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Vloga za gradnjo nove bazne postaje v Ankaranu razburila svetnike
Torek, 28. februar 2017 – Občinski svetniki Občine Ankaran odločno nasprotujejo gradnji nove bazne
postaje za mobilno telefonijo v bližini šole. Na 16. redni seji so sprejeli tudi odlok, s katerim so dokončno
zaključili projekt vzpostavljanja občinskih organov in občinske uprave ter postavili osnove za razpis in
zapolnitev manjkajočih delovnih mest.
Svetniki so se seznanili z vlogo za gradnjo nove bazne postaje za mobilno telefonijo, ki naj bi se nahajala v
samem naselju, med cerkvijo in šolo. Postavitvi 27-metrske postaje so ostro in soglasno nasprotovali, župana
in strokovne službe občine pa pozvali, naj uporabijo vsa pravna sredstva za zaščito interesov lokalne
skupnosti v morebitnih nadaljnjih postopkih. Občinski upravi so hkrati naložili, naj pridobi neodvisno
strokovno mnenje o možnih negativnih vplivih delovanja novih in tudi obstoječih baznih postaj mobilne
telefonije v naselju.
Sprejeti Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Ankaran prinaša nekatere spremembe v organizaciji dela občinske uprave in
kabineta župana. Spremembe so pripravljene na podlagi ugotovljenih potreb, analiz in izkušenj v prvih dveh
letih projektnega dela in so se pokazale kot nujne za zagotavljanje učinkovitejšega delovanja občine. Nova
organizacija in sistemizacija delovnih mest v občinski upravi bosta tudi podlaga za izvedbo javnih razpisov
in natečajev za zaposlitev javnih uslužbencev na potrebna delovna mesta. Odlok tako usklajuje organizacijo
z dejanskimi potrebami občinske uprave za učinkovitejše vodenje, dodeljevanje in nadziranje procesov ter
uresničevanja nalog. Med drugim prerazporeja dosedanje zadolžitve in pristojnosti Sekretariata. Oddelek
za pravne zadeve in lokalno samoupravo prevzema naloge, povezane z medobčinskim in regionalnim
povezovanjem, evropskimi zadevami in čezmejnim sodelovanjem, v Oddelek za razvoj in investicije pa bodo
umeščene naloge s področja sistema kakovosti, organizacije poslovnih procesov in managementa
informacijskih sistemov. Varnostno prekrškovna služba postaja notranja organizacijska enota občinske
uprave in se preimenuje v Oddelek za javno varnost in zaščito. Odlok na novo ustanavlja tudi Kabinet
župana, ki bo poleg administrativne in strokovne podpore županu zadolžen tudi za protokol in odnose z
javnostmi.
Občinski svet je skladno z zakonodajnimi določili tudi pooblastil župana, da, v kolikor z županom Mestne
občine Koper ne bi uspela skleniti sporazuma o dokončni delitvi še nerazdeljenega premoženja, uporabi vsa
razpoložljiva pravna sredstva za dosego poštene in zakonite razdelitve premoženja. Na področju urejanja
prostora se Občina Ankaran srečuje tudi z nerazrešenimi vprašanji v razmerju do Republike Slovenije in
nekaterih gospodarskih subjektov, zato so svetniki župana prav tako pooblastili za uporabo vseh pravnih

sredstev za njihovo ureditev. Pri tem gre za investicijske in gradbene posege v prostor, ki so bili zasnovani
v preteklosti in niso oziroma ne bodo izvedljivi po novih ureditvenih načrtih Občine Ankaran.
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