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SPOROČILO ZA JAVNOST št.: 8

OBČINA ANKARAN IN MESTNA OBČINA KOPER S SPORAZUMOM UREDILI
LASTNIŠTVO NEPREMIČNIN V KATASTRSKIH OBČINAH
OLTRA, JERNEJ, HRIBI IN ANKARAN

Torek, 31. 5. 2016 – Občinski svet Občine Ankaran je na 12. redni seji potrdil Sporazum o delni delitvi
skupnega nepremičnega premoženja Mestne občine Koper in Občine Ankaran, ki sta ga dan prej sklenila
župana obeh občin. S sporazumom bodo nepremičnine v katastrskih občinah Oltra, Jernej, Hribi in Ankaran,
ki so bile v preteklosti v zemljiškoknjižni lasti Mestne občine Koper (v nadaljevanju: MOK), prešle v izključno
last Občine Ankaran. V skladu s sporazumom bo na Občino Ankaran prešlo 805 parcel v skupni površini
1.304.777,80 m2 in 5 objektov. Skupna ocenjena vrednost omenjenih nepremičnin je 122.563.000 EUR.
MOK je ob tem postala izključna lastnica vsega ostalega nerazdeljenega nepremičnega premoženja med
občinama, ki leži na območju MOK. S tem je bil storjen nadaljnji pomemben korak k razrešitvi delitvene
bilance med občinama.
Člani občinskega sveta so se seznanili s soglasjem, ki ga je Občina Ankaran 26. 4. 2016 pridobila od MOK, k
oddaji v najem nepremičnin na območju ankaranske bonifike (parcelne št. 865/1, 866, 867, in 868/5 vse k.
o. Ankaran). S tem je omogočena izvedba postopka oddaje navedenih nepremičnin, na katerih želi Luka
Koper zgraditi dodatne skladiščne površine za avtomobile. Ponujena cena najema bo okvirno znašala 0,53
EUR/m2, kar za celotno parcelo znaša 441.252,00 EUR letno. V mesecu maju so bili vsi predpisani postopki
za oddajo nepremičnin uspešno zaključeni, izvesti pa je potrebno še javni razpis. Svetniki so možnost oddaje
nepremičnin in s tem širitev zalednih površin pristanišča na območju Občine Ankaran soglasno sprejeli že
na svoji 11. redni seji, 22. 3. 2016. Širitev pristanišča v zaledje je skladna s stališči Občine Ankaran, ki podpira
nadaljnji razvoj pristanišča, vendar odločno nasprotuje izgradnji tretjega pomola in nedopustni širitvi
kopenskega dela pristanišča v morje.
Svetnice in svetniki so sprejeli Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Ankaran, ki bo deloval kot
nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave. Namen njegove ustanovitve je
snovanje zametka občinskega javnega zavoda, ki bo pokrival športne, kulturne, družbene in turistične
dejavnosti. Režijski obrat bo izvajal različne naloge vzdrževanja, urejanja, čiščenja in obnove javnih površin
ter tudi druge aktivnosti v okviru gospodarskih javnih služb. Zaradi novega neposrednega proračunskega
uporabnika in s tem povezane uskladitve nekaterih proračunskih postavk so svetniki ob tem sprejeli Odlok
o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2016.
Občinski svet Občine Ankaran je med drugim sprejel tudi odlok o zvišanju nagrade staršem ob rojstvu
otroka z 200,00 na 500,00 evrov bruto. Določbe odloka se bodo uporabljale tudi za otroke, rojene od 1. 1.
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2016. Občina bo po uradni dolžnosti izdala dopolnilne odločbe za vse upravičence, ki so v tem proračunskem
letu nagrade prejeli v nekdanji višini.
Občinski svet se je seznanil z okoliščinami v zvezi z nakupom poslovnega večnamenskega prostora na
naslovu Regentova ulica 2 v Ankaranu, kjer deluje občinska uprava. Seznanil se je z uradnimi cenitvami
nepremičnine in ocenil, da prostor omogoča opravljanje različnih dejavnosti za potrebe lokalne skupnosti.
Župana je zato pooblastil, da v imenu Občine Ankaran v okviru prejetih cenitev sklene kupoprodajno
pogodbo za nakup poslovnega prostora.
Svetniki so nepremičnine in pripadajoče objekte na območju Sv. Katarine razglasili za javno dobro. S tem
želi Občina Ankaran na območju, kjer ureja Športno-rekreacijski park Sv. Katarina, omogočiti primerno
ureditev površin ter odstranitev nezakonito odloženih večjih predmetov in zapuščenih plovil ter vozil.
Za člana sveta zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra so svetniki imenovali Franca Koširja in se seznanili z
imenovanjem Marka Žitka za poveljnika civilne zaščite Občine Ankaran.
____________________________________________

Priloga:
- Gradivo za medije

Kontakt: Nina Jurinčič, nina.jurincic@obcina-ankaran.si, 05 66 53 032
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Gregor Strmčnik
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