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SPOROČILO ZA JAVNOST št. 41 
 

IMENOVANI PODŽUPANJI OBČINE ANKARAN 
 

Sreda, 9. januar 2019 – Župan Občine Ankaran je za obdobje 2018–2020 imenoval dve podžupanji, ki mu bosta 
v novem mandatu pomagali pri opravljanju nalog. Imenovani sta bili nova-stara podžupanja Barbara Švagelj in 
pa nova podžupanja pripadnica italijanske narodne skupnosti mag. Martina Angelini. 
 

Skladno s Statutom Občine Ankaran lahko ima za pomoč pri opravljanju nalog župana občina največ dva 
podžupana. Eden od njiju mora biti član občinskega sveta pripadnik italijanske narodne skupnosti, izvoljen na 
posebni listi pripadnikov italijanske narodne skupnosti. Župan Gregor Strmčnik je na konstitutivni seji občinskega 
sveta Občine Ankaran dne 4. 12. 2018 naznanil, da bo v kabinet župana ponovno imenoval podžupanjo Barbaro 
Švagelj, italijanski narodni skupnosti pa dal možnost, da se sama opredeli, ali želi tudi v novem mandatu v 
kabinetu imeti položaj podžupana. 
 

Dne 5. 12. 2018 je bila tako imenovana nova-stara podžupanja Barbara Švagelj, dne 28. 12. 2018 pa je bila na 
zahtevo sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran kot nova podžupanja pripadnica italijanske 
narodne skupnosti imenovana še mag. Martina Angelini. 
 

Podžupanji bosta v obdobju od 2018 do 2022 pomagali županu pri njegovem delu ter opravljali posamezne naloge 
iz pristojnosti župana, za katere ju bo župan pooblastil. Nadomeščali ga bosta v primeru odsotnosti ali zadržanosti 
ter v tem času opravljali tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ju bo župan pooblastil. 
Podžupanja Barbara Švagelj bo sicer zadolžena predvsem za področje družbenih dejavnosti in za Krajinski park 
Debeli rtič, podžupanja mag. Martina Angelini pa za vprašanja italijanske narodne skupnosti. 
 
Predstavitev podžupanj: 
 

 

 
Okoljsko zavedna občanka, znana po tem, da z zdravo kritičnostjo 
spremlja družbeno-politično dogajanje v širši in bližnji okolici. Po uspešno 
zaključenem študiju biologije je dolga leta delala kot učiteljica 
naravoslovja. Učiteljevanje pa je zamenjala za delo v vinogradu.  
 

V mandatu 2014–2018 je opravljala funkcijo podžupanje in tudi delo 
vodje oddelka za družbene dejavnosti. Pred tem je kot svetnica opravljala 
funkcijo podpredsednice Sveta KS Ankaran. 
 



 

Rojena Ankarančanka, ki je bila vedno aktivna v Italijanski narodni 

skupnosti, je zdaj pripravljena prispevati tudi k razvoju občine. Uspešno je 

zaključila študij na ekonomski fakulteti in pozneje postala magistrica 

znanosti s področja davčnega prava, trenutno pa dela kot višja finančna 

inšpektorica na Finančni upravi RS. 

Njeni najboljši lastnosti sta odločnost in strokovnost, začinjeni z nekaj 

diplomacije. S takimi zmagovalnimi kartami ji bo zagotovo uspelo razviti 

zamisli in izpolniti potrebe Italijanske narodne skupnosti v občini. 

 
 
Kontakt: Nina Jurinčič, 05 66 53 008, kab@obcina-ankaran.si 
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