OBČINA ANKARAN
COMUNE DI ANCARANO
Jadranska cesta 66, p. p. 24
Strada dell'Adriatico 66, c. p. 24
6280 ANKARAN – ANCARANO

OBČINSKA UPRAVA
PROJEKT VZPOSTAVITVE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PROGETTO DI ATTUAZIONE

Tel.: +386 (0)5 66 53 000

MEDIJEM – ZA TAKOJŠNJO OBJAVO
23. november 2016

SPOROČILO ZA JAVNOST št. 15
Ankarančani prvič doslej soustvarjajo prostorski razvoj svojega kraja
Ankaran, 23. november – V torek, 22. novembra, je v prostorih Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS Debeli
rtič potekal prvi javni posvet o prostorskem razvojnem scenariju Občine Ankaran. Posveta se je udeležilo več
kot 200 občank in občanov Ankarana.
Po delavnici s ključnimi gospodarskimi in javnimi deležniki, 7. novembra, je včeraj na isto temo sledil še javni
posvet, namenjen občankam in občanom Ankarana. Vabljeni so bili tudi mediji in ostala zainteresirana javnost.
Velikemu številu zbranih udeležencev, ki imajo zdaj prvič možnost soustvarjanja prostorskega razvoja, je župan
Občine Ankaran Gregor Strmčnik najprej pojasnil okoliščine prostorskega načrtovanja v občini. Ob tem je župan
dejal, da »je dolgoročno razvojno načrtovanje, kamor spada tudi prostorski razvoj, eden izmed temeljev vsake
lokalne samoupravne skupnosti in da bo zato v demokratičnem procesu sprejemanja Občinskega prostorskega
načrta treba zagotoviti sobivanje in sožitje vseh različnih deležnikov na območju Občine Ankaran. Današnji posvet
dokazuje, da se lahko v Ankaranu odkrito in strpno pogovorimo o vseh pomembnih vprašanjih.«
V nadaljevanju je v. d. direktorja občinske uprave in vodja projekta priprave Občinskega prostorskega načrta (OPN)
Občine Ankaran Iztok Mermolja predstavil postopek in časovni okvir priprave OPN. »Le z vašimi predlogi bomo
lahko ustvarili dober OPN, ki bo vplival na kakovost nadaljnjega razvoja Občine Ankaran. Zato vas vabim, da se s
podajanjem pobud v čim večji meri vključite v sam proces priprave OPN,« je pozval Mermolja.
Izr. prof. mag. Tadej Glažar s Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani je zbranim predstavil štiri potencialne
koncepte razvoja Ankarana, ki so jih pripravili v sodelovanju z Züriško visoko šolo za aplikativne znanosti – ZHAW,
s katero Občina Ankaran sodeluje že štiri leta. Največji poudarek je bil na predstavitvi osnutka prostorskega
razvojnega scenarija Občine Ankaran, ki predstavlja peto različico – sintezo konceptualnih predlogov
strokovnjakov in pričakovanj lokalnih deležnikov.
Občanke in občani, ki so bili med razpravo povabljeni k podajanju svojih mnenj o predstavljenem osnutku
prostorskega razvojnega scenarija, so podali številne koristne in konstruktivne predloge. Skupno stičišče vseh
predlogov je bila želja po kakovostnejšem življenju v občini. Tako so med drugim izpostavili, naj se v postopku
sprejemanja OPN nameni posebna skrb prebivalcem, ki živijo na stiku s pristaniščem, in naj se jim tako zagotovi
boljša kvaliteta življenja. Izpostavili so potrebo po sonaravnem kmetovanju in čim manjši uporabi okolju škodljivih
sredstev za zaščito rastlin ter o večji zaščiti Debelega rtiča in priobalnega pasu. Prav tako je bil na posvetu podan
predlog o ovrednotenju bogate kulturne dediščine Ankarana in umestitvi benediktinskega samostana v Adrii kot
zgodovinskega središča kraja. Občani so pozdravili zamisli o ureditvi kolesarskih poti, ki imajo lahko dolgoročen
potencial za turistični razvoj občine. Poudarili so potrebo po ureditvi mirujočega prometa in zagotavljanju varnosti
pešcev, posebej pa varnih poti otrok do šole. Med drugim so občani izrazili tudi željo po večji skrbi za starejše, saj
se prebivalstvo v Ankaranu stara.

V nadaljevanju posveta je predstavnica podjetja LOCUS d.o.o. predstavila postopek priprave OPN in načina zbiranja
pobud. Občani bodo imeli možnost podajanja pobud med 1. in 31. decembrom 2016, obrazci za podajanje pobud
ter ostala pojasnila pa bodo na voljo na spletni strani Občine Ankaran, http://obcina-ankaran.si/, in v prostorih
občinske uprave (Regentova 2).
V procesu priprave OPN bo aprila 2017 še en javni posvet, namenjen predstavitvi osnutka strateškega dela
občinskega prostorskega načrta in pridobivanju mnenj javnosti o morebitnih problemskih točkah ter predlogov za
dopolnitev osnutka. Po načrtih bo Občina Ankaran lasten OPN sprejela konec leta 2018.
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