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Občina Ankaran bo z menjavo zemljišč omogočila širitev pristanišča
in pridobila tudi zemljišče za pokopališče
Ankaran, 4. december 2017 – Ankaranski občinski svet je na 20. redni seji 1. decembra 2017 županu podal
soglasje za sklenitev menjalne pogodbe za sedem strateških nepremičnin z družbo Grafist, d. o. o. Ta bo ob
tem sporazumno, predčasno in brez nadomestila razvezala pogodbo za stavbno pravico, pridobljeno do leta
2051, na parceli št. 847/4 k. o. Ankaran v izmeri 86.116 m2 (t.i. kaseta 6A), ki jo bo Občina Ankaran do 1.
marca 2018 ponudila v odkup Republiki Sloveniji za potrebe dejavnosti koprskega tovornega pristanišča.
Ob dogovoru o razbremenitvi kasete 6A bo Grafist z zamenjavo sedmih nepremičnin z Občino Ankaran postal
lastnik dela sosednje kasete (t.i. 5A), ki jo bo uredil in prav tako ponudil v uporabo za opravljanje pristaniške
dejavnosti v koprskem tovornem pristanišču. Zamenjava zemljišč je tudi za Občino Ankaran posebnega pomena,
saj bo občanom lahko v prihodnje zagotovila nujno potrebne javne programe, kot so pokopališče, stanovanjska
gradnja, športni park na Sv. Katarini ter mladinsko središče. Občina bo namreč postala lastnica nepremičnin (1)
»pokopališča nad cerkvijo«, (2) »gradbenih parcel pod cerkvijo«, (3) »parkirišča in objekta nad Jadransko cesto
nasproti Ortopedske bolnišnice Valdoltre«, (4) »parcele ob Adrii Ankaran«, (5) »parcele nad sredozemskim
slanim travnikom pri Sv. Nikolaju« ter (6) »parcele in objektov ob vhodu v Športno-rekreacijski park Sv.
Katarina«.
Vrednost industrijskih parcel kasete 5A v skupni izmeri 45.314 m2, ki prehajajo v last družbe Grafist, znaša skupaj
2.561.129,00 EUR. Pretežno stavbna zemljišča v izmeri 29.459 m2, ki prehajajo v last Občine Ankaran, pa so
vredna skupaj 3.145.486,00,00 EUR. Razliko v višini 584.357,00 EUR bo Občina Ankaran plačala družbi Grafist po
prejemu zemljiškoknjižnega dovolila.
»Sklenjeni dogovor o zamenjavi zemljišč je koristen za več strani. Najprej bo omogočil hitrejšo in cenejšo pot do
potrebne širitve pristanišča na območju državnega prostorskega načrta, kjer bi sicer stavbna pravica zasebnika
veljala še 34 let. Občini Ankaran pa vrača strateška zemljišča, ki jih potrebujemo za uresničitev občinskega
prostorskega načrta,« je dejal župan Gregor Strmčnik. Kot je pojasnil, Občina Ankaran postopoma pridobiva
nazaj nepremičnine, ki jih je Mestna občina Koper v preteklosti zakonito, a proti volji Ankarančanov, prodala
različnim zasebnim investitorjem. »Za Ankarančane je to svojevrsten praznik, saj bomo na podlagi te zamenjave
lahko znova vzpostavili mladinske dejavnosti v Valdoltri, omogočili stanovanjsko gradnjo za nove družine,
primerno umestili institucionalno varstvo starejših, zaokrožili nastanitvene zmogljivosti za udeležence športnih
kampov na Sv. Katarini in po dolgih letih prizadevanj ob župnijski cerkvi končno zgradili pokopališče«.

Zahteven postopek menjave zemljišč je potekal od leta 2014, ko je Občina Ankaran začela s sprejemanjem
občinskega prostorskega načrta. Intenzivna pogajanja so stekla januarja 2016, ko je družba Grafist podala Občini
Ankaran uradno vlogo za uveljavljanje predkupne pravice za gradbene parcele »pod cerkvijo«.
Odbori za gospodarske dejavnosti, razvoj in investicije ter finance in računovodstvo občinskega sveta Občine
Ankaran so k menjalni pogodbi podali pozitivno mnenje, občinski svetniki pa so sklep o menjavi nepremičnin
sprejeli soglasno. Podrobnosti zamenjave nepremičnin bo vodstvo občine prebivalcem predstavilo na zboru
občanov, ki bo danes ob 18. uri na prizorišču sklopa prireditev »December v Ankaranu« (v šotoru).
Občinski svet je na petkovi seji sprejel še drugi rebalans proračuna za leto 2017, podelil soglasje za uporabo
imena Ankaran nastajajoči zvezi športnih društev, obravnaval zasnovo participativnega proračunskega
načrtovanja za leto 2018 in potrdil občinski razvojni program »Skrb za starejše«. V decembru bo sicer še ena seja
občinskega sveta, predvidoma namenjena sprejemu proračuna Občine Ankaran za leto 2018.
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