafika pridobivanja strateških zemljišč po Ankaranu za izvajanje zakonskih nalog lokalne skupnosti v obdobju 2018-2022.
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2.4.5.4   Doseženi cilji

2.4.5.4.1     OPN Občine Ankaran prejemnik Zlatega svinčnika iz prostorskega načrtovanja za leto 2021

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZASP) je letošnjo nagrado »Zlati svinčnik s področja prostorskega 
načrtovanja« po odločitvi strokovne komisije ZAPS za leto 2021 podelila Občinskemu prostorskemu načrtu Občine 
Ankaran. Slednjega so zasnovali v družbi LOCUS prostorske informacijske rešitve, d. o. o. Nosilka projekta, družba 
LOCUS, d. o. o., in avtorica Maja Šinigoj, univ. dipl. inž. arh., sta skupaj s soavtorji pripravili občinski prostorski načrt, ki 
sledi najsodobnejšim smernicam prostorskega načrtovanja, ob upoštevanju vizije razvoja Ankarana, ki ga je občina 
začrtala kot sodoben, trajnostno naravnan življenjski prostor.

Zlata komisija za odlično realizacijo na področju prostorskega načrtovanja, ki so jo sestavljali priznani strokovnjaki s 
področja arhitekture in krajinske arhitekture, je ob podelitvi nagrade v svoji utemeljitvi zapisala:

»Kakovost nagrajenega projekta se kaže v prostorskem aktu, ki na osnovi jasno zastavljene strategije Občine 
Ankaran zagotavlja kakovosten prostor sedanjim in naslednjim generacijam, skupne interese vseh deležnikov 
v prostoru postavi pred zasebne ter na osnovi odgovornega strokovnega dela prostorskega načrtovalca določa 
strategijo prostorskega razvoja, namensko rabo in prostorske izvedbene pogoje. Odločitve so v kompleksnem 
procesu priprave načrta podprte s strokovnimi podlagami in transparentnimi postopki. Proces priprave in izdelave 
občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran ne vsebuje le z zakonom predpisanih elementov, ampak tudi druge 
vsebine in postopke, ki sta jih Občina in izdelovalec prepoznala kot pomembne za ustreznejše ravnanje v prostoru 
in kot take za ukrepe, ki »odpirajo prostor za boljši jutri«. Komisija projektu podeljuje »Zlati svinčnik za področje pro-
storskega načrtovanja« zaradi pomembnega prispevka k sodobnemu metodološkemu pristopu znotraj procesa 
izdelave prostorskega načrta, prepoznavanju prostorskega načrtovanja kot pomembne dejavnosti v javnem in-
teresu ter kakovostnih trajnostih prostorskih in programskih rešitev urejanja Občine Ankaran.«

Fotografija nagrade Zlati svinčnik, ki jo je Občina Ankaran prejela s strani Zbornice za arhitekturo in prostor 
za OPN Občine Ankaran. Foto: Občina Ankaran
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2.4.5.4.2     Lokacijska preveritev za začasno rabo na območju vodnih športov in komunalnih privezov Sv. Katarina 

Območje Sv. Katarine je bilo že od nekdaj ankaranski prostor za šport, kjer se desetletja izvajajo številne športne 
aktivnosti, ki jih ponujajo različni športni klubi. Obenem je zaradi svoje lege območje Sv. Katarine stični prostor dr-
žavnega prostorskega načrta (DPN) in občinskega prostorskega načrta (OPN). Nerazrešena lastniška razmerja so 
botrovala dejstvu, da se območje Sv. Katarine doslej še ni celovito uredilo. Občina Ankaran je zato Vladi RS podala 
pobudo k soglasju za začasno rabo prostora.

Ankaran že desetletja nestrpno pričakuje celovito ureditev športnih površin. Skromne razmere in omejene površine 
niso odgnale predanih lokalnih športnikov vseh generacij od rednih treningov na Sv. Katarini. Ko je februarja 2021 
gradbena inšpekcija zapečatila uporabo nekatere športne infrastrukture in naročila rušitev rampe za spust plovil v 
vodo, je bilo nujno poiskati vsaj začasno rešitev, ki bi omogočala nemoteno uporabo športne infrastrukture.

Občina Ankaran je pripravila strokovna izhodišča, na osnovi katerih je 1. oktobra 2021 Vladi RS podala pobudo za 
izdajo soglasja za načrtovanje začasnih prostorskih ureditev in posegov lokalnega pomena na območju DPN za 
celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru, in sicer za stično območje vodnih športov 
in komunalnih privezov Sv. Katarina (obm. X). Na pripravljena strokovna izhodišča je Občina pridobila soglasje 
Ministrstva za infrastrukturo v vlogi skrbnika DPN in tudi pozitivno mnenje družbe Luka Koper, d. d. v vlogi inve-
stitorja DPN. S pobudo Vladi RS je Občina Ankaran prosila za soglasje k načrtovanju in začasni rabi prostorskih 
ureditev na območju ŠRP Sv. Katarina. Tu bo v prihodnje za celovito ureditev območja občina pristopila k dol-
goročnemu načrtovanju s pripravo javnega natečaja in izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(OPPN). Do realizacije dolgoročnih programov in trajnih ureditev pa želi za izboljšanje in dopolnitev obstoječega 
stanja omogočiti začasne rabe prostora in izvesti s tem povezane posege in gradnje, za kar bo uporabila instru-

Grafika razmestitve in funkcionalne zasnove začasnih rab. 
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ment lokacijske preveritve za začasno rabo. Predmet lokacijske preveritve za začasno rabo se nanaša na progra-
me in vsebine, ki se v tem prostoru že sedaj izvajajo, zato gre za dopolnitev športnih vsebin, funkcija območja v 
prostoru pa se tako ohranja in utrjuje.

Vlada je 10. maja 2022 podala soglasje k načrtovanim vsebinam, zato je Občina Ankaran že pripravila elaborat lo-
kacijske preveritve, ki ga je Ministrstvo za okolje in prostor RS že potrdilo. V oktobru sta potekali javna razgrnitev 
elaborata in obravnava dokumenta z javnostmi, sledi še pridobivanje ostalih mnenj nosilcev prostora. Sprejem 
lokacijske preveritve je načrtovan še v letu 2022. 

2.4.5.4.3     Vzpostavitev Prostorskega portala občine Ankaran 

S februarjem 2022 je na občinski spletni strani https://obcina-ankaran.si/sl/za-obcane/prostorski-portal/zacetni-prikaz 
zaživel portal s ključnimi prostorskimi informacijami. Prostorski portal omogoča zainteresiranemu občinstvu in pro-
jektantom, da brezplačno poiščejo osnovne informacije o prostorski ureditvi v občini.

Ima pet vsebinskih sklopov, ki ločeno prikazujejo občinski prostorski načrt, državni prostorski načrt, podrobne izved-
bene akte, varovana območja kulturne dediščine in varovana območja narave.

Grafični prikaz Prostorskega portala občine Ankaran.
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2.4.5.4.4     Vzpostavitev nadzora v Krajinskem parku, priprava osnutka Načrta upravljanja parka in povezovanje  
      parka s sorodnimi v Sloveniji in v tujini 

Na območju Krajinskega parka Debeli rtič je bil že v letu 2019 uspešno vzpostavljen naravovarstveni nadzor na kop-
nem, ki od poletja 2021 poteka vse dni v tednu.

Krajinski park Debeli rtič je v okviru projekta MPA Networks okrepil sodelovanje s sorodnim morskim zavarova-
nim območjem, Krajinskim parkom Strunjan, ki je s svojimi dolgoletnimi izkušnjami podpiral novonastali KPDR pri 
pripravi načrta upravljanja in drugih začetnih upravljavskih akcijah v zvezi s trajnostnim priobalnim ribolovom in 
zmanjševanjem negativnih vplivov sidranja na morsko dno. V času trajanja projekta je tako KPDR oblikoval predlog 
Načrta upravljanja z vsemi 
vsebinami, študijo prio-
balnega ribolova in pro-
jektno dokumentacijo za 
postavitev sidrnih plovk za 
dnevne priveze. Podpora 
sorodnega parka je bistve-
no pospešila prve ukrepe 
za varstvo narave v KPDR 
in položila trdne temelje 
za nadaljnja sodelovanja, 
pomembno pa je tudi pri-
pomogla k vključitvi parka 
v mednarodne povezave 
in aktivnosti sredozemskih 
morskih zavarovanih ob-
močij.

Osnutek Načrta upravljanja 
je bil občanom, sodelavcem 
občinske uprave in zainte-
resirani javnosti predsta-
vljen že oktobra 2021. 

V Občinskem svetu občine Ankaran ima narava svoj glas, na sliki visoka oseka ob klifu na Debelem rtiču. Foto: 
Občina Ankaran

2.4.5.4.5     Krajinski park Debeli rtič s trajnostnim znakom Inheritura

Projektni odbor INHERIT 
je med trinajstimi sre-
dozemskimi naravnimi 
območji trajnostni znak 
INHERITURA podelil tudi 
Krajinskemu parku Debe-
li rtič. Pobuda s skupnimi 
turističnimi potmi zdru-
žuje naravne parke, ki se 
zavzemajo za vrednotenje 
naravne in kulturne dediš-
čine in razvoj trajnostnega 
turizma.

Osnovno poslanstvo pro-
jekta INHERIT, ki zajema 
obalna območja trinajstih Certifikat o podelitvi trajnostnega znaka Inheritura Krajinskemu parku Debeli rtič.



Poročilo o delu Občine Ankaran v obdobju 2018–2022 85

držav partneric na severni obali bazena Sredozemskega morja, je trajnostno varovanje in vrednotenje obalne in po-
morske naravne dediščine Sredozemlja. Sofinanciran je iz programa sodelovanja Interreg Mediteran. Debeli rtič je 
bil tokrat edini slovenski kandidat.

Uspešni v 16 kriterijih trajnosti

Območja, ki kandidirajo za oznako, morajo izpolnjevati kar 16 kriterijev trajnosti. Upravljavci območij spodbujajo traj-
nostno mobilnost, ustrezno ravnajo z odpadki in iščejo rešitve za njihovo zmanjševanje, spodbujajo naravi prijazne 
aktivnosti, izobražujejo obiskovalce ter se povezujejo z lokalnimi ponudniki.

Občina Ankaran je zadostila kriterijem in uspešno pridobila zeleni naziv INHERITURA. Ker je šele na začetku svoje 
poti z upravljanjem Krajinskega parka Debeli rtič, v prihodnje načrtuje še več trajnostnih in naravi prijaznih aktivnosti. 

»Mlajši Krajinski park Debeli rtič in starejši Krajinski park Strunjan imata veliko skupnega. 
Morski zavarovani območji delita podobne cilje in izzive glede varstva naravnih vrednot 
in ohranjanja biotske raznovrstnosti slovenskega morja. Nekajletno sodelovanje, ki se je 
še okrepilo v okviru mednarodnega projekta MPA NETWORKS, je podprlo prve dejavnosti 
na področju ribištva, usmerjanja obiska in načrta upravljanja. Slednji je ključen programski 
dokument za dolgoročno in učinkovito delovanje zavarovanega območja, ki je bil ravno 
zaradi prenosa znanja in izkušenj pripravljen kakovostno in v rekordnem času. Le dobro 
upravljana zavarovana območja podpirajo številne ekosistemske, socialne in ekonomske 
storitve, od katerih imajo korist tako narava kot ljudje. Krajinska parka sta stkala že več 
mrež, tako med zaposlenimi kot tudi med Naravnimi parki Slovenije in Morskimi zavaro-
vanimi območji Sredozemlja. S svojo suvereno vzpostavitvijo in uveljavitvijo Krajinski park 
Debeli rtič ohranja morski ekosistem in naravno obalo ter podpira trajnostno rabo morja, 
da bi ga imeli vsi danes in tudi jutri.«

SAMANTA MAKOVAC, univ. dipl. biokem

Foto: Osebni arhiv

Upravljanje naravne vrednote Slani travnik: Na področju varovanja drugih naravnih vrednot je bilo izvedeno vzdrže-
vanje mostovža na slanem travniku Sv. Nikolaja, košnja travnika na delu varovanega območja, odstranjevanje odpad-
kov ter odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin. Opravljen je bil tudi pregled celotnega območja zaradi prisotnosti 
drugih invazivnih vrst. V juniju 2022 je bilo na tem območju postavljenih pet informacijskih tabel. V septembru 2022 
so naravovarstveni nadzorniki skupaj s sodelavci občinske uprave v obliki prostovoljnega dela izvedli dodatno odstra-
njevanje invazivnih tujerodnih rastlin.

V juniju 2022 je bilo na slanem travniku postavljenih pet informacijskih tabel. Foto: Občina Ankaran
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Barbara Švagelj je kot podžupanja zadolžena predvsem za področje naravovarstva.
Poleg skrbi za okolje, posebno pozornost namenja ljudem s posebnimi potrebami, saj se 
aktivno vključuje v postopke, povezane z ureditvijo njihovega položaja, in opozarja na po-
men socialne pravičnosti. Obenem je aktivna na področju krepitve kulture tako pri me-
dobčinskem povezovanju kot tudi pri snovanju kulturnih strategij.

Vzporedno z opravljanjem poklicne funkcije podžupanje, obenem usmerja in vodi aktivnosti 
Krajinskega parka Debeli rtič. Po izobrazbi je namreč biologinja z diplomo iz morske biologi-
je, ki se že več desetletij bori za zaščito Ankaranskega polotoka in slovenskega morja.

Krajinski park Debeli rtič vodi od junija 2018.

2.4.5.4.1    KRAJINSKI PARK DEBELI RTIČ

Barbara Švagelj, podžupanja, 
Foto: Jakob Bužan

Krajinski park Debeli rtič je bil ustanovljen z občinskim odlokom 21. junija 2018, s katerim je Občina Ankaran postala 
tudi njegov upravljalec. Ključne aktivnosti v tem obdobju so bile priprava osnutka načrta upravljanja in z njim po-
vezanih temeljnih dokumentov, kadrovska izpopolnitev, vzpostavitev učinkovitega nadzora na kopnem in priprava 
informativnih vsebin.

Na področju Krajinskega parka Debeli rtič so se v letih 2019-2022 izvajali ukrepi, določeni z Načrtom začasnih usme-
ritev in delovanja Krajinskega parka Debeli rtič do leta 2020 in Načrtom začasnih usmeritev in delovanja Krajin-
skega parka Debeli rtič do leta 2023. 

S spremembo Odloka o Krajinskem parku Debeli rtič v juniju 2022 se je opredelila skrb za druga pomembna območja 
narave in naravnih vrednot, ki niso v parku in so v občini Ankaran, obenem pa se je okrepil naravovarstveni nadzor s 
pooblastilom občinskim redarjem na območju KPDR.

V obdobju 2018-2022 je bilo za aktivnosti delovanja Krajinskega parka Debeli rtič porabljenih okvirno več kot 
323.098 EUR proračunskih sredstev.

PREGLED PORABLJENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE ANKARAN V OBDOBJU 2018–2022

V okviru tedna slovenskih naravnih parkov, ki je potekal v maju, in obeležbe več pomembnih dni za varstvo narave so 21. maja naravovarstveni 
nadzorniki za obiskovalce pripravili vodenje po krožni poti na Debelem rtiču.
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Krajinski park Debeli rtič je bil ustanovljen z občinskim Odlokom 21. junija 2018, s katerim je Občina Ankaran 
postala tudi njegov upravljalec. Ključne aktivnosti v tem obdobju so bile priprava osnutka načrta upravljanja in z 
njim povezanih temeljnih dokumentov, kadrovska izpopolnitev, vzpostavitev učinkovitega nadzora na kopnem in 
priprava informativnih vsebin.

Na področju Krajinskega parka Debeli rtič so se v letih 2019-2022 izvajali ukrepi, določeni z Načrtom začasnih 
usmeritev in delovanja Krajinskega parka Debeli rtič do leta 2020 in Načrtom začasnih usmeritev in delovanja 
Krajinskega parka Debeli rtič do leta 2023. Vzpostavljene so bile aktivnosti nadzora nad spoštovanjem naravo-
varstvenih režimov, izvedena je bila prva faza zunanjega označevanja, ki zajema zasnovo vsebin in programov z 
interpretacijo vsebin na območju parka; izvedeno je bilo osnovno vzdrževanje naravnih vrednot ter nekateri obno-
vitveni posegi (npr. zasaditev klifa v letu 2019) in ukrepi za njihovo vzdrževanje. Izdelana je bila geološka študija 
območja s predlogom ukrepov za omilitev posledic erozije oz. za preprečevanje le-te. V letu 2020 je bil vzpostavljen 
sistem za izdajanje glob in zaposlena je bila še ena naravovarstvena nadzornica. V letu 2021 se je okrepil nadzor nad 
spoštovanjem naravovarstvenih režimov, ki je poleti potekal vse dni v tednu. Zaposlen je bil dodaten naravovarstve-
ni nadzornik; v poletni sezoni so kot informatorji sodelovali tudi študentje. 

S spremembo Odloka o Krajinskem parku Debeli rtič v juniju 2022 se je opredelila skrb za druga pomembna območja 
narave in naravnih vrednot, ki niso v parku in so v občini Ankaran, obenem pa se je okrepil naravovarstveni nadzor s 
pooblastilom občinskim redarjem na območju KPDR.

Pripravljene so bile vsebine, oblikovane so bile interpretativne table na učnih poteh in izbrani izvajalci; v načrtu 
je postavitev tabel, ki bo izvedena jeseni. Redno se je izvajalo spremljanje stanja naravnih vrednot. Izdane so bile 
predstavitvena brošura parka, zgibanka z zemljevidom in geološka zgibanka. 

Pripravljen je končni osnutek Načrta upravljanja za posredovanje ustreznim soglasodajalcem. V sklopu teh aktiv-
nosti je bilo izvedenih več sestankov s ključnimi deležniki ter predstavitev za sodelavce občinske uprave, društva in 
druge deležnike. Priprava načrta upravljanja je potekala v sodelovanju s Krajinskim parkom Strunjan v sklopu pro-
jekta MPA Networks. V okviru tega sodelovanja je bila pripravljena projektna dokumentacija za postavitev sidrnih 
plovk za dnevne priveze na morskem delu parka. Izdelano je bilo strokovno mnenje Nacionalnega inštituta za bio-
logijo - Morske biološke postaje, izveden je bil tudi elaborat o stanju v ribištvu na območju parka  in pripravljena je 
bila izvedbena dokumentacija za postavitev novih označevalnih plovk za označitev meja parka na morju. Ena izmed 
naravovarstvenih nadzornic se je udeležila izobraževanja nemškega državnega zavoda za varstvo narave. Nadalje-
valo se je sodelovanje v Skupnosti naravnih parkov Slovenije. V okviru aktivnosti SUPer gostinec se je za območje 
krajinskega parka Debeli rtič pripravil Akcijski načrt za morske odpadke. V letu 2022 sta bili oddani dve prijavi na 
projekta Interreg Central Europe in Interreg Slovenija-Italija, pri katerih je predviden proračun Krajinskega parka De-
beli rtič kot partnerja približno 300.000,00 EUR. Vsebinsko je pri prvem projektu med drugim predvidena ekološka 
sanacija degradirane obale na območju Lazareta tik ob meji, pri drugem pa investicija v nakup plovila za izvajanje 
nadzora na morju in nakup ter postavitev 12 označevalnih plovk za označitev meja parka na morju.

2.4.5.5 Upravni in drugi postopki

Oddelek za okolje in prostor vodi upravne postopke in svojim uporabnikom zagotavlja:

• obravnavo vlog za spremembo namembnosti zemljišča v prostorskih aktih,
• dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev s hrupom, 
• napovedi za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
• odmere komunalnega prispevka,
• izdajo projektnih pogojev in mnenj o skladnosti s prostorskimi akti,
• obravnavo vlog za uveljavljanje predkupne pravice, 
• izdajo mnenj in navodil o vsebini OPN, prostorskih pogojev ter drugih pojasnil, vezanih na uporabo OPN in 

drugih prostorskih aktov, veljavnih na območju Občine Ankaran.
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Aleksa Abramovića je po uspešno zaključenem študiju na Ekonomski fakulteti v Ljubljani 
vedoželjnost skozi poklicne izkušnje pripeljala do podiplomskega študija, s katerim je prido-
bil znanstveni naziv magister ekonomije. 

V prvi službi se je navdušil nad informatiko, od tam ga je poslovna pot popeljala do razvijalca 
informacijskih sistemov v podjetju Elektro Slovenija. Zatem je prepoznal poslovne priložn-
osti in se odločil za pot samostojnega podjetnika. Po izkušnji samostojnega podjetnika se je 
zaposlil v mednarodnem podjetju Qubix International.

Oddelek za razvoj in investicije vodi od leta 2018.

2.4.6 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

Mag. Aleks Abramović, Vodja 
Oddelka za razvoj in investicije, 
Foto: Jakob Bužan

Oddelek za razvoj in investicije izvaja aktivnosti v povezavi s sprejemanjem, obdelovanjem in usklajevanjem prejetih 
razvojnih pobud, strateškim programiranjem vsebin ter dolgoročnim načrtovanjem upravljanja kulturnih, ekonom-
skih, naravnih in prostorskih virov občine. Preko projektne pisarne opravlja naloge, povezane z investicijami za vzpo-
stavitev in ureditev ključne infrastrukture. Napori so usmerjeni v prenavljanje večjega dela gospodarske javne infra-
strukture, občinskih in državne ceste, vzpostavljanje kanalizacije odpadnih voda na območjih, kjer to še ni urejeno, 
obnovitev javnega vodovoda ipd. Med ključnimi objekti družbene infrastrukture sta poleg objektov institucionalnega 
varstva starejših in primarnega zdravstvenega varstva tudi šola in vrtec Ankaran, ki sta zaradi slabe izvedbe potrebna 
temeljite prenove. Načrtovanje in izvedba investicij je dolgotrajen proces, ki zahteva izvedbo večjega števila korakov. 
Nekateri med njimi, kot sta pridobivanje pravice graditi (lastništvo parcele, služnost ali pravica graditi) in pridobitev 
gradbenega dovoljenja, so še posebno časovno intenzivni in zamudni. 

Grafični prikaz 7: Pregled porabljenih proračunskih sredstev za Oddelek za razvoj in investicije v obdobju 2018-2022.

V obdobju 2018-2022 je bilo za izvedena opravi-
la Oddelka za razvoj in investicije porabljenih okoli 
9,82 mio EUR oz. 19 % proračunskih sredstev. 
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ORI opravlja naloge iz naslednjih vsebinskih sklopov: zbiranje pobud, oblikovanje razvojnih in investicijskih pro-
gramov, izvedbeni inženiring, strateško programiranje vsebin in načrtovanje upravljanja kulturnih virov, strateško 
programiranje vsebin in načrtovanje upravljanja ekonomskih virov, strateško programiranje vsebin in načrtovanje 
upravljanja naravnih virov, strateško programiranje vsebin in načrtovanje upravljanja prostorskih virov, dolgoročno 
razvojno načrtovanje in sistem kakovosti, organizacija poslovnih procesov in management informacijskih sistemov.

V letu 2019 so bile izvedene in začete naslednje investicijske in razvojne naloge:

• Pristopilo se je k izdelavi programa razvoja dodatne infrastrukture za šolsko in predšolsko vzgojo in k 
dopolnitvi idejnega projekta za telovadnico s prikazom ureditve širše okolice območja šole.

• Na območju ŠRP Sv. Katarina je bila izvedena ureditev okolice slačilnic in spremljevalnih tehničnih objek-
tov za potrebe nogometa, ki je obsegala rušitev obstoječega objekta, postavitev ograje in tlakovanje. V 
bližini objektov za nogomet so bila urejena parkirišča in prometna signalizacija.

• Otroško igrišče ob Domu družbenih dejavnosti, ki je izven delovanja enote vrtca Delfino blu, enota Anka-
ran, dostopno vsem občanom, je dobilo v letu 2019 novo ograjo in vrata ter dostopno pot iz Bevkove ulice. 
Prenovljeno je bilo obstoječe igralo in nabavljena ustrezna talna zaščita za vzmetna igrala.

• Izvedena je bila izgradnja meteornega kanala na Debelem rtiču, v sklopu ureditve katerega je bil urejen 
tudi dostop do morja (vzhodno od Centra slovenske Istre Ankaran).

• V okviru aglomeracije Hrvatini (projekt Čisto za Koper in Ankaran) se je v sodelovanju z MOK in javnim pod-
jetjem Marjetica, d.o.o. pripravljala projektna in investicijska dokumentacija za komunalno opremljanje ob-
močij Kolombini in Barižoni ter za izgradnjo zbirnega fekalnega kolektorja Kolomban-Ankaran; pridobljena 
so bila gradbena dovoljenja.

• Pristopilo se je k pripravi idejne zasnove za vzpostavitev optičnega omrežja v naselju Ankaran.
• Izbran je bil izvajalec za pripravo projektne dokumentacije za prenovo obstoječe tržnice.
• Pripravljena je bila projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno opremlja-

nje območja Dolge njive.
• Vzpostavilo se je igrišče v Valdoltri.
• V sodelovanju z DRSI se je pristopilo k pripravi projektne dokumentacije za izvedbo krožnega križišča na 

križišču Jadranske in Železniške ceste. Pripravljati se je začela tudi projektna dokumentacija za celovito 
rekonstrukcijo Jadranske ceste, ki predvideva urejena krožišča, pločnik, avtobusna postajališča, prehode 
za pešce, javno razsvetljavo in stezo za kolesarje. Ministrstvo za infrastrukturo je namreč v Pravilnik o 
kolesarskih povezavah smiselno vključilo predlog Občine o ureditvi kolesarske povezave med Koprom in 
državno mejo na Lazaretu, kar daje podlago za ureditev v sklopu rekonstrukcije državne ceste.

• V sklopu projekta sanacije Vinogradniške poti je bila sicer že v letu 2018 izdelana projektna dokumentacija 
rekonstrukcije ceste in manjkajočega odseka fekalne kanalizacije, vendar pa je zaradi slabega stanja vozne 
površine in težav pri pridobivanju nekaterih zemljišč oddelek pristopil k interventni preplastitvi 400 metrov 
najbolj kritičnega odseka ceste.

• Izvedena je bila rekonstrukcija dveh cest na Rožniku, kjer so se poleg cestišča uredili tudi meteorna kana-
lizacija, del vodovoda, kabelska kanalizacija za elektriko in telekomunikacije. Obnovljena je bila obstoječa in 
postavljena dodatna javna razsvetljava.

• Na Debelem rtiču se je uredila zasaditev klifa.
• Uredila se je pešpot med osrednjim parkiriščem v Krajinskem parku Debeli rtič in plažo Debeli rtič ter 

pešpot vključno s stopnicami do obale v bližini meteornega kanala na Debelem rtiču.
• Dodana je bila javna razsvetljava v Spominskem parku.
• Izvedena je bila sanacija strehe objekta na naslovu Lazaret 2 in uredila se je terasa gostinskega lokala na 

Sv. Katarini.

Večji del leta 2020 (od prve polovice marca naprej) je bil zaznamovan z ukrepi, povezanimi z omejevanjem epide-
mije covida-19, ki so med drugimi obsegali tudi zaprtje dejavnosti gradbeništva in drugih z investicijami povezanih 
dejavnosti. Zato se je Občina Ankaran v tem letu usmerila predvsem v pripravo projektnih dokumentacij po veljav-
nih NRP.

V letu 2020 so bile izvedene in začete naslednje investicijske in razvojne naloge:

• Izveden bil monitoring zamakanja v vrtcu, ki je pokazal, da je potrebna sanacija hidroizolacije vrtca. Za 
namene dozidave in nadgradnje šole je bila izvedena statična preveritev severnega krila šole. Pridobilo se 
je tehnično in geomehansko poročilo posedanja severnega krila šole. 
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• Na območju ŠRP Sv. Katarina je bila izdelana projektna dokumentacija za postavitev plavajočega pomo-
la za potrebe kajak kanu klubov.

• Izdelana je bila idejna zasnova ureditve otroškega igrišča na Bevkovi ulici v bližini Doma družbenih de-
javnosti.

• Zaključila se je izgradnja meteornega kanala na Debelem rtiču skupaj z ureditvijo dostopa do morja.
• V okviru aglomeracije Hrvatini (projekt Čisto za Koper in Ankaran) se je v sodelovanju z MOK in javnim 

podjetjem Marjetica, d. o. o. pripravila vsa projektna in investicijska dokumentacija za komunalno 
opremljanje območij Kolombini in Barižoni ter za izgradnjo zbirnega fekalnega kolektorja Kolom-
ban-Ankaran; poleg vseh pridobljenih gradbenih dovoljenj je bil uspešno izveden javni razpis za izbiro 
izvajalcev gradbenih del, nadzora in obveščanje javnosti.

• Izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija ter vloženo gradbeno dovoljenje za prenovo 
obstoječe tržnice.

• Pripravljena je bila projektna in investicijska dokumentacija ter vložena vloga za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za komunalno opremljanje območja Dolge njive.

• Izdelana je bila PZI dokumentacija za vzpostavitev optičnega omrežja v naselju Ankaran.
• Za projekt pokopališča je bila izdelana idejna zasnova in dokumentacija za pridobitev gradbenega dovo-

ljenja.
• Izdelana je bila idejna zasnova ureditve parkirišča za trgovino v središču Ankarana.
• Uredilo se je parkirišče kopališča Debeli rtič.
• V sodelovanju z DRSI je bila pripravljena PZI projektna dokumentacija za izvedbo krožnega križišča 

na priključku Železniške ceste na Jadransko. Pristopilo se je k pripravi idejne zasnove za celovito re-
konstrukcijo Jadranske ceste od priključka Železniške ceste na Jadransko do križišča Valdoltra, ki poleg 
ureditve ceste predvideva ureditev krožišč, kolesarske steze, hodnika za pešce, avtobusnih postajališč, 
prehodov za pešce, javne razsvetljave in hortikulturne ureditve.

• Za sanacijo Oljčne poti je bil izdelan geodetski načrt, pristopilo se je k pripravi idejne zasnove rekon-
strukcije Oljčne poti.

• Obnovljena je bila pešpot med Vlahovičevo ulico in Hrastovim gajem.
• Dodana je bila javna razsvetljava na pešpoti med Vlahovičevo ulico in Hrastovim gajem, na stopnišču pri 

OŠV Ankaran, pri bloku na Cahovi 14, v Krajinskem parku Debeli rtič - osrednje parkirišče in parkirišče 
kopališča Debeli rtič. Pripravljena je bila projektna dokumentacija za postavitev javne razsvetljave na 
pešpoti med Kocjančičevo in Bevkovo ulico, začela se je že faza pridobivanja pravice graditi.

• Pripravljena je bila projektna in investicijska dokumentacija za ureditev varne pešpoti in obalne poveza-
ve Športnorekreacijskega parka Sv. Katarina z naseljem Ankaran.

• Izdelana je bila idejna zasnova ureditve Hrastovega gaja in naročena projektna dokumentacija za prido-
bitev gradbenega dovoljenja.

• Kupilo in delno uredilo se je prostor za potrebe Turistično informacijskega centra (TIC) na naslovu 
Regentova ulica 4a.

• Prenovil se je občinski gostinski lokal na Študentu.

Tudi leto 2021 je bilo še deloma zaznamovano z omejitvami, povezanimi z ukrepi za omejitev širjenja epidemije 
covida-19, ki so pustile posledice tudi v sektorju gradbeništva, ki se med drugim sooča tudi z mankom kadra. 
Izvedbeni roki so se zato podaljšali ali pa ni bilo mogoče dobiti izvajalca.

V letu 2021 so bile izvedene in začete naslednje investicijske in razvojne naloge:

• Pripravljena je bila PZI dokumentacija za sanacijo zamakanja vrtca. Maja je občina izvedla javno naročilo 
za izbiro izvajalca sanacije posledic zamakanja vrtca. Projekt je predvideval sanacijo v treh letih v času 
poletnih šolskih počitnic, ko bi se vrtčevske otroke preselilo v šolo. Zaradi razdeljenega terminskega pla-
na na javno naročilo za sanacijo vrtca ni bilo odziva. Zato je oddelek pristopil k alternativnim možnostim 
terminske izvedbe sanacije, ki bo izvedena takoj, ko bodo zagotovljeni pogoji zanjo. 

• Pridobljena so bila vsa upravna dovoljenja in izbran je bil izvajalec za postavitev plavajočega pomola za 
potrebe kajak kanu klubov.

• V začetku leta je bila sprejeta Celostna prometna strategija Občine Ankaran za obdobje 2021-
2025, ki predvideva vrsto ukrepov s področja javnega potniškega in motornega prometa, pešače-
nja in kolesarjenja.

• Zaključena je bila projektna in investicijska dokumentacija za ureditev varne pešpoti in obalne poveza-
ve Športnorekreacijskega parka Sv. Katarina z naseljem Ankaran. Projekt je zajemal ureditev lesenega 
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mostovža in tlakovane pešpoti v skupni dolžini dobrih 800 m, ureditev platoja s fitnesom na prostem in 
ostalo urbano opremo na zahodnem delu ŠRP Sv. Katarina. 

• Prenovljeno je bilo otroško igrišče na Bevkovi ulici. Postavljena so bila nova igrala, ograja, klopi, pitnik 
in koš za smeti.

• Za projekt pokopališča je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in pripravljena razpisna dokumentacija 
za izvedbo javnega naročila za izbiro izvajalca.

• Za potrebe odvodnjavanja padavinskih voda iz območja pokopališča in dela Oljčne poti ter Pervanjeve uli-
ce je bila izdelana hidrološko hidravlična (HH) študija pokritega odseka ankaranskega hudournika. Študija 
je pokazala, da bo za potrebe novih gradenj in ločevanja padavinske od fekalne kanalizacije potrebno na 
hudournikih v središču Ankarana izvesti ukrepe zadrževanja vode. Naročen je bil hidrološko hidravlični 
elaborat širšega območja naselja Ankaran, ki bo v analizo zajel celotno naselje in območja za poseli-
tev, kot predvideno z OPN. Izdelana je bila hidrološko hidravlična študija območja stanovanjske soseske 
»Ankaran hrib«.

• V sklopu projekta Čisto za Koper in Ankaran je bil z javnim razpisom izbran izvajalec del. 
• Izvedena je bila rekonstrukcija vodovodnega omrežja v ulici Rudija Mahniča in obnovljena kanalizacija 

na območju kopališča Debeli rtič.
• Izvedeno je bilo javno naročilo za nabavo urbane opreme za obdobje 2021-2024, ki bo nameščena po 

Ankaranu; postopoma bo namreč zamenjana vsa dotrajana urbana oprema.
• Konec leta je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za komunalno opremljanje območja Dolge njive, ki 

predvideva urejanje cest in komunalne naprave (fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, vodovodno 
omrežje, elektroenergetsko omrežje, javna razsvetljava, telekomunikacijsko omrežje) ter ekološke otoke.

• Na Ankaranski mestni plaži je bila obnovljena in obdelana celotna betonska ploščad, obstoječi betonski 
zid je bil ojačan s temeljem in novim zidom, ki ga je morje poškodovalo v ujmah decembra 2020. Na 
brežini so bili obnovljeni obstoječi podporni zidovi, zaključki zidov so zaključeni z uporabnimi kamnitimi 
policami. Obnovljen je bil tudi tuš, poleg njega pa postavljen pitnik vode. Prenovljena je bila dostopna 
rampa v morje, kjer je bilo zamenjano držalo za roke, nameščene so bile nove dostopne stopnice v morje, 
oboje iz nerjavnega jekla. Na kopališču Valdoltra je bila izvedena sanacija skalometa v obliki tribun. Na 
vseh kopališčih so bile pred poletno sezono 2021 postavljene nove preoblačilnice in koši za odpadke.

• Izdelana sta bila idejna zasnova in PZI dokumentacija ureditve parkirišča za trgovino, ki predvideva doda-
tna parkirna mesta in ureditev prvega podzemnega ekološkega otoka v Ankaranu.

• Vložena je bila vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev parkirišč na začetku Bevkove ulice 
v Ankaranu.

• V letu 2021 je bil pripravljen projekt za izvedbo sanacije pohodnih površin pomola na Sv. Katarini; projekt 
je v fazi pridobivanja upravnih dovoljenj. V letu 2021 so bila v mandraču Sv. Katarina izvedena dodatna 
vzdrževalna dela na lesenem mostovžu. Na zahtevo republiške gradbene inšpekcije je bila odstranjena 
drča za spust plovil v morje. Oddelek je pri ustreznih državnih organih sprožil postopek za ureditev nado-
mestne drče. V mandraču v Valdoltri so bili nameščeni leseni zabojniki za potrebe ribičev.

• Delno so bili prenovljeni prostori Kabineta župana na Jadranski cesti 66 in občinske uprave na Re-
gentovi ulici 2. Izvedena je bila sanacija strehe objekta na naslovu Jadranska cesta 15. V javnih stavbah 
velikosti nad 250 m2 v lasti Občine Ankaran je bil uveden sistem energetskega knjigovodstva.

• DRSI je v sodelovanju z oddelkom julija 2021 objavila javno naročilo za krožišče in izbrala izvajalca del. 
V letu 2021 se je izvedla preplastitev pločnika od Sončnega parka do središča Ankarana na levi strani 
ceste v smeri proti Lazaretu ter uredil priključek Razgledne poti na Jadransko cesto (nad Ortopedsko 
bolnišnico Valdoltra). Dokončana je že idejna zasnova za rekonstrukcijo državne Jadranske ceste od 
priključka Železniške na Jadransko cesto do Sončnega parka, ki je podlaga za izdelavo PZI dokumen-
tacije. V sodelovanju z DRSI je oddelek pripravil PZI dokumentacijo za sanacijo opornega zidu nasproti 
Spominskega parka Ankaran. V letu 2021 je bila pripravljena projektna naloga z umestitvijo kolesarske 
steze in hodnika za pešce na območju Krajinskega parka Debeli rtič (od križišča Valdoltra do Lazareta). 
Pripravljeni sta bili tudi projektna naloga in PZI dokumentacija za manjkajoči del hodnika za pešce med 
Valdoltro in zaselkom Gradis.

• V letu 2021 so se nadaljevale aktivnosti za sanacijo Železniške ceste, za kar je bila izdelana projektna 
dokumentacija za izvedbo gradnje že v letu 2018. To območje sicer ureja državni prostorski načrt, kar 
otežuje in omejuje redno opravljanje nalog občine, zato je to skupni projekt Občine Ankaran in družbe 
Luke Koper, d. d. v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo. Projekt predvideva ureditev same 
ceste, kolesarske steze, hodnika za pešce in cestne razsvetljave ter pripadajoče komunalne infrastruk-
ture. Izvedba projekta mora biti usklajena z izvedbo mostu čez ankaranski obrobni kanal, kjer je investi-
tor Luka Koper in bo fazno urejen. Najprej bo urejen most čez AOK na Železniški, nato sprehajalna pot na 
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severni strani AOK, medtem ko se kolesarska pot ohrani po servisni poti ob ograji pristanišča. Tudi ta del 
projekta bosta sofinancirala Občina Ankaran in Luka Koper, d. d.

• Zaradi težav s pridobivanjem pravice graditi na celotnem odseku predvidene rekonstrukcije Vinogradni-
ške poti, je bil projekt v letu 2021 razdeljen na dve fazi.

• Izdelana je bila idejna zasnova rekonstrukcije Oljčne poti, ki predvideva ureditev ceste, pločnika za 
pešce, cestne razsvetljave in gospodarske javne infrastrukture (meteorna in fekalna kanalizacija, elektro 
in telekomunikacijska kabelska kanalizacija, javni vodovod, cestna razsvetljava). Za potrebe odvodnjava-
nja padavinskih voda s širšega območja je v načrtu dodatna meteorna kanalizacija, ki se bo priključila na 
odprti del ankaranskega hudournika na območju resorta Adria. 

• Dokončan je bil PZI za ureditev priključka dostopne poti na regionalno cesto, t. i. zaselek Grižoni. Prido-
bljena so bila vsa mnenja in pravica graditi. Konec leta je bil izbran izvajalec gradbenih del.

• Izdelana je bila idejna zasnova za sanacijo podora v Milokih.
• Dodana je bila nova veja javne razsvetljave na dostopni poti do ankaranske mestne plaže, med kopališ-

čem in mandračem v Valdoltri, na pešpoti Vlahovičeva-Bevkova-Kocjančičeva ulica in Na Logu.
• Izdelan je bil PZI obalne pešpoti med ŠRP Sv. Katarina in naseljem Ankaran. Pridobljena so bila vsa 

mnenja in potrebne pravice graditi. Občina Ankaran je v juniju 2021 izvedla javno naročilo za izbiro iz-
vajalca, ker pa ni prejela nobene ponudbe, je morala naročilo ponoviti. Javno naročilo je ponovno izvedla 
v oktobru.

• Pristopilo se je k izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja za 
Hrastov gaj. Zaradi ohranjanja obstoječih dreves je potrebno v celoti spremeniti pripravljeno projektno 
dokumentacijo.

• Na igrišču v Valdoltri je bil nameščen nov pitnik.

V letu 2022 so se cene materialov zaradi vojne v Ukrajini in energetske krize drastično povečale, zato je bilo treba 
pri določenih projektih ponovno pripraviti razpisno dokumentacijo oz. pridobiti še dodatno, kar je vplivalo tudi na 
časovni zamik pri izvedbi določenih projektov.

V letu 2022 so bile izvedene in začete naslednje investicijske in razvojne naloge:

• V januarju je Občina Ankaran pristopila k ureditvi priključka dostopne poti na Jadransko cesto pri De-
belem rtiču, t. i. priključek »Grižoni«. Poleg utrditve in asfaltiranja vozišča in dostopne poti do uvozov 
hiš se je uredilo še novo meteorno kanalizacijo, odsek javnega vodovoda in nov ekološki otok.

• V začetku leta se je v sklopu urejanja ankaranskega hudournika očistilo celotno območje struge in obmo-
čje ob ograji OŠV Ankaran, ki sedaj v naravi omogoča prehod na tem območju.

• V začetku leta je bila vzpostavljena javna razsvetljava na pešpoti med Bevkovo in Kocjančičevo ulico, ob 
igrišču v Valdoltri, na pešpoti do kopališča med Valdoltro in Študentom ter na odseku Vinogradniške poti. 
Urejena je bilo nova javna razsvetljava pri igrišču v Valdoltri.

• Februarja so se v sklopu projekta Čisto za Koper in Ankaran začela dela na zbirnem kanalu Kolomban
-Ankaran, pri čemer so se glavna dela zaključila že v juniju, asfaltiranje ceste v obeh občinah pa je bilo 
zaključeno konec avgusta. Dela se trenutno izvajajo še na Razgledni poti in v Kolombinih.

• V marcu je bilo objavljeno javno naročilo za izbor izvajalca del in nadzor za izgradnjo pokopališča. 
Izbrani izvajalec zaradi podražitev cen materialov žal pogodbe ni podpisal. Po pripravi nove razpisne do-
kumentacije je bilo v avgustu znova objavljeno javno naročilo za izbiro izvajalca del pokopališča; postopki 
za izbiro izvajalca so v teku.

• Pred poletno sezono so bila na kopališčih Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič (MZL), Študent in 
na kopališču med Valdoltro in Študentom opravljena sanacijska in vzdrževalna dela, s katerimi so kopali-
šča postala bolj varna in prijetnejša za kopalce in druge obiskovalce.

• Maja je bil izveden nov odsek meteorne kanalizacije za del Oljčne in Pervanjeve ulice v Ankaranu.
• Na Igrišču v Valdoltri so bile urejene tribune in podporni zid z novo osvetlitvijo.
• V mandraču na Sv. Katarini je bil nameščen nov plavajoči pomol s pasarelo za potrebe kajak kanu klubov.
• Izveden je bil projekt Obalna pešpot med ŠRP. Sv. Katarina in središčem naselji v občini Ankaran, ki v na-

ravi predstavlja izvedbo lesenega mostovža, tlakovanih pešpoti v skupni dolžini dobrih 800 m, ureditev 
platoja s fitnesom na prostem, javno razsvetljavo in ostale urbane opreme. Projekt je bil zaključen v juniju 
s postavitvijo petih informacijskih tabel in namestitvijo dodatne urbane opreme.

• Na območju ŠRP Sv. Katarina se je ob korenu pomola Sv. Katarina prenovilo ribiško orodišče.
• Urejena je bila okolica ob novo pridobljenih nepremičninah na naslovu Jadranska cesta 17, namenjenih 

športnikom in drugim uporabnikom ŠRP Sv. Katarina. V bližini se je uredilo rekreativno balinišče, ki je 
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dobilo certifikat Balinarske zveze Slovenije. Prenovljene so bile tudi  javne sanitarije ob balinišču. Od tla-
kovane pešpoti do morja poteka pas mivke.

• Vzpostavil se je nov gostinski lokal na Sv. Katarini.
• V avgustu je bilo izvedeno javno naročilo za komunalno opremljanje Dolge njive in izbran je bil izvaja-

lec s pričetkom del v jeseni.
• Pripravila se je PZI projektna dokumentacija za ureditev mirujočega prometa (parkirišča) za trgovino v 

središču Ankarana. Izvedeno je bilo javno naročilo za izbiro izvajalca del. V začetku avgusta je Občina 
Ankaran pristopila k ureditvi parkirišča za trgovino, kjer se bo preuredilo 17 obstoječih parkirnih mest 
in na novo uredilo 18 dodatnih. Dodatno bodo prenovljena tudi veja javne razsvetljave, meteorne kana-
lizacije in oporni zid. Uredil se bo prvi podzemni ekološki otok v Ankaranu.

• Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za izgradnjo parkirišča na Bevkovi ulici. V pripravi je javno naro-
čilo za izbiro izvajalca del. V avgustu je bila pripravljena projektna dokumentacija za izvedbo 1. faze sana-
cije Vinogradniške poti, septembra pa je bilo objavljeno javno naročilo za izvedbo gradbenih del. Pričetek 
del je predviden v jeseni 2022.

• Center dnevnih aktivnosti za starejše v Medgeneracijskem središču na naslovu Ulica Rudija Mahniča 
1 je bil celostno prenovljen po meri deležnikov in vsebin, ki se bodo izvajale in je svoja vrata odprl v 
oktobru. Prostori so prilagojeni različnim vsebinam in so dostopni za invalide. Ankaran je v Medgenera-
cijskem središču dobil tudi večnamenski družabni prostor, kjer se bodo lahko izvajale različne dejavnosti 
(delavnice, manjši kulturni dogodki, predavanja in druge vsebine).

• Izvedena je bila gradnja krožišča na priključku Jadranske in Železniške v sodelovanju z DRSI, ki je na pobu-
do občine nadstandardno urejeno, obenem pa projekt predstavlja tudi začetek obnove Jadranske ceste.

• Začetek sanacije opornega zidu nasproti Spominskega parka, ki je skupen projekt Občine Ankaran in 
DRSI ter bi se moral začeti oktobra 2022, se je zaradi pritožbe neizbranega ponudnika zamaknil za šest 
mesecev, v leto 2023.

2.4.6.1 Izvedba participativnega proračuna

Občina Ankaran se je kot prva istrska občina in ena prvih slovenskih občin že pri oblikovanju svojega prvega sa-
mostojnega proračuna v letu 2016 odločila za uvedbo novosti participativnega proračuna, kar pomeni, da občani 
dobijo možnost soodločati o porabi dela proračunskih sredstev občine.

Participativni proračun v ospredje postavlja zadovoljevanje potreb občank in občanov, s tem pa omogoča dvig 
kakovosti bivanja in skladen razvoj naselja in podeželja, zato je ta institut pomemben del načrtovanja občinskega 
proračuna. Občani najbolje vedo, kako izboljšati in nadgraditi kakovost življenja v lokalni skupnosti. Preko zazna-
vanja dejanskih potreb, nadaljevanja z oblikovanjem predlogov in rešitev oz. konkretnih projektov se nato pobude 
zaključijo s sprejemom odločitve, kateri projekti so izvedljivi in kateri bodo prednostni. 

Tabela 3: Prejete pobude občanov Občine Ankaran po programskih vsebinah v obdobju 2018-2022, skupaj 268 pobud.

Programska vsebina

Kultura
Vzgoja in izobraževanje
Šport in rekreacija
Zdravje in zdravstveno varstvo
Družina in stanovanjska politika
Mladina
Starejši
Socialno varstvo
Narodne in verske skupnosti
Prostovoljstvo in humanitarne dejavnosti

Število 
pobud

8
1

13
7
5
4

14
2
0
5

Programska vsebina

Društva, nevladne org., civilno-družbena gibanja
Gospodarske javne službe
Samozadostnost
Promet
Turizem
Vzdrževanje in urejanje skupnega premoženja
Varstvo živali
Varstvo okolja
Urejanje prostora
Ostalo

Število 
pobud

6
21
4

98
9
6
3

14
26
22
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Že nekaj let tako občani, društva, italijanska narodna skupnost in druge organizacije v javnem interesu vsak okto-
ber prejmejo na dom povabilo k oddaji pobud in predlogov, ki pa jih lahko preko spletnega obrazca oddajo tudi med 
letom. V preteklih letih je Občina Ankaran prejela že skoraj 1200 pobud, ki se razvrščajo na podlagi finančnih in 
izvedbenih zmožnosti in prednostnih potreb občanov. Veliko je tako imenovanih »operativnih« pobud občanov, ki 
ne zahtevajo načrtovanja sredstev za naslednje proračunsko leto. Te pobude se posredujejo pristojnemu oddelku/
službi, kjer jih zaposleni takoj obravnavajo in rešijo v okviru rednega delovnega procesa, v režijskem obratu ob iz-
vajanju vzdrževalnih del in pogodbeni izvajalci pri opravljanju komunalnih del. Pobude, zbrane na podlagi povabila 
za oblikovanje participativnega proračuna in pobude, prispele med letom, ki zahtevajo načrtovanje proračunskih 
sredstev oz. sistemski razmislek, so evidentirane in vnesene v dokumentarni sistem ODOS ter obravnavane po 
oddelkih in organih. Trenutno je v dokumentnem sistemu ODOS 952 pobud. 

Pobude so razvrščene na 20 področij. Več kot polovica (51 %) vseh pobud je iz treh področij: prometa (31,8 %), 
športa in rekreacije (10,7 %) in urejanja prostora (8,4 %). Skupaj s pobudami na področju gospodarske in javne 
službe ter predlogi s področja kulture predstavljajo kar dve tretjini vseh predlogov občanov.

Grafični prikaz 8: Pobude za participativni proračun Občine Ankaran.

Iztekajoči se proračun Občine Ankaran za leto 2022 so prav tako pomagali sestaviti občanke in občani z oddajo 
52 vlog k participativnemu proračunu. Občina Ankaran sicer prejema pobude vse leto; dodatnih 24 pobud, ki so 
prispele med letom 2022, se je izvedlo takoj oz. se jih je vključilo pri pripravi novega proračuna.

Kar 72,4 % vseh s strani občine izvedljivih pobud je izvedenih, delno izvedenih ali v teku. Ostale se bodo, pred-
vsem zaradi obsežnosti, prenesle v naslednja proračunska obdobja. Dolgoročnejše aktivnosti so oblikovane v 39 
projektov oz. področij investicij, ki tvorijo vsebino Načrta razvojnih programov Občine Ankaran, ki si ga je mogoče 
ogledati na spletni strani www.obcina-ankaran.si in je predstavljen v nadaljevanju.

Velika večina večjih pobud je bila že prepoznana in načrtovana tudi s strani občine (npr. pokopališče, ureditve 
športnih površin, ureditve posameznih ulic, dodatna javna razsvetljava, obnova občinskih cest, vzpostavitev kro-
žnega križišča na priključku Jadranske in Železniške ceste, ureditev obalne pešpoti, ki je naselje Ankaran povezala 
s ŠRP Sv. Katarina, ureditev ŠRP Sv. Katarina, Medgeneracijsko središče Ankaran s Centrom dnevnih aktivnosti 
za starejše), številne pobude so se realizirale tudi v dodatno izvedenih projektih občine. V Ankaranu je, po praksi 
zadnjih nekaj let, tako pretežni del proračuna zasnovan na podlagi pobud, ki so jih posredovali občani.

 

31,80%

10,70%

8,40%

49,00%

Pobude za parcitipativni proračun Občine Ankaran 2016-2022

Promet Šport in rekreacija Urejanje prostora Ostalo
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2.4.6.2   Doseženi cilji

2.4.6.2.1     Pregled stanja NRP v obdobju 2018-2022

Št.

1

2

3

4

Naziv projekta

Knjižnica

Osnovna šola in vrtec 
Ankaran

Predšolska vzgoja v 
italijanskem jeziku

Športnorekreacijski 
park Sv. Katarina

Status projekta

Za potrebe delovanja Knjižnice Ankaran je urejen in opre-
mljen prostor v Domu družbenih dejavnosti na Bevkovi 1 v 
Ankaranu z računalniško in drugo opremo ter zagotovljena 
so sredstva za osnovno zbirko knjižničnega gradiva s 5.000 
enotami. Knjižnica je bila slavnostno odprta 24. 4. 2017, v 
letu 2022 pa je praznovala peto obletnico obstoja in ima 
okvirno 900 aktivnih članov.

Pred začetkom šolskega leta 2016/2017 so bile izvedene 
izboljšave in redna investicijska vzdrževalna dela v prostorih 
ter na igrišču šole in vrtca. V letu 2017 sta bili obnovljeni 
in urejeni kuhinji šole in vrtca, kar omogoča kuhanje lastne 
hrane za šolske in vrtčevske otroke ter zunanje uporabni-
ke. Vgrajena je bila nova toplotna črpalka za ogrevanje oz. 
hlajenje prostorov kuhinje in šolske telovadnice, izvedena 
so bila dodatna ureditvena dela na šolskem igrišču. V letu 
2020 je bila za potrebe širjenja osnovne šole in vrtca An-
karan pripravljena projektna naloga. Izvedena je bila anali-
za pogrezanja severnega krila šole (prizidek dozidan v letih 
2006/2007), ki je pokazala, da je šola na tem delu nepravil-
no temeljena. Stavba šole in njen prizidek se izkazujeta kot 
problematična. Prav tako se je izvedel monitoring zamaka-
nja v vrtcu, ki je pokazal vrsto nepravilnosti pri izvedbi hi-
droizolacije in strojnih inštalacij. Maja 2021 je občina izvedla 
javno naročilo za izbiro izvajalca sanacije posledic zamaka-
nja vrtca. Projekt je predvideval sanacijo v treh letih v času 
poletnih šolskih počitnic, ko bi se vrtčevske otroke preselilo 
v šolo. Zaradi razdeljenega terminskega plana na javno na-
ročilo za sanacijo vrtca ni bilo odziva. Občina je pristopila k 
alternativnim možnostim terminske izvedbe sanacije, ki bo 
izvedena takoj, ko bodo zagotovljeni pogoji zanjo.

Obnovljeni so bili prostori in zagotovljena oprema za izva-
janje dejavnosti predšolske vzgoje v italijanskem učnem 
jeziku za najmanj dva oddelka. Prostori in oprema so bili 
predani v uporabo 11. 10. 2017, enota vrtca Delfino Blu 
Ankaran je dejavnost začela izvajati 16. 10. 2017.

Na Bevkovi ulici se je konec leta 2021 uredilo novo otroško 
igrišče, ki ga vrtčevski otroci uporabljajo v dopoldanskem 
času. V letu 2022 je bilo na dvorišču vrtca Delfino Blu na-
meščeno novo senčilo. 

Društvom je bila zagotovljena oskrba s pitno vodo in ele-
ktrično energijo. Izvedena so bila večja ureditvena dela na 
sistemu za odvajanje padavinskih voda. Odstranjena je bila 
večina zapuščenih plovil. Preurejeno je bilo makadamsko 
parkirišče in urejeno postajališče za avtobus. Občina za-

Zaključeno

V izvajanju

Zaključeno

V izvajanju
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5

6

Zdravstvena ambulanta 
Ankaran

Skrb za starejše

gotavlja sredstva za redno vzdrževanje nogometnih igrišč. 
Vložena je bila vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za 
sekundarni vodovod za območje Sv. Katarine. Pridobljeno 
je bilo gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega črpališča 
za odpadne vode. Urejena so bila nova igrišča za odbojko 
na mivki ter slačilnice in spremljevalni tehnični objekti za 
potrebe nogometa. Poleg objekta so bile postavljene tudi 
javne sanitarije in tuši za ostala društva in uporabnike tega 
območja. V letu 2022 se je umestilo nov plavajoči pomol s 
pasarelo za potrebe kajak kanu klubov v mandraču Sv. Ka-
tarina. Uredila so se parkirna mesta za motorje in invalide, 
postavila so se stojala za kolesa. Uredili so se razsvetljava 
nogometnega igrišča, novo rekreativno balinišče, plato s 
fitnesom na prostem, tlakovana pešpot z javno razsvetlja-
vo, ki vodi do lesenega mostovža in prenovljene so bile jav-
ne sanitarije. Odkupilo se je območje nekdanje Beograjske 
banke (družba Inan), ki bo namenjeno športni, rekreacijski 
in razvedrilni dejavnosti ter gostinstvu.

Vlada RS je Občini Ankaran izdala soglasje za načrtovanje 
prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju držav-
nega prostorskega načrta za celovito prostorsko ureditev 
pristanišča za mednarodni promet v Kopru. Občina želi 
na delu območja načrtovati prostorske ureditve lokalnega 
pomena za začasno rabo, ki obsegajo začasne ureditve in 
objekte za potrebe športnorekreacijskih dejavnosti (4. igri-
šče za odbojko na mivki, plato vodnih športov, pomožno 
nogometno igrišče, balinišče, kolesarski poligon, košarkar-
sko igrišče itd.) in komunalnih privezov ter spremljajoče go-
spodarske javne infrastrukture.

Urejeni so bili prostori za splošno in zobozdravstveno am-
bulanto. Splošna ambulanta Ankaran je začela delovati 24. 
1. 2017, zobna ambulanta pa marca 2017.

Sprejet je bil občinski program Skrb za starejše, ki je že 
začel z izvajanjem in vključuje: prevoz starejših občanov, 
financiranje in pomoč pri organizaciji dejavnosti, financira-
nje Društva upokojencev, priprava in razvoz kosil na dom 
za starejše občane, plačilo institucionalnega varstva sta-
rejših, program pomoči na domu ter zagotavljanje izvaja-
nja storitev varovanja starejših oseb na daljavo. Izvedeni 
so bili pogovori in načrtovana je bila vzpostavitev varova-
nih stanovanj in doma za starostnike v občini Ankaran ter 
predstavitev občanom.

V kraju že od leta 2018 v okviru programa Skrbi za starejše 
deluje program brezplačnih prevozov za starejše v sode-
lovanju z zavodom Sopotniki, ki omogoča večjo mobilnost 
starejših in lažji dostop do zdravstvenih storitev in drugih 
opravkov. V času epidemije je bila starejšim organizirana 
dostava živil in nujnih izdelkov. Od leta 2021 deluje tudi 
Info točka za pomoč starejšim.

V začetku leta 2022 je Občina Ankaran odkupila objekt 
na naslovu Ulica Rudija Mahniča 1 za namene vzposta-
vitve Centra dnevnih aktivnosti za starejše v Medgenera-

Zaključeno

V izvajanju
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7

8

9

Dom družbenih dejav-
nosti

Turistično-gostinski 
objekti

Javni potniški promet

cijskem središču Ankaran (MSA) ter izvedla investicijsko 
vzdrževalna dela za izvajanje načrtovanih vsebin. MSA je 
svoja vrata odprlo 18. oktobra 2022.

V celoti je bil urejen (prenovljen) objekt na Bevkovi ulici 1, 
namenjen družbenim dejavnostim (društva in druge kul-
turne vsebine). Trenutno v objektu delujejo: Knjižnica An-
karan, enota vrtca Delfino Blu, Rdeči križ Slovenije, pro-
gram Petka, pouk klavirja v okviru Glasbene šole Koper. Po 
potrebi uporabljajo prostore tudi druga društva iz Ankara-
na. V letu 2021 je bila pripravljena vsa potrebna projektna 
dokumentacija in izbran izvajalec za ureditev otroškega 
igrišča ob Domu družbenih dejavnosti, ki je bilo dokončano 
konec leta. V letu 2022 je bila prenovljena obstoječa nad-
strešnice.

V teku je razširjen energetski pregled objekta, ki bo podla-
ga za energetsko sanacijo stavbe. V načrtu sta med drugim 
tudi namestitev solarnih panelov in zamenjava ogrevalne 
naprave.

Z namenom ureditve in vrnitve obale v javno uporabo ter 
za potrebe spremljevalnih dejavnosti kulturnih in športnih 
vsebin ob obali so urejeni gostinski lokali. V letu 2016 so 
bili vzpostavljeni gostinski lokali v Valdoltri, na Študentu 
in na rtu Sv. Jerneja, v letu 2018 pa še gostinska lokala na 
Sv. Katarini in na plaži Debeli rtič. Leta 2020 je bil znotraj 
občinskega Programa za mlade v sodelovanju z mladimi 
vzpostavljen lokal na Študentu. Neformalna skupina mla-
dih Ankarančanov je pripravila program dela lokala, kjer so 
s prostovoljnim delom uredili tudi njegovo okolico, mu do-
dali nekaj elementov pohištva lastne izdelave in ponudbo 
prilagodili mlajši populaciji. Program je v dopolnjeni obliki 
potekal tudi v letu 2021, prostor pa je zaživel kot zbirališče 
mladih. V tem letu je bila odstranjena azbestna kritina in 
uredila se je tudi nova ograja ob celotnem pomolu.

V letu 2022 se je vzpostavilo nov gostinski lokal na Sv. 
Katarini.

Večja subvencija javnemu avtobusnemu prevozu s strani 
občine je omogočila pogostejše vožnje medkrajevne avto-
busne linije Lazaret-Koper. Redno je organiziran brezplač-
ni prevoz potnikov ob dnevu spomina na mrtve, in sicer 
do pokopališča Lovran in Sv. Brida, ter brezplačni prevoz 
potnikov na medkrajevni avtobusni liniji Lazaret-Koper v 
času Evropskega tedna mobilnosti.

Organiziran je šolski avtobusni prevoz za učence OŠV An-
karan, ki so do tega upravičeni. Za večjo prometno varnost 
in izboljšanje trajnostne mobilnosti je bil v poletnih me-
secih v letih 2021 in 2022 ponovno organiziran brezplač-
ni poletni avtobus po Ankaranu, ki ga v letu 2020 zaradi 
epidemije covida-19 ni bilo. V letu 2021 je v okviru pro-
jekta CROSSMOBY (Čezmejno celostno prometno načrto-
vanje in intermodalne storitve potniškega prometa), ki ga 
sofinancira EU, potekal potniški prevoz z ladjico na krožni 

V izvajanju

V izvajanju

V izvajanju
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10

11

12

13

14

Pokopališče

Komunalna ureditev 
območja Dolge njive

Kanalizacija MZL Debeli 
rtič-Lazaret

Kanalizacija Razgledna 
pot

Kanalizacija Cesta na 
prisojo

relaciji Ankaran-Koper-Izola-Piran. V začetku leta 2021 je 
bila sprejeta Celostna prometna strategija Občine Anka-
ran za obdobje 2021-2025, ki predvideva vrsto ukrepov s 
področja prometa (javni potniški in motorni promet, kole-
sarjenje, pešačenje). 

Zemljišča, na katerih je nekoč že stalo skoraj dokončano 
pokopališče, so spet občinska. V letu 2019 je bil izveden 
javni natečaj za izbiro urbanistično-arhitekturne zasnove 
pokopališča v Ankaranu, ki je podlaga za težko pričako-
vano gradnjo pokopališča in ureditev celotnega območja. 
Za izbrani projekt izgradnje pokopališča Ankaran je bila 
pripravljena vsa potrebna projektna in investicijska do-
kumentacija, pridobljeno je bilo tudi gradbeno dovoljenje. 
Razpisna dokumentacija za izvedbo javnega naročila za iz-
biro izvajalca gradnje in nadzora je bila pripravljena v letu 
2011. Marca 2022 je bilo izvedeno javno naročilo in izbran 
izvajalec, ki zaradi dviga cen materialov in nestabilnih raz-
mer zaradi vojne v Ukrajini pogodbe ni podpisal in je kljub 
denarni kazni odstopil od ponudbe. Septembra je bilo iz-
vedeno novo javno naročilo za izbiro izvajalca; postopek 
izbire izvajalca je v teku.

V letu 2020 je bila izdelana in vložena zahteva za izdajo 
gradbenega dovoljenja. Projekt zajema ureditev komunal-
ne infrastrukture dela območja zazidalnega načrta Dolge 
njive. Urejene bodo ceste in komunalne naprave (fekalna 
kanalizacija, meteorna kanalizacija, vodovodno omrežje, 
elektroenergetsko omrežje, javna razsvetljava, telekomu-
nikacijsko omrežje) ter ekološki otoki. Konec 2021 je bilo 
pridobljeno gradbeno dovoljenje. Avgusta je bilo izvedeno 
javno naročilo in izbran izvajalec del. Dela so se pričela v 
prvi polovici oktobra.

Opravljen je bil pregled internega fekalnega omrežja MZL 
RKS Debeli rtič. V letu 2021 je bila pripravljena idejna za-
snova za izgradnjo novega črpališča in tlačnega voda, pri-
dobljeni so bili vsi projektni pogoji. Občina bo v nadaljevanju 
pristopila k izdelavi vse potrebne projektne in investicijske 
dokumentacije za izgradnjo potrebne infrastrukture.

Kanalizacija v zgornjem delu Razgledne poti bo urejena v 
sklopu projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na 
območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran (aglo-
meracije Škofije, Hrvatini in Bertoki): Čisto za Koper in An-
karan«. Konec leta 2020 je bilo objavljeno javno naročilo in 
izbran izvajalec del. Zaradi vloženega zahtevka za revizijo 
zoper odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega 
naročila se je izvedba projekta zamaknila za dobrih 6 me-
secev. Dela za ureditev kanalizacije na Razgledni poti so se 
pričela v septembru 2022.

Kanalizacija bo urejena v sklopu projekta Čisto za Koper 
in Ankaran. Konec leta 2020 je bilo objavljeno javno na-
ročilo in izbran izvajalec. Zaradi vloženega zahtevka za 
revizijo zoper odločitev naročnika o oddaji predmetnega 
javnega naročila se je izvedba projekta zamaknila. Dela za 

V izvajanju

V izvajanju

V izvajanju

V izvajanju

V izvajanju
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15

16

Kanalizacija Vinogradni-
ška pot

Ostala komunalna 
ureditev

ureditev kanalizacije za območje Kolombini so se pričela 
v oktobru 2022.

Kanalizacija v zgornjem delu Vinogradniške poti bo ure-
jena v sklopu rekonstrukcije ceste. Zaradi težav s prido-
bivanjem pravice graditi na celotnem odseku predvide-
ne rekonstrukcije Vinogradniške poti je bil projekt v letu 
2021 razdeljen na dve fazi. Dela na Vinogradniški poti 
(faza 1) so se pričela oktobra 2022, medtem ko bo zgo-
dnji del Vinogradniške poti, skupaj s kanalizacijo, izveden 
takoj, ko bodo pridobljene vse pravice graditi (faza 2).

Med ostale komunalne ureditve sodijo: postavitev urba-
ne opreme (klopi, koši za ločeno zbiranje odpadkov, koši 
za pasje iztrebke, stojala za kolesa), postavitev kabelske 
kanalizacije za vzpostavitev optične povezave med objekti 
v javni rabi, vzdrževalna dela na območju tržnice, postavi-
tev dodatnih ekoloških otokov, sanacija fekalnega omrežja 
na Pervanjevi ulici, priprava projektne dokumentacije za 
projekt »Čisto za Koper in Ankaran« (aglomeracije Škofije, 
Hrvatini in Bertoki). 

Marca 2020 je bila na Upravno enoto Koper vložena zah-
teva za izdajo gradbenega dovoljenja za ureditev tržnice, 
ki bo izvedena takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja. 

V začetku leta 2020 je bil dokončan meteorni kanal za 
odvodnjavanje zalednih padavinskih voda na območju 
Debelega rtiča (v bližini Centra slovenske Istre Ankaran). 
V letu 2021 je bila izvedena rekonstrukcija vodovodnega 
omrežja v ulici Rudija Mahniča in obnovljena kanalizaci-
ja na območju kopališča Debeli rtič. V začetku leta 2021 
je bilo izvedeno javno naročilo za nabavo urbane opreme 
(klopi, koši za smeti, koši za pasje iztrebke in stojala za 
kolesa) za obdobje 2021-2024, ki bo nameščena na ob-
močju občine Ankaran v sklopu investicijskih projektov. 
Postopoma se zamenjuje vsa stara in dotrajana urbana 
oprema.

Za potrebe odvodnjavanja padavinskih voda iz območja 
pokopališča in dela Oljčne ter Pervanjeve ulice je bila izve-
dena hidrološko hidravlična (HH) študija pokritega odseka 
ankaranskega hudournika. Študija je pokazala, da bo za 
potrebe novih gradenj in ločevanje padavinske od fekalne 
kanalizacije potrebno na hudournikih v središču Ankarana 
in Valdoltri izvesti ukrepe zadrževanja vode. V pripravi je 
tudi hidrološko hidravlični elaborat širšega dela naselja 
Ankaran, ki bo v analizo zajel celotno naselje in območja 
za poselitev, kot predvideno z OPN. Elaborat bo podlaga 
za določitev smeri kanaliziranja padavinske vode in določi-
tev potrebne infrastrukture, ki jo bo treba zgraditi za njeno 
pravilno odvodnjavanje.

Pripravljena je projektna dokumentacija za izgradnjo in 
vzpostavitev širokopasovnih povezav v širšem delu nase-
lja Ankaran (optično omrežje).
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Javna kopališča

Javna parkirišča in miru-
joči promet

V sklopu projekta Čisto za Koper in Ankaran je bil izveden 
Zbirni fekalni kanal Kolomban-Ankaran na Poti na Brido, 
septembra so se pričela dela na objektih Kanalizacija Bari-
žoni in Kanalizacija Kolombini.

Maja 2022 je bil izveden nov odsek meteorne kanalizacije 
za del Oljčne poti in Pervanjeve ulice v Ankaranu.

Urejena so bila kopališča v Valdoltri, na Debelem rtiču, Sv. 
Jerneju in Študentu, Ankaranska mestna plaža ter obmo-
čje Lazareta. V Valdoltri sta bila v celoti urejena kamnita 
ploščad in ekološki otok, odstranjena je bila žičnata ogra-
da, urejeno je bilo odvodnjavanje padavinskih voda, delno 
preplaščeno cestišče, postavljene so bile svetilke javne 
razsvetljave in leseni plato na kopalni ploščadi, urejena 
je bila zelenica pred gostinskim lokalom. Postavljen je bil 
skalomet v obliki tribun. Na kopališču Debeli rtič so bile 
urejene zelene površine, zgrajen je bil nov vodovodni pri-
ključek, del vodovodnega omrežja in tuši na plaži. Na polo-
toku Sv. Jerneja je bila izvedena dodatna ozelenitev. 

V letu 2021 je bila na Ankaranski mestni plaži obnovljena 
in obdelana celotna betonska ploščad, obstoječi betonski 
zid je bil ojačan s temeljem in novim zidom, ki ga je morje 
poškodovalo v ujmah decembra 2020. Prav tako so bili na 
brežini obnovljeni obstoječi podporni zidovi, zaključki zidov 
so bili zaključeni z uporabnimi kamnitimi policami. Obnov-
ljen je bil tudi tuš, poleg njega je bil postavljen pitnik vode. 
Prenovljena je bila dostopna rampa v morje, kjer je bilo za-
menjano držalo za roke (ograja v višini pasu), nameščene 
so bile nove dostopne stopnice za v morje, oboje iz nerjav-
nega jekla. Na kopališču v Valdoltri je bila izvedena sanacija 
skalometa v obliki tribun. Na vseh kopališčih so bile pred 
poletno sezono 2021 postavljene nove, lične preoblačilni-
ce in koši za odpadke.

Spomladi 2022 so bila izvedena sanacijsko vzdrževalna 
dela na vzhodnem pomolu MZL Debeli rtič in temelja obal-
nega zidu. Na vzhodnem delu Študenta je bila izvedena 
sanacija betonske ploščadi. Na kopališču med Valdoltro 
in Študentom je bila zamenjana ograja na opornem zidu, 
saniran kamniti zid in utrjene so bile brežine na stopnišču. 
Med resortom Adria in Ankaransko mestno plažo se je z 
izgradnjo stopnic in ureditvijo poti uredil lažji prehod. Na 
kopališču Sv. Katarina je bila urejena peščena plaža in pre-
novljene so bile javne sanitarije.

Urejenih je bilo 65 novih parkirnih mest ob bloku Regento-
va ulica 6-10, od tega dve parkirišči, namenjeni invalidom. 
Urejeno je bilo parkirišče pri blokih na Cahovi ulici. Prido-
bljeno je bilo gradbeno dovoljenje za izgradnjo parkirišča 
na Bevkovi ulici 1, za katerega se pripravlja javni razpis 
za izbiro izvajalca del. Urejeno je bilo makadamsko parki-
rišče v neposredni bližini plaže Debeli rtič. V Valdoltri so 
bila urejena parkirišča vzdolž dostopne poti do plaže. Ob-
čina je ponovno postala lastnik parkirišča nad Ortopedsko 
bolnišnico Valdoltra, kjer je odstranila zapornice ter s tem 
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Javna pristanišča in 
mandrači

Javne kolesarske poti in 
pešpoti

omogočila brezplačno parkiranje za bolnike, obiskovalce 
in zaposlene. Na Lazaretu je bila z vzpostavitvijo plačljivih 
parkirišč za avtomobile ter zagotavljanjem brezplačnega 
prevoza z javnim prevozom v poletnih mesecih izvedena 1. 
faza vzpostavitve večjega parkirišča P+R.

V letu 2019 je bilo obstoječe makadamsko parkirišče »Kra-
jinski park Debeli rtič - parkirišče kopališče« preurejeno v 
zaprt parkirni sistem, namenjen zgolj osebnim vozilom.

Občina Ankaran je julija 2020 uvedla javno službo upravlja-
nja parkirišč na petih dodatnih parkiriščih, kar predstavlja 
prvi korak k urejanju mirujočega prometa v kraju. V letu 
2021 je potekal pilotni projekt izvedenih ureditev mirujo-
čega prometa. V začetku leta 2021 je bil sprejeta Celostna 
prometna strategija Občine Ankaran za obdobje 2021-
2025, ki predvideva vrsto ukrepov s področja javnega po-
tniškega in motornega prometa, pešačenja in kolesarjenja.

Avgusta 2022 so se pričela dela za ureditev dodatnih par-
kirišč in vkopanega ekološkega otoka za trgovino v centru 
Ankarana. V začetku leta 2022 je bilo pridobljeno gradbeno 
dovoljenje za parkirišče v Bevkovi ulici. V pripravi je javno 
naročilo za izbiro izvajalca del. Dela se bodo predvidoma 
pričela novembra 2022.

Poglobljen in urejen je bil del mandrača v Valdoltri. Prip-
ravljene so bile idejne zasnove za obnovo pomola Valdoltra 
in Sv. Katarina. Na območju mandrača Sv. Katarina so bila 
izvedena vzdrževalna dela na lesenem mostovžu ter do-
dana dva lesena pilota za lažje pristajanje plovil pri drči za 
spust plovil v morje. Izvedena je bila delna sanacija pomola 
na kopališču med Valdoltro in Študentom in pomola v MZL 
Debeli rtič. Uprava RS za pomorstvo nadaljuje z odstranje-
vanjem nezakonitih privezov na morju izven območja kra-
jevnih pristanišč. V letu 2021 je bil pripravljen projekt za 
izvedbo sanacije pohodnih površin pomola na Sv. Katarini; 
projekt je v fazi pridobivanja upravnih dovoljenj. Pridoblje-
na so bila vsa upravna dovoljenja za projekt umestitve pla-
vajočega pomola za potrebe kajak kanu klubov na območju 
mandrača Sv. Katarina. V letu 2021 so bila v mandraču Sv. 
Katarina izvedena dodatna vzdrževalna dela na lesenem 
mostovžu. Na zahtevo republiške gradbene inšpekcije je 
bila po 23 letih uporabe (!) v letu 2021 odstranjena drča za 
spust plovil v morje. Občina je pri ustreznih državnih orga-
nih sprožila postopke za ureditev nadomestne drče. V letu 
2022 je bila prenovljena ribiška lopa na korenu pomola v 
mandraču Sv. Katarina. V mandraču je bil postavljen plava-
joči pomol s pasarelo za potrebe vodnih športov.

Občina je pripravila Prometni načrt in z njim povezane 
načrte mrež kolesarskih in pešpoti. Urejena je bila pešpot 
med Kocjančičevo in Razgledno potjo, pešpot med pe-
ščenim parkiriščem in plažo Debeli rtič. Urejajo se ostale 
pešpoti. Občina Ankaran je Ministrstvu za infrastrukturo 
(MZI) podala pobudo za dopolnitev Pravilnika o kolesarskih 
povezavah z regionalno kolesarsko povezavo Koper-Anka-
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Klančine na javnih poteh

Prenova občinskih 
objektov

ran-državna meja (Lazaret). Pobuda je bila upoštevana in 
dodana v Pravilnik o kolesarskih povezavah 30. oktobra 
2019. Kolesarska steza na tej relaciji bo urejena v sklopu 
celovite rekonstrukcije regionalne ceste R2-406/1407 
(Jadranska cesta) in rekonstrukcije Železniške ceste. Re-
konstrukcija regionalne ceste R2-406/1407 se bo pričela 
z ureditvijo priključka Železniške ceste na Jadransko ces-
to, kjer se je v novembru 2021 začela izgradnja krožne-
ga križišča. Novo krožno križišče zajema ureditev cestnih 
površin, prehodov za pešce, avtobusnih postajališč, cestne 
razsvetljave, pločnikov za pešce, kolesarske steze, kole-
sarskega postajališča, potrebne prometne signalizacije in 
hortikulturno ureditev. Sledila bo fazna rekonstrukcija ce-
lotne Jadranske ceste do državne meje, ob njej bodo ume-
ščene naštete ureditve.

Prenovljena je bila pešpot med Hrastovim gajem in Vla-
hovičevo ulico ter urejena razsvetljava na pešpoti do An-
karanske mestne plaže. V pripravi je projektna dokumen-
tacija za umestitev manjkajočega pločnika za pešce med 
Valdoltro in zaselkom Gradis. Občina Ankaran z namenom 
prenove kolesarskih poti in oznak sodeluje tudi pri projektu 
LAS, financiranem iz evropskih sredstev.

V začetku leta 2022 se je v sklopu urejanja ankaranskega 
hudournika očistilo celotno območje struge in območje ob 
ograji OŠV Ankaran, ki sedaj v naravi omogoča prehod na 
tem območju. Območje se bo v prihodnje uredilo kot zele-
ne površine z urbano opremo.

Z odstranitvijo arhitektonskih ovir je staršem z vozički in 
osebam z omejenimi motoričnimi sposobnostmi omogo-
čena mobilnost po vsej občini. V letu 2019 je Občina Anka-
ran pristopila k projektu Občina po meri invalidov in skla-
dno s tem usmerja napore v zagotovitev pogojev, ki bodo 
vsem skupinam udeležencev omogočali enake možnosti 
mobilnosti po občini. 

Prenovljen je bil objekt na Bevkovi 1 - Dom družbenih de-
javnosti. V letu 2019 je bila na objektu Lazaret 2 (nekdanji 
MTS Lazaret) sanirana streha. Pripravljena je bila projek-
tna dokumentacija za prenovo občinskega objekta na Ja-
dranski cesti 66. Urejeni so bili prostori na mejnem preho-
du Lazaret.

V letu 2020 je Občina Ankaran pridobila prostore na naslo-
vu Regentova ulica 4a, kjer je vzpostavila stalno pisarno 
turistično informacijskega centra (TIC). Leta 2021 so bili 
delno prenovljeni prostori kabineta župana na Jadranski 
cesti 66 in občinske uprave na Regentovi ulici 2. Izvede-
na je bila sanacija strehe objekta (stara hiša) na območju 
ŠRP Sv. Katarina na naslovu Jadranska cesta 15. V javnih 
stavbah velikosti nad 250 m2 v lasti Občine Ankaran je bil 
uveden sistem energetskega knjigovodstva.

Leta 2021 je Občina Ankaran pridobila kompleks nekdanje 
t. i. »Beograjske banke« na Sv. Katarini in objekt Geapro-
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23 Sanacija državne ceste
(Jadranska cesta)

dukt, v začetku leta 2022 pa še objekt na naslovu Ulica Ru-
dija Mahniča 1, ki je bil prenovljen v oktobru.

Urejen bo družabni prostor na Regentovi in v načrtu je zu-
nanja ureditev objekta na Jadranski 66.

Urejeni sta bili dvignjeni trapezni ploščadi, postavljeni so 
bili talni utripalci in dodatne osvetlitve ter označitve pre-
hoda za pešce »Ankaranska plaža« in »priključek Hrva-
tinova«. Direkcija za infrastrukturo (DRSI) je preplastila 
odsek od Moretinov do priključka Sončnega parka, odsek 
od krožišča Ankaran-center do priključka OB Valdoltra in 
odsek od krožišča Ankaran-center do odcepa za Oljčno 
pot. Krožišče Ankaran-center je bilo preurejeno s fiksnimi 
elementi. Urejen je bil prehod za pešce »kopališče Debeli 
rtič«, kjer je bila hkrati urejena varna pešpot od kopališča 
do makadamskega parkirišča. Izvedena je bila sanacija 
pločnikov na odseku od Valdoltre do Sončnega parka.

DRSI in Občina Ankaran načrtujeta ureditev Jadranske 
ceste z novim pločnikom in kolesarsko potjo od priključ-
ka Železniške na Jadransko cesto do Sončnega parka, na-
dalje skozi Ankaran do Ortopedske bolnišnice Valdoltra, 
nato pa še v etapah do mejnega prehoda Lazaret. Projekt 
rekonstrukcije je vključen v državni proračun in je v fazah 
podrobnega načrtovanja.

Pripravljen je projekt za izvedbo (PZI) za ureditev priključ-
ka LC 177405 (Železniška cesta) na državno cesto R2-
406/1407 (Jadranska cesta) Škofije-Lazaret v km 2.170. 
V dogovoru z Občino Ankaran je DRSI julija 2021 objavila 
javno naročilo za novo krožno križišče in izbrala izvajalca 
del. Izgradnja krožnega križišča se je pričela v začetku leta 
2022 in zaključila v oktobru 2022.

Izdelana je bila idejna zasnova za pridobitev projektnih in 
drugih pogojev (IZP) za rekonstrukcijo državne ceste R2-
406/1407 Škofije-Lazaret od km 2.240 (priključek Žele-
zniške na Jadransko cesto) do km 5.200 (križišče Valdol-
tra). V izdelavi je projekt za izvedbo (PZI) za rekonstrukcijo 
državne ceste R2-406/1407 Škofije-Lazaret od km 2.240 
(priključek Železniške na Jadransko cesto) do km 2.920 
(Sončni park). Rekonstrukcija vključuje ureditev ceste, ko-
lesarske steze, pločnika za pešce, križišč, cestne razsvet-
ljave, prehodov za pešce, prometne in obvestilne signali-
zacije, avtobusnih postajališč ter hortikulturno ureditev. 
Znotraj istega odseka bo prioritetno obravnavan odsek od 
priključka Železniške ceste do Sončnega parka.

V pripravi je idejni projekt rekonstrukcije odseka državne 
ceste R2-406/1407 Škofije-Lazaret od km 5.200 (križišče 
Valdoltra) do km 8.200 (državna meja) z umestitvijo kole-
sarske steze in hodnika za pešce. 

Konec leta 2021 je bila izdelana PZI dokumentacija, v letu 
2022 je bilo izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca del 
za sanacijo opornega zidu nasproti spominskega parka v 
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Ankaranu. Dela za obnovo zidu so se zaradi pritožbe ne-
izbranega ponudnika zamaknila za vsaj šest mesecev, v 
začetek leta 2023.

V letu 2021 je bil preplaščen pločnik od Sončnega parka 
do središča Ankarana na levi strani ceste v smeri proti La-
zaretu ter urejen priključek Razgledne poti na Jadransko 
cesto (nad Ortopedsko bolnišnico Valdoltra).

Sočasno s pripravami na gradnjo krožnega križišča na pri-
ključku Železniške ceste na Jadransko potekajo pogovori 
o prenovi dotrajane Železniške ceste, ki bo izvedena kot 
skupni projekt Občine Ankaran in Luke Koper, d. d., v sode-
lovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, saj cesta poteka 
znotraj državnega prostorskega načrta (DPN) za prista-
nišče. Projekt rekonstrukcije Železniške ceste predvideva 
ureditev same ceste, kolesarske steze, hodnika za pešce in 
cestne razsvetljave ter pripadajoče komunalne infrastruk-
ture. Za projekt je že izdelan projekt za izvedbo (PZI), prip-
ravljena je investicijska dokumentacija. Projekt bo izveden 
sočasno z investicijo izgradnje mostu čez ankaranski ob-
robni kanal (AOK), ki pa predvideva fazno urejanje. Najprej 
bo urejen most čez AOK na Železniški cesti, v nadaljevanju 
bo urejena sprehajalna pot na severni strani AOK, medtem 
ko se bo kolesarska pot po servisni poti ob ograji pristani-
šča ohranila. Tudi ta del projekta bosta sofinancirala Obči-
na Ankaran in Luka Koper, d. d., pred začetkom pa je treba 
urediti še zadnja lastninska razmerja med državo, občino 
in pristaniščem ter pridobiti pravico graditi na zemljiščih v 
zasebni lasti.

Oktobra 2021 so Ministrstvo za infrastrukturo, Občina 
Ankaran in Luka Koper podpisali tristranski sporazum o 
ureditvi medsebojnih razmerij pri projektu ureditve an-
karanskega obrobnega kanala (AOK) in Železniške ceste. 
Projekt rekonstrukcije Železniške ceste je vezan na izgra-
dnjo mostu čez AOK in navoznih ramp, za katerega mora 
Luka Koper v sodelovanju z Občino Ankaran pridobiti pra-
vico graditi in gradbeno dovoljenje. 

Izdelana je bila projektna dokumentacija, sanacija je v fazi 
pridobivanja vseh potrebnih zemljišč za izvedbo rekon-
strukcije. Zaradi težav pri pridobivanju nekaterih potrebnih 
zemljišč in nevzdržnega stanja vozne površine je Občina 
Ankaran v začetku leta 2019 interventno pristopila k prep-
lastitvi najbolj kritičnega odseka ceste. Iz istega razloga je 
bil v letu 2021 projekt razdeljen na dve fazi. Oktobra 2022 
se je začela rekonstrukcija spodnjega dela ceste, kjer je 
cesta v najslabšem stanju (faza 1), po pridobitvi preosta-
lih pravic graditi pa še rekonstrukcija zgornjega dela ceste 
(faza 2). Pripravljena je bila idejna zasnova za sanacijo po-
dora brežine in dela ceste ob stanovanjskem objektu na 
naslovu Vinogradniška cesta 23. Na delu Vinogradniške 
poti je bila aprila nameščena nova javna razsvetljava.

Preplaščen je bil del Oljčne poti v bližini Oljčne poti 23, 11, 
12a. Pripravljena je bila idejna zasnova za umestitev nove 
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navezovalne ceste do župnišča in pokopališča ter območja 
pod cerkvijo. S tem bosta zagotovljena boljša dostopnost 
(z vozili in peš) omenjenega območja in razbremenjena 
bo Oljčna pot. Konec leta 2021 je bila izdelana dopolnje-
na idejna zasnova rekonstrukcije Oljčne poti, ki predvideva 
ureditev ceste, pločnika za pešce, javne razsvetljave in go-
spodarske javne infrastrukture, predvidene s projektnimi 
pogoji (meteorna in fekalna kanalizacija, kabelska kana-
lizacija, javni vodovod). Za potrebe odvodnjavanja pada-
vinskih voda s širšega območja Oljčne poti bo treba ure-
diti dodatno meteorno kanalizacijo, ki se bo priključila na 
odprti del ankaranskega hudournika na območju Adrie. V 
drugi polovici leta 2022 se bo pristopilo k izdelavi vse pot-
rebne projektne dokumentacije, dokumentacije za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja in investicijske dokumentacije. 
Skladno s katastrskim elaboratom bo potrebno pridobiti 
pravico graditi za rekonstrukcijo Oljčne poti in nove mete-
orne kanalizacije.

Občina Ankaran je junija 2019 zaključila sanacijska dela na 
občinskih cestah zaselka Rožnik. Urejena je bila meteorna 
kanalizacija, zračni vodi (za elektriko, telekomunikacije in 
javno razsvetljavo) so bili prestavljeni v cestno telo.

Izvedena je bila ureditev šolskih prehodov za pešce preko 
Regentove in Srebrničeve ulice. Zgrajena je bila trapezna 
ploščad s prehodom za pešce. Urejena je bila dodatna 
prometna signalizacija. V letu 2021 je bila pripravljena 
projektna naloga za sanacijo, ki predvideva preplastitev 
obeh cest, pločnikov za pešce, postavitev urbane opreme, 
prenovo obcestnih opornih zidov in javne razsvetljave ter 
ukrepe za izboljšanje prometne varnosti. Projekt je vezan 
na pripravo Hidrološko hidravličnega elaborata za od-
vodnjavanje padavinskih voda iz zgornjega dela naselja. 
Poleg odvajanja padavinskih voda iz območij, predvidenih 
za poselitev, je treba upoštevati tudi ločevanje meteorne 
in fekalne kanalizacije, ki se sedaj steka v mešan kanali-
zacijski sistem. Konec leta 2021 sta bila naročena idejna 
zasnova in projekt za izvedbo rekonstrukcije Srebrničeve 
in dela Regentove ulice.

Preplaščen je bil najbolj kritičen odsek ceste. Zgrajene so 
bile bankine na odseku od priključka na Jadransko cesto 
do Barižonov. Del Razgledne poti bo urejen v fazi izgradnje 
fekalnega kolektorja v sklopu aglomeracije Hrvatini (po-
dročje Barižoni). V letu 2021 je bila izdelana vsa potrebna 
projektna dokumentacija, na podlagi katere je bil pred po-
letno sezono urejen priključek na Jadransko cesto. V sklopu 
priprave podlag za OPPN Ankaran hrib je bila v letu 2021 
izvedena prometna študija območja. Na podlagi že prido-
bljenega geodetskega načrta in prometne študije se bo 
pristopilo k izdelavi vse potrebne projektne in investicijske 
dokumentacije za celovito rekonstrukcijo Razgledne poti.

Sanirane so bile poškodbe na dostopni poti do stanovanj-
skih hiš na naslovu Jadranska cesta 20, 22, 22a in 22d. 
Cesta bo prenovljena v fazi izgradnje fekalnega kolektor-
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Ulične table in signali-
zacija

Javna razsvetljava

Javna obala s pešpotjo 
ob morju

ja v sklopu projekta »Čisto za Koper in Ankaran«. Dela so 
se začela izvajati v septembru 2022.  V okviru projekta bo 
preplaščena tudi Cesta na Prisojo. 

V začetku letu 2022 je bila izvedena ureditev priključka 
dostopne poti na regionalni cesti R2-406 (Jadranska ces-
ta 59, 59A, 59B in 59C) pri Debelem rtiču v km 6,737, t. i. 
zaselek Grižoni. V sklopu ureditve sta bila urejena odsek 
javnega vodovoda, meteorna kanalizacija in ekološki otok.

Postavljen je bil nov merilnik hitrosti pred križiščem v Val-
doltri, merilnik hitrosti na Regentovi ulici je bil prestavljen 
na Srebrničevo ulico, dodana sta bila merilnik na enosmer-
ni cesti, ki vodi v središče Ankarana, ter merilnik hitrosti 
na Jadranski cesti pred Sončnim parkom v smeri Ankarana. 
Izvedeno je bilo barvanje horizontalne prometne signali-
zacije, v zgornjem delu naselja sta bila urejena dodatna 
prehoda za pešce.

Izvedena je bila sprememba prometne signalizacije na 
križišču Frenkove in Srebrničeve ulice, po kateri Frenkova 
ulica ni več prednostna smer glede na povezavo s Srebr-
ničevo ulico. V Frenkovi ulici je bila za namene testiranja 
umirjanja prometa postavljena cestna grbina. V letu 2021 
so bili na prometne znake na Srebrničevi in Regentovi uli-
ci nameščeni osmerokotni odsevniki, zagotovljeno je bilo 
vzdrževanje in postavljanje novih tabel, oznak in prome-
tnih znakov. V sklopu rekonstrukcije regionalne ceste 
R2-406/1407 (Jadranska cesta) je predvidena ureditev 
turistično obvestilne signalizacije. Načrtovana je izvedba 
grbine s prehodom za pešce na Vlahovičevi.

Dodana je bila javna razsvetljava na delu Jadranske ces-
te, v Oljčni poti, na pešpoti Jadranska cesta-Kocjančičeva 
ulica, na pešpoti Kocjančičeva ulica-Razgledna pot, na Re-
gentovi ulici in na območju kopališča Valdoltra. V sklopu 
sanacije cest na Rožniku je bila prenovljena in dodana do-
datna javna razsvetljava tudi na tem območju. Urejena je 
bila javna razsvetljava v Spominskem parku v Ankaranu 
in na pešpoti od peščenega parkirišča na Debelem rtiču 
do plaže Debeli rtič. V sklopu sanacije pešpoti Vlahoviče-
va ulica-Hrastov gaj je bila v letu 2020 urejena tudi jav-
na razsvetljava. V letu 2021 je bila nameščena dodatna 
svetilka javne razsvetljave na stopnišču pri OŠV Ankaran, 
dodana je bila nova veja javne razsvetljave ob večstano-
vanjskem bloku na Cahovi ulici 14, na dostopni poti do 
plaže Ankarančani, med kopališčem in mandračem v Val-
doltri, na pešpoti Bevkova-Vlahovičeva ulica in na Logu. V 
začetku letu 2022 je bila vzpostavljena javna razsvetljava 
na pešpoti med Bevkovo in Kocjančičevo ulico, na odseku 
Vinogradniške poti, ob igrišču v Valdoltri ter na pešpoti do 
kopališča med Valdoltro in Študentom. V pripravi je pro-
jekt javne razsvetljave Miloki.

V začetku leta 2022 je bila urejena obalna pešpot med ŠRP 
Sv. Katarina in naseljem Ankaran. V sklopu projekta je bilo 
vzpostavljeno 230 m tlakovane pešpoti z lokalnim kam-
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Klif Debeli rtič

Sredozemski botanični 
vrt »ADRIANA«

Javna otroška igrišča

Občinski prostorski 
načrt  (OPN) Občine 
Ankaran

nom peščenjakom, 600 m lesenega mostovža, fitnes na 
prostem, javna razsvetljava, urbana oprema in informativ-
no obvestilne table. Na pešpoti v Krajinskem parku Debeli 
rtič so bile v jeseni postavljene učno-didaktične table.

Projekt sanacije plazu in skalnega podora na kopališču Mla-
dinskega zdravilišča in letovišča Rdečega križa Slovenije 
Debeli rtič je zaključen. Izvedena je bila tudi zasaditev klifa.

Izvedena je bila revitalizacija zelenega pasu na robu klifa, 
kar bo obnovilo in izboljšalo vrstno sestavo gozdne združ-
be ter zaščitilo območje pred nadaljnjo erozijo tal in zasi-
pavanjem habitatov. Izvedeni sta bili ureditev in zasaditev 
brežine pasu nad njo, po izvedbi sanacije plazu in skalnega 
podora na kopališču mladinskega zdravilišča in letovišča 
Rdečega križa Slovenije Debeli rtič.

Izvedena je bila nadomestna zasaditev dreves na maka-
damskem parkirišču ob vhodu v vinograde.

S predstavniki Zavoda RS za varstvo narave in SGP Koper 
potekajo pogovori o upravljanju naravne vrednote 1981 - 
Ankaran, park ob objektu MORS.

V sodelovanju z Inštitutom za politike prostora je bila izde-
lana strategija varstva in razvoja zelenih površin.

V letu 2021 so bile očiščene in urejene zelene površine pod 
Jadransko cesto na območju ŠRP Sv. Katarina in na obmo-
čju pod spominskim parkom.

V letu 2022 se je v sodelovanju z Direkcijo za vode uredilo 
strugo Ankaranskega hudournika in njegovo širše obmo-
čje. Območje bo v prihodnje urejeno s pešpotjo in urbano 
opremo.

Prenovljena so bila igrala na Bevkovi 1, ki so v uporabi vrt-
ca Delfino Blu, v popoldanskem času pa na voljo vsem ob-
čanom. Prenovljena so bila tudi igrala na Regentovi, kjer 
je bila dodatno postavljena zaščitna guma na tleh. V letu 
2018 je bilo urejeno igrišče v Valdoltri. V letu 2021 se je 
prenovilo otroško igrišče na Bevkovi ulici 1. Za ureditev 
Hrastovega gaja je bila izdelana dokumentacija za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja, ki je v fazi pridobivanja soglasij 
mnenjedajalcev. Na igrišču v Valdoltri so bili urejeni pod-
porni zid in tribune, izvedena je bila osvetlitev igrišča ter 
postavljen pitnik. V pripravi je izvedba ureditve otroškega 
igrišča pri vrtcu na Regentovi.

Na podlagi delavnic z različnimi skupinami občanov, de-
ležnikov in gospodarskih subjektov ter prejetih pobud je 
bil pripravljen osnutek Občinskega prostorskega načrta 
(OPN). Med 17. junijem 2019 in 19. julijem 2019 je poteka-
la javna razgrnitev, v okviru katere je bilo oddanih 128 pre-
dlogov oz. pripomb. Na temo predstavitve OPN je bil dne 
27. junija 2019 izveden tudi zbor občanov. Občina Ankaran 
je stališča do pripomb objavila 21. januarja 2020. Na pod-
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Izgradnja večnamenske 
dvorane oz. telovadnice 
za osnovno šolo

Monitoring okolja

lagi upoštevanih pripomb je občina pripravila spremembe 
dopolnjenega osnutka OPN ter med 27. januarjem 2020 
in 27. februarjem 2020 izvedla drugo javno razgrnitev do-
polnjenega osnutka OPN. Občina je na ponovno razgrnjen 
dokument prejela dodatnih 30 pripomb, ki so se nanašale 
na vsebino druge javne razgrnitve OPN in do katerih je za-
vzela stališče (objava 14. aprila 2020). Sledila sta priprava 
predloga OPN in pridobivanje drugih mnenj nosilcev ure-
janja prostora. Zadnje izmed pozitivnih drugih mnenj je 
Občina Ankaran prejela 29. septembra 2020 ter nato 14. 
septembra 2020 Ministrstvu za okolje in prostor podala 
vlogo za sprejem odločitve o sprejemljivosti načrta za oko-
lje. Na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Ankaran, dne 
27. oktobra 2020, so svetniki obravnavali in sprejeli Odlok 
o občinskem prostorskem načrtu Občine Ankaran. OPN 
Občine Ankaran je oktobra 2021 prejel prvo nagrado: Zlati 
svinčnik s področja prostorskega načrtovanja, ki ga pode-
ljuje Zbornica za arhitekturo in prostor. Sprejeti prostorski 
akt bo v prihodnje mogoče še nadgraditi in izboljšati.

Občina Ankaran je v letu 2018 pristopila k iskanju rešitev 
za umestitev večje in primernejše šolske telovadnice v 
neposredno bližino osnovne šole, kar bi omogočilo toplo 
povezavo s šolo. Kot možna lokacija je bila prepoznana lo-
kacija obstoječega zunanjega šolskega igrišča, ki bi se za-
maknilo nekoliko bolj proti vzhodu. V nadaljevanju je bila 
pripravljena projektna naloga za potrebe širjenja osnovne 
šole in vrtca Ankaran, obenem pa se je izvedla tudi anali-
za stanja severnega krila OŠ Ankaran. Slednja je potrdila 
sume, da se zaradi slabega temeljenja ta del šole pogreza 
ravno v delu, kjer je bil predviden topel prehod med šolo in 
novo šolsko telovadnico. Občina Ankaran je pripravila re-
šitve delno vkopane šolske telovadnice, ki ne bo moteča za 
prebivalce stanovanjskega bloka na Regentovi ulici 6-10. 

Avgusta 2017 je bilo izvedeno vzorčenje morske vode na 
treh lokacijah v Valdoltri. Izvedene so bile meritve seva-
nja bazne postaje mobilne telefonije v središču Ankarana, 
pridobljeno je bilo strokovno mnenje o vplivu neioniziranih 
elektromagnetnih sevanj (EMS) na biološke sisteme in na 
zdravje ljudi. V teku je projekt merjenja hrupa koprskega 
pristanišča.

V izvajanju
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2.4.6.1.2     Pokopališče Ankaran

Ureditev dostojnega prostora za pokop in parka za spomin na umrle je eden izmed ključnih projektov Občine An-
karan, na katerega občani čakajo že vrsto let, njegova uresničitev pa je bila mogoča le v okviru novonastale občine.

Pokopališče je bilo na obravnavano lokacijo umeščeno že s prostorskimi planom Mestne občine Koper, zanj je bil 
izdelan zazidalni načrt, po katerem se je pričela tudi gradnja, ki je bila zaradi spremenjenih interesov takratne ob-
čine ustavljena, območje pa je bilo namenjeno turizmu in prodano zasebniku. Ta je nato v letih 2010-2014 izvedel 
predelavo objekta in spremembo njegove namembnosti v turistični apartma »Morska vila«. Leta 2011 je Upravna 
enota Koper za ta novi namen izdala gradbeno dovoljenje, vendar objekt zaradi velikega nasprotovanja krajanov 
ni bil nikoli popolnoma dokončan in v tej novi obliki ni zaživel.

Po konstituiranju je Občina Ankaran te nepremičnine z dogovorom o menjalni pogodbi iz leta 2017 ponovno 
pridobila v občinsko last in začela s postopki za sprejem novega občinskega prostorskega načrta in za ureditev 
pokopališča.

Prvi javni posvet o načrtovanju pokopališča. Foto: Občina Ankaran

Transparentnost in vključevanje zainteresirane javnosti

Projekt pokopališče je v očeh občanov ena izmed najbolj težko pričakovanih investicij, zato je bila v postopke 
vključena kar najširša javnost. Prvi javni posvet na temo načrtovanja pokopališča z občani je potekal 7. februarja 
2019 in se ga je udeležilo okoli 70 zainteresiranih občanov, ki so jim predstavniki občine predstavili organizacij-
ske, tehnične in vsebinske vidike ureditve pokopališča. Sledila je razprava, na kateri so zbrani občani izrazili svoja 
mnenja, predloge in želje. Občani so nato sredi februarja na domove prejeli anketni vprašalnik, preko katerega so 
lahko izrazili svoje želje in pričakovanja glede projekta, ki jih je občina preučila in po zmožnostih smiselno vključila 
v javni natečaj za idejno zasnovo ureditve pokopališča.
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Pri projektu sodelovali največji strokovnjaki v arhitekturi in gradbeništvu

Javni natečaj za idejno zasnovo ureditve pokopališča, ki ga je vodila Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije 
(ZAPS), je bil julija 2019 uspešno zaključen. Izmed 14 prispelih predlogov je strokovna ocenjevalna komisija, 
sestavljena iz članov ZAPS in predstavnikov Občine Ankaran, izbrala tri nagrajene natečajne naloge. 

Strokovno ocenjevalno komisijo so sestavljali priznani strokovnjaki s področja arhitekture, krajinske arhitekture 
in gradbeništva. Poleg predsednice ocenjevalne komisije dr. Maje Simoneti, univ. dipl. inž. kraj. arh. (ZAPS) in 
njenega namestnika, župana Gregorja Strmčnika (Občina Ankaran), so bili člani strokovne komisije na strani 
ZAPS še doc. Rok Žnidaršič, univ. dipl. inž. arh. in Grega Vezjak, univ. dipl. inž. arh. Na strani naročnika so bili 
v komisiji še Franc Šenk, župnik Župnije Ankaran, Maja Šinigoj, univ. dipl. inž. arh., Ivan Krapež, dipl. inž. grad., 
prof. mag. Tadej Glažar, univ. dipl. inž. arh. ter izvedenec za investicijo Sebastjan Rozman, univ. dipl. inž. grad. 

Skladno z zavezo Občine Ankaran, da bo v celoten postopek načrtovanja vključena najširša zainteresirana javnost, je 
na sedežu občinske uprave na Regentovi 2 v središču Ankarana, med 16. in 27. septembrom 2019 potekala razstava 
vseh prispelih predlogov, nagrajene tri idejne rešitve pa so bile predstavljene tudi z maketami. V skladu s pravili jav-
nega natečaja ter Zakona o javnem naročanju je naročnik z zmagovalcem natečaja izvedel postopek s pogajanji ter mu 
podal usmeritve in predloge za pripravo dopolnjenega natečajnega elaborata, ki bo podlaga za nadaljnje projektiranje. 

Tri nagrajene idejne rešitve pokopališča na razstavi septembra 2019. Foto: Občina Ankaran

Zahteven in dolgotrajen postopek priprave potrebne dokumentacije

V postopku priprave dopolnjenega natečajnega elaborata območja pokopališča in cerkve je občina prepoznala tvega-
nje, da ne bo uspela pridobiti pravice graditi na območju zemljišč v lasti Župnije Ankaran, zato je v dogovoru s slednjo 
in Škofijo Koper naročila izdelavo dopolnjenega natečajnega elaborata na način, da se umesti celotno območje poko-
pališča, vključno s poslovilnim objektom in prometno ureditvijo, izključno na stavbna zemljišča v lasti Občine Ankaran. 

V nadaljevanju je občina izvedla postopek oddaje javnega naročila za storitve izdelave projektne dokumentacije ter 
dne 16. marca 2020 tudi podpisala pogodbo z družbo Void arhitektura, projektiranje, d. o. o. (v nadaljevanju projek-
tant). Projektant je izdelal idejno zasnovo ter na podlagi projektnih in drugih pogojev izdelal projektno dokumentacijo 
za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora in gradbenega dovoljenja (DGD). V aprilu 2020 je bila v občinskem 
večnamenskem prostoru razstavljena dopolnjena nagrajena idejna rešitev pokopališča.

Dne 7. februarja 2021 je bila na UE Koper posredovana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. Dne 3. septembra 
2021 je bila vloga dopolnjena z naslednjo dokumentacijo: dopolnjena projektna dokumentacija DGD, dopolnjeno 
mnenje o skladnosti s prostorskim aktom in mnenje za priključitev na javno cesto in poseg v varovalni pas, naknadno 
pa še z mnenjem koncesionarja javne razsvetljave. Občina je dne 1. oktobra 2021 prejela gradbeno dovoljenje, ki je 
postalo pravnomočno 14. oktobra 2021. 
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Novo krožišče na Jadranski cesti ob priključku Železniške ceste. Foto: Občina Ankaran

Na 21. redni seji dne 14. decembra 2021 se je Občinski svet Občine Ankaran seznanil z investicijsko dokumentacijo 
»Investicijski program (IP) za projekt Pokopališče Ankaran« ter županu predlagal potrditev slednjega ter izvedbo po-
stopkov oddaje javnega naročila za gradnjo in javnega naročila za nadzor. 

V decembru 2021 je bila izdelana končna različica projektne dokumentacije PZI. Po pridobitvi še pozitivnega mnenja 
javnega podjetja Marjetice Koper, d. o. o., je občina 20. januarja 2022 objavila javno naročilo za izbiro izvajalca grad-
beno-obrtniških del, 27. januarja 2022 pa še javno naročilo za izbiro izvajalca nadzora. 

Marca 2022 je bil izbran izvajalec, ki zaradi podražitve materialov pogodbe ni podpisal in je kljub denarni kazni odsto-
pil od lastne ponudbe. Strokovne službe Občinske uprave so za izvedbo novega postopka javnega naročila za izbor 
izvajalca gradbeno-obrtniških in instalacijskih del za pokopališče Ankaran izvedle optimizacijo projekta za izvedbo 
del (odvoz in odlaganje izkopnega materiala, barva betonov žarnih zidov itd.). V juliju 2022 se je izdelala še novelirana 
investicijska dokumentacija Pokopališče Ankaran, po kateri je skupna vrednost projekta po tekočih cenah ocenjena z 
davkom na 4.623.203,18 EUR. Občinski svet je na 5. dopisni seji dne 26. julija 2022 sprejel sklep o spremembi vred-
nosti projekta (znotraj NRP za leto 2022) »Projekt Pokopališče Ankarana«.

Novo javno naročilo je bilo objavljeno 25. avgusta 2022 z rokom za oddajo ponudb 26. septembra. Dela se bodo 
pričela konec oktobra 2022 in bodo po trenutni časovnici potekala do konca oktobra/novembra 2023.

2.4.6.1.3     Izgradnja krožišča na križišču Jadranske in Železniške ceste

Na križišču Jadranske in Železniške ceste se je v februarju začela gradnja sodobnega krožišča s tremi kraki, ki ga 
sofinancirata Direkcija RS za infrastrukturo in Občina Ankaran in ima dve ključni funkciji: lažje vključevanje v pro-
met in umiritev hitrosti. Vožnja skozi novo krožišče že poteka.

Skupna vrednost del znaša 918.192 EUR, od tega je lokalna skupnost skupaj z odkupom zemljišč prispevala 
146.725 EUR, predvsem v delu, ki vključuje izvedbo pločnika za pešce, kolesarske steze in kolesarskega po-
stajališča in dela cestne razsvetljave, prestavitev javnega vodovoda, avtobusno postajališče, nakup zemljišč ter 
priključek Železniške ceste. 
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Gradnja kamnite istrske hišice, ki bo služila kot kolesarsko počivališče in razgledna točka. Foto: Občina Ankaran

Občina je sofinancirala nadstandardno ureditev krožišča in Jadranske ceste

Projekt vključuje gradnjo krožišča in obnovo povezanih priključkov. Občina Ankaran je kot soinvestitor poskrbela 
za varno in prijetno pot pešcev ter vožnjo kolesarjev. Na pobudo in s sofinanciranjem občine so se ob krožišče 
umestili pločnik za pešce, kolesarsko počivališče z nadstrešnico in kolesarska steza, ki predstavlja del regionalne 
kolesarske povezave R34 Koper-Ankaran-državna meja (Lazaret).

V okviru projekta so že urejeni komunalni priključki, cestna razsvetljava, nova prometna signalizacija, odvodnja-
vanje, avtobusno postajališče, novi prehodi za pešce in kolesarsko počivališče z nadstrešnico. Nekdanja kamnita 
hiška ob vstopu v Ankaran je premeščena in služi kot kolesarsko počivališče in razgledna točka. Glavnina del je že 
zaključenih, manjkajo še finese. Umeščeni bosta tudi dodatna zasaditev rastlinja, torej drevored in grmovnice, in 
urbana oprema v sklopu kolesarskega postajališča. 

Obenem so bili izdelani nastavki za pločnik in kolesarske steze, ki bodo nadstandardno urejeni z dvojnim zelenim pa-
som in bodo v sklopu rekonstrukcije Jadranske ceste potekali vse do Lazareta, kjer bo na pobudo občine urejena tudi 
kolesarska steza, ki predstavlja del regionalne kolesarske povezave R34 Koper-Ankaran-državna meja (Lazaret).

Še dodatno financiranje obvozne poti v izogib zastojev in cestna razsvetljava z manj svetlobnega onesnaženja

Občina je vložila veliko naporov, da bi v času gradnje krožišča na območju gradbišča prihajalo do čim manjših za-
stojev v prometu. Zato je bil na pobudo občine izdelan elaborat ureditve prometne zapore na način, da je promet 
med gradnjo potekal dvosmerno po začasni obvozni cesti, ki je bila urejena na nasipu in je potekala vzporedno z 
Jadransko cesto ter je bila povezana s priključkom Železniške ceste. Sredstva za tovrstno ureditev s protiprašno 
utrditvijo je zagotovila Občina Ankaran.

Občina Ankaran je v okviru projekta krila tudi stroške sodobne cestne razsvetljave, ki je bolj trajnostna, saj predstavlja 
manj svetlobnega onesnaževanja. Nameščene so bile ulične svetilke, ki imajo možnost nastavljanja jakosti osvetlitve.
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2.4.6.1.4     Obalna pešpot Sv. Katarina-naselje Ankaran

Občina Ankaran je sredi novembra 2021 začela urejati obalno pešpot na odseku naselje Ankaran-priobalni pas
-Športnorekreacijski park (ŠRP) Sv. Katarina, ki v naravi predstavlja dobrih 800 m dolgo pot. Projekt »Uredi-
tev premostitvenih objektov pešpoti na odseku naselje Ankaran-priobalni pas-ŠRP Sv. Katarina« spada v sklop 
projektov »Vzpostavitev neovirane prehodnosti obale«, vrednost gradbeno obrtniških del z davkom znaša 
529.893,39 EUR. Projekt je občina prijavila na Las Istre z imenom »Čez slani travnik« in v manjšem obsegu ga 
kot nadgradnjo obalne pešpoti sofinancirata tudi Republika Slovenija in Evropski sklad za regionalni razvoj.

Na ŠRP Sv. Katarina je v smeri proti slanemu travniku med Sv. Nikolajem in Sv. Katarino urejena 105 m dolga tlako-
vana pešpot iz skrilastega lomljenca peščenjaka, ki se nadaljuje z novim, 432 m dolgim in 1,80 m širokim lesenim 
mostovžem, ki je nekoliko dvignjen, da ne ovira odtoka padavinskih voda. 

Mostovž čez slani travnik. Foto: Jaka Ivančič. 
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Star mostovž v dolžini 150 m čez slani travnik je bil v celoti zamenjan in se nadaljuje v 120 m dolgo tlakovano pot iz 
skrilastega lomljenca peščenjaka, ki vodi do poti, ki povezuje obalo s Spominskim parkom Ankaran in središčem naselja. 
Večji del stroškov polmilijonske investicije predstavlja les za mostovž, ki mora biti zaradi morskega vpliva globinsko im-
pregniran. Ker je območje Sv. Nikolaja habitat ogroženih in zavarovanih živalskih ter rastlinskih vrst in zato tudi uvrščeno 
v Naturo 2000, so vsa dela potekala v skladu z naravovarstvenimi soglasji. Zasledovalo se je ohranjanje rastja, razen 
invazivnih vrst, dodatno pa so bila zaščitena rastišča redkih in ogroženih vrst, kot je obmorski lan. Hrupna dela in odstra-
njevanje lesne zarasti so potekala med novembrom in marcem, ko ni gnezdenja ptic, kar je tudi razlog za začetek del v 
novembru. Potek trase se je prilagodilo tako, da je bil poseg čim manj invaziven za to občutljivo okolje. Lesena pešpot je 
obenem tudi učna pot. Vzdolž nje je občina v juniju 2022 postavila pet novih informativnih tabel, ki predstavljajo značil-
nosti slanega travnika ter posamezne rastlinske in živalske vrste.

Z območja Sv. Katarine v smeri proti naselju poteka 105 m dolga in dva metra široka pešpot, povezana z novim mo-
stovžem. Severovzhodno od nje je fitnes na prostem. Dodatno so bile postavljene klopi, v bližini so tudi nasloni za 
kolesa, koši za ločevanje odpadkov in koši za pasje iztrebke. Območje je zaradi poplavne varnosti rahlo dvignjeno. 
Nova varna in lahko dostopna peš pot je ob ohranjanju naravnih vrednot povezala naselje in območje ŠRP Sv. Ka-
tarina, zagotovila boljše pogoje za športnorekreacijsko udejstvovanje in medgeneracijsko druženje ter je primer 
odgovornega prostorskega razvoja v ravnovesju z naravo. Pešpot predstavlja le manjši del mreže pešpoti v Anka-
ranu, ki bodo v prihodnje potekale vse do Krajinskega parka Debeli rtič; mimo Ortopedske bolnišnice Valdoltra ne 
bo potekala po obali, temveč po morski liniji.

Telovadnica na prostem na Sv. Katarini. Foto: Dejan Grgurica – Studio d`Or.
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2.4.6.1.5     Urejanje ŠRP Sv. Katarina

Z načrtnim nakupom zemljišč in objektov na območju Svete Katarine Občina Ankaran postaja lastnica tako športne infra-
strukture in krajevnega pristanišča kot tudi objektov, ki bodo namenjeni za družbene dejavnosti, gostinstvo in nastanitve 
športnikov - obiskovalcev ŠRP Sv. Katarina. 

V obdobju 2018-2022 je Občina Ankaran pridobila strateške nepremičnine za urejanje območja ŠRP Sv. Katarina; 
v letu 2020 je pridobila strateški parceli s par. št. 920/3 in 920/4, obe k. o. Ankaran, ki sta predvideni za urejanje 
komunalnih privezov in športne infrastrukture, kar ji bo omogočilo nadaljnje urejanje in izgradnjo še dodatnih 
igrišč za odbojko na mivki, spremljajočih objektov ter druge javne infrastrukture za izvajanje športnih dejavnosti 
ter ureditev krajevnega pristanišča. Dodatno je bila s pridobitvijo stavbne pravice na nepremičnini 1348, k. o. 
Oltra, omogočena izgradnja varne obalne pešpoti, ki je povezala naselje s ŠRP Sv. Katarina. V letu 2021 je Občina 
Ankaran pridobila še nepremičnine družbe Inan v velikosti 0,5 ha, kjer so gostinski lokal in nastanitveni objekti. 
Ta prostor je sedaj namenjen podpori športnim dejavnostim, društvom in različnim prireditvam ter dejavnostim 
na prostem.
 
Družbene vsebine na zahodnem delu območja ŠRP Sv. Katarina

Občina Ankaran je v februarju 2022 dodatno povabila društva in druge deležnike k oddaji pobud in predlogov 
za oblikovanje nabora vsebin družbenih dejavnosti in aktivnosti ter za ureditev gostinsko nastanitvenega dela 
območja ŠRP Sv. Katarina. 

Nastanitveni objekti v neposredni bližini gostinskega objekta so namenjeni mladim športnikom na pripravah, za 
potrebe tekočega delovanja športnih aktivnosti na območju in tudi morebitnim skupinam, kot so npr. počitniški 
tabori. Občina ureja tudi družabni prostor, ki bo namenjen občanom vseh generacij, domačim in gostujočim špor-
tnikom in športnim društvom na Sveti Katarini. Z novimi nepremičninami upravlja občinski režijski obrat, ki se bo 
v prihodnje preoblikoval v javno podjetje. 

Po prevzemu nepremičnine je Občina nemudoma pristopila k urejanju objektov in celotnega območja z izvedbo 
deratizacije, dezinfekcije in globinskega čiščenja ter odstranitvijo kosovnih odpadkov. 

Grafika parcel, ki jih je Občina Ankaran pridobila v obdobju 2018-2022 na območju ŠRP Sv. Katarina.
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Prenovljeno območje ŠRP Sv. Katarina (na sliki rekreativno balinišče, plavajoči pomol in urejena plaža). Foto: Občina Ankaran

Ureditev okolice, plaže in balinišča

Občina je uredila potke, odstranila tektonske ovire, prenovila javne sanitarije v bližini objektov in ribiško orodišče 
ob korenu pomola Sv. Katarina. Do morja vodi urejen pas mivke, s katerim je plaža Sv. Katarina znova postala 
zanimiva za obiskovalce. Neposredno ob plaži je urejen plato s fitnes napravami, s katerimi lahko športniki in re-
kreativci vzdržujejo psiho-fizično pripravljenost. Po tlakovani potki se lahko odpravijo občudovati naravne danosti 
na lesenem mostovžu, s katerim je zavarovano območje naravne vrednote - slani travnik med Sv. Nikolajem in Sv. 
Katarino, da nepazljivi obiskovalci ne bi poteptali dragocenega rastja. Kot se za morski kraj spodobi, je občina v 
maju 2022 v bližini objekta na Jadranski cesti 17 uredila tudi rekreativno balinišče, ki je s strani Balinarske zveze 
Slovenije pridobilo certifikat o skladnosti. V mandraču je bil za potrebe vodnih športov postavljen plavajoči pomol 
s pasarelo. Kot spremljevalna ponudba je v letu 2022 zaživel tudi občinski gostinski lokal, lociran ob balinišču.
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Športne vsebine na Vzhodnem delu območja ŠRP Sv. Katarina

Ker je območje Sv. Katarine stično območje med naseljem in mednarodnim pristaniščem, ga urejata občinski 
prostorski načrt (OPN) in državni prostorski načrt (DPN) za pristanišče, zato gre za območje skupnega urejanja. 
Vsebine, ki so že v veliki meri prepoznane, bodo načrtovane skupaj z vsemi deležniki, objekti pa se bodo začeli 
uporabljati še pred sprejemom občinskega podrobnega prostorskega načrta. 1. oktobra 2021 je Občina Ankaran 
podala pobudo Vladi RS za izdajo soglasja za načrtovanje začasnih prostorskih ureditev in posegov lokalnega 
pomena na območju Državnega prostorskega načrta za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni 
promet v Kopru. 

Predlog začasne umestitve objektov športne in spremljajoče infrastrukture obsega športne površine, namenjene 
nogometu, odbojki, košarki, vodnim športom, pa tudi bike in skate parku itd. S celovito paleto športne ponudbe in 
ugodno klimo bo območje živelo s športom vse leto. Obenem bodo urejeni sodobno krajevno pristanišče za do-
mači javni potniški promet in športno pristanišče ter druge ureditve mandrača Sv. Katarina. Občina Ankaran je bila 
uspešna pri pobudi, saj ji je Vlada RS 10. maja 2022 izdala soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega 
pomena v območju DPN. Zato je Občina Ankaran že pripravila elaborat lokacijske preveritve, ki ga je Ministrstvo 
za okolje in prostor RS potrdilo. V oktobru sta potekali javna razgrnitev elaborata in obravnava dokumenta z jav-
nostmi, sledi še pridobivanje ostalih mnenj nosilcev urejanja prostora. Sprejem elaborata lokacijske preveritve je 
načrtovan še v letu 2022. 

2.4.6.1.6     Otroško igrišče na Bevkovi

Decembra 2021 je svoja vrata odprlo prenovljeno igrišče na Bevkovi ulici, ki ga do 15. ure uporabljajo otroci vrtca Del-
fino blu, popoldan in med vikendom pa je namenjeno vsem ankaranskim otrokom. Otroci so se razveselili dveh velikih 
igral, gugalnic, košare za zibanje, hišice in dveh vzmetnih igral. Okoli igral poteka lična potka iz tartana, postavljene pa 
so tudi klopi, pitnik in zabojnik za ločeno zbiranje odpadkov.

Preurejeno otroško igrišče na Bevkovi 1. Foto: Občina Ankaran
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2.4.6.1.7     Čisto za Koper in Ankaran

Čisto za Koper in Ankaran (ČKA) je skupni projekt izgradnje kanalizacijskega omrežja Občine Ankaran in Mestne 
občine Koper, ki je sofinanciran z državnimi in evropskimi sredstvi.

V okviru projekta bo v Občini Ankaran do druge polovice leta 2023 zgrajenih 2,5 km fekalne in slab kilometer mete-
orne kanalizacije. Slednja se bo financirala iz občinskega proračuna, za kar bo Občina Ankaran odštela okoli 200.000 
EUR. Po zaključku del se bo lahko na kanalizacijsko omrežje priključilo skupaj okvirno 55 objektov in 170 občanov.

Dela na fekalnem - zbirnem kolektorju Kolomban so se že zaključila, v septembru pa so se že začela dela na ob-
močju kanalizacije Kolombini in Barižoni, ki bodo na območju Občine Ankaran trajala do konca leta 2022.

2.4.6.1.8     Celostna prenova Jadranske ceste

Konec oktobra so se zaključila glavna dela na novem krožnem križišču na priključku Železniške na Jadransko 
cesto, ki obenem predstavlja začetek rekonstrukcije Jadranske ceste od Sončnega parka skozi Ankaran do Orto-
pedske bolnišnice Valdoltra, nato pa še v etapah do mejnega prehoda Lazaret. Z rekonstrukcijo regionalne ceste 
je načrtovana ureditev ceste, krožnih križišč, kolesarske steze s počivališči za kolesarje, hodnika za pešce, preho-
dov za pešce, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, gospodarske javne infrastrukture v cesti in cestne 
razsvetljave.

Za naslednji del rekonstrukcije odseka regionalne ceste, od priključka Železniške ceste do Sončnega parka, je v 
pripravi projektna dokumentacija za izvedbo (PZI), izvedba projekta pa je predvidena že v letu 2023.

Vzdolž prenovljene Jadranske ceste bo potekal dvojni zeleni pas; cestišče bo do kolesarske poti ločeno s prvim 
zelenim pasom in nato s še enim zelenim pasom do pločnika ter drevoreda na skrajni južni strani, ki bo omilil hrup 
pristaniške dejavnosti, obenem pa bo dajal senco kolesarjem.

Od krožišča pri priključku Železniške vse do Valdoltre je skupno predvidenih pet krožišč za lažje vključevanje v pro-
met in nekaj ločilnih otokov, ki imajo funkcijo umirjanja prometa. Jadranska cesta bo na pobudo občine Ankaran 
urejena nadstandardno.
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»Podjetje ERTA, d.o.o. na področju projektiranja ureditev prometne infrastrukture tvorno 
sodeluje z Občino Ankaran že od vsega začetka. V zadnjem času, odkar je Občina Ankaran 
pripravila Občinski prostorski načrt ter izdelala Celostno prometno strategijo, je ob sno-
vanju prometnih ureditev sprejemanje optimalnih rešitev še toliko lažje, saj so vsebine, 
njihov obseg ter prioritete že bolj ali manj nakazani.

Na Jadranski cesti smo tako izvedli razne ukrepe za umirjanje prometa, kot so umestitev 
prehodov za pešce preko trapeznih ploščadi na območju med centrom in Valdoltro ter 
rekonstrukcija krožišča v centru naselja.

Z ureditvijo trapezne ploščadi in dodatno označitvijo šolskih prehodov za pešce preko 
Regentove ulice smo izboljšali prometno varnost predvsem za šoloobvezne otroke.

V sklopu uvedbe linij za poletni avtobus smo uredili več dodatnih postajališč za manjše 
avtobuse.

V Krajinskem parku Debeli rtič smo uredili več parkirišč in na najbolj obljudenem delu ure-
dili prehod za pešce preko regionalne ceste, s čimer se je tudi na tem območju prispevalo 
k boljši ureditvi mirujočega prometa ter izboljšanju prometne varnosti.

Projektirali smo tudi krožišče na priključku Železniške ceste na Jadransko, katerega iz-
gradnja se ravnokar približuje h koncu. Cesta je sicer državna, občina pa pri projektu so-
deluje predvsem pri njeni ureditvi na južni strani, kamor se bo umestilo kolesarsko stezo, 
pločnik, ločilne zelenice in drevored, ter pri ureditvi avtobusnih postajališč. Za kolesarje 
se bo tu uredilo tudi večje počivališče.

Glede zadnjih projektov velja omeniti npr. še ureditev plavajočega pomola za potrebe KK 
kluba Ankaran v mandraču na Sv. Katarini ter ureditev manjkajočega odseka pločnika na 
priključku Ulice Rudija Mahniča na Srebrničevo ulico, ki bo z dograjeno klančino omogočal 
varen dostop do novega medgeneracijskega središča.«

JURE BERGOČ, univ. dipl. inž. grad

Foto: Osebni arhiv

Preurejeno parkirišče za trgovino v središču kraja z več novimi parkirnimi mesti je skoraj zaključeno. Foto: Občina Ankaran (op. uredništva: V času 
redakcije parkirišče še ni bilo predano v uporabo.)
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Diplomirana ekonomistka in specialistka managementa Astra Štuklek je v finančnih vodah 
že vrsto let. Od 2006 do 2009 je izkušnje pridobivala kot samostojna podjetnica na področju 
vodenja računovodskega servisa. Od leta 2010 do 2015 je delala kot vodja financ in račun-
ovodstva podjetja TAGROS, d. o. o. 

Pohvali se lahko s širokim strokovnim znanjem s področja računovodske stroke, davčne 
in delovne zakonodaje, knjigovodenja, pa tudi z znanji s področja planiranja in analiziranja. 
Opravila je tudi program Akademije Inštituta za računovodstvo.

Oddelek za finance in računovodstvo Občine Ankaran vodi od konca leta 2015. 

2.4.7 ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Astra Štuklek, Vodja Oddelka 
za finance in računovodstvo,   
Foto: Osebni arhiv

Oddelek za finance in računovodstvo pripravlja in izvaja proračun, zaključni račun proračuna, letno poročilo in druge 
akte s področja financ. Sestavlja premoženjsko bilanco občine in EZR, vodi evidenco finančnega premoženja in evi-
dence ostalega premoženja občine. Spremlja in nadzira porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih in o morebitnih 
nepravilnostih obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe. Opravlja finančne preglede pravnih poslov in naloge 
ravnanja s finančnim premoženjem občine. Zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvr-
ševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ. Skrbi za obračun plač in drugih osebnih prejem-
kov, za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev ter upravlja likvidnostna sredstva na enotnem zakladniškem 
računu občine.

Grafični prikaz 9: Pregled porabljenih proračunskih sredstev za Oddelek za finance in računovodstvo v obdobju 2018-2022.

V obdobju 2018-2022 je bilo za izvedena opravila 
Oddelka za finance in računovodstvo porabljenih 
okoli 0,43 mio EUR oz. 1 % proračunskih sredstev. 
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Oddelek za finance in računovodstvo spada med podporne oddelke občinske uprave in občini zagotavlja nemo-
teno finančno poslovanje.

Oddelek opravlja naloge iz sledečih pristojnosti: priprava in izvajanje proračuna, zaključnega računa in drugih 
aktov s področja financ, sestavljanje premoženjske bilance, vodenje evidenc finančnega premoženja in zbirnik 
evidenc ostalega javnega premoženja, finančno in materialno poslovanje, finančni pregled vseh pravnih poslov 
občine, priprava sistema davčnih in drugih javnih prihodkov, skrb za zakladništvo, nadzor nad finančnim poslo-
vanjem proračunskih porabnikov, računovodsko spremljanje in proučevanje poslovanja, obračun plač ter ostali 
obračuni in poročila, za katere je občina obvezana v skladu z veljavno zakonodajo.

Oddelek obenem svetuje neposrednim proračunskim porabnikom pri načrtovanju in izvrševanju proračuna. Izvaja 
notranje kontrole pri procesu izvrševanja proračuna ter računovodenju, skrbi za nemoteno izvajanje procesov 
računovodenja in finančnega poslovanja. Zagotavlja finančne in računovodske informacije njihovim uporabnikom.

Oddelek za finance in računovodstvo je v mandatu 2018-2022 pripravil letna poročila in zaključne račune, pre-
dloge proračuna ter rebalansov proračuna za leto 2019, 2020, 2022 in polletna poročila o realizaciji proračuna za 
obdobje 2018-2022. Skrbel je za plačilni promet celotne občine in izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti le-te 
do socialno ogroženih, zavodov in javnih gospodarskih služb. Usklajeval je register osnovnih sredstev in evidenco 
drobnega inventarja ter obračunal amortizacijo, opravil izplačila zunanjim sodelavcem, usklajeval sintetične in 
analitične evidence, usklajeval proračunske postavke, obračunal davek na dodano vrednost, pregledal ter uskladil 
obračune in plačila turistične takse ter redno skrbel za vsa poročila in poročanja do ostalih javnih institucij ter 
opravljal ostale naloge, potrebne za tekoče delovanje oddelka in ostalih občinskih organov.

2.4.7.1   Doseženi cilji

V obdobju 2018-2022 je Oddelek uspešno pripravil štiri letne proračune, štiri zaključne račune in potrebne reba-
lanse proračuna, štiri letna ter štiri polletna poročila o izvajanju občinskega proračuna.

2.4.6.2.1     Revizijsko poročilo Računskega sodišča RS o pravilnosti dela poslovanja Občine Ankaran v letu 2018

Računsko sodišče RS je v letu 2021 zaključilo s pregledom poslovanja Občine Ankaran za leto 2018. V okviru re-
dnih pregledov poslovanja občin je bilo sočasno pregledanih kar 13 lokalnih samouprav, pri čemer jih je kar 11 od 
13, vključno z Mestno občino Koper dobilo negativno mnenje. Od leta 2018 je Občina Ankaran že izvedla številne 
izboljšave poslovanja ter sprejela ustrezne ukrepe in predpise, navedene v revizijskem poročilu, druge še izvaja. 

Občina Ankaran je v pojasnilu računskemu sodišču izpostavila, da računsko sodišče pri revidiranju ni moglo 
upoštevati ključnih okoliščin delovanja Občine Ankaran v letu 2018 in njenega statusa, saj zakonodaja ne do-
pušča drugačne obravnave za že delujoče občine in občine, ki so šele začele delovati. V primeru Občine Ankaran 
se revizija nanaša na leto 2018, ko je občina delovala komajda tri leta in je šele vzpostavljala ključne občinske 
službe, vodila zaposlitvene postopke za zaposlitev uradnikov in drugih javnih uslužbencev (na javne natečaje se 
je prijavilo preko 800 kandidatov), ob tem pa je morala z MOK usklajevati delovanje skupnih subjektov (javnih 
zavodov, javnih podjetij, javnih služb...), se pogajati in dogovarjati glede delitve skupnega premoženja, vstopati v 
sodne in druge spore, ki jih je na njenem območju začela bodisi še MOK bodisi jih je zoper občino sprožila Republi-
ka Slovenija (lastninski spori), začeti postopke za sprejem občinskega prostorskega načrta (skladno z zakonodajo 
s področja urejanja prostora, ki je občinam določila rok za sprejem le-teh) ter ob vsem navedenem opravljati vse 
z zakonom predpisane naloge občine za zadovoljevanje skupnih potreb občanov. 

Upoštevajoč vse navedene okoliščine je bilo objektivno nemogoče v komajda treh letih delovanja zagotoviti 
vse, kar zakonodaja nalaga občinam. Kljub temu je bilo v prvih letih delovanja občine, vključno z revidiranim letom, 
zagotovljeno delovanje najpomembnejših in ključnih javnih služb, organov, predpisov in javnih programov. Ker so 
zaposlitveni postopki za zaposlitev uslužbencev občine še potekali, je občina navedene dejavnosti izvajala prete-
žno z zunanjimi izvajalci. Pomanjkljivosti, ki jih navaja revizijsko poročilo, se tako nanašajo na postopke, ki jih je ob-
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čina v letu 2018 šele vzpostavljala in jih objektivno ni mogla vzpostaviti prej (razna poročila, strategije, cilji...). Poleg 
tega revizija kot nepravilnost v delovanju Občini Ankaran navaja tudi zadolžitev (leasing) za izgradnjo vrtca v Anka-
ranu, ki pa jo je Občina Ankaran nasledila po tem, ko je leta 2010 vrtec prevzela od MOK. Občina z zadovoljstvom 
ugotavlja, da Računsko sodišče RS v reviziji ni ugotovilo pomanjkljivosti pri velikih, pomembnejših projektih, ki 
jih je občina izvajala v letu 2018 oz. še pred tem (npr. sporazumi o delitvi premoženja, menjalna pogodba...).

Občina Ankaran je pripombe računskega sodišča sprejela dobronamerno in skladno z njimi pristopila k sprejemu 
ustreznih ukrepov in izboljšavam na obravnavanih področjih. Pri tem še vedno deluje v oteženih pogojih, saj de-
litvena bilanca z MOK še ni zaključena in reševanje določenih področij, izzivov, problematik še vedno poteka (v 
dogovoru MOK).

Vzpostavitev občinske uprave z izpopolnitvijo vseh potrebnih delovnih mest je bila namreč zaključena šele leta 2019.

2.4.6.2.2     Vzpostavitev vodenja energetskega knjigovodstva za objekte, katerih uporabna površina obsega 
               več kot 250 m2

Vzpostavitev vodenja energetskega knjigovodstva je  zakonsko določena obveznost. Gre za evidentiranje porabe 
vode in elektrike ne samo po stroških, temveč tudi po porabljeni energiji in razčlenjeno po različnih komponen-
tah (poraba po tarifah, strošek priključne moči ipd.). Tovrstni podatki so osnova za pripravo energetske sanacije 
občinskih stavb, ki je načrtovana v naslednjih letih in med drugim predvideva tudi namestitev solarnih panelov, 
obenem pa tovrstni podatki služijo za učinkovito ugotavljanje morebitnih anomalij delovanja strojnih instalacij.

2.4.6.2.3     Uvedba delnega brezpapirnega poslovanja

Oddelek je sodeloval pri uvedbi elektronskega podpisovanja knjigovodskih listih (potni nalogi, odredbe ipd.), s 
čimer se je zmanjšala poraba papirja in drugih pisarniških resursov ter izboljšal ekološki odtis.

2.4.6.2.4     Izvedba postopkov za vključitev v sistem spletnih plačil UJP in uvedbo blagajne za plačevanje glob in  
      taks v gotovini

Vključitev v sistem spletnih plačil UJP omogoča negotovinsko plačevanje e-storitev v upravnih in drugih uradnih 
postopkih, ki jih Občina zagotavlja svojim uporabnikom (fizičnim in pravnim osebam) prek spletnih portalov. Ob-
čani in druge pravne osebe ob oddaji elektronske vloge v upravnem postopku obenem tudi preko spleta poravnajo 
upravno takso. Občani imajo v sprejemni pisarni tudi možnost plačevanja glob in taks v gotovini brez provizije.

VZORNO POSLOVANJE S SREDSTVI DRŽAVNEGA PRORAČUNA

V avgustu 2021 je potekal redni proračunski inšpekcijski nadzor nad porabo sredstev za sofinanciranje in-
vesticij v lokalno infrastrukturo in investicij posebnega pomena, uvrščenih v NRP v Občini Ankaran. 

Predmet nadzora je bila poraba sredstev državnega proračuna za investicije, ki jih je Občina pridobila v letu 2020.

Inšpekcijski pregled je pokazal, da je Občina Ankaran vsa namenska sredstva za investicije za leto 2020 
porabila v skladu z veljavno zakonodajo.
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Jani Krstić je leta 2015 diplomiral na Pravni fakulteti v Mariboru s področja lokalne samou-
prave na temo konstituiranja Občine Ankaran. Že kot študent prostovoljec je sodeloval pri 
delu tedanje Krajevne skupnosti - Občine Ankaran v konstituiranju, kjer se je srečal z naj-
zahtevnejšimi pravnimi vprašanji. 

Od leta 2015, ko je bila občina Ankaran konstituirana, je na občini zaposlen v oddelku za 
pravne zadeve in lokalno samoupravo, vključen je tudi v delo občinskega sveta, nadzornega 
odbora in volilnih komisij. 

Je poznavalec področja lokalne samouprave in volilnih procesov, svoje znanje nenehno in 
multidisciplinarno dopolnjuje.

Oddelek vodi od začetka leta 2022.

2.4.8 ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN LOKALNO SAMOUPRAVO 

Jani Krstić, Vodja Oddelka za 
pravne zadeve in lokalno samo-
upravo, Foto: Sara Burlin

Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo je oddelek, ki predvsem nudi strokovno pravno podporo ostalim 
oddelkom občinske uprave in organom občine. V okviru tega pripravlja pravna mnenja, pravna sredstva za zaščito 
pravic in pravnih koristi občine, sestavlja razne pogodbe in druge pravne akte, sodeluje pri javnem naročanju, izvaja 
pravne preverbe nad praktično vsemi poslovnimi in ostalimi pogodbenimi razmerji, ki jih občina sklepa s pogodbe-
nimi partnerji. Prav tako skrbi za pripravo vseh potrebnih gradiv ter za zakonito delovanje organov občinskega sveta 
in njegovih delovnih teles ter nadzornega odbora občine. Sodeluje tudi pri pripravi sklepov, pravilnikov, odredb, po-
oblastil in ostalih aktov v pristojnosti župana.

Grafični prikaz 10: Pregled porabljenih proračunskih sredstev za Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo v obdobju 2018-2022.

V obdobju 2018-2022 je bilo za izvedena opravila 
Oddelka za pravne zadeve in lokalno samoupravo 
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sredstev. 
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Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo spada med podporne oddelke občinske uprave in je razdeljen 
na štiri odseke.

Na področju pravnih zadev opravlja naloge iz sledečih pristojnosti: nudi pravno podporo organom občine in osta-
lim oddelkom občinske uprave, Svetu samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran, pripravlja osnutke 
in predloge predpisov ter drugih splošnih aktov, opravlja pravni pregled vseh pravnih poslov občine, vodi evidence 
pogodbenih razmerij, skrbi za dostop do informacij javnega značaja ter sodeluje v projektnih skupinah občinske 
uprave. V sklopu svojih pristojnosti izvaja naloge s področja javnih naročil, razpisov in koncesij.

Na področju lokalne samouprave sodeluje v postopkih razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine, pri na-
kupih ter postopkih razlastitve zemljiških parcel za potrebe izgradnje gospodarske-javne infrastrukture, zastopa 
občino v postopkih, potrebnih za realizacijo nepremičninskih poslov, sodeluje in svetuje pri izvajanju ustanovitelj-
skih pravic znotraj skupnih zavodov, sklada ter javnih podjetij, izvaja aktivnosti in svetuje na področju varovanja 
osebnih podatkov, sodeluje pri izvedbi javnih naročil in daje pravna mnenja in vsebine, sodeluje pri pripravi različ-
nih sklepov, pravilnikov, odločb in odredb, sodeluje pri pripravi in izvedbi sej občinskega sveta ter pri delu odborov 
in ostalih delovnih teles občinskega sveta. S svojimi strokovnimi znanji je nudil podporo tudi Kriznemu štabu za 
preprečevanje širjenja covida-19 ter delovni skupini za pomoč ukrajinskim beguncem. Oddelek tudi usklajuje in 
nadzira delo zunanjih pravnih strokovnjakov pri obravnavi tožb in sodnih postopkov, v katerih nastopa občina. 
Glavnina tožb je bila v letu 2021 iz naslova novo sprejetega prostorskega načrta občine in upravnih sporov zoper 
odločbe o odmeri komunalnih prispevkov na območju pristaniške dejavnosti. Oddelek sodeluje tudi pri pripravi 
postopkov za izvajanje participacije občanov pri občinskih zadevah (zbori, proračun).

Na področju medobčinskega in regionalnega povezovanja, evropskih zadev in čezmejnega sodelovanja iz-
vaja naloge, povezane z medobčinskim in regionalnim povezovanjem, sodelovanjem z lokalnimi in regionalnimi 
oblastmi in drugimi subjekti iz tujine, sodelovanjem v mednarodnih inštitucijah ter naloge, povezane z izvajanjem 
mednarodne humanitarne in razvojne pomoči.

V obdobju 2018-2022 je Oddelek sodeloval pri pripravi 28 odlokov oziroma pravilnikov in več kot 250 sklepov 
občinskega sveta, pogodb ter ostalih internih aktov občine. Pomembnejše aktivnosti oddelka, ki so odpirale naj-
zahtevnejša pravna vprašanja, so bile:

• nadaljevanje s postopki delitve skupnega nepremičnega premoženja z MOK (sodelovanje v delovni sku-
pini pri pogajanjih, priprava predlogov dokončne delitve skupnega še nerazdeljenega premoženja in na-
jemnin iz naslova gospodarske javne infrastrukture),

• sodelovanje pri delu projektne skupine pri postopku priprave Občinskega prostorskega načrta (2019, 
2020 do sprejetja),

• izvajanje aktivnosti za predčasno razdrtje pogodb o ustanovitvi stavbnih pravic na nepremičninah na 
območju zalednih površin pristanišča za mednarodni promet v Kopru,

• zastopanje občine v postopkih za določitev funkcionalnih zemljišč (objekt znotraj kasete 7A, objekt na 
območju Sv. Katarine, nepremičnine Andor, d. o. o., Vila v parku Ortopedske bolnišnice Valdoltra, t. i. Beb-
lerjeva vila),

• sodelovanje v sodnem postopku glede motenja posesti na komunalnih priključkih na območju Sv. Katari-
ne in glede spora o lastninski pravici na parcelah na območju kopališča Debeli rtič,

• obramba položaja občine in interesov v zvezi z opravljanjem pristaniške dejavnosti na območju občine in 
v zvezi z delitvijo koncesijske dajatve iz tega naslova,

• obramba skupnostnega premoženja z vstopanjem v sodne postopke v zvezi z nepremičninami na obmo-
čju občine Ankaran, v katerih je bila pred njo udeležena MOK ali so se začeli po njeni ustanovitvi,

• sodelovanje pri sklenitvi pravnih poslov za pridobitev strateških nepremičnin za opravljanje zakonskih 
dejavnosti Občine Ankaran (nakup nepremičnin za urejanje in izgradnjo dodatnih igrišč za odbojko na 
mivki, spremljajočih objektov ter druge javne infrastrukture za izvajanje športnih dejavnosti ter ureditev 
krajevnega pristanišča, parc. št. 920/3 in 920/4, obe k. o. Ankaran; odkupi za namene ureditve Žele-
zniške ceste in krožišča ob priključku slednje na Jadransko cesto, odkup zemljišča in objekta za potrebe 
ureditve dodatne prodajalne živil in tehničnega blaga, parc. št. 1213/1, k. o. Oltra; nakup objekta v Ulici 
Rudija Mahniča 1 za potrebe Medgeneracijskega središča Ankaran; uveljavljanje predkupne pravice in 
nakup nepremičnin na zahodnem delu ŠRP Sv. Katarina za gostinske in družbene dejavnosti, par. št. 
1215/2, 1212/3 in 1212/4, vse k. o. Oltra, nakup nepremičnin s parc. št. 1067 in 1069, obe k. o. Oltra, 
za zaščito zelenega pasu in nepozidane obale z namenom ureditve parkovnih površin, pridobitev stavb-
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ne pravice na nepremičnini s parc. št. 1358, k. o. Oltra, za ureditev obalne pešpoti med naseljem in ŠRP 
Sv. Katarina in ostali nakupi za potrebe ureditev gospodarske javne in družbene infrastrukture).

V letu 2019 je Oddelek sodeloval pri pripravi naslednjih aktov:

• Odlok o glasilu Občine Ankaran,
• Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Obči-

ne Ankaran,
• Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ankaran,
• Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2020 (8. redna seja, 10. 12. 2019),
• Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2018,
• Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec,
• Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok,
• Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Ankaran,
• Pogodba za izvajanje gospodarskih javnih služb in pogodbe z izvajalci storitev ter dobavitelji materialov 

in sredstev, potrebnih za delo občinske uprave ter za izvajanje nalog občine,
•  več internih aktov Občine.

V letu 2020 je sodeloval pri pripravi naslednjih aktov:

• Odlok o dodeljevanju denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Ankaran,
• Odlok o dodeljevanju socialne pomoči v Občini Ankaran,
• Odlok o blaženju posledic epidemije covida-19,
• Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2020,
• Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ankaran,
• Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2021,
• Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2019,
• Sklep o ukinitvi javne službe upravljanja parkirišč na parkirišču za avtodome na Lazaretu,
• več internih aktov Občine.

V letu 2021 je Oddelek sodeloval pri pripravi naslednjih aktov:

• 3. sporazum o delitvi nepremičnega premoženja med MOK in OA,
• Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave,
• Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Obči-

ne Ankaran,
• Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne služ-

be v Občini Ankaran,
• Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2022,
• Zaključni račun Občine Ankaran za leto 2020,
• Odzivno poročilo na revizijsko poročilo Računskega sodišča RS o pravilnosti dela poslovanja Občine An-

karan v letu 2018,
• Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Ankaran,
• Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran,
• več internih aktov Občine.

V letu 2022 je Oddelek sodeloval pri pripravi naslednji aktov:

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ankaran,
• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku Občine Ankaran ob rojstvu 

otroka,
• Odlok o štipendiranju dijakov in študentov iz občine Ankaran,
• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Krajinskem parku Debeli rtič,
• Odlok o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje,
• Odlok o prvem rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2022,
• Zaključni račun Občine Ankaran za leto 2021,
• več internih aktov Občine.
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2.4.8.1   Doseženi cilji

Zagotovitev delovanja občinskih organov, ki je skladna z vsakokratno področno zakonodajo, ter uveljavljanje inte-
resov Občine Ankaran v razpoložljivih upravnih, sodnih in drugih postopkih.

2.4.8.1.1     Nadaljevanje aktivnosti delitvene bilance med Mestno občino Koper in Občino Ankaran

V obdobju 2018-2022 so se izvajale aktivnosti za zaključek postopka delitvene bilance med Občino Ankaran in 
Mestno občino Koper. Aktivnosti v poglavju delitve nepremičnega premoženja so po upoštevanju teritorialnega 
načela (skoraj) zaključene. S 3. Sporazumom o delni delitvi nepremičnega premoženja med občinama so bile raz-
deljene tudi posamične nepremičnine, kjer poteka sodni spor z državo, in še nekaj drugih zemljišč. Gre za parcele 
na območju pristanišča in v osrednjem delu Ankarana.

Dodatni korak v bolj urejeno stanje med občinama je tudi sklenjeni Sporazum o plodovih (najemninah) skupne 
gospodarske javne infrastrukture.

Občini sta obravnavali tudi vprašanja glede ustanoviteljskih pravic in lastniških deležev v posamičnih javnih zavodih.

2.4.8.1.2     Vključitev občanov v razvoj lokalne skupnosti

Občina Ankaran je v obdobju 2018-2022 z namenom zagotavljanja transparentnosti v največji možni meri in sku-
pnega odločanja občanov in občank, ki najbolje vedo, kaj potrebujejo, nadaljevala z zbiranjem pobud in predlogov, 
ki jih po finančnih zmožnostih in smiselnosti vključuje v participativni del proračuna.

O načrtovanih projektih, novostih in njihovih spremembah je lokalno skupnost obveščala z letaki, dopisi, prek 
spletne strani, občinskega glasila Amfora in drugih medijev, z delavnicami, zbori in posveti. Občani so bili v kar 
največji možni meri vključeni v postopek sprejemanja Občinskega prostorskega načrta (zbori občanov, pripravlje-
ni sta bili dve javni razgrnitvi z javno obravnavo osnutka občinskega prostorskega načrta), oblikovanja simbolov 
Občine Ankaran (občinski grb, občinska zastava), izgradnje pokopališča (anketni vprašalnik, javni posvet, zbori 
občanov), ureditve trgovine z mešanim blagom široke potrošnje (anketni vprašalnik o tem, kaj pričakujejo v novi 
trgovini), v pripravo vseh faz Celostne prometne strategije Občine Ankaran itd.

Na poti do uspešnega sobivanja in lokalne skupnosti po meri vseh njenih družbenih skupin je dialog prava pot, kar 
potrjujejo tudi dobro obiskani zbori občanov, javni posveti in delavnice.
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Ilona Modic je po zaključeni diplomi na Fakulteti za družbene vede, smer mednarodni od-
nosi, začela svojo poslovno pot v podjetju Intereuropa, d. d., kjer je pridobivala znanja s po-
dročja računovodstva, financ in komerciale. 

Kariero je nato nadaljevala v skupini Intesa Sanpaolo, kjer je bila od leta 2008 vodja 
projektov na mednarodnih trgih, od leta 2014 pa vodja projektov in področja v posloval-
nici italijanske multinacionalke, kjer je opravila strokovne izpite s področja projektnega 
vodenja in upravljanja.

Režijski obrat vodi od oktobra 2021.

2.4.9 REŽIJSKI OBRAT  

Ilona Modic, Vodja Režijskega 
obrata, Foto: Občina Ankaran

Režijski obrat deluje kot notranja organizacijska enota občinske uprave, osnovana kot zametek občinskega javnega 
zavoda oziroma podjetja, ki bo vključevalo športne, kulturne, družbene in turistične dejavnosti. Temeljno področje 
dela ROT je izvajanje storitev za potrebe delovanja in obratovanja javnih, športnih in kulturnih objektov, javnih ko-
pališč in javnih prireditev; zagotovitev infrastrukture in gostinske ponudbe na območju Občine Ankaran in izvajanje 
storitev s področja gospodarskih javnih služb, komunalnih dejavnosti, prometa in vzdrževanja ter urejanja skupno-
stnega premoženja. Sočasno skrbi za vzpostavitev, urejanje in vzdrževanje enotne parkovne ureditve ter za območji 
z naravovarstvenim statusom.

Grafični prikaz 11: Pregled porabljenih proračunskih sredstev za Režijski obrat v obdobju 2018-2022.

V obdobju 2018-2022 je bilo za izvedena opravila 
Režijskega obrata porabljenih okoli 3,30 mio EUR 
oz. 7 % proračunskih sredstev. 

PREGLED PORABLJENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE ANKARAN V OBDOBJU 2018–2022

 

Kabinet Proračunska sredstva za obdobje 2018 -2022 Občinska uprava - skupno SM Ostali

Sekretariat Proračunska sredstva za obdobje 2018 -2022

Oddelek za družbene dejavnosti

Proračunska sredstva za obdobje 2018 -2022

Oddelek za gospodarske dejavnosti

Proračunska sredstva za obdobje 2018 -2022

Oddelek za okolje in prostor

Proračunska sredstva za obdobje 2018 -2022

Oddelek za razvoj in investicije

Proračunska sredstva za obdobje 2018 -2022
Oddelek za finance in računovodstvo

Proračunska sredstva za obdobje 2018 -2022

Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo

Proračunska sredstva za obdobje 2018 -2022

Režijski obrat

Proračunska sredstva za obdobje 2018 -2022 v milijonih evrov

2018-2022 

2018-2022 2018-2022 

2018-2022 2018-2022 

2018-2022 2018-2022 

2018-2022 2018-2022 

Odsek za izvajanje storitev s področja vzgoje in izobraževanja ter zdravstvenega in socialnega varstva

Odsek za izvajanje storitev za potrebe delovanja javnih, športnih in kulturnih objektov, javnih kopališč in javnih prireditev

Odsek za izvajanje storitev s področja gospodarskih javnih služb, komunalnih dejavnosti, prometa ter vzdrževanja in urejanja skupnostnega premoženja

Odsek za vzpostavitev, urejanje in vzdrževanje enotne parkovne ureditve ter območji z naravovarstvenim statusom

ROT: REŽIJSKI OBRAT
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47.03

47.04

47.00

0,88 0,64 0,72 1,05 3,30ROT: REŽIJSKI OBRAT

OBČINSKA UPRAVA

47.00
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v mio EUR

3,3 mio EUR; 7 %

42,16 mio EUR; 93 %
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Režijski obrat (ROT) deluje kot notranja organizacijska enota občinske uprave. Zasnovan je kot zametek občin-
skega javnega zavoda oziroma podjetja, ki bo vključevalo javne gospodarske, športne, kulturne, družbene in tu-
ristične dejavnosti. 

Temeljno področje njegovega dela je izvajanje podpornih storitev za potrebe delovanja in obratovanja javnih, 
športnih in kulturnih objektov, javnih kopališč in javnih prireditev (med drugim skrbi za ustrezno zagotovitev in-
frastrukture in gostinske ponudbe na območju Občine Ankaran – gostinski lokali na plažah Valdoltra, Študent, 
kopališče Debeli rtič in Sv. Katarina). Izvaja tudi aktivnosti s področja gospodarskih javnih služb, komunalnih de-
javnosti, prometa in vzdrževanja ter urejanja skupnostnega premoženja. 

Sočasno skrbi za vzpostavitev, urejanje in vzdrževanje enotne parkovne ureditve ter za območji z naravovarstve-
nim statusom, in sicer območja Nature 2000, slanega travnika med Sv. Katarino in Sv. Nikolajem in Krajinskega 
parka Debeli rtič. Izvaja tudi podporo storitvam s področja vzgoje in izobraževanja ter zdravstvenega in socialnega 
varstva z zagotavljanjem infrastrukture počitniškemu varstvu otrok ter z zunanjim izvajalcem, s katerim ima ob-
čina sklenjeno pogodbo o izvajanju storitev, skrbi za varstvo in zdravje kopalcev. 

V sklopu svojih pristojnosti je ROT v obdobju 2018-2022 opravljal naslednje naloge:

• Zagotavljanje gostinskih storitev v občinskih lokalih na območju ŠRP Sv. Katarina, v Valdoltri, na Štu-
dentu in Sv. Jerneju oz. kopališču Debeči rtič, skladiščenje in vzdrževanje gostinske opreme in zalog v 
skladišču na naslovu Lazaret 2 in zagotovitev ustrezne infrastrukture za delovanje in obratovanje špor-
tnih in kulturnih objektov, prireditev ter javnih kopališč. Dobava živil za gostinske lokale se izvaja preko 
javnega naročila, na podlagi katerega je bila sklenjena pogodba z dobavitelji za obdobje štirih let.

• Gostinska dejavnost se izvaja v podporo drugim javnim storitvam izključno po načelu nepridobitne de-
javnosti. Namenjena je zaposlovanju študentov in dijakov, ki v sklopu delovne prakse v izobraževalnem 
procesu pridobivajo (prve) delovne izkušnje. V okviru delovanja lokala Študent se izvaja tudi t. i. pilotni 
projekt za mlade, v katerem ankaranska mladina zagnano in kreativno sooblikuje kulturno umetniški 
program, dejavnosti javnega kopališča ter izgled, ureditev in opremo lokala. 

• S pristopom k projektu za pridobitev certifikata »SUPer Gostinec - Brez plastike za enkratno uporabo«, 
katerega namen je zmanjšanje oz. prenehanje uporabe plastike za enkratno uporabo in zgledno ravnanje 
z okoljem, je organizacijska enota z uspešnim izvajanjem aktivnosti prejela pomemben certifikat in potr-
dilo za okolijsko osveščenost. Kljub ukrepom, povezanih s covidom-19, so lokali ob doslednem upošte-
vanju vladnih priporočil in ukrepov nemoteno obratovali.

• V sklopu urejanja mirujočega prometa poleti in ob prireditvah, reditelji (študentje in dijaki) usmerjajo 
obiskovalce na prosta parkirna mesta, jim posredujejo osnovne informacije o turističnih destinacijah in 
kulturnih dogodkih ter zagotavljajo urejenost parkirišč.

• Izvedba tehnične in logistične podpore javnim prireditvam in zborovanjem občanov, kjer tehnično 
osebje skrbi za postavitev potrebne infrastrukture (šotori, odri, osvetlitev, ozvočenje itd.) in organizacija 
(urejanje prometa, usmerjanje, nudenje informacij) ter nadzor v času rednih in izrednih dogodkov.

• Z rednimi obhodi, pregledi in občasnimi intervencijami se izvaja skrb za črpališče odpadnih voda kopali-
šča Debeli rtič, Svete Katarine, greznice na Študentu in meteornega kanala Debeli rtič. 

• Z rednimi pregledi, preventivnimi ukrepi ter pripravo zahtevane dokumentacije se zagotavlja skrb za 
otroška igrišča v upravljanju občine.

• V okviru razpolaganja z občinskim premoženjem se zagotavljajo sredstva in aktivnosti za upravljanje, 
tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov občine. 

• Izvedba rednega vzdrževanja občinskih objektov in površin, s katerimi se javnim uslužbencem, obča-
nom in obiskovalcem zagotavlja varno bivanje na območju Občine Ankaran. Sanacijska in intervencijska 
dela potekajo po participativnem načelu, ki lokalno skupnost aktivno vključuje v proces odločanja občin-
ske uprave. S stalno prisotnostjo sodelavcev občinske uprave in zunanjih izvajalcev se izvaja nadzor nad 
urejenostjo javnih površin in rednim vzdrževanjem infrastrukture. Sodelavci na terenu prepoznavajo 
potrebe občanov in o njih poročajo pristojnim strokovnim službam občinske uprave, ki z ustreznimi po-
stopki nadaljujejo z izvedbo. 

• Ureditev in priprava infrastrukture za nadaljnje razvojne projekte, vključno z ureditvijo okolice in objektov 
na naslovih Jadranska cesta 17 in Ulica Rudija Mahniča 1: izpraznitev objektov in ureditev okolice, popis 
materiala in opreme ter skladiščenje, čiščenje površin in odvoz odpadnega materiala, popravila. 

• V okviru upravljanja športne infrastrukture se zagotavlja obratovanje in vzdrževanje športnih objek-
tov na območju ŠRP Sv. Katarina (travnatega nogometnega igrišča, pomožnega peščenega igrišča, treh 
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igrišč za odbojko na mivki, fitnesa na prostem in balinarske steze), večnamenskega igrišča v Valdoltri in 
športnih objektov na območju kopališča Debeli rtič. ROT sodeluje z ODD pri upravljanju in načrtovanju 
uporabe površin. Upravljanje in vzdrževanje športnih površin in pripadajoče infrastrukture (sanitarije, 
garderobni prostori) se izvaja s pomočjo zunanjega izvajalca, ki je bil izbran na javnem razpisu in s kate-
rim ima Občina sklenjeno pogodbo. V obdobju 2018-2022 so bile aktivnosti na območju ŠRP Sv. Katari-
na okrnjene zaradi inšpekcijskega odloka, ki je onemogočal uporabo sestava zabojnikov in odbojkarskih 
igrišč ter ukrepov za zajezitev epidemije covida-19. V drugi polovici leta 2022 sta se objekta ponovno 
predala v uporabo.

• Urejanje, čiščenje in vzdrževanje obale, priobalnega pasu in javnih kopališč ter zagotovitev in vzdrže-
vanje pripadajoče infrastrukture.

• Koordinacija izvajalcev gospodarskih javnih služb in intervencijskih služb v primeru nenadnih potreb, 
predvsem naravnih ujm, ter izvajanje ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 in usmeritev Štaba Civil-
ne zaščite.

Sodelavci režijskega obrata so naredili nov podest lokalu v Valdoltri. Foto: Občina Ankaran
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Vodja gostinstva je Ankarančanka Erika Lampe, ki je kot študentka z Občino Ankaran začela 
sodelovati že v letu 2015. Od leta 2017 je na občini redno zaposlena. Svoje znanje je med 
delom nadgradila s podiplomskim študijem na 2. stopnji, smer arhivistika in dokumento-
logija ter v okviru Sekretariata kot poslovna sekretarka opravljala tudi kadrovska opravila. 
Poleg rednih zadolžitev je projektno sodelovala tudi pri organizaciji dela gostinskih lokalov 
ter prireditev.

Je predsednica ankaranskega Društva Na Kereh in ima bogate izkušnje z organizacijo in pro-
mocijo različnih dogodkov, delom v gostinskih lokalih in upravljanjem človeških virov.

Delo vodje gostinstva opravlja od januarja 2021.

2.4.9.1   OBČINSKI GOSTINSKI LOKALI 

Erika Lampe, Vodja gostinstva, 
Foto: Sara Burlin

Z namenom ureditve in vrnitve obale v javno uporabo občanom in s tem tudi zagotavljanja dostopnih cen storitev ter 
za podporo kulturnim in športnim vsebinam so ob obali urejeni štirje gostinski lokali. V letu 2016 so bili vzpostavljeni 
gostinski lokali v Valdoltri, na Študentu in na rtu Sv. Jernej.

Zaradi zaščite območja rta Sv. Jerneja je občina delovanje lokala opustila in leta 2018 vzpostavila lokal na plaži Debeli 
rtič, kjer obratuje še danes. V istem letu je pričel z obratovanjem tudi lokal na Sv. Katarini, ki pa sprva ni bil najbolje 
obiskan. Letos se je po zaslugi ureditve območja športnega parka Sv. Katarina lokal preselil na novo lokacijo, ki se je 
glede na velik obisk izkazala za več kot odlično.

Letos so ankaranski dijaki in študentje v okviru festivalskega dogajanja Poletje v Ankaranu in December v Ankaranu  
(v pripravi) že šesto leto zapored pridobivali dragocene delovne izkušnje v občinskih gostinskih lokalih kot natakarji, 
kuharji, reditelji ali tehnično-logistično osebje.

Poleg možnosti pridobivanja prvih delovnih izkušenj je namen in predvsem želja občine vključevanje mladih v lokalno 
skupnost ter medgeneracijsko povezovanje vseh občanov.

V obdobju 2018-2022 je bilo mladim zagotovljenih skupno več kot 263 delovnih mest oz. okvirno 65 delovnih mest 
letno ter za ta namen porabljenih več kot 697.000 EUR.

V obdobju 2018-2022 so mladi Ankarančani pridobivali delovne izkušnje na več kot 263 delovnih mestih, iz tega 
naslova je bilo za plače porabljenih več kot 697.000 EUR sredstev.

PREGLED PORABLJENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE ANKARAN V OBDOBJU 2018–2022
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2.4.9.2   Doseženi cilji

2.4.9.2.1     Občina Ankaran za svoje lokale prejela znak             
                      SUPer gostinec

Občina je dobila priznanje za pristop k zavezi SUPer 
gostinec, ki ga podeljuje Služba za varstvo okolja na 
Gospodarski zbornici Slovenije, s težnjo, da Slovenija 
zmanjša svoj vpliv na morsko in druga vodna okolja. 
Oznaka SUP pomeni zavezo k zmanjšanju oz. popol-
nem prenehanju uporabe izdelkov iz plastike za enkra-
tno uporabo (S - single, U - use, P - plastic). Priznanja 
je Občina dobila za lokale Valdoltra, Študent in Debeli 
rtič. Enaka praksa je tudi v novem lokalu na območju 
ŠRP Sv. Katarina, zato občina pričakuje certifikat tudi 
za navedeno lokacijo. V primerjavi z lanskim letom je 
delež plastične embalaže veliko manjši, saj se je to za-
menjalo s stekleno embalažo ali pločevinkami, ki imajo 
ob pravilnem odlaganju najmanj vpliva na okolje. Večina 
embalaže za prevzem hrane je iz papirja, pribor pa je 
lesen. Biorazgradljiva plastika iz koruznega škroba se 
v lokalih uporablja le za kozarce in slamice, vendar se 
ta plastika razgradi samo v industrijskih kompostnikih, 
zato je cilj zmanjšati tudi uporabo tovrstne embalaže.

2.4.9.2.2     Podpora pri prireditvah

Tradicionalni festivalski dogajanji Poletje v Ankaranu in December v Ankaranu predstavljata povezovalni element 
lokalne skupnosti in gibalo prihodnjega razvoja na področju kulture. Hkrati sta družbeno in kulturno stičišče vseh 
generacij Ankarančanov.

Občina Ankaran je za svoje gostinske lokale na območju Krajinskega 
parka Debeli rtič prejela znak SUPer gostinec. Na sliki znak za gostin-
ski lokal Valdoltra. Foto: Občina Ankaran

V Valdoltri so si obiskovalci lahko ogledali prireditve s slikovitih tribun. Foto: Janez Volmajer
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Kulturni dogodki so še bolj prišli do izraza na velikem odru v Valdoltri. Foto: Občina Ankaran

Plaži Valdoltra in Študent se poleti spremenita v odra pod zvezdami, ki sta s kuliso morja v ozadju v obdobju 
2018-2022 gostila več kot 110 brezplačnih dogodkov, namenjenih predvsem občanom. V letih 2020 in 2021 je 
bilo število prireditev zaradi ukrepov, povezanih z omejevanjem epidemije covida-19, manjše. Kot vsa leta so na 
festivalu sodelovali lokalni ustvarjalci, društva, ponudniki podpornih storitev (tehnična oprema, logistika) in drugi 
deležniki. Z letom 2022 se je poletni festival vrnil v polnem obsegu in je z več kot 40 dogodki od junija do konca 
avgusta 2022 razveseljeval občane in obiskovalce. Na plaži Valdoltra se je nadgradila infrastruktura s postavitvijo 
novega, večjega odra, ki omogoča kakovostnejšo izvedbo dogodkov in nastop večjih skupin izvajalcev. 

V Valdoltri so vsako leto med poletjem otroške delavnice. Foto: Janez Volmajer
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Decembra se območje ob tržnici v središču kraja spremeni v dnevno sobo Ankarana, kjer je tudi drsališče za an-
karanske otroke in mladino. Silvestrovanje občanov, nastopi društev, vrtca in šole in drugi kulturni ter družabni 
dogodki, kot so delavnice okraskov in peka piškotov, so v zimskih mesecih priložnost za povezovanje in tkanje 
vezi med občani.

V letu 2022 sta bila urejena prizorišče in okolica na lokaciji ŠRP Sv. Katarina za izvedbo občinskega praznika in 
postavljen je bil tudi gostinski objekt v podporo prireditvi ter ostalim dogodkom in aktivnostim v okviru lokacije. 

Kulturni dogodki so namenjeni vsem generacijam Ankarančanov. Foto: Aleš Logar

2.4.9.2.3     Kakovostna športna ponudba

ROT gospodarno in učinkovito vzdržuje športno infrastrukturo ter sodeluje v nadgradnji športnih površin in načr-
tovanju primerne vsebinske zasnove objektov. 

Slika prve tekme na odbojkarskih igriščih. Foto: Občina Ankaran
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Občina Ankaran poleg rednega vzdrževanja nogometnega igrišča financira tudi (led) osvetlitev igri-
šča, s čimer se je podaljšal čas uporabe igrišča. Foto: Občina Ankaran

Na območju ŠRP Sv. Katarina je poleg rednega vzdrževanja za zagotavljanje kakovostnih storitev občina uredila 
in nadgradila objekte na lokaciji: osvetlitev igrišč, ki jo lokalna skupnost tudi sofinancira, infrastrukturo za nove 
športne vsebine (fitnes na prostem, balinišče) in podporno infrastrukturo ob površinah (sedišča, gostinski objekt, 
ureditev poti in plaže). Od julija 2022 naprej se ponovno uporabljajo 3 igrišča za odbojko na mivki, ki jih je uredila 
občina in so bila v obdobju 2020/21 zaradi inšpekcijskega odloka zaprta. Ponovno se uporabljajo tudi zabojniki v 
bližini, ki služijo kot garderobni prostori, sanitarije uporabnikom in pisarne ankaranskim društvom. 

2.4.9.2.4     Ureditev in nadgradnja 
infrastrukture

Občina zagotavlja urejenost par-
kov, vrtov in ostalih občinskih po-
vršin ter redno izvaja nadzorna in 
sanacijska dela, da zagotovi opti-
malne bivalne pogoje prebivalcem 
in zgledno podobo kraja. ROT za-
gotovi pripravo površine (čiščenje, 
sortiranje odpadkov in odvoz) in 
objekta za izvedbo investicijskih 
projektov; v primeru večjih pose-
gov se najame zunanje izvajalce. 
Uredilo in obnovilo se je skladišč-
ne prostore Občine ter zagotovilo 
hrambo orodja in opreme. Na lo-
kaciji gostinskega obrata Študent 
je ROT izvedel obnovo objekta in 
sanitarij ob objektu ter sodeloval 
pri obnovi okolice. Na lokaciji Valdoltra je uredil prostor lokala; ob njem se je zgradilo nov lesen pod; pred lokal, 
neposredno na ploščad na morju, se je namestilo večji oder za izvedbo prireditev. Občina je izvedla investicijski 
nakup urbane opreme, ki jo je ROT umestil na urbane površine na podlagi izdelanega načrta glede na obisk in 
pobude občanov ter jo vzdržuje in v primeru večjih poškodb tudi zamenja.

2.4.9.2.5     Raznolikost in dostopnost gostinske ponudbe

Obratovanje objektov je prilagojeno obisku in navadam obiskovalcev posamezne lokacije, tipologija in obseg po-
nudbe sta prilagojena lokacijam, 
ki so z leti pridobile specifično 
identiteto in zveste ciljne skupi-
ne. Ponudba se letno posodablja 
ob upoštevanju sezonskosti, lo-
kalnosti in cenovne dostopnos-
ti. Zaslužek prodaje se nameni v 
nadgradnjo infrastrukture loka-
lov, podporo ankaranski mladini 
in razširitvi ponudbe občanom. 
Zaradi nadgradnje infrastruktu-
re na območju ŠRP Sv. Katarina 
se je v neposredno bližino špor-
tnih objektov umestilo nov, četrti 
objekt, ki je zaokrožil ponudbo na 
lokaciji. Postavljena sta bila nova 
objekta na lokaciji Debeli rtič, ki 
sta dobro obiskana. Osebje loka-
lov je dobilo tudi svoje garderobne 
prostore. Občinski gostinski lokal v Valdoltri. Foto: Jakob Bužan
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Občinski gostinski lokal na plaži Debeli rtič. Foto: Jakob Bužan

Občinski gostinski lokal Na Štu-
dentu. Foto: Jakob Bužan

Občinski gostinski lokal na 
območju ŠRP Sv. Katarina. 
Foto: Jakob Bužan
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Valdi Pucer ima bogate izkušnje na področju varnosti in zaščite. Po končanem študiju na 
Fakulteti za šport je najprej delal kot učitelj oz. profesor športne vzgoje. 

Od leta 2000 do 2020 je delal v Slovenski vojski. Med leti 2015 in 2019 je kot diplomat 
delal v vojaškem predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski uniji. Ob delu se redno 
izobražuje, pridobljena znanja pa uspešno vključuje v vsakodnevno službeno prakso.

Oddelek za javno varnost in zaščito vodi od leta 2020.

2.4.10   ODDELEK ZA JAVNO VARNOST IN ZAŠČITO 

Valdi Pucer, Vodja Oddelka 
za javno varnost in zaščito,        
Foto: Sara Burlin

Oddelek za javno varnost in zaščito zagotavlja strokovno in administrativno podporo, oblikuje predloge rešitev in dru-
gih aktov ter usklajuje delo med občinskimi organi, organi skupnih občinskih uprav, posvetovalnimi telesi, projektnimi 
skupinami in drugimi subjekti občine na področjih iz naslednjih vsebinskih sklopov:

• varnosti, reda in miru, ki zajema zlasti naloge s področja spremljanja stanja v občini na področju varnosti; 
• varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, reševanja in zaščite, ki zajema zlasti zagotavljanje administra-

tivne, strokovne in druge podpore organizaciji civilne zaščite v občini; 
• občinskega redarstva, ki zajema zlasti naloge spremljanja in analiziranja stanja izvajanja redarske službe; 
• občinske inšpekcije, ki zajema zlasti naloge spremljanja in analiziranja stanja izvajanja medobčinske inšpek-

cijske službe.

Grafični prikaz 12: Pregled porabljenih proračunskih sredstev za Oddelek za javno varnost in zaščito v obdobju 2018-2022.

V obdobju 2018-2022 je bilo za izvedena opravi-
la Oddelka za javno varnost in zaščito porabljenih 
okoli 1,61 mio EUR oz. 4 % proračunskih sredstev. 
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Oddelek za javno varnost in zaščito nudi strokovno in administrativno podporo občinski upravi, oblikuje predloge 
rešitev in drugih aktov ter usklajuje delo med občinskimi organi, organi skupnih občinskih uprav, posvetovalnimi 
telesi, projektnimi skupinami in drugimi subjekti občine na področjih iz naslednjih vsebinskih sklopov: varnosti, 
reda in miru, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, reševanja in zaščite, občinskega redarstva in občinske 
inšpekcije.

Področje varnosti, reda in miru zajema zlasti naloge s področja spremljanja stanja v občini na področju varnosti; 
oblikovanje predlogov sistemskih rešitev za zagotavljanje varnosti ter javnega reda in miru; nudenje administra-
tivne podpore in skrb za delovanje varnostnega sosveta ter drugih posvetovalnih organov s področja varnosti; 
pripravo predlogov strateških in drugih dokumentov s področja varnosti, javnega reda in miru v občini.

V letu 2021 se je okrepilo sodelovanje s policijo, predvsem v smislu izmenjave varnostno pomembnih zanimivih 
podatkov, vezanih na javni red in mir. Redarji so z večjo prisotnostjo na najbolj izpostavljenih krajih skrbeli za 
vzdrževanje javnega reda in miru tudi v povezavi z napetostmi, ki so se pojavljale ob sprejetju državnih ukrepov za 
zajezitev epidemije covida-19. V poletnih mesecih so k skrbi za javni red in mir pripomogli tudi varnostna služba in 
reditelji. 1. septembra 2021 je zaživela Medobčinska uprava Istra, ki je prispevala k višjemu nivoju varnosti v obči-
ni, učinkovitejši izrabi resursov, boljši izmenjavi informacij in medsebojni podpori med istrskimi občinami. Do tega 
datuma je bilo občinsko redarstvo organizirano v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, ki je bil medobčinski 
organ občinske uprave Občine Ankaran in Občine Piran. V letu 2022 je lokalna skupnost v sodelovanju s policijsko 
upravo z namenom zagotovitve večje varnosti v Ankaranu vzpostavila policijsko pisarno.

Ob izbruhu vojne v Ukrajini je oddelek aktivno sodeloval pri vseh aktivnostih, vezanih na ukrajinsko krizo. Z ostali-
mi oddelki občinske uprave se je zbirala pomoč za Ukrajino in vojne pribežnike v Občini Ankaran. Koordinirale so se 
aktivnosti v zvezi z nastanitvijo in integracijo vojnih beguncev/pribežnikov na Debelem rtiču. Nudilo se je podporo 
pristojnim inštitucijam, občanom in beguncem in se pomagalo tudi pri iskanju prevajalcev.

Področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, reševanja in zaščite zajema zlasti zagotavljanje admi-
nistrativne, strokovne in druge podpore organizaciji civilne zaščite v občini; spremljanje in pripravljanje analiz ter 
strateških in drugih predlogov dokumentov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poleg Civilne 
zaščite Občine Ankaran in gasilcev zagotavljajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, reševanje in zaščito 
v Občini Ankaran zunanji izvajalci v sodelovanju z Občino.

Avgusta 2019 so pristojne službe na Oljčni poti sanirale onesnaženje vodnjaka s kurilnim oljem.

Župan Občine Ankaran je v letu 2019 imenoval Štab civilne zaščite Občine Ankaran, ki se je v letu 2020 še dodatno 
okrepil. Od leta 2020 se pripadniki ankaranske civilne zaščite usposabljajo v izobraževalnem centru URSZR na Igu 
po predpisanih programih usposabljanja. Nabavlja se oprema za civilno zaščito skladno z normativi in predvsem 
s potrebami lokalne skupnosti. Od marca 2020 je Štab civilne zaščite Občine Ankaran v sodelovanju z občinsko 
upravo in Kriznim štabom Občine Ankaran izvajal vse aktivnosti, povezane s preprečevanjem širjenja epidemije 
covida-19; poleg rednega testiranja je bilo uvedeno tudi tedensko cepljenje prebivalstva proti covidu-19 in se-
zonski gripi, oboje tudi kot storitev na domu za tiste skupine, ki se cepljenja/testiranja niso mogle udeležiti na 
cepilnem mestu. 

V avgustu in decembru 2020 so člani Štaba civilne zaščite Občine Ankaran v sodelovanju s PGD Hrvatini in osta-
limi pristojnimi službami sodelovali pri omejevanju škode in odpravi posledic neurja in obilnega deževja. Poveljnik 
Štaba in vodja Oddelka za javno varnost in zaščito se udeležujeta rednih sestankov Izpostave Uprave RS za zaš-
čito in reševanje Koper. Pripravljajo se normativni akti s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
reševanja in zaščite. Med drugimi tudi operativni gasilski načrt Občine Ankaran. Sistemsko se je uredilo financi-
ranje javne gasilske službe v Občini Ankaran. V sodelovanju s PGD Hrvatini in OŠV Ankaran je bilo organizirano 
usposabljanje iz prve pomoči, uporabe defibrilatorja in postopkov oživljanja. 

Z vzpostavitvijo Medobčinske službe za zaščito, reševanje in varstvo okolja v okviru MUI se je okrepilo sodelova-
nje z ostalimi istrskimi občinami ter pričelo z izdelavo skupnih dokumentov, kjer je bilo smiselno. V letu 2022 je 
bilo opravljeno redno servisiranje zaklonišča na Kocjančičevi ulici ter izvedeni postopki za prenos lastništva zaklo-
nišč v Hrvatinovi in Cahovi ulici na Občino Ankaran. Oddelek je ob suši v poletnih mesecih 2022 koordiniral aktiv-
nosti v Ankaranu, povezane s prepovedjo nenujne rabe vode in pripravo načrtov distribucije pitne vode občanom. 
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Področje občinskega redarstva zajema zlasti naloge spremljanja in analiziranja stanja izvajanja redarske službe; 
zagotavljanja administrativne in druge strokovne podpore Medobčinskemu redarstvu in izpostavi redarjev An-
karan; pripravljanja predlogov strateških in drugih dokumentov za potrebe in s področja občinskega redarstva.

Zaradi racionalizacije poslovanja in dodatnih finančnih spodbud države je Občina Ankaran skupaj z ostalimi 
istrskimi občinami ustanovila Medobčinsko upravo Istre, v okviru katere delujeta tudi medobčinsko redarstvo in 
inšpektorat. Naloge izpostave redarstva Ankaran so predvsem:

• nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
• varovati ceste in okolje v naseljih in občinske ceste zunaj naselij,
• skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
• varovati javno premoženje,
• varovati naravno in kulturno dediščino,
• in vzdrževati javni red in mir.

Na podlagi Zakona o varstvu javnega reda in miru se največ nadzora opravlja nad nedovoljenim kampiranjem na 
mestih, ki niso za to namenjena, zlasti poleti, ter preprečevanjem tatvin in vandalizma.

Med šolskim letom so redarji vsa leta sodelovali pri zagotavljanju varne poti v šolo in preventivno delovali v okolici 
šole. Precej svojega nadzora so namenili predvsem zaščiti najranljivejših udeležencev v cestnem prometu, med 
katere zagotovo sodijo otroci, pešci in invalidne osebe.

Ob izbruhu epidemije covida-19 je redarstvo sodelovalo pri izvedbi javnih prireditev, kjer je zagotavljalo varnost 
udeležencev v cestnem prometu, predvsem glede preventive in usmerjanja voznikov k pravilnemu parkiranju in 
vključevanju v promet. V času epidemije je redarstvo izvajalo tudi vse aktivnosti, povezane s sprejetimi vladnimi 
in občinskimi ukrepi, predvsem v smislu nadzora nad spoštovanjem ukrepov.

Redarstvo je v letu 2020 uspešno sodelovalo pri omejevanju škode po ujmi, ki je občino zajela v avgustu.

Področje občinske inšpekcije zajema zlasti naloge spremljanja in analiziranja stanja izvajanja občinske inšpekcijske 
službe; zagotavljanje administrativne in druge strokovne podpore inšpekcijski službi; pripravljanje predlogov strate-
ških in drugih dokumentov za potrebe in s področja občinske inšpekcije ter podajanje pobud za izvajanje nadzorov.

Tudi zagotavljanje varne poti v šolo je ena izmed nalog Oddelka za javno varnost in zaščito. Foto: Občina Ankaran
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2.4.10.1   Doseženi cilji

2.4.10.1.1     Odprtje Policijske pisarne Ankaran za večjo varnost občanov

Z željo po zagotavljanju večje varnosti občanov in obiskovalcev Ankarana vse leto je Občina Ankaran v sodelo-
vanju s Policijsko upravo Koper kar nekaj časa aktivno iskala primerno rešitev. Razumevanje vodstva PU Koper 
in dobro sodelovanje slednjega z lokalno skupnostjo Ankarana je tako botrovalo odločitvi, da se s 4. julijem 
2022 v Ankaranu odpre policijska pisarna.

»Policijska pisarna je bila ustanovljena z namenom dodatnega izboljšanja varnosti občanov na tem območju in tudi iz-
boljšanja sodelovanja z lokalno skupnostjo. Policisti v pisarni svetujejo občanom, opravljajo razgovore ter komunicirajo 
z njimi o varnostnih pojavih in njihovih rešitvah. Predvsem vidim tu nadgradnjo našega dela v času turistične sezone, 
ko se tudi v Ankaranu zelo poveča število ljudi in s tem tudi število različnih varnostnih pojavov. Naloga policistov je, da 
ugotavljamo varnostno problematiko in se nanjo ustrezno odzivamo. Izkušnje, čeprav do sedaj le v kratkem obdobju, 
so zelo pozitivne. V policijsko pisarno prihajajo ljudje, ki iščejo rešitve za različne situacije, s katerimi se soočajo. Primeri 
so zelo različni. Od sosedskih sporov, problematike parkiranja in hrupa do prijave različnih kaznivih dejanj. V skladu s 
svojimi pristojnostni lahko policisti na mestu tudi ukrepajo in osveščajo prebivalce o samozaščitnem ravnanju. Pred-
vsem se mi zdi pomembna naša prisotnost v Ankaranu za ranljive skupine, kot so starostniki, ki jim je otežen prevoz 
do Kopra. Po mesecu dni od odprtja pisarne lahko ocenimo, da je dosedanje delo uspešno. Pisarno so lokalni prebivalci 
zelo dobro sprejeli.«

ENSAD NADAREVIĆ, načelnik Policijske postaje Koper

Z julijem je v Ankaranu zaživela Policijska pisarna. Foto: Jakob Bužan
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2.4.10.1.2     Vzpostavitev izpostave redarjev Ankaran

Že v letu 2021, s katerim se je v okviru MUI vzpostavila izpostava redarjev Ankaran, so bili vidni pozitivni učinki 
nove organizacijske strukture. Oblikovala se je namreč homogena skupina redarjev, ki dobro sodeluje s prebivalci, 
policijo in lokalno skupnostjo. S tovrstno organizacijsko strukturo so redarji v Ankaranu prisotni vse dni v letu, 
obenem pa imajo boljše delovne pogoje. Okrepili so se tudi varnostni obhodi naselja, igrišč in rekreacijskih površin 
z namenom varovanja javne infrastrukture in vzdrževanja javnega reda in miru.

2.4.10.1.3     Vzpostavitev Štaba civilne zaščite Občine  
         Ankaran in uspešno omejevanje epidemije  
         covida-19

V letu 2019 je bil imenovan Štab civilne zaščite Obči-
ne Ankaran, ki je od marca 2020 dalje v sodelovanju 
s Kriznim štabom covid-19 Občine Ankaran in občin-
sko upravo uspešno koordiniral aktivnosti v povezavi z 
omejevanjem epidemije covida-19. V okviru zaščite in 
reševanja je bilo pripravljenih nekaj normativnih doku-
mentov, ki urejajo to področje.

Poleg rednega testiranja na covid-19 je bilo uvedeno 
tudi tedensko cepljenje prebivalstva proti covidu-19 in 
sezonski gripi, oboje tudi kot storitev na domu za tiste 
skupine, ki se cepljenja niso mogle udeležiti na cepil-
nem mestu.

Občina Ankaran je z Medobčinsko upravo Istra pridobila stalno sestavo izpostave redarjev Ankaran. Foto: Občina Ankaran

Občina Ankaran je tistim, ki sami niso mogli do cepilnega mesta, omo-
gočila cepljenje na domu. Foto: Občina Ankaran
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2.4.11    OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Občinska volilna komisija v letu 2022 skrbi za izvedbo lokalnih volitev 2022, ki bodo 20. novembra 2022. Na teh 
volitvah bodo občani Ankarana izbirali med kandidati za župana in člane občinskega sveta. Občinska volilna Ko-
misija skrbi za nabavo glasovnic in ostalih volilnih pripomočkov za ustrezno ureditev volišč, imenovanje članov 
volilnih odborov (zbira predloge za popolnitev volilnih odborov), naročanje pošiljanja obvestil volivcem in ustre-
zno poročanje pristojnim ministrstvom. Osrednja naloga komisije je potrjevanje kandidatur in ugotovitev izida 
volitev. Posebna občinska volilna komisija po zakonu skrbi za procedure, vezane na izvolitev člana občinskega 
sveta - pripadnika italijanske narodne skupnosti. Obenem skrbi tudi za izvedbo volitev članov Sveta samouprav-
ne skupnosti italijanske narodnosti. 13. junija 2022 je občinski svet sprejel sklepa o imenovanju občinske volilne 
komisije in posebne občinske volilne komisije. Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije, mag. Urška 
Klakočar Zupančič, je nato 20. julija 2022 razpisala redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. Volilna 
opravila so pričela teči s 5. septembrom 2022. 

Občinska volilna komisija in posebna občinska volilna komisija sta 5. septembra 2022 objavili obvestilo o pot-
rebnem številu glasov podpor za vlaganje kandidatur na lokalnih volitvah 2022. Istega dne sta bila na prvi seji 
občinske volilne komisije imenovana tajnik in njegova namestnica, sprejet je bil sklep o določitvi volišč in njihovih 
sedežev. Občinska volilna komisija je do 20. 10. 2022 sprejemala kandidature za volitve župana in članov občin-
skega sveta, posebna občinska volilna komisija pa kandidature za volitve člana občinskega sveta - predstavnika 
italijanske narodnosti ter za volitve članov Sveta samoupravne skupnosti italijanske narodnosti.

V obdobju 2018-2022 so bile izvedene naslednje aktivnosti:

• V letu 2020 je potekal postopek zamenjave člana občinskega sveta: Zoranu Paviću je prenehal mandat 
občinskega svetnika, saj v juniju 2020 ni več izpolnjeval pogojev za nadaljevanje mandata člana občinske-
ga sveta (selitev in stalno bivanje izven Občine Ankaran). Preostanek mandata  člana občinskega sveta je 
tako po ugotovitvah komisije prešel na Francija Matoza, ki je funkcijo občinskega svetnika sprejel.

• V letu 2021 je bil ponovno izveden postopek zamenjave člana občinskega sveta, saj je občinski svetnik 
Franci Matoz v oktobru 2021 podal odstopno izjavo (prevzem funkcij in dolžnosti v organih gospodarskih 
družb v lasti ali delni lasti RS). Preostanek mandata člana občinskega sveta je prešel na Vesno Mavrič, ki 
je funkcijo občinske svetnice sprejela in opravljala do polnega izteka mandata.

V obdobju 2018-2022 je bilo za delo Občinske vo-
lilne komisije porabljenih okvirno 0,02 milijona EUR 
oz. 0,02 % proračunskih sredstev.

Grafični prikaz 13: Pregled porabljenih proračunskih sredstev za OVK v obdobju 2018-2022

PREGLED PORABLJENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE ANKARAN V OBDOBJU 2018–2022
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V obdobju 2018-2022 je bilo za delo SSIN Ankaran 
porabljenih okvirno 0,29 milijona EUR oz. 1 % pro-
računskih sredstev.

2.4.12    SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN

Avtohtona italijanska narodna skupnost, ki živi v Ankaranu, ima po Ustavi RS in veljavnih mednarodnih pogodbah 
zagotovljene pravice, kot so izražanje narodne pripadnosti, uporaba svojega jezika in pisave, uporaba svojih naro-
dnih simbolov, ohranjanje svoje narodne identitete in za ta namen ustanavljanje organizacij, razvijanje gospodar-
skih, kulturnih, znanstvenoraziskovalnih dejavnosti in dejavnosti na področju javnega obveščanja in založništva, 
ohranjanje odnosov s svojim matičnim narodom in državo, vzgoja in izobraževanje v svojem jeziku in do oblikova-
nja ter razvijanja vzgoje in izobraževanja itd.

Občina mora zagotavljati pogoje za delovanje organov narodne skupnosti, dvojezičnost poslovanja organov obči-
ne in uresničevanje pravic avtohtone italijanske narodne skupnosti.

Občina Ankaran je zato v obdobju 2018-2022 izvedla naslednje aktivnosti:

• poslovanje v obeh uradnih jezikih - slovenskem in italijanskem; v celoti dvojezično je bilo tudi v tem ob-
dobju občinsko glasilo Amfora, ki za zdaj predstavlja edini dvojezični časopis v slovenski Istri,

• zagotavljanje prostorov za pisarno SSIN Ankaran v Domu družbenih dejavnosti;
• sofinanciranje delovanja SSIN Ankaran, ki ji je občina v obdobju 2018-2022 za delovanje namenila okvir-

no 290.000 EUR, namenska sredstva za sofinanciranje delovanja SSIN je občina deloma prejela s strani 
Urada za narodnosti na podlagi Odločbe o sofinanciranju dvojezičnosti ter uresničevanja ustavnih pravic 
avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti in tako podprla izvajanje bogatega kulturnega 
programa in drugih družbenih dejavnosti, namenjenih ohranjanju kulture in jezika avtohtone italijanske 
narodne skupnosti, srečevanju in povezovanju pripadnikov skupnosti in ohranjanju odnosov s svojim ma-
tičnim narodom in državo itd.;

• vključevanje avtohtone italijanske narodne skupnosti pri pripravi dogodkov v lokalni skupnosti (Poletje v 
Ankaranu, December v Ankaranu, obeležba občinskega praznika itd.);

• zagotavljanje prostorov in financiranje delovanja enote italijanskega vrtca v Ankaranu ter njenega nad-
standardnega programa (obogatitvene dejavnosti, stroški plač delavcev, povezani z zagotavljanjem višjih 
standardov in normativov od obveznih), obnova in investiranje v vrtčevsko infrastrukturo ter ureditev 
igrišča na Bevkovi, ki ga vrtec uporablja v poslovnem času;

• zagotavljanje financiranja nadstandardnega programa za otroke, občane Občine Ankaran, v osnovni šoli 
z italijanskim učnim jezikom Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio Capodistria in delovanje 
osnovne šole z italijanskim učnim jezikom.

Grafični prikaz 14: Pregled porabljenih proračunskih sredstev za SSIN Ankaran v obdobju 2018-2022
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3 ZAHVALA ŽUPANA 

Spoštovane občanke in občani,

izteka se drugi mandat. Ponovno smo pripravili samoevalvacijo opravljenega dela Občine Ankaran, najmlajše slo-
venske lokalne skupnosti – istrske občine, ki postaja četrto obmorsko središče Slovenije. Čeprav formalno drugi, je 
bil to v bistvu prvi štiriletni mandat, ko je Občina Ankaran lahko začela delati samostojno ob uresničevanju lastnega 
proračuna, pri čemer so drugi mandat kar za dve leti zaznamovali ukrepi za omejevanje epidemije covida-19, ki so 
preplavili vse sfere družbenega življenja in močno ovirali in zavirali načrtovano delo. Kljub temu ocenjujem, da nam 
je tudi v drugem mandatu uspelo upravičiti zaupanje prebivalcev, ki ste v roke konstruktivnih občinskih svetnikov in 
v moje roke položili škarje in platno in ne nazadnje prihodnost razvoja Občine Ankaran, prihodnost Ankarančank in 
Ankarančanov.

V minulem obdobju smo dosledno sledili enakim ciljem, postavljenim pred desetletjem, ki smo jih v sodelovanju z 
občani oblikovali skupaj na začetku poti ustanavljanja lastne občine – varovanje interesov občank in občanov, dvig 
kakovosti bivanja v Ankaranu, nadaljevanje izvedbe delitvene bilance z MOK, nadaljevanje postopkov za spremembo 
Državnega prostorskega načrta pristanišča za mednarodni promet, sprejetje temeljnega prostorskega akta Občine 
Ankaran – Občinskega prostorskega načrta in začetek priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, krepitev 
medgeneracijske povezanosti in začetek izgradnje prepotrebne družbene in druge infrastrukture po Ankaranu. Vzpo-
redno z načrtovanjem in izgradnjo infrastrukture je bil poudarek na zaščiti narave in okolja ter na ključnih gradnikih 
lokalne skupnosti – na ljudeh. Za vse družbene skupine so bile pripravljene in nadgrajene vsebine, ki jih ne bi bilo 
mogoče uresničiti brez tvornega sodelovanja občank in občanov.

Zato hvala za sodelovanje v občinskih projektih, programih in razvoju strategij. Skupaj smo pripravili pomembne akte, 
ki dvigujejo kakovost bivanja v občini in na katere smo upravičeno ponosni. Kot prvi izmed štirih istrskih občin smo 
sprejeli sodoben občinski prostorski načrt, ki je bil zaradi svoje trajnostne usmerjenosti nagrajen. Kot prvi v Sloveniji 
smo sprejeli štipendijski odlok, s katerim občina dodeljuje štipendijo vsem dijakom in študentom iz Ankarana in jim 
obenem omogoča, da jo s svojimi dosežki dvigujejo. Sprejet je tudi Odlok o Krajinskem parku Debeli rtič, ki je bil v letu 
2022 dopolnjen tako, da razširja območja varovane narave v Ankaranu. Občina ima nov odlok o dodeljevanju social-
nih pomoči, ki šibkejšim omogoča več pomoči, kot je bilo to urejeno predhodno. Nadgradili smo skrb za starejše ter 
primarno zanje kupili in uredili objekt za potrebe Centra dnevnih aktivnosti za starejše in Medgeneracijskega središča. 
Ob tem so bili pripravljeni tudi program za mlade, turistična strategija, Celostna prometna strategija itd. Hvala vsem 
tudi za: konstruktivnost v različnih postopkih prostorskega načrtovanja in infrastrukturnega urejanja; več kot 952 
pobud, s katerimi je bil na podlagi participativnega proračuna sooblikovan občinski načrt dela; številen obisk delavnic, 
javnih obravnav in zborov občanov; prenos znanja, izkušenj, modrosti in zdravega načina življenja na mlajše genera-
cije ter aktivno sodelovanje v programih vrtcev in šole; za prostovoljno, društveno in drugo družbeno koristno delo v 
kraju, s katerim oplemenjujemo naš vsakdan; glasbeno, plesno, dramsko in drugo kulturno ustvarjanje in sodelovanje 
na dogodkih; številen obisk kulturnih, športnih in drugih dogodkov po Ankaranu; osebne in ekipne športne, kulturne 
in druge uspehe, s katerimi predstavljate naš kraj v državi in svetu.

Na tem mestu se želim posebej zahvaliti vsem članicam in članom občinskega sveta, ki so s konstruktivno držo
podprli razvojne načrte, nadzornemu odboru, sodelavkam in sodelavcem občinske uprave, zunanjim izvajalcem
in strokovnjakom različnih področij za prizadevno delo in vsem, ki so s svojimi pobudami, predlogi in dobro voljo ka-
korkoli pripomogli k udejanjanju vseh projektov, tekočih aktivnosti in načrtovanj za v prihodnje.

Občina Ankaran je vključujoča lokalna skupnost – želimo, da taka ostane tudi v prihodnje.

Še vedno je zahtevno in intenzivno, a je vredno. Tudi v prihodnje – vedno.

Vaš župan, Gregor Strmčnik
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