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UVOD 

Na prvih lokalnih volitvah naše mlade občine ste občani Ankarana izkazali zaupanje v pred-
stavljeni program oziroma našo vizijo razvoja Ankarana, s katero smo se zavezali vlaganju 
v ljudi, v kakovost bivanja in naravo; za ljudem, morju in naravi prijazno občino – za tem 
ponosno stojimo tudi danes. 

Ob ustanovitvi Občine Ankaran smo se zavedali, da bo treba prav vse zgraditi iz popolne 
ničle. Vedeli smo, da bo izjemno zahtevno. Prepričanje, da smo na pravi poti, nam je dalo moč 
in vztrajnost, da smo sledili začrtani viziji, ki ste jo občani podprli. Nešteto ur prostovoljnega 
dela se je počasi prelevilo v delovanje občine in kasneje občinske uprave. Danes ponosno 
zremo v seznam sprememb in izboljšav, ki smo jih in jih še vedno krojimo skupaj.

Pred vami je pregled dela Občine Ankaran v obdobju 2014–2018, kjer so razvidne aktivnosti 
na posameznih področjih. Izpeljali smo, kar smo obljubili – z veliko srčnosti in zagnanosti ter 
s smiselnim načrtovanjem smo sledili svoji strategiji razvoja. 

Kot izhaja iz poročila, je bila Občina Ankaran konstituirana leta 2015. Izjemno zahtevna de-
litvena bilanca z Mestno občino Koper (MOK) je terjala ogromno usklajevanj, dogovorov in 
pogajanj. Na tej osnovi sta Občina Ankaran in MOK v nadaljevanju sprejeli temeljne sporazu-
me glede delitev pravic in obveznosti na različnih področij lokalne samouprave. Obdobje za-
časnega financiranja z MOK, ki je sledilo, se je zaključilo z izpolnitvijo pogojev za samostojno 
financiranje. Tako smo se leta 2016, po skoraj poldrugem letu, končno lahko usmerili v vzpo-
stavitev delovanja občine in občinska uprava je zaživela v letu 2017. Ob pregledu aktivnosti 
tega obdobja je jasno, da smo predstavljene aktivnosti izvedli ne v štirih, temveč praktično 
v dobrih dveh letih. 

V obdobju 2014–2018 smo neprestano in v prvi vrsti vlagali v naše ljudi in skupnost – v 
izobraževanje, zdravstvo, kulturo, umetnost, šport, turizem, v mlade in starejše generacije. 
Pomembno je, da smo odprli javno življenje za vključevanje občanov v načrtovanje družbe-
nega in prostorskega razvoja. Z uvedbo participatornega proračuna in uresničevanjem spre-
jetih pobud smo pokazali posluh za potrebe slehernega občana. Izpolnjujemo tudi zavezo o 
spoštovanju in zaščiti naravnih vrednot, saj verjamemo v dolgoročno in vzdržno načrtovanje, 
ki dvig kakovosti življenja prebivalcev udejanja tudi z ohranjanjem narave in zaščito okolja.  

Seznam izvedenih sprememb in investicij je resnično dolg, a nikakor ne dokončen. Veliko 
projektov je v teku ali tik pred začetkom izvajanja. Še več zamisli in načrtov čaka, da jih pre-
nesemo v realnost. Pred nami so sprejem občinskega prostorskega načrta, večje investicije 
v infrastrukturo, krepitev zdravstvenega varstva, skrb za starejše in še precej drugega. To 
so projekti, ki zaradi svoje zahtevnosti za realizacijo terjajo več časa. Ne nazadnje, veliko 
dela je še na področju urejanja cest, pločnikov, kolesarskih stez in še bi lahko naštevali. Gre 
za prepoznane potrebe in v veliki meri pripravljene projekte, ki so želja in potreba vseh nas 
občanov.

Upamo si trditi, da smo v preteklem obdobju uspeli okrepiti občutek pripadnosti skupnosti in 
lokalnemu prostoru, saj smo prepričani, da smo občani danes bolj povezani. Več se družimo 
in bolj optimistično zremo v prihodnost našega kraja, kjer bodo naše potrebe razumljene, 
predlogi in želje prebivalcev pa upoštevane. 

Težko si predstavljamo, da bi nam lahko očitali, da smo ubrali napačno smer. Ali pač? Je kaj 
lahko bolj pomembno od soodločanja občanov, kakovosti našega bivanja in šolanja, skrbi za 
zdravje in ohranjenega okolja. 

Mi še vedno izbiramo ljudem, naravi in morju prijazno občino!
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1. SPLOŠNO O OBČINI 
1.1 KAJ JE OBČINA IN ČEMU NAJ SLUŽI?

Občina je temeljna samoupravna lokalna skupnost, katere območje obsega naselje ali več naselij, ki so povezana s skup-
nimi potrebami in interesi prebivalcev. Glavna naloga občine je zadovoljevanje skupnih potreb in interesov njenih prebi-
valcev – občank in občanov, ti pa imajo možnost sodelovati in odločati o skupnih potrebah. Občina je predvsem naravna 
življenjska skupnost ljudi na določenem območju, ki jih povezuje skupne potrebe, ki jih je mogoče reševati le skupno.

Občina je tako najnižja enota upravljanja oziroma predstavlja decentraliziranost oblasti, ki prebivalcev določenega ob-
močja (občine) omogoča, da sami, povsem avtonomno in samostojno, odločajo o skupnih potrebah, ki jih ne morejo 
zadovoljevati na individualni ravni. Občina je zadolžena za opravljanje dejavnosti, ki so ključne za življenje človeka, tako 
v skupnosti kot individualno, v okviru tega občina skrbi za vodooskrbo; komunalne dejavnosti (ravnanje z odpadki, 
odvajanje odpadnih voda, kanalizacijo, ...); predšolsko vzgojo (vrtce); osnovnošolski izobraževanje (osnovne šole); in-
frastrukturo (lokalne ceste, pločnike, javno razsvetljavo, kanalizacijsko omrežje, vodovodno omrežje ...); zdravstvo na 
primarni ravni (zdravstvene domove in lekarne); urejanje prostora (določa pogoje za gradnjo in namene);  kulturo (knjiž- 
nice, pospešuje kulturnoumetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, skrbi za kulturno de-
diščino na svojem območju); požarno varnost in organizira reševalno pomoč (gasilsko službo, civilno zaščito); organizira 
opravljanje pokopališke in pogrebne službe;  za socialno ogrožene, invalide in ostarele ter mnoge druge naloge. Vse te 
naloge občina opravlja oziroma zagotavlja njihovo izvajanje prek treh občinskih organov: občinskega sveta, župana in 
nadzornega odbora, katerim pri delu pomaga, izvršuje njihove odločitve in izvaja naloge, občinska uprava.

Občina predstavlja temelj demokracije – vladavine ljudstva, saj ljudem (občanom) daje možnost sodelovati pri 
upravljanju javnih zadev in odločati o vprašanjih, ki se nanašajo neposredno le na njihovo skupnost. Ravno iz tega 
razloga so naloge občine zelo široke ter predstavljajo tiste osnovne potrebe posameznika, ki jih ne more zadovolje-
vati individualno, ampak le v skupnosti. Z ustanovitvijo lastne občine je ljudem nekega območja dana samostojnost 
in avtonomnost pri odločanju in urejanju lastnih zadev, dana jim je prava vladavina ljudstva – demokracija.

1.2 ZAKAJ OBČINA ANKARAN IN POT DO NJENE USTANOVITVE

Občina se praviloma (skladno s 139. členom Ustave RS) ustanovi z zakonom po prej opravljenem referendumu, s 
katerim se ugotovi volja prebivalcev na določenem območju. Vendar pa v primeru Občine Ankaran postopek ustano-
vitve ni bil tak. Postopek ustanovitve Občine Ankaran je bil v primerjavi s postopki ustanavljanja drugih občin v 
Republiki Sloveniji poseben ter eden najdaljših in najtežjih, ki je celo privedel do razreševanja temeljnih ustavnih 
načel delitve oblasti v Republiki Sloveniji in vloge ustavnega sodišča kot varuha ustavnosti in zakonitosti.

Ustanovitev Občine Ankaran se je v svoji osnovi začela kot naravovarstveni projekt, ko se je velika skupina Ankaran-
čanov prek civilnih iniciativ in društev uprla gradnji tretjega pomola v koprskem tovornem pristanišču, načrtovani 
razprodaji in pozidavi širšega območja Ankarana ter tako želela zaščititi naravne danosti Ankaranskega polotoka 
(Ankarana, Valdoltre, Debelega rtiča in Lazareta). Dlje časa trajajoče nezadovoljstvo nad dolgoletno neodzivnostjo 
tedanje občine, degradacijo okolja, investicijskim zapostavljanjem in izčrpavanjem s strani tedanje MOK ter nazadnje 
zaradi poskusa MOK, da razdeli ozemlje Ankarana tako, da h Kopru priključi področje Ankaranske Bonifike, je botro-
valo odločitvi prebivalcev Ankarana za oblikovanje Pobude za ustanovitev Občine Ankaran. 

Na podlagi vloženega predloga za ustanovitev Občine Ankaran (vložena 2008 ter ponovno vložene 2009 zaradi novega 
sklica Državnega zbora RS – v nadaljevanju DZ) je Državni zbor po ugotovitvi, da območje naselja Ankaran po tedanji 
zakonodaji izpolnjuje vse ustavne in zakonske pogoje za občino, razpisal referendum za ugotovitev volje prebivalcev 
Ankaran glede ustanovitve lastne občine. Na referendumu dne 9. 11.  2009 se je prepričljiva večina prebivalcev Anka-
rana izrekla za ustanovitev samostojne občine Ankaran. Kljub izpolnjevanju zakonskih pogojev, jasno izraženi volji pre-
bivalcev in sprejetju Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij, ki je 
predvideval ustanovitev Občine Ankaran, je Državni svet na zakon podal odložilni veto ter ga vrnil v ponovno odločanje 
DZ. Zakon in s tem ustanovitve občine na ponovnem glasovanju v DZ ni dobil potrebne podpore absolutne večine ter 
je bil zaradi tega zavrnjen. Pobudniki za ustanovitev Občine Ankaran so vložili pobudo za presojo ustavnosti Zakona o 
ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij v delu, ki se je nanašal na ne ustanovitev Občine Ankaran.
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Ustavno sodišče je z določbo št. U-I-137/10 pobudnikom pritrdilo, da je zakon v neskladju z Ustavo RS, ker ne določa 
ustanovitve Občine Ankaran ter DZ naložilo, da to neskladnost z ustavo odpravi tako, da v dveh mesecih ustanovi ob-
čino Ankaran. Kljub jasni odločbi Ustavnega sodišča RS Državni zbor RS le-tej ni sledil in je ni izvršil, ni želel ustanoviti 
Občine Ankaran ter je ponovno dokončno zavrnil zakon, s katerim bi bila ustanovljena Občina Ankaran. Po zaščito 
svojih pravic so se pobudniki občine ponovno obrnili na Ustavno sodišče RS, ki je v tem novem postopku  ugotovilo, da 
DZ v več poskusih ni ustanovil Občine Ankaran in s tem ni odpravil protiustavnega stanja, ki ga je povzročil z lastnim 
arbitrarnim ravnanjem. Zato je Ustavno sodišče samo odločilo o načinu izvršitve svoje odločbe in Občino Ankaran 
samo ustanovilo z odločbo št. U-I-114/11-12 z dne 09. 6. 2011, ker je drugače kot tako ni bilo mogoče ustanoviti.

Tako je bila Občina Ankaran dokončno ustanovljena z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-114/11-12 z dne 9. 06. 
2011 ter se je skladno s to odločbo konstituirala in začela samostojno opravljati svoje naloge 1. 1. 2015 (po lokalnih 
volitvah 2014). 

Občina Ankaran je lokalna samoupravna skupnost in pravna oseba javnega prava ter predstavlja skupnost občanov, 
organiziranih za zadovoljevanje skupnih potreb lokalnega pomena na območju Ankarana, ki se razteza na območju 
8 km2 in ima 3.209 prebivalcev. Organi Občine Ankaran so poleg župana še 13-članski občinski svet in nadzorni 
odbor. Člani občinskega sveta, njegovih delovnih teles in nadzornega odbora svojo funkcijo opravljajo nepoklicno, 
imenovani so za obdobje štirih let. Članstvo in delo v občinskem svetu, odborih in nadzornem odboru je skladno s 
Statutom Občine Ankaran častno, zato člani za svoje delo ne prejemajo plačila oz. prejemajo le simbolično plačilo v 
višini 1 EUR.  

1.3 OD USTANOVITVE DO PRVIH LOKALNIH VOLITEV 

Občina Ankaran je bila sicer ustanovljena 9. 6. 2011, vendar je skladno z odločbo Ustavnega sodišča RS začela z 
delovanjem šele 1. 1. 2015 (po lokalnih volitvah 2014, ko so občani prvič izvolili župana in člane občinskega sveta). 
Do tedaj so občani Občine Ankaran svojo pravico do lokalne samouprave lahko izvrševali še vedno v okviru MOK, ta 
pa je bila dolžna te pravice izvajati. Po ustanovitvi občine leta 2011 je vodstvo MOK v celoti prekinilo financiranje in 
vso strokovno, administrativno in tehnično pomoč tedanjemu Svetu Krajevne skupnosti Ankaran z jasnim namenom 
onemogočanja izvajanja nalog novoizvoljenega vodstva Krajevne skupnosti Ankaran (v nadaljevanju KS Ankaran) in 
delovanja lokalne samouprave. Poleg tega je  MOK, s podporo nekaterih večjih političnih strank v RS, z različnimi 
pravnimi mnenji ter začetimi postopki na Vladi RS in v Državnem zboru, poskušal doseči ponovno priključitev Anka-
rana MOK in ukinitev Občine Ankaran. Ob tem pa je MOK v tem obdobju želela na območju Občine Ankaran odprodati 
nepremičnine, ki so še bile v občinski lasti ter popolnoma ukinila izvajanje določenih javnih služb oziroma jih zmanj-
šala na najmanjšo možno raven.

V obdobju 2011–2014, torej od ustanovitve Občine Ankaran do prvih lokalnih volitev, je bil na območju Ankarana 
edini voljeni organ lokalne skupnosti in najvišji organ odločanja v okviru pravic in dolžnosti v lokalni skupnosti Svet 
KS Ankaran. V največji možni meri je sledil cilju, zaradi katerega je primarno vzpostavljena lokalna samouprava: za-
gotoviti učinkovit javni servis svojim občanom, skladno z njihovimi pričakovanji in potrebami. Svet KS Ankaran je 
skrbel za interese Občine Ankaran. Prek njega so bili uresničevani interesi in potrebe prebivalcev Ankarana s področja 
upravljanja in gospodarjenja z občinskim premoženjem, sodelovanja pri razvoju lokalne skupnosti, dajanja predlogov 
organom za ureditev zadev s področja zadovoljevanja skupnih potreb ter s področja urejanja drugih javnih zadev, 
pomembnih za lokalno skupnost. 

Edinstven in izjemen položaj prebivalcev Ankarana z ustanovljeno občino, ki še ni bila konstituirana, je botroval dej-
stvu, da je bilo v obravnavanem obdobju aktivnosti morda manj, kot je bilo dejansko potrebnih, a je zato bilo mnogo 
aktivnosti izzvanih za samo obrambo neposredne demokracije: ohranitev občine, njenega položaja, statusa in pre-
moženja. V obsežnem delu Sveta KS Ankaran velja posebej izpostaviti 20 pobud, naslovljenih na Vlado RS s ciljem, 
da se z vsemi dotičnimi deležniki začnejo urejati do sedaj zanemarjene pereče problematike prostora, narave, infra-
strukture, premoženja, razvoja in odnosov, s katerimi so se prebivalci Ankarana soočali že leta. Pobude so objavljene 
na spletni strani Občine Ankaran: www.obcina-ankaran.si.

Praviloma bi v prehodnem obdobju 2011–2014 za izvajanje nalog KS Ankaran in delovanje lokalne samouprave v 
Ankaranu ustrezna sredstva morala zagotavljati MOK, ki svojih obveznosti ni izpolnjevala. Posledično je bilo delo 
Sveta KS Ankaran oteženo in precej omejeno, opravljanje osnovnega poslanstva je potekalo v izjemno oteženih po-
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gojih: brez finančnih sredstev in zaposlenih, z zelo omejeno prostorsko in tehnično infrastrukturo, pogosto tudi brez 
posluha naslovljenih organov, institucij in drugih pristojnih oseb.

Svoje delo so člani sveta in organizacijskih skupin opravljali častno, odgovorno, prostovoljno in brez plačila. Skupaj 
je bilo v obdobju 2011–2014 opravljenih 14.145 ur prostovoljnega dela v okviru izvedbe 802 aktivnosti. Poleg po-
rabljenih 6.814,10 EUR javnih sredstev je bilo za nemoteno delovanje Občine Ankaran v konstituiranju v obdobju 
2011–2014 porabljenih tudi 7.386,40 EUR zasebnih sredstev iz naslova donacij in prispevkov.

V obdobju 2011–2014 se je Občina Ankaran v konstituiranju, poleg obsežnega projekta priprav na konstituiranje 
nove občine, soočala tudi z veliko prostorsko stisko, saj so bili dotedanji prostori KS Ankaran na Jadranski cesti 66 
neprimerni za delovanje bodoče občine. Zato je v letu 2014 Občina Ankaran v konstituiranju s pomočjo prostovolj-
nega dela občanov Ankarana v središču naselja uredila večnamenski prostor, ki ga je lokalna skupnost v Ankaranu 
pogrešala že desetletja. Prostor je bil namenjen opravljanju družbenih dejavnosti lokalne skupnosti, javnemu servisu 
za občane in vzpostavitvi prvih delovišč za potrebe Občinske uprave Občine Ankaran. Ob zaključku dela mandata 
Sveta Občina Ankaran v konstituiranju je bila v večnamenskem prostoru razstava dela in izdelkov Sveta KS Ankaran, 
zametek razvojnega prostorskega načrtovanja Občine Ankaran ter javna razgrnitev Pobud Vladi RS za ureditev raz-
merij med Občino Ankaran in Republiko Slovenijo, kasneje pa je bilo v prostoru izpeljanih več javnih prireditev.

V obdobju od ustanovitev do konstituiranja (2011–2014) je lokalna skupnost – Občina Ankaran temeljila na prosto-
voljnem delu članov Sveta (sveta krajevne skupnosti kot edinega neposredno voljenega organa v Ankaranu) in obča-
nov, ki so skrbeli za opravljanje najnujnejših zadev v kraju, pozivali pristojne organe in institucije k izvedbi potrebnih 
del, skrbeli za delovanje lokalne skupnosti, branili položaj in interese Občine Ankaran ter pripravljali vse potrebno za 
začetek delovanja občine. To obdobje in prostovoljno delo vseh vključenih je bilo ključno za to, da je Občina Ankaran s 
1. 1. 2015 lahko začela delovati, brez tega bi občino najverjetneje ukinili.

1.4 ZAČETEK DELOVANJA NOVE OBČINE IN OKOLIŠČINE ZAČETKA DELOVANJA  
            OBČINE 

Prve lokalne volitve v novo Občino Ankaran (v nadaljevanju OA) so potekale šele 5. 10. 2014. Občinski svet se je kon-
stituiral na prvi seji dne 22. 10. 2014, ko je nastopil svojo funkcijo tudi župan Občine Ankaran. Nato pa se je, skladno z 
določili Zakona o lokalni samoupravi Občina Ankaran, konstituirala in začela samostojno opravljati naloge 1. 1. 2015.

Zaradi tega je obdobje 2015–2018 predstavljalo pomembno prelomnico in izjemno velik izziv za Občino Ankaran, ki 
je morala istočasno ustanoviti vse svoje organe, ustanoviti občinsko upravo in zaposliti uslužbence uprave, pripraviti 
ključne splošne akte občine, urediti ustrezne prostore in opremo za delovanje občine, istočasno pa urediti delitev 
skupnega premoženja z MOK, začeti uveljavljati pravice občine in občanov v odnosu do države in njenih enostran-
skih aktov ter, kar je najpomembnejše, ob vsem naštetem nuditi ustrezen javni servis občanom, skrbeti za vse javne 
službe in začeti z urejanjem ključnih potreb občanov. Ob vsem zapisanem pa je potrebno poudariti, da zaradi ne spre-
jemanja Občine Ankaran s strani MOK, slednja ni nudila potrebne ustrezne podpore, opreme, kadrov in storitev za 
začetek delovanja Občine Ankaran, kot bi morala, zato je Občina Ankaran začela delovati praktično brez zaposlenih, 
mize, stola in računalnikov.   

V  prvem letu delovanja (2015) si je Občina Ankaran, poleg zagotovitve ključnih pogojev za delovanje občine 
(prostorov in opreme ter zaposlenih) zadala nekaj pomembnih aktivnosti in ciljev, ki jih je v večini tudi v celoti 
dosegla, izmed katerih so bili ključni cilji:

• vzpostavitev delovanja občinskih organov in občine;
• prehod na samostojno financiranje občine; 
• zagotovitev kakovosti bivanja v Občini Ankaran; 
• začetek postopkov za delitev skupnega premoženja med MOK in Občino Ankaran (delitvena bilanca) ter 
• zaščita interesov Občine Ankaran in njenih občanov v postopku načrtovanja in širjenja pristanišča za 

mednarodni promet. 

Dogovarjanje z MOK o delitvi obveznosti do skupnih javnih zavodov in s tem izpolnitev pogojev za prehod na samo- 
stojno financiranje je pomenilo začasno financiranje Občine Ankaran skozi vse leto, zaradi česar nekaterih zastav-
ljenih ciljev ni bilo mogoče v celoti doseči. Kljub temu je Občini Ankaran uspelo realizirati večino zastavljenih ciljev. 
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1.4.1 VZPOSTAVITEV DELOVANJA OBČINSKIH ORGANOV IN OBČINSKE UPRAVE 

V letu 2015 je bil eden izmed glavnih ciljev Občine Ankaran vzpostavitev delovanja občinske uprave in vseh ostalih 
občinskih organov za zagotavljanje servisa občanom ter nemotenega delovanja občinskih organov in občine. Čeprav 
sta bila z dnem 22. 10. 2014 že konstituirana dva od treh organov Občine Ankaran, župan in občinski svet, občina s 
tem še ni začela opravljati svojih nalog, saj ni imela občinske uprave, ki skladno z ZLS opravlja upravne, strokovne, 
pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. Zato je 
župan Občine Ankaran z dnem 31. 12. 2014 začel projekt vzpostavitve delovanja občinske uprave. S tem dnem so za 
določen čas sklenjene pogodbe o zaposlitvi s petimi uslužbenci, ki so ob pomoči predsednikov odborov občinskega 
sveta, zunanjih strokovnih sodelavcev in drugih prostovoljcev opravljali potrebne naloge za nemoteno delovanje Ob-
čine Ankaran, njenih organov ter storitev za občane. 

Tudi pri vzpostavitvi delovanja je bila Občina Ankaran izjema v Republiki Sloveniji. Nove občine so ob začetku svojega 
delovanja deležne pomoči in podpore občine, od katere so se odcepile, toda Občina Ankaran tega ni imela. Tako je bila 
Občina Ankaran s 1. 1. 2015 soočena z velikim izzivom takojšnjega izvajanja vseh zakonsko določenih nalog občine 
in občinske uprave, navkljub dejstvu, da s strani prejšnje občine ni prejela potrebnih podatkov, dokumentov in pred-
pisov, ki bi jih MOK morala posredovati, saj je bila lokalna skupnost Ankarana do tedaj konstitutivni del te občine in s 
svojim prispevkom v njen proračun do tega bila več kot upravičena. 

V letu 2015 je Občinski svet Občine Ankaran sprejel Statut Občine Ankaran, kot temeljni akt občine, in Poslovnik 
Občinskega sveta Občine Ankaran, ustanovljena so bila delovna telesa Občinskega sveta občine ter konstituiran Nad-
zorni odbor Občine Ankaran. 

Občinska uprava Občine Ankaran je bila ustanovljena dne 14. 3. 2015 z Odlokom o ustanovitvi, organizaciji in delovnem 
področju Občinske uprave Občine Ankaran. Kljub temu Občina Ankaran v letu 2015 ni mogla začeti s postopki zaposli-
tev potrebnih sodelavcev, saj je bila celo leto v obdobju začasnega financiranja, zaradi česar skladno z določili Zakona o 
javnih financah (v nadaljevanju ZJF) ni smela zaposlovati novih uslužbencev. Tako je upravne, administrativne in druge 
naloge občinske uprave v letu 2015 opravljalo pet uslužbencev Občine Ankaran, zaposlenih na projektu vzpostavitve 
delovanja občinske uprave, ki so zagotavljali popoln servis občanom in podporo organom Občine Ankaran. 

Tudi v letu 2016 Občina Ankaran, kljub ustanovitvi Občinske uprave marca 2015, ni mogla začeti s postopki zaposli-
tev uradnikov in drugih strokovno tehničnih uslužbencev, saj je bila do sprejetja lastnega proračuna za leto 2016 in 
začetka njegove veljave z dnem 1.  4. 2016 v sistemu začasnega financiranja (ZJF določa, da občina v času začasnega 
financiranja ne sme povečati števila zaposlenih glede na stanje na 31. december preteklega leta). Zato v obdobju od 
zaključka začasnega financiranja do zaključka leta 2016 Občina Ankaran zaradi vseh postopkov v zvezi z vzposta-
vitvijo samostojnega delovanja občine in novih javnih zavodov še ni mogla izvesti postopkov za zasedbo potrebnih 
delovnih mest. Na dan 31. 12. 2016 je bilo v Občini Ankaran zaposlenih pet javnih uslužbencev v kabinetu župana in 
en profesionalni funkcionar.

V letu 2017 je Občinska uprava Občine Ankaran nadaljevala svoje poslovanje kot projekt vzpostavitve, saj so šele v 
tem letu stekli postopki zaposlovanja. Občinska uprava in organi občine so opravljali tekoče obveznosti in hkrati izvajali 
različne projekte iz načrta razvojnih programov občine ter projekta vzpostavitve občinske uprave. Razpis uradniških in 
strokovno-tehničnih delovnih mest je bil objavljen konec maja 2017. S sklenitvijo novih zaposlitev jeseni 2017 se je obči-
na končno lahko usmerila k razvoju in izboljšavam v kraju. Na dan 31. 12. 2017 je bilo zaposlenih 9,5 javnih uslužbencev 
in en profesionalni funkcionar, novi vodje oddelkov in direktor občinske uprave pa so delo nastopili marca/aprila 2018. 

V letu 2018 sta Občinska uprava in Občina Ankaran s polnimi močmi, čeprav še vedno kadrovsko podhranjeni, pris-
topili k reševanju številnih začrtanih nalog in ciljev z vseh področij lokalne samouprave. 

1.4.2 PREHOD NA SAMOSTOJNO fINANcIRANJE 

V letu 2015 je bila ena najpomembnejših nalog Občine Ankaran izpolnitev zakonskih pogojev za prehod na samo- 
stojno financiranje občine. Čeprav je Občina Ankaran z dnem 1. 1. 2015 začela opravljati vse zadeve in naloge iz 
svoje pristojnosti kot samostojna občina, pri izvajanju le-teh ni bila popolnoma neodvisna, saj se skladno z Zakonom 
o financiranju občin financiranje novoustanovljene in prejšnje občine do izpolnitve zakonskih pogojev za prehod na 
samostojno financiranje začasno nadaljuje na ločenem podračunu proračuna prejšnje občine. Tako sta bili MOK in 
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Občina Ankaran od dne 1. 1. 2015 v obdobju začasnega financiranja in sta sredstva črpali iz skupnega podračuna 
proračuna MOK. Zaradi tega občini nista smeli začeti z novim projekti, investicijami, programi oziroma vsebinami, 
ki niso bile že načrtovane v proračunu MOK za leto 2014, ravno tako v obdobju začasnega financiranja občini nista 
smeli spreminjati števila zaposlenih glede na stanje dne 31. 12. 2014. Vse te okoliščine so vplivale na delovanje 
Občine Ankaran v letu 2015, ki je imela na dan 31. 12. 2014 zaposlenih le pet uslužbencev, zaposlenih za določen 
čas na projektu vzpostavitve delovanja občinske uprave. Občina ni mogla sprejeti lastnega proračuna za 2015 in ne 
začeti z izvajanjem pomembnejših vsebin za izboljšanje življenja občanov. 

Za prehod na samostojno financiranje sta morali občini (Občina Ankaran in MOK) izpolniti z zakonom (ZFO-1) dolo-
čene zakonske pogoje: 

• sprejem zaključnega računa proračuna MOK za leto 2014; 
• sprejem proračuna za leto 2015 – MOK in Občina Ankaran; 
• določitev delitvenega razmerja presežka/primanjkljaja, ugotovljenega po zaključnem računu proračuna MOK; 
• določitev delitvenega razmerja prihodkov in drugih prejemkov ter nakazil tekoče finančne izravnave na ločen 

podračun v obdobju začasnega financiranja; 
• določitev delitvenega razmerja za pokrivanje obveznosti do gospodarskih javnih služb in zavodov, katerih 

ustanovitelj je bila prejšnja občina. 

Pogoj–sprejem zaključnega računa MOK za leto 2014 sta občini izpolnili v juniju 2015. Junija 2015 je Občina Anka-
ran na podlagi določenih delitvenih razmerij med občinama v času začasnega financiranja sprejela Odlok o proračunu 
Občine Ankaran za leto 2015 in s tem izpolnila tudi drugi pogoj za prehod na samostojno financiranje.  

Najobsežnejši sporazum, ki je zahteval največ usklajevanja in dogovarjanja, je bil dogovor o delitvenem razmerju 
za pokrivanje obveznosti do gospodarskih javnih služb in zavodov, katerih ustanovitelj je bila MOK in predstavljajo, 
skladno z določili ZLS, vse do delitve skupno nerazdeljeno premoženje med občinama. MOK je ustanoviteljica velike-
ga števila zavodov, financira veliko različnih programov in opravlja veliko gospodarskih javnih služb, občini pa sta se 
morali v celoti sporazumeti o delovanju in financiranju le-teh. Sporazum o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb 
in zavodov je bil sklenjen dne 15. 12. 2015. Istega dne sta občini sklenili tudi Sporazum o delitvenem razmerju pri-
manjkljaja, ugotovljenega po zaključnem računu MOK za leto 2014, in o delitvenem razmerju prihodkov in drugih pre-
jemkov ter nakazil tekoče finančne izravnave na ločenem podračunu v obdobju začasnega financiranja nove občine. 
S tem sta Občina Ankaran in MOK dne 15. 12. 2015 izpolnili vse zakonsko predpisane pogoje (ZFO-1) za prehod 
na samostojno financiranje, na osnovi česar je Ministrstvo za finance občinama dovolilo začetek samostojnega 
financiranja s 1. 1. 2016, vsaka s svojim računom in na podlagi svojega proračuna. 

Leto 2016 je za Občino Ankaran predstavljalo še eno pomembno prelomnico in izjemno velik izziv, predvsem z vidika 
sprejetja in izvajanja lastnega občinskega proračuna. Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2016 je bil sprejet 
dne 22. 3. 2016, dne 31. 5. 2016 pa je sprejet Odlok o prvem rebalansu1 proračuna Občine Ankaran za leto 2016.

Med izvajanjem proračuna se je izkazalo, da dejanski prihodki Občine Ankaran v precejšnji meri odstopajo od načr-
tovanih, predvsem na področju nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč (v nadaljevanju NUSZ), zato je bilo treba 
sprejeti drugi rebalans proračuna Občine Ankaran za leto 2016. Glavni razlog za drugi rebalans proračuna Občine 
Ankaran izhaja iz dejstva, da so odločbe o odmeri NUSZ za leto 2016 v višini cca 2,7 mio EUR zapadle v plačilo v letu 
2017, in ne v letu 2016, kot je bilo sprva načrtovano2. Občina Ankaran je zaključila aktivnosti za prehod v lastno in 
samostojno odmero NUSZ v novembru 2016 ter dne Finančni upravi RS dne 1. 12. 2016 predala podatke za izdajo 
odločbe o odmeri NUSZ za leto 2016. Vsa plačila po zadevnih odločbah so zapadla v plačilo v letu 2017, s tem pa sta 
se v sprejetem proračunu za leto 2016 bistveno spremenila struktura in obseg planiranih prihodkov, zato je bilo treba 
temu prilagoditi tudi odhodkovni del proračuna.

1  Občina Ankaran se je zaradi lažjega izvajanja neposrednih operativnih nalog in javnih služb občine odločila, da ustanovi režijski obrat (Odlok o ustanovitvi režij-
skega obrata Občine Ankaran z dne 31. 5. 2016) kot organizacijsko enoto občinske uprave. Zaradi tega je bilo treba prilagoditi tudi strukturo proračuna, vnesti 
novega neposrednega proračunskega uporabnika ter nove proračunske postavke. Skladno z navedenim je rebalans proračuna predvidel novega proračunskega 
uporabnika 401 z nazivom Režijski obrat.

2  Ker MOK ni predala podatkov za odmero zavezancem za NUSZ na območju Občine Ankaran, je slednja začela s postopkom vzpostavitve lastne podatkovne 
zbirke in informacijske podpore za odmero NUSZ in šele na podlagi te v letu 2015 izdala odločbe o odmeri NUSZ v skupni vrednosti nekaj več kot 2,2 mio EUR.



9

1.4.3 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI BIVANJA V OBČINI ANKARAN 

Med najvišje cilje je Občine Ankaran zastavila izboljšanje kakovosti bivanja občanov. Od leta 2016 dalje se je Občina 
Ankaran lahko posvetila izboljševanju pogojev življenja v lokalnem okolju nasploh, medtem ko je bila v letu 2015 
njena osnovna naloga, da zagotovi občanom najmanj enak nivo javnih storitev, kot so jih bili deležni v letih pred usta-
novitvijo Občine Ankaran, ter se ob tem truditi nekatere tudi izboljšati.  V naslednjih letih se je Občine Ankaran lahko 
posvetila izboljševanju pogojev življenja v lokalnem okolju nasploh.  

Okoliščine, v katerih je začela Občina Ankaran z dnem 1. 1. 2015 samostojno delovati in opravljati svoje naloge, so 
bile zelo težke in so predstavljale velik izziv. Občina je bila do 1. 1. 2016 v obdobju začasnega financiranja, z le petimi 
zaposlenimi uslužbenci in prepovedjo novega zaposlovanja. Treba je bilo v celoti, popolnoma od začetka nastaviti vse 
delovne in upravne procese, evidence, nabaviti osnovna sredstva za delovanje ter ob tem visoko strokovno zastopati 
interese občine in občanov v pogajanjih za prehod na samostojno financiranje, v odnosih z državo in oblikovanjem 
prostorskih in izvedbenih širitev pristanišča za mednarodni promet. Kljub temu so bili občani nemoteno deležni vseh 
javnih storitev komunale, vodooskrbe, sociale, javnega prometa, vzgoje in izobraževanja, urejanja okolja itd. Že v za-
četni fazi je bila ponekod nameščena dodatna javna razsvetljava, povečana frekvenca vožnje javnega potniškega pro-
meta, zagotovljena so bila dodatna sredstva za programe in opremo šole in vrtca, dodeljena sredstva sofinanciranja 
društvom v Ankaranu, začeti so postopki za vzpostavitev nove ambulante s splošnim zdravnikom v Občini Ankaran, 
sprejet je bil program organizacije zdravstvene mreže na primarni ravni v občini. 

V letih 2016, 2017 in 2018 pa je Občina Ankaran, kljub temu da se je delovanje organov še vzpostavljalo in občinska 
uprava ni bila kadrovsko popolna, s številnimi ukrepi, aktivnostmi in investicijami kakovost bivanja občanov izbolj-
šala. Predvsem se je dvignila kakovost predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja, vzpostavljena je bila 
nova ambulanta družinske medicine, začel se je izvajati občinski program za starejše, uredila so se javna kopališča, 
knjižnica, nova parkirišča, izboljšal se je javni potniški promet, organizirale so se številne visoko kakovostne kulturne 
prireditve, uredilo se je financiranje društev, začelo se je urejanje občinskih cest in javne razsvetljave, uredilo se je 
športne površine in drugo, kar bo podrobneje pojasnjeno v nadaljevanju pri posameznih oddelkih občinske uprave.  

 
1.5.4 DELITEV SKUPNEGA PREMOŽENJA - DELITVENA BILANcA

Občina Ankaran si je prizadevala za sporazumno delitev skupnega nerazdeljenega premoženja. Skladno z določili ZLS 
je namreč vse premoženje MOK, ki je obstajalo ob ustanovitvi Občine Ankaran, skupno premoženje obeh občin – MOK 
in Občine Ankaran. Občini se skladno z zakonskimi določili lahko sporazumeta o načinu delitve tega premoženja, če 
pa se o tem ne sporazumeta, način delitve določa zakon. 

V letu 2015 je Občinski svet Občine Ankaran v zakonskem roku sprejel smernice za delitev skupnega nerazdeljenega 
premoženja, vendar Občinski svet MOK teh smernic ni sprejel. Poleg tega so bila vse leto v ospredju pogajanja v zvezi 
z izpolnitvijo pogojev za prehod na samostojno financiranje, zaradi česar sporazum o dokončni delitvi skupnega pre-
moženja v letu 2015 ni bil sklenjen. Kljub temu sta si občini prizadevali za sporazumno delitev in v letu 2015 sklenili 
sporazum o razdelitvi dela premoženja (delnic Luke Koper d. d.).

Občini sta po večmesečnih pogajanjih sklenili prvi sporazum, s katerim sta razdelili del skupnega premoženja, in sicer 
nepremičnine. Občinski svet Občine Ankaran je dne 31. 5. 2016 potrdil Sporazum o delni delitvi skupnega nepremičnega 
premoženja MOK in Občine Ankaran, s katerim je večina nepremičnin v katastrskih občinah Oltra, Jernej, Hribi in Anka-
ran, ki so bile v preteklosti v zemljiškoknjižni lasti MOK, prešla v izključno last Občine Ankaran. V skladu s sporazumom 
je na Občino Ankaran prešlo 808 parcel v skupni površini 1.304.777,80 m2 in 5 objektov v skupni ocenjeni vrednosti 
135,5 mio EUR, MOK pa je postala izključna lastnica ostalega nerazdeljenega nepremičnega premoženja med občina-
ma, ki leži na območju MOK. S tem je bil narejen pomemben korak k razrešitvi delitvene bilance med občinama.

V istem letu 2016 sta Občina Ankaran in MOK sklenili še Sporazum o delni delitvi skupnega premoženja ter delni 
delitvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti v skupnih javnih zavodih na področju predšolske vzgoje in osnovnošol-
skega izobraževanja, s katerim sta se občini dogovorili o delitvi pravic in obveznosti v Osnovni šoli Hrvatini in Vrtcu 
Semedela. Z navedenim sporazumom sta občini odločili, da se iz OŠ Hrvatini izloči podružnična šola Ankaran, ki 
postane samostojni zavod - osnovna šola, katere edini ustanovitelj je Občina Ankaran. Ravno tako sta se dogovorili, 
da se iz Vrtca Semedela izloči enota Ankaran, ki postane enota zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran, katerega edini 
ustanovitelj je Občina Ankaran.
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ROJSTVO OBČINE

Občina Ankaran se je rodila po dolgotrajnih porodnih krčih. Lahko se vprašamo, ali je bilo 
smiselno za ta cilj toliko časa plavati proti toku. Odgovor je pozitiven. Občina Ankaran je 
že v prvih letih svojega obstoja po uspešnosti presegla mnoge občine, ki obstajajo dolga 
desetletja, sočasno pa se ni navzela njihovih slabih, birokratskih navad. Takšen razvoj ni po-
memben samo zaradi interesov njenih prebivalcev, temveč tudi zaradi aktivnosti, ki so na-
cionalnega pomena, kot so skrb za stanje morske obale in morja, sodelovanje z Luko Koper, 
ki ob delovnih mestih prinaša ekološko ogroženost; pa tudi razvoj zdravstvene, zdraviliške, 
turistične in kmetijske dejavnosti, sožitja med Slovenci in Italijani ter medsebojnega boga-
tenja številnih kultur in še bi lahko naštevali. Občina Ankaran je lahko marsikomu vzor. Če je 
ne bi bilo, bi jo morali nemudoma ustanoviti.

dr. CIRIL RIBIČIČ, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

V letu 2018 sta Občina Ankaran in MOK sklenili še en sporazum, s katerim sta razdelili še preostalo nepremično 
premoženje (nepremičnine na območju ankaranske Bonifike ter obalnega pasu v okviru kompleksa Adrie Ankaran), 
z izjemo ene nepremičnine, in sicer tako, da so nepremičnine, ki ležijo na območju Občine Ankaran, v celoti prešle v 
last Občine Ankaran.

Med občinama ostaja še nerazdeljeno skupno premoženje in ustanoviteljske pravice v javnih zavodih, javnih pod-
jetjih, javnih skladih, javnih agencijah in gospodarski javni infrastrukturi ter primopredaja poslov med občinskima 
upravama in s tem tudi podatkovnih zbirk in dokumentov. Tudi za delitev tega premoženja sta se občini že začeli 
dogovarjati ter ga bosta poizkušali razdeliti sporazumno.

1.5.5 ZAŠČITA INTERESA OBČINE ANKARAN IN NJENIH OBČANOV V POSTOPKU NAČRTOVA-
NJA IN ŠIRJENJA PRISTANIŠČA ZA MEDNARODNI PROMET 

V letih 2014–2018 je Občina Ankaran nadaljevala z aktivnostmi za vključitev Občine Ankaran in njenih občanov v so-
oblikovanje prostorske umestitve in ureditve pristanišča za mednarodni promet ter spremembo neustrezne ureditve. 
Poleg teh aktivnosti so se nadaljevali tudi drugi postopki v smeri zaščite interesov Občine Ankaran in njenih občanov, 
in sicer:

• ukrepi za začasno zavarovanje prostora (trije sprejeti odloki);
• prostorski razvojni scenarij OA, ki predvideva širitev pristanišča najdlje do Železniške ceste in Ankaranskega 

obrobnega kanala, ne predvideva pa izgradnje III. pomola;
• nasprotovanje ponovni ureditvi parkirišča za potrebe pristanišča na parceli 920 pred Vojašnico slovenskih 

pomorščakov;
• priprava podlag za spremembo uredbe o DPN za ureditev pristanišča za mednarodni promet;
• začetek priprave OPN Ankaran.
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Tabela 1: Organigram Občine Ankaran

Občina Ankaran je za opravljanje vseh svojih z zakonom določenih nalog in lastnih razvojnih programov v letih    
2014–2018 porabila skupaj 26,8 mio EUR.

 

PREGLED PRORABLJENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE ANKARAN V OBDOBJU 2014 - 2018
v 0,00 mio EUR

PRORAČUN OBČINE ANKARAN PO LETIH 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ

SKUPAJ 2,54 5,67 6,68 11,92 26,80

2 POROČILO O DELU ORGANOV OBČINE IN OBČINSKE 
UPRAVE OBČINE ANKARAN V OBDOBJU 2014–2018 

Občino Ankaran sestavljajo občinski organi – Župan (Kabinet župana), Občinski svet in Nadzorni odbor ter Občinska 
uprava Občine Ankaran, ki je bila ustanovljena 14. 3. 2015. Znotraj nje so organizirane naslednje organizacijske enote: 
Sekretariat, Oddelek za družbene dejavnosti, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Oddelek za okolje in prostor, Oddelek 
za razvoj in investicije, Oddelek za finance in računovodstvo, Oddelek za pravne in lokalno samoupravo, Režijski obrat, 
Oddelek za javno varnost in zaščito ter Občinska volilna komisija in Posebna občinska volilna komisija. Pripadniki itali-
janske narodne skupnosti, živeči v Občini Ankaran, so skladno z zakonom ustanovili Samoupravno skupnost italijanske 
narodnosti Ankaran (SSIN), ki kot samostojna pravna oseba neodvisno izvaja naloge iz pristojnosti avtohtone narodne 
skupnosti. SSIN deluje neodvisno, vendar sredstva za njeno delovanje v pretežni meri zagotavlja Občina Ankaran.

KABINET OBČINA ANKARAN

10.00 Kabinet župana

10.10

10.21

10.22

10.30

10.40

10.50

10.60

OBČINSKI SVET - ČLANI OBČINSKEGA SVETA 21.00

20.00 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06

NADZORNI ODBOR

30.00

40.00: OU OBČINSKA UPRAVA

OU:   40.00

40.10

40.00: OU OBČINSKA UPRAVA

40.00 41.01 42.01 43.01 44.01 45.01 46.01

40.01 41.02 42.02 Odsek za turizem 43.02 44.02 45.02 46.02

40.02 41.03 42.03 43.03 44.03 45.03 46.03

40.03 41.04 42.04 43.04 44.04 46.04

40.04 41.05 42.05 44.05

41.06 42.06 44.06

41.07 42.07 44.07

41.08 42.08 44.08

41.09 44.09

41.10

41.11

41.12

Odsek za proračun

Odsek za finance

Odsek za računovodstvo

Odsek za medobčinsko in regionalno povezovanje, evropske zadeve in čezmejno sodelovanje

Odsek za pravne zadeve

Odsek za javna naročila, razpise in koncesije

Odsek za lokalno samoupravo

Odsek za upravljanje z naravnimi viri

Odsek za varstvo okolja

Odsek za upravljanje s prostorskimi viri

Odsek za urejanje prostora

Odsek za pobude

Odsek za oblikovanje razvojnih in investicijskih programov proračunskega obdobja (NRP) in (NIP)

Odsek za izvedbeni inženiring - PP

Odsek za ODD: strateško programiranje vsebin in načrtovanje upravljanja kulturnih virov

Odsek za društva, nevladne organizacije in civilnodružbena gibanja

Odsek za upravljanje z ekonomskimi viri

Odsek za gospodarske javne službe in komunalno dejavnost

Odsek za samozadostnost

Odsek za promet

Odsek za vzdrževanje in urejanje skupnostnega premoženja

Odsek za tehnično intervencijske posege

Odsek za varstvo živali

Odsek za mladino

Odsek za starejše

Odsek za socialno varstvo

Odsek za OOP: strateško programiranje vsebin in načrtovanje upravljanja prostorskih virov

Odsek za dolgoročno razvojno načrtovanje

Odsek za OGD: strateško programiranje vsebin in načrtovanje upravljanja ekonomskih virov

Odsek za OOP: strateško programiraje vsebin in načrtovanje upravljanja naravnih virov

Odsek za sistem kakovosti, organizacijo poslovnih procesov in management informacijskih sistemov

Župan

Podžupan I.

Podžupan II.

Kolegij župana

20.00: SVT

SVT:   20.00

Odsek za narodnostne in verske skupnosti

Odsek za prostovoljstvo in humanitarne dejavnosti

Odbor za družbene dejavnosti

Odsek za upravljanje s kulturnimi viri

Odsek za kulturo

Odsek za vzgojo in izobraževanje

Odsek za šport in rekreacijo

Odsek za zdravje in zdravstveno varstvo

Odsek za družino in stanovanjsko politiko

NADZORNI ODBOR

OBČINSKA UPRAVA

Direktor

Sekretariat

Tajništvo

Odsek za organizacijo poslovanja in hrambo dokumentarnega gradiva 

Odsek za kadrovske zadeve

Odsek za splošne zadeve

SEKRETARIAT

Varnostni sosvet

30.00 NO

NO: 30.00

Nadzorni odbor

Občinski svet Odbor za gospodarske dejavnosti Odbor za okolje in prostor Odbor za razvoj in investicije Odbor za finance in računovodstvo Odbor za pravne zadeve in lokalno samoupravo

Protokol

Odnosi z javnostmi

10.00: KAB

KAB:    10.00
KABINET ŽUPANA

OPS:   46.00
ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN LOKALNO SAMOUPRAVO

OFR:   45.00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

OGD:   42.00
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

OOP:   43.00
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Stalna delovna telesa občinskega sveta - Odbori

OBČINSKI SVET

ORI:   44.00
ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

ODD:   41.00
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

SEK:   40.00

22.00

21.06 22.01 22.02 22.03 22.04

46.01 47.01 50.01 60.01 70.01

46.02 47.02 50.02 60.02 70.02

46.03 47.03 50.03

46.04 47.04 50.04

Občinska volilna komisija

Posebna občinska volilna komisija

Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran

…

Odsek za varnost, red in mir

Odsek za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, reševanje in zaščito

Občinsko redarstvo

Občinski inšpektorat

Odsek za proračun

Odsek za finance

Odsek za računovodstvo

Odsek za medobčinsko in regionalno povezovanje, evropske zadeve in čezmejno sodelovanje

Odsek za pravne zadeve

Odsek za javna naročila, razpise in koncesije

Odsek za izvajanje storitev s področja vzgoje in izobraževanja ter zdravstvenega in socialnega varstva

Odsek za izvajanje storitev za potrebe delovanja in obratovanja javnih, športnih in kulturnih objektov, javnih kopališč in javnih prireditev
Odsek za izvajanje storitev s področja gospodarskih javnih služb, komunalnih dejavnosti, prometa ter vzdrževanja in urejanja skupnostnega premoženja
Odsek za vzpostavitev, urejanje in vzdrževanje enotne parkovne ureditve ter območji z naravovarstvenim statusom

Odsek za lokalno samoupravo

70.00: SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN

ITA: 70:00
SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN

OVK:   60.00
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

60.00: OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Komisija za mandatna vprašanja, volitve ter imenovanja Komisija za vloge in pritožbe Komisija za priznanja in nagrade Komisija za vprašanja italijanske narodne skupnostiOdbor za finance in računovodstvo Odbor za pravne zadeve in lokalno samoupravo

VPS:   50.00
VARNOSTNO PREKRŠKOVNA SLUŽBA

50.00: VARNOSTNO PREKRŠKOVNA SLUŽBA

OPS:   46.00
ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN LOKALNO SAMOUPRAVO

ROT:   47.00
REŽIJSKI OBRAT

OFR:   45.00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Stalna delovna telesa občinskega sveta - KomisijeStalna delovna telesa občinskega sveta - Odbori

OBČINSKI SVET

22.00

22.01 22.02 22.03 22.04

47.01 50.01 60.01 70.01

47.02 50.02 60.02 70.02

47.03 50.03

47.04 50.04

Občinska volilna komisija

Posebna občinska volilna komisija

Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran

…

Odsek za varnost, red in mir

Odsek za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, reševanje in zaščito

Občinsko redarstvo

Občinski inšpektoratOdsek za medobčinsko in regionalno povezovanje, evropske zadeve in čezmejno sodelovanje

Odsek za pravne zadeve

Odsek za javna naročila, razpise in koncesije

Odsek za izvajanje storitev s področja vzgoje in izobraževanja ter zdravstvenega in socialnega varstva

Odsek za izvajanje storitev za potrebe delovanja in obratovanja javnih, športnih in kulturnih objektov, javnih kopališč in javnih prireditev
Odsek za izvajanje storitev s področja gospodarskih javnih služb, komunalnih dejavnosti, prometa ter vzdrževanja in urejanja skupnostnega premoženja
Odsek za vzpostavitev, urejanje in vzdrževanje enotne parkovne ureditve ter območji z naravovarstvenim statusom

Odsek za lokalno samoupravo

70.00: SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN

ITA: 70:00
SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN

OVK:   60.00
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

60.00: OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Komisija za mandatna vprašanja, volitve ter imenovanja Komisija za vloge in pritožbe Komisija za priznanja in nagrade Komisija za vprašanja italijanske narodne skupnostiOdbor za pravne zadeve in lokalno samoupravo

VPS:   50.00
VARNOSTNO PREKRŠKOVNA SLUŽBA

50.00: VARNOSTNO PREKRŠKOVNA SLUŽBA

ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN LOKALNO SAMOUPRAVO

ROT:   47.00
REŽIJSKI OBRAT

Stalna delovna telesa občinskega sveta - KomisijeStalna delovna telesa občinskega sveta - Odbori

OBČINSKI SVET

KABINET OBČINA ANKARAN

10.00 Kabinet župana

10.10

10.21

10.22

10.30

10.40

10.50

10.60

OBČINSKI SVET - ČLANI OBČINSKEGA SVETA 21.00

20.00 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06

NADZORNI ODBOR

30.00

40.00: OU OBČINSKA UPRAVA

OU:   40.00

40.10

40.00: OU OBČINSKA UPRAVA

40.00 41.01 42.01 43.01 44.01 45.01 46.01

40.01 41.02 42.02 Odsek za turizem 43.02 44.02 45.02 46.02

40.02 41.03 42.03 43.03 44.03 45.03 46.03

40.03 41.04 42.04 43.04 44.04 46.04

40.04 41.05 42.05 44.05

41.06 42.06 44.06

41.07 42.07 44.07

41.08 42.08 44.08

41.09 44.09

41.10

41.11

41.12

Odsek za proračun

Odsek za finance

Odsek za računovodstvo

Odsek za medobčinsko in regionalno povezovanje, evropske zadeve in čezmejno sodelovanje

Odsek za pravne zadeve

Odsek za javna naročila, razpise in koncesije

Odsek za lokalno samoupravo

Odsek za upravljanje z naravnimi viri

Odsek za varstvo okolja

Odsek za upravljanje s prostorskimi viri

Odsek za urejanje prostora

Odsek za pobude

Odsek za oblikovanje razvojnih in investicijskih programov proračunskega obdobja (NRP) in (NIP)

Odsek za izvedbeni inženiring - PP

Odsek za ODD: strateško programiranje vsebin in načrtovanje upravljanja kulturnih virov

Odsek za društva, nevladne organizacije in civilnodružbena gibanja

Odsek za upravljanje z ekonomskimi viri

Odsek za gospodarske javne službe in komunalno dejavnost

Odsek za samozadostnost

Odsek za promet

Odsek za vzdrževanje in urejanje skupnostnega premoženja

Odsek za tehnično intervencijske posege

Odsek za varstvo živali

Odsek za mladino

Odsek za starejše

Odsek za socialno varstvo

Odsek za OOP: strateško programiranje vsebin in načrtovanje upravljanja prostorskih virov

Odsek za dolgoročno razvojno načrtovanje

Odsek za OGD: strateško programiranje vsebin in načrtovanje upravljanja ekonomskih virov

Odsek za OOP: strateško programiraje vsebin in načrtovanje upravljanja naravnih virov

Odsek za sistem kakovosti, organizacijo poslovnih procesov in management informacijskih sistemov

Župan

Podžupan I.

Podžupan II.

Kolegij župana

20.00: SVT

SVT:   20.00

Odsek za narodnostne in verske skupnosti

Odsek za prostovoljstvo in humanitarne dejavnosti

Odbor za družbene dejavnosti

Odsek za upravljanje s kulturnimi viri

Odsek za kulturo

Odsek za vzgojo in izobraževanje

Odsek za šport in rekreacijo

Odsek za zdravje in zdravstveno varstvo

Odsek za družino in stanovanjsko politiko

NADZORNI ODBOR

OBČINSKA UPRAVA

Direktor

Sekretariat

Tajništvo

Odsek za organizacijo poslovanja in hrambo dokumentarnega gradiva 

Odsek za kadrovske zadeve

Odsek za splošne zadeve

SEKRETARIAT

Varnostni sosvet

30.00 NO

NO: 30.00

Nadzorni odbor

Občinski svet Odbor za gospodarske dejavnosti Odbor za okolje in prostor Odbor za razvoj in investicije Odbor za finance in računovodstvo Odbor za pravne zadeve in lokalno samoupravo

Protokol

Odnosi z javnostmi

10.00: KAB

KAB:    10.00
KABINET ŽUPANA

OPS:   46.00
ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN LOKALNO SAMOUPRAVO

OFR:   45.00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

OGD:   42.00
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

OOP:   43.00
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Stalna delovna telesa občinskega sveta - Odbori

OBČINSKI SVET

ORI:   44.00
ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

ODD:   41.00
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

SEK:   40.00

22.00

21.06 22.01 22.02 22.03 22.04

46.01 47.01 50.01 60.01 70.01

46.02 47.02 50.02 60.02 70.02

46.03 47.03 50.03

46.04 47.04 50.04

Občinska volilna komisija

Posebna občinska volilna komisija

Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran

…

Odsek za varnost, red in mir

Odsek za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, reševanje in zaščito

Občinsko redarstvo

Občinski inšpektorat

Odsek za proračun

Odsek za finance

Odsek za računovodstvo

Odsek za medobčinsko in regionalno povezovanje, evropske zadeve in čezmejno sodelovanje

Odsek za pravne zadeve

Odsek za javna naročila, razpise in koncesije

Odsek za izvajanje storitev s področja vzgoje in izobraževanja ter zdravstvenega in socialnega varstva

Odsek za izvajanje storitev za potrebe delovanja in obratovanja javnih, športnih in kulturnih objektov, javnih kopališč in javnih prireditev
Odsek za izvajanje storitev s področja gospodarskih javnih služb, komunalnih dejavnosti, prometa ter vzdrževanja in urejanja skupnostnega premoženja
Odsek za vzpostavitev, urejanje in vzdrževanje enotne parkovne ureditve ter območji z naravovarstvenim statusom

Odsek za lokalno samoupravo

70.00: SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN

ITA: 70:00
SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN

OVK:   60.00
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

60.00: OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Komisija za mandatna vprašanja, volitve ter imenovanja Komisija za vloge in pritožbe Komisija za priznanja in nagrade Komisija za vprašanja italijanske narodne skupnostiOdbor za finance in računovodstvo Odbor za pravne zadeve in lokalno samoupravo

VPS:   50.00
VARNOSTNO PREKRŠKOVNA SLUŽBA

50.00: VARNOSTNO PREKRŠKOVNA SLUŽBA

OPS:   46.00
ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN LOKALNO SAMOUPRAVO

ROT:   47.00
REŽIJSKI OBRAT

OFR:   45.00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Stalna delovna telesa občinskega sveta - KomisijeStalna delovna telesa občinskega sveta - Odbori

OBČINSKI SVET

22.00

22.01 22.02 22.03 22.04

47.01 50.01 60.01 70.01

47.02 50.02 60.02 70.02

47.03 50.03

47.04 50.04

Občinska volilna komisija

Posebna občinska volilna komisija

Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran

…

Odsek za varnost, red in mir

Odsek za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, reševanje in zaščito

Občinsko redarstvo

Občinski inšpektoratOdsek za medobčinsko in regionalno povezovanje, evropske zadeve in čezmejno sodelovanje

Odsek za pravne zadeve

Odsek za javna naročila, razpise in koncesije

Odsek za izvajanje storitev s področja vzgoje in izobraževanja ter zdravstvenega in socialnega varstva

Odsek za izvajanje storitev za potrebe delovanja in obratovanja javnih, športnih in kulturnih objektov, javnih kopališč in javnih prireditev
Odsek za izvajanje storitev s področja gospodarskih javnih služb, komunalnih dejavnosti, prometa ter vzdrževanja in urejanja skupnostnega premoženja
Odsek za vzpostavitev, urejanje in vzdrževanje enotne parkovne ureditve ter območji z naravovarstvenim statusom

Odsek za lokalno samoupravo

70.00: SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN

ITA: 70:00
SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN

OVK:   60.00
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

60.00: OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Komisija za mandatna vprašanja, volitve ter imenovanja Komisija za vloge in pritožbe Komisija za priznanja in nagrade Komisija za vprašanja italijanske narodne skupnostiOdbor za pravne zadeve in lokalno samoupravo

VPS:   50.00
VARNOSTNO PREKRŠKOVNA SLUŽBA

50.00: VARNOSTNO PREKRŠKOVNA SLUŽBA

ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN LOKALNO SAMOUPRAVO

ROT:   47.00
REŽIJSKI OBRAT

Stalna delovna telesa občinskega sveta - KomisijeStalna delovna telesa občinskega sveta - Odbori

OBČINSKI SVET

PREGLED PORABLJENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE ANKARAN V OBDOBJU 2014–2018
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Seja Varnostnega sosveta Občine Ankaran, foto: Občina Ankaran

2.1 KABINET ŽUPANA

Župan kot izvršilni in predstavniški organ občine predstavlja in zastopa občino, izvršuje odločitve občinskega sveta in 
proračun občine ter usmerja in nadzira delovanje občinske uprave. V letu 2015 je kot edini poklicni funkcionar pred-
stavljal vodilno vlogo in gonilno silo pri doseganju zastavljenih ciljev občine in njenem delu. Za pomoč pri izvajanju 
nalog je izmed svetnikov imenoval dva nepoklicna podžupana, enega od teh iz vrst pripadnikov italijanske narodne 
skupnosti. 

Župan je bil aktivno vpet v pogajalske procese, ki so se odvijali redno in zelo intenzivno. Vodil je vse aktivnosti na 
področju odnosov z državo in različnimi ministrstvi, izmed katerih sta najbolj pomembni področji Državni prostorski 
načrt za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru (v nadaljevanju DPN za pristanišče 
Koper) in nepremičninski posli, s katerimi se DPN za pristanišče Koper usklajuje z občinskim prostorskim načrtova-
njem (v nadaljevanju OPN Občine Ankaran).

Skladno s svojimi pristojnostmi je župan aktivno deloval pri vzpostavljanju procesov občinske uprave. Vzporedno s 
tem procesom se je udeleževal in aktivno sodeloval pri pripravi gradiv za seje občinskega sveta, velik del svojega časa 
pa je posvečal srečanjem in pogovorom z različnimi deležniki z vseh nivojev – lokalnega, regionalnega, državnega in 
mednarodnega iz različnih področij delovanja. 

Leta 2015 je organiziran kabinet župana, ki je vsa leta od konstituiranja občine vodil in izvajal opravila administrativ-
ne, tehnične in logistične narave, vezana na delo župana in predstavljanje Občine Ankaran v javnosti.

2.1.1 VARNOSTNI SOSVET

Varnostni sosvet je organ v kabinetu župana, ki ga poleg župana sestavljajo še direktor občinske uprave, Komandir in 
pomočnik komandirja Policijske postaje Koper, Vodja oddelka za javno varnost in zaščito OA ter Vodja Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva Občine Piran in Občine Ankaran ter po potrebi tudi drugi vabljeni. Osnovni nameni in cilji 
varnostnega sosveta so preprečevanje in reševanje varnostnih problemov, vplivanje na varnostno zavest prebivalcev 
z osveščanjem in informiranjem javnosti o vlogi posameznika na področju splošne in osebne varnosti in vlogi poli-
cije, partnersko sodelovanje pri zagotavljanju varnosti med policijo, organi lokalne skupnosti, gospodarstvom, zdra-
vstvom, podjetniki, izobraževalnimi zavodi, socialnimi službami, občani in drugimi formalnimi in neformalnimi orga-
nizacijami, medsebojna obveščenost partnerjev o varnostnih razmerah, odpravljanje vzrokov za nastanek odklonskih 
pojavov, povečati učinkovitost dela policije na področjih in območjih, ki so po mnenju javnosti najbolj izstopajoča, 
zmanjševanje števila varnostnih problemov v lokalni skupnosti in povečati občutek varnosti. V obdobju 2014–2018 
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Obisk ambasadorja kraljevine Nizozemske v Sloveniji Barta Twaalfhovena. Foto: Občina Ankaran

se je varnostni sosvet sestajal na rednih koordinacijah predvsem na pripravah pred vsakoletno turistično sezono in 
začetkom šolskega leta, ko se na šolske poti znova vrnejo otroci. V preteklih štirih letih je bilo ugotovljeno, da je kri-
minaliteta na območju Občine Ankaran relativno nizka, v zadnjem letu je po podatkih število kriminalnih dejanj celo 
padlo. Varnostni sosvet je sicer v tem obdobju več pozornosti namenil vprašanjem, povezanim s povečanim prome-
tom in mirujočim prometom, predvsem v času poletne sezone, nedovoljenim kampiranjem in urejanjem varnih poti 
za osnovnošolce.

2.1.2 PROTOKOL

Protokol opravlja protokolarne zadeve za župana in podžupane Občine Ankaran ter člane občinskega sveta. Glavne 
naloge protokola so opravljanje organizacijsko-protokolarnih del ob obiskih osebnosti oziroma delegacij iz drugih slo-
venskih občin, državnih organov in tudi tujih držav, organiziranje občinskih prireditev in proslav ob državnih praznikih, 
sprejemov, obeležij in praznovanj, protokolarnih dogodkov in srečanj. Protokol za župana in podžupana koordinira 
tudi obiske v drugih občinah ter udeležbe na proslavah in prireditvah, ki jih organizirajo druge lokalne skupnosti oz. 
pravne osebe doma in v tujini. Med pomembne naloge protokola spadajo tudi priprava protokolarnih daril, reprezen-
tanca in po potrebi tolmačenje.

Protokol je od 2014 do 2018 sodeloval pri organizaciji več kot 30 dogodkov, med pomembnejše pa spadajo:
• organizacija srečanja občanov OA z Varuhinjo človekovih pravic RS go. Vlasto Nussdorfer;
• obisk ambasadorja kraljevine Nizozemske v Sloveniji Barta Twaalfhovena;
• obisk predstavnic ambasade Združenih držav Amerike v Sloveniji;
• odprtje Osnovne šole in vrtca Ankaran;
• odprtje Ambulante Ankaran;
• odprtje Knjižnice Ankaran;
• organizacija vsakoletnih proslav ob Prešernovem dnevu;
• organizacija vsakoletnih proslav ob Dnevu državnosti;
• organizacija komemoracij ob Dnevu spomina na mrtve;
• organizacija Festivala Zlate oljčne vejice (2016, 2017, 2018).

Prek sofinanciranja je protokol podprl tudi organizacijo prireditev ob dnevu zemlje (2016) in dnevu upora proti oku-
patorju (2016, 2017, 2018).
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Protokol je od 2014 do 2018 sodeloval pri organizaciji več kot 30 dogodkov. Foto: Mateja Safhalter in Aleš Logar

Turistična destinacijska znamka Ankaranski polotok

2.1.3 ODNOSI Z JAVNOSTMI

Odsek za odnose z javnostmi je v obdobju 2014–2018 učinkovito in redno obveščal občane, medije in druge zainte-
resirane ciljne javnosti o delu Občine Ankaran, njenih organov in uprave. Spremljal, analiziral in obveščal je vodstvo 
o pojavljanju Občine Ankaran v množičnih medijih in pripravljal odgovore na medijske objave, če je bilo to potrebno. 
Sodelavci v odseku so skrbeli za reden pretok informacij med kabinetom župana, občinsko upravo, režijskim obratom 
in zunanjimi sodelavci ter partnerji z različnih področij. V času uradnih ur so bili uslužbenci na voljo občanom in drugim 
zainteresiranim za podajanje odgovorov, prav tako so pripravljali odgovore na elektronske poizvedbe. 

Odsek je neprestano zagotavljal kakovostne in aktualne podatke, povezane z delovanjem vseh služb Občine Anka-
ran, občanom, množičnim medijem oz. novinarjem, drugim lokalnim upravam, državni upravi, nevladnim institucijam, 
društvom in drugim ciljnim javnostim. Komuniciranje je potekalo osebno, pisno (letaki in oglasna deska), elektronsko 
(spletna stran in e-obvestila) in telefonsko. 

O delovanju občine je odsek javnosti obveščal s sporočili za javnosti; pripravljenih je bilo 37 sporočil, ki so bila raz-
poslana medijem doma in v zamejstvu, občanom, poslovnim partnerjem, društvom, klubom in drugim, ki so se pri-
javili na dobivanje elektronskih obvestil. Poleg tega je odsek javnost obveščal z občinskim glasilom Amfora, ki izhaja 
vsak drugi mesec; v preteklih štirih letih je izšlo 22 Amfor. Organiziranih je bilo 8 novinarskih konferenc in 6 zborov 
občanov, na katerih so bili prebivalci Občine Ankaran seznanjeni s ključnimi projekti, ki so bili zagnani in izpeljani v 
mandatu. Odsek je sodeloval tudi na novinarskih konferencah, ki so jih ob skupnih dogodkih organizirali poslovni 
partnerji.

V letih 2014–2018 je odsek izpeljal več obsežnejših nalog s področja odnosov z javnostmi, med pomembnejšimi so:
• razvoj celostne grafične podobe simbolov občine;
• izvedba javnega anonimnega natečaja za oblikovanje novega grba in zastave Občine Ankaran;
• oblikovanje turistične destinacijske znamke Ankaranski polotok;
• prenova občinskega glasila Amfora;
• kampanja za promoviranje in zaščito 

naravnih vrednot Ankaranskega po-
lotoka.

Pripravljena je bila dokumentacija za javni 
anonimni natečaj za oblikovanje grba in za-
stave Občine Ankaran, ki je bil objavljen dne 
23. 2. 2018. Občina je tudi na tem področju 
omogočila občanom, da aktivno sodelujejo in 
glasujejo za enega od šestih izbranih idejnih 
osnutkov. Na osnovi izbranih osnutkov (oljč-
na vejica – drevo, morski val, svetilnik, modra 
in zelena barva) so bile priznanemu obliko-
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Krajevni informator KS Ankaran, april 1995
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SVOBODNA AMFORA SE POSLEDNJIČ 
PREDSTAVI, ZAHVALI IN POSLOVI

CON L'ULTIMA PRESENTAZIONE 
AMFORA LIBERA RINGRAZIA E PORGE 

SALUTO A TUTTI

 

ZAKAJ ZBOR KRAJANOV? 
 
 
 
Spoštovane krajanke, spoštovani krajani! 
 
 
Več kot leto dni je minilo od zadnjih lokalnih volitev, ko smo tudi v Ankaranu dobili novo vodstvo 
Krajevne skupnosti. Naši predstavniki v svetu KS so si zaupanje krajank in krajanov pridobili z 
načrti o razvoju Ankarana in z obljubo, da bodo delali za dobrobit kraja. Toda leto in štiri mesece 
kasneje ugotavljamo, da od velikih načrtov ni narejenega še nič, ob tem pa vodstvo krajevne 
skupnosti v ozadju, ne da bi kakorkoli obveščali krajane ali jih vprašali za mnenje, vlečejo poteze in 
sprejemajo odločitve , ki so lahko usodne za prihodnost našega kraja.  
 
Pred kratkim smo tako iz javnih medijev izvedeli, da je Ustavno sodišče  razveljavilo Odlok o 
spremembi in dolo�itvi novih obmo�ij naselij Koper-Capodistria, Bertoki-Bertocchi in 
Ankaran-Ancarano, s katerim je MO Koper hotela Ankaranu nezakonito odvzeti območje 
ankaranske bonifike in s tem tudi možnost našega vplivanja na dejavnosti, ki se tam izvajajo. Pobudo 
za oceno ustavnosti tega odloka je na Ustavno sodišče vložil naš krajan Oliver Morgan in na njej na 
srečo vztrajal. Na srečo, kajti enako pobudo za zaščito Ankarana, ki jo je na Ustavno sodišče vložilo 
prejšnje vodstvo KS, so naši novi predstavniki pod taktirko Maje Prodan Jurič umaknili, ne da bi o 
tem vprašali ali vsaj obvestili krajane. Zbora krajanov o tako daljnosežni odločitvi ni bilo, prav tako 
v Amfori o tem nismo izvedeli ničesar! 
 
Ker takšno ravnanje novega vodstva KS postavlja pod vprašaj njegovo obljubo, da bo delalo za 
dobrobit kraja, in ker vodstvo MO Koper načrtuje nove aktivnosti, s katerimi bi nepopravljivo 
poslabšalo kakovost življenja v našem kraju (širjenje Luke, pospešena odprodaja zemljišč v 
Ankaranu, pozidava priobalnega pasu), ocenjujemo, da je napočil čas, da krajanke in krajani 
Ankarana uveljavimo našo ustavno pravico o sodelovanju pri upravljanju javnih zadev. 
 
39. člen Statuta Krajevne skupnosti Ankaran, ki ga je Svet KS Ankaran sprejel na 9. redni seji 
26.03.2007, določa: 
 
»Zbor krajanov skli�e predsednik Sveta krajevne skupnosti na lastno pobudo, na 
pobudo ob�inskih organov, po sklepu Sveta krajevne skupnosti, nadzornega 
odbora ali na zahtevo najmanj 5% volilnih upravi�encev.« 
 
Prejšnji mesec smo zato zbrali potrebne podpise krajanov in od sveta KS zahtevali sklic Zbora 
krajank in krajanov Ankarana, na katerem bi lahko razpravljali o problemih našega kraja in 
predlagali ustrezne rešitve. Navkljub zavlačevanju in oviranju, je do sklica zbora vendarle prišlo. 
 
Vabimo vas, da se Zbora krajanov udeležite tudi vi. Od vsakega od nas je odvisno, kakšna bo 
prihodnost našega Ankarana. 
 
 
Pobudniki sklica Zbora krajanov 
 
 
 

ANKARAN�ANKE IN ANKARAN�ANI! 
 

VZEMIMO USODO ANKARANA V SVOJE ROKE! 
 
 

KAKŠNE REŠITVE PREDLAGAMO ? 
 
Na Zboru krajanov zahtevajmo rešitve za obstoječe težave našega kraja: 
 

 da svet KS deluje javno in transparentno v interesu večine krajanov, da o svojem delovanju 
redno in verodostojno obvešča krajane in da vsaj dvakrat letno skliče Zbor krajanov, na 
katerem preverja voljo ljudi; 

 

 da svet KS v imenu večine krajanov jasno in odločno nasprotuje nameram Mestne občine 
Koper za spremembo meja KS; 

 

 da svet KS v imenu večine krajanov jasno in odločno nasprotuje razprodaji parcel na območju 
krajevne skupnosti Ankaran; 

 

 da svet KS v imenu večine krajanov jasno in odločno nasprotuje gradnji tretjega pomola Luke 
Koper; 

 

 da svet KS v imenu večine krajanov jasno in odločno nasprotuje pozidavi Ankarana z 
blokovskimi naselji in pozidavi priobalnega pasu, ki je skupna dobrina nas vseh; 

 

 da svet KS in občina speljeta že obljubljene projekte, kot je pokopališče, dokončanje vrtca, 
izdelava pešpoti ob morju, krajevnega kopališča, ureditev jadranske ceste … 

 

 da svet KS v imenu večine krajanov jasno in odločno nasprotuje projektu izgradnje regijskega 
centra za ravnanje z odpadki, projektu izgradnje servisnih dejavnosti za marino in vsem 
ostalim potencialnim posegom v naše okolje, ki bi drastično poslabšali kvaliteto življenja v 
našem kraju; 

 

 da svet KS v imenu večine krajanov jasno in odločno zahteva odstranitev nelegalnega 
parkirišča avtomobilov ob Sv. Katarini in sanacijo tega prostora, vključno z izlitjem reke 
Rižane. Prav tako naj zahteva odstranitev naplavljenega mulja na obali; 

 

 da svet KS v imenu večine krajanov jasno in odločno zahteva zmanjšanje onesnaževanja Luke 
Koper – s premogom in sipkimi tovori, hrupom, prekomerno svetlobo in izlivanjem umazanije 
v morje (premog, kemikalije ipd.); 

 

TER 
 

 DA SVET KS ANKARAN PRENEHA S SERVILNIM RITOLIZNIŠTVOM KOPRSKI 
OBČINSKI UPRAVI, LUKI KOPER, NEPREMIČNINSKIM MEŠETARJEM IN 
SLEPARSKIM INVESTITORJEM NAČRTOVANIH POZIDAV TER ZAČNE Z DELOM V 
KORIST KRAJA IN PREBIVALCEV ANKARANA, ALI PA NAJ NEMUDOMA 
ODSTOPI! 

 
 

 

SVOBODNA AMFORA  št. 001 
 

IZREDNO GLASILO OB ZBORU KRAJANOV KS ANKARAN SO IZDALI POBUDNIKI ZA SKLIC ZBORA NA PODLAGI 39. ČLENA STATUTA 
KRAJEVNE SKUPNOSTI ANKARAN. 

 
STROŠKI PRIPRAVE, TISKA IN DISTRIBUCIJE GLASILA SO DELNO KRITI IZ EVROPSKIH SKLADOV ZA VSPODBUDO DELOVANJA LOKALNE 

SAMOUPRAVE IN REGIONALNEGA RAZVOJA NOVIH ČLANIC EU. 
 

GLASILO JE NATISNJENO V NAKLADI 2.000 IZVODOV IN GA PREJMEJO VSA GOSPODINSTA NA OBMOČJU KRAJEVNE SKUPNOSTI 
ANKARAN. 

 
ANKARAN, 15.05.2008 

 

ankaranske parcele, spreminja meje krajevne skupnosti, da bi nam odvzela vpliv na Luko in podpira pogubno 
gradnjo tretjega pomola.  
 
Doslej smo lahko Ankaran branili le tako, da smo se sami organizirali v društvih in civilnih iniciativah. Leta 
1982 smo nasprotovali terminalu za razsuti tovor, vendar je oblast pobudo za referendum prepovedala.  Leta 
1991 smo s podpisi preprečili gradnjo Plinskega terminala na Debelem rtiču, prav tako nam je štiri leta 
kasneje uspelo s podpisi preprečiti občinski načrt pozidave Debelega rtiča s hoteli in restavracijami. Pred 
štirimi leti smo s 4500 podpisi uspeli ustaviti gradnjo 3. pomola Luke Koper, čeprav občina, država in Luka še 
vedno vztrajajo na tem projektu. 
 
Čas bi že bil, da bi začeli našo voljo upoštevati tudi organi, ki so za to po ustavi poklicani. V prvi vrsti 
krajevna skupnost in občina. Če predsednica Krajevne skupnosti javno zatrjuje, da je KS le podaljšek občine 
in da mora izpolnjevati voljo župana, nekaj ni v redu. Prišel je čas, da našim predstavnikom jasno povemo, 
kdo je čigav podaljšek. Da morajo oni uresničevati voljo prebivalcev in ne obratno! 
 

___________________________________________________________ 
 
 
PRIDI NA ZBOR! 
(pismo prizadete krajanke) 
 
Krajevne volitve so tudi v KS Ankaran potekale jeseni 2006. Novo izvoljeni Svet KS Ankaran se nam je predstavil le 
preko Amfore in drugih medijev. V letu in pol ni bil sklican zbor krajanov, kjer bi izvoljeni svet predstavil projekte in 
videnje razvoja našega kraja in poiskal tudi soglasje krajanov o predvidenem razvoju.  
 
Zbor krajanov je tisti osnovni nivo lokalne samouprave, ki lahko verodostojno predlaga, razpravlja in odlo�a o 
razvojnih perspektivah Ankarana. Zato smo se nekateri odlo�ili, da zberemo potrebno podpise in na podlagi Statuta KS 
Ankaran zahtevamo sklic zbora krajanov. Prepri�ano smo, da s tem dejanjem uresni�ujemo le svojo temeljno pravico – 
sodelovati v lokalni samoupravi.  
 
Svetu KS Ankaran je bilo posredovano ve� kot 150 podpisov polnoletnih krajanov. Predsednica sveta je izkoristila 30 
dnevni rok v katerem mora v skladu s statutom sklicati zbor krajanov. In tako smo »po ovinkih« oz. iz oglasne deske v 
centru Ankarana izvedeli, da je zbor krajanov sklican v petek, 16. maja 2008 ob 18.00 uri. Seveda kar nismo verjeli 
svojim o�em, ko smo videli, da je sklican v sejni dvorani Mladinskega zdraviliš�a RKS na Debelem rti�u. Pred tem 
so iz ob�inske uprave zahtevali, da se zbor krajanov opravi na sedežu KS Ankaran, kjer je prostora za samo 15 
ljudi! 
 
Zagotovo marsikdo ne ve, da sta leta 1974 (ali pa kakšno leto prej) iz Krajevne skupnosti Ankaran-Hrvatini nastali dve 
krajevni skupnosti. Vemo pa zagotovo, da odkar obstaja KS Ankaran še nikoli ni bil zbor krajanov sklican izven centra 
Ankarana. Sploh pa odkar imamo osnovno šolo v Ankaranu. Pa se lahko le sprašujemo zakaj prostorov šole ne smemo 
ve� uporabljati. Mogo�e se je kdo ustrašil, da bi prišlo na zbor krajanov preve� ljudi ali pa bi lahko na zbor krajanov 
prišlo preve� ljudi, ki razmišljajo s svojo glavo in ne z glavo nekoga drugega.  
 
Škoda, da se moramo v letu 2008 ukvarjati s takšnimi zadevami. Veliko raje bi se ukvarjali z razvojem našega kraja.  
 
Spoštovani krajani in krajanke Ankarana! 
 
Želimo si, da bi se na tem zboru krajanov zbralo �im ve� ljudi, ljudi, ki dobro mislijo, ljudi, ki ne vidijo v lokalni 
samoupravi le prostor za uresni�evanje svojih osebnih interesov ampak vidijo v izvajanju lokalne samouprave prostor, v 
katerem se lahko skupaj odlo�amo. Predvsem pa bi se na tem zboru morali zbrati krajani, ki bomo odlo�ali o naši 
prihodnosti in ne bomo dopustili, da odlo�itve sprejema nekdo drug v našem imenu in mimo nas.  
 
Zato se spla�a priti na ta zbor.   
 
In seveda, ker Svet Krajevne skupnosti Ankaran ne bo poskrbel za prevoz ljudi na Debeli rti�, vabimo vse, ki nimajo 
svojega prevoza, da pridejo ob 17.00 uri na avtobusno postajo (kjer se zavije proti pošti) in z brezpla�nim 
organiziranim prevozom vas bomo prepeljali na Debeli rti�.  
 

(Avtorica znana uredništvu izrednega glasila)
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SVOBODNA AMFORA®  št. 004 
 

IZREDNO GLASILO POBUDE ZA USTANOVITEV OBČINE ANKARAN 
 

STROŠKI PRIPRAVE, TISKA IN DISTRIBUCIJE GLASILA SO KRITI IZ SKLADA 
PROSTOVOLJNIH PRISPEVKOV KRAJANK IN KRAJANOV ANKARANA NAMENJENAGA 

KRITJU STROŠKOV VEZANIH NA POSTOPKE USTANOVITVE SAMOSTOJNE OBČINE 
ANKRAN. 

FINANČNE PRISPEVKE TUDI V PRIHODNJE ZBIRAMO NA ENAK NAČIN IN NA ISTIH 
MESTIH KOT DOSEDAJ. 

VSEM DOSEDANJIM IN BODOČIM DONATORJEM LEPA HVALA ZA FINANČNO POMOČ. 
 

GLASILO JE NATISNJENO V NAKLADI 2.000 IZVODOV 
IN GA BREZPLAČNO PREJMEJO VSA GOSPODINSTVA NA OBMOČJU OBČINE ANKARAN V 

USTANAVLJANJU. 

 

OPOZORILO 
 

ZBOROVANJE, KI GA SKLICUJEMO, NI DOGODEK JAVNEGA ZNAČAJA, SAJ GA NE 
SKLICUJE JAVNA OBLAST 

 
NANJ SO VABLJENI IZKLJUČNO PREBIVALCI ANKARANA, VALDOLTRE IN DEBELGA 

RTIČA, GOSTJE IN MEDIJI. 
 

OPRAVIČUJEMO SE ZARADI ODMAKNJENOSTI PRIZORIŠČA, VENDAR DOGODKA NISMO 
SMELI ORGANIZIRATI V PROSTORIH  OŠ ANKRAN 

 
PROSIMO ZA RAZUMEVANJE. 

 

 

R      E      F      E      R      E      N      D      U      M 
 

 
 
 
 

NA 
SVOJI 

ZEMLJI?
 
 

_______________________________________________ 
 
 
 

ZAHTEVA ZA RAZPIS REFERENDUMA 
ZA USTANOVITEV SAMOSTOJNE 

 

OB�INE ANKARAN 
 
 
 

Ankaran, avgust 2008 
 

 
 

 
 
 
 

IZBRIS ANKARANA IZ MESTNE OB�INE KOPER, maj 2008  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Foto 1 
 
 
 
 

 
 
 

Foto 2 
 

 
 
 

Foto 3 
 
 
 
 

 
 
 

Foto 4 
 

 
 
 

Foto 5 
 
 
 
 

 
 
 

Foto 6 
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IZREDNO GLASILO SO IZDALI POBUDNIKI ZA USTANOVITEV OBČINE ANKARAN 
 

STROŠKI PRIPRAVE, TISKA IN DISTRIBUCIJE GLASILA SO KRITI IZ PRISPEVKOV KRAJANK IN KRAJANOV ANKARANA. 
FINANČNE PRISPEVKE TUDI V PRIHODNJE ZBIRAMO NA ENAK NAČIN IN NA ISTIH MESTIH KOT DO SEDAJ. 

VSEM DOSEDANJIM IN BODOČIM DONATORJEM LEPA HVALA ZA FINANČNO POMOČ. 
 

GLASILO JE NATISNJENO V NAKLADI 2.000 IZVODOV IN GA BREZPLAČNO PREJMEJO VSA GOSPODINSTA NA OBMOČJU KRAJEVNE 
SKUPNOSTI ANKARAN. 

 
ANKARAN, 01.09.2008 

 

 
 
2. Problematika (ne)delovanja lokalne samouprave 
 

 Problematika neustavnosti Mestne ob�ine Koper 
 Odlo�ba Ustavnega sodiš�a št. U-I-301/98; 
 Sklep Komisije Državnega Sveta RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj z dne 07.02.2008; 
 Sklep Odbora Državnega zbora RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj z dne 13.02.2008; 
 Odlo�ba Ustavnega sodiš�a št. U-I-245/06-11, z dne 29.05.2008; 
 Postopki pred Ustavnim sodiš�em Republike Slovenije 

 razveljavitev »Odloka o spremembi in dolo�itvi novih obmo�ij naselij Koper-Capodistria, Bertoki-
Bertocchi in Ankaran-Ancarano«; 
 Pobuda za presojo ustavnosti in zakonitosti »Sklepa o letnem na�rtu ravnanja s stvarnim in 
finan�nim premoženjem Mestne ob�ine Koper za leto 2008« 
 ostali postopki, vezani na problematiko KS Ankaran pred Ustavnim Sodiš�em RS. 

 
 
Krajanke in krajani Ankarana smo na zboru krajanov, sklicanem dne 16.05.2008, ponovno poudarili, da odločba 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-I-301/98 iz leta 1998 iz katere izhaja, da Mestna občina Koper ni v skladu z 
ustavno zasnovo mestne občine in tudi občine nasploh, ter, da zaradi tega prebivalci njenih naselij nimajo možnosti 
uživanja pravice pri uresničevanju lokalne samouprave v občini, ki bi bila skladna z Ustavo Republike Slovenije, še ni 
bila realizirana. Pobudniki za ustanovitev občine Ankaran zahtevamo uresničitev odločbe Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije U-I-301/98 in vzpostavitev ustavne pravice uresničevanja lokalne samouprave prebivalcev na 
območju KS Ankaran.  
 
Neustavnost MOK in problematiko v povezavi z njo, sta na svojih sejah v februarju 2008 ugotovila tudi Komisija 
Državnega Sveta RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Odbor Državnega zbora RS za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj. Prav tako je Ustavno sodišče RS v maju 2008 sicer zavrnilo pobudo za razveljavitev 
MOK (razveljavitev MOK bi po mnenju US pomenila še večjo pravno vrzel), vendar je Ustavno sodišče ponovno v 
celoti ugotovilo neustavnost MOK in neizvršitev ustavne odločbe iz leta 1998. 
 
Pobudniki za ustanovitev občine Ankarana odločno nasprotujemo nameram Mestne občine Koper za spremembo meja 
KS Ankaran (kar smo enkrat sicer uspeli preprečiti na Ustavnem sodišču RS), vendar je MOK v sklicu 15. redne seje 
Občinskega sveta za 24.07.2008 (glej: www.koper.si/občinskisvet /seje občinskega sveta v tem mandatu/15 seja 
občinskega sveta (24.07.2008)) pod točko 12. ponovno najavila namero o začetku postopka za spremembo območij 
naselij Koper - Capodistria, Bertoki – Bertocchi, Spodnje Škofije in Ankaran – Ancarano. Z odvzemom območja 
ankaranske bonifike bi Ankarančani izgubili vsakršno možnost vplivanja na dejavnosti, ki se tam izvajajo. 
 
Skladno z določili Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (UR LS št.: 
25/2008), ki izrecno določa, da, če se začne postopek za spremembo območja občine ali ustanovitev nove občine, se 
od dneva vložitve predloga za spremembo območja občine ne smejo spreminjati območja in imena naselij v občini 
oziroma občinah, ki se spreminjajo, nam v prizadevanjih za ohranitev celovitega območja KS Ankaran ni preostalo 
drugega kot vložitev predloga za ustanovitev lastne občine Ankaran – Ancarano. S  tem je vsakršna delitev KS 
Ankaran preprečena! 
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Državni zbor Republike Slovenije, 
�etrtek, 24. julija 2008, ob 11.53 uri: 

 
Vložitev postopka za ustanovitev 

samostojne 
OB�INE ANKARAN! 

 
 
 

 

1

Ankaran, 1. marec 2009

POGUMNO V 

2009,
LETO 

USTANOVITVE 
OBČINE

ANKARAN!
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LE
SAM SEM,

LE SAM
GOSPODAR!
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ZAHTEVA ZA USTAVNO ZAŠČITO OZEMLJA, 
NARAVNIH DANOSTI IN VOLJE PREBIVALCEV

OBČINE ANKARAN
V USTANAVLJANJU

Ankaran, januar - maj 2009
32

Vsem avtorjem prispevkov v izrednem glasilu
Pobude za ustanovitev Občine Ankaran »SVOBODNA AMFORA®  št. 003« 

se zahvaljujemo za pogum in vloženi trud. 
Osebne podatke avtorjev hranimo v uredništvu glasila. Podatki bodo po predhodnem soglasju avtorjev 

objavljeni šele po zaključku postopka ustanovitve Občine Ankaran.

Prispevke za novo številko glasila »SVOBODNA AMFORA®  št. 004« že zbiramo v uredništvu. 
Vabimo tako predstavnike ankaranskih institucij, organizacij in društev, kot posameznike, starejše in 

mlajše, da s svojimi pogledi na bodočo ureditev lokalne samouprave v Ankaranu popestrite naše glasilo. 
Pravica osebnega izražanja je ena izmed osnovnih človekovih pravic in svoboščin.

Omogočanje te pravice je v demokratični družbi osnovna dolžnost vsake javne oblasti.

SVOBODNA AMFORA®  št. 003

IZREDNO GLASILO POBUDE ZA USTANOVITEV OBČINE ANKARAN

STROŠKI PRIPRAVE, TISKA IN DISTRIBUCIJE GLASILA SO KRITI IZ SKLADA PROSTOVOLJNIH PRISPEVKOV KRAJANK IN KRAJANOV ANKARANA 
NAMENJENAGA KRITJU STROŠKOV VEZANIH NA POSTOPKE USTANOVITVE SAMOSTOJNE OBČINE ANKRAN.

FINANČNE PRISPEVKE TUDI V PRIHODNJE ZBIRAMO NA ENAK NAČIN IN NA ISTIH MESTIH KOT DOSEDAJ.
VSEM DOSEDANJIM IN BODOČIM DONATORJEM LEPA HVALA ZA FINANČNO POMOČ.

GLASILO JE NATISNJENO V NAKLADI 2.000 IZVODOV
IN GA BREZPLAČNO PREJMEJO VSA GOSPODINSTVA NA OBMOČJU OBČINE ANKARAN V USTANAVLJANJU.

ANKARAN, 01.03.2009

Pozdrav iz Ankarana!
31

NAVODILO: 

Geslo VELIKE ANKARANSKE NAGRADNE 
KRIŽANKE dobite, v kolikor v oštevilčena polja gesla 
na dopisnici iz oštevilčenih črkovnih polj križanke po 
zaporedju vpišete črke pravilno rešene križanke. 
Dopisnico z izpolnjenim geslom odvrzite v bližnji 
ankaranski poštni nabiralnik ali oddajte na Pošti 
Slovenije, enota 6280 Ankaran, in pošljite na že 
natisnjen naslov prejemnika. Poštnina vaše dopisnice 
je poravnana. 
Žrebanje bogatih nagrad bo opravila skupna mešana 
komisija predstavnikov Pobude za ustanovitev Občine 
Ankaran in predstavnikov Občinskega Sveta Mestne 
občine Koper.

Poštnina 
plačana!

Pog. št.81/6/S

MESTNA OBČINA KOPER
OBČINSKI SVET
VERDIJEVA ULICA 10

6000      KOPER – CAPODISTRIA
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Pa tudi naš ne, saj naravne danosti nim
ajo in ne m

orejo im
eti lastnika. 

A
nkaran ni naš. 

N
am

, ki tu živim
o, je zgolj zaupano, da skrbim

o za naravno pestrost našega 
življenjskega prostora in ohranjam

o čar zavedanja, da nam
 je bivanje na tej 

pom
anjšani oazi neprecenljivo darilo.

N
aravo, ki se skrom

no razkriva v vsej svoji danosti, častim
o in negujem

o v 
nasledstvo m

lajšim
 generacijam

,
ki, nem

ara že bolje od nas, poznajo in znajo ceniti nenadom
estljivost 

naravnih raznolikosti v vsej njihovi veličini.

N
am

, ki tu živim
o, je tako naložena velika odgovornost do rodov naših 

zanam
cev in jem

ljem
o jo resno.

Zato A
nkaran ni naš.

In zato, tudi vaš nikoli ne m
ore biti.

A
nkaran, 01.03.2009

!

IZPOLNITE GESLO, IZREŽITE DOPISNICO IN JASNO SPOROČILO ODPOŠLJITE PREJEMNIKOM!

NAGRADNI SKLAD:
3. nagrada: Majica (velikosti: S, L, XL, XXL) z logotipom KJN ali SJN po izbiri nagrajenca;
2. nagrada:  Vabilo (za 2 osebi) na proslavo, pogostitev in slavnostno sejo Občinskega sveta MOK ob občinskem prazniku

Ankaranu sosednje in prijateljske Mestne občine Koper, dne 15.05.2009;
1. nagrada:  Palma (1 kos) vrste Washingtonia robusta (Mexican Fan Palm, Mexican Washingtonia)

višine do 7 m, po izbiri nagrajenca, za domači botanični vrt (brez talne osvetlitve).
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SVOBODNA AMFORA SE POSLEDNJIČ 
PREDSTAVI, ZAHVALI IN POSLOVI

CON L'ULTIMA PRESENTAZIONE 
AMFORA LIBERA RINGRAZIA E PORGE 

SALUTO A TUTTI

 

ZAKAJ ZBOR KRAJANOV? 
 
 
 
Spoštovane krajanke, spoštovani krajani! 
 
 
Več kot leto dni je minilo od zadnjih lokalnih volitev, ko smo tudi v Ankaranu dobili novo vodstvo 
Krajevne skupnosti. Naši predstavniki v svetu KS so si zaupanje krajank in krajanov pridobili z 
načrti o razvoju Ankarana in z obljubo, da bodo delali za dobrobit kraja. Toda leto in štiri mesece 
kasneje ugotavljamo, da od velikih načrtov ni narejenega še nič, ob tem pa vodstvo krajevne 
skupnosti v ozadju, ne da bi kakorkoli obveščali krajane ali jih vprašali za mnenje, vlečejo poteze in 
sprejemajo odločitve , ki so lahko usodne za prihodnost našega kraja.  
 
Pred kratkim smo tako iz javnih medijev izvedeli, da je Ustavno sodišče  razveljavilo Odlok o 
spremembi in dolo�itvi novih obmo�ij naselij Koper-Capodistria, Bertoki-Bertocchi in 
Ankaran-Ancarano, s katerim je MO Koper hotela Ankaranu nezakonito odvzeti območje 
ankaranske bonifike in s tem tudi možnost našega vplivanja na dejavnosti, ki se tam izvajajo. Pobudo 
za oceno ustavnosti tega odloka je na Ustavno sodišče vložil naš krajan Oliver Morgan in na njej na 
srečo vztrajal. Na srečo, kajti enako pobudo za zaščito Ankarana, ki jo je na Ustavno sodišče vložilo 
prejšnje vodstvo KS, so naši novi predstavniki pod taktirko Maje Prodan Jurič umaknili, ne da bi o 
tem vprašali ali vsaj obvestili krajane. Zbora krajanov o tako daljnosežni odločitvi ni bilo, prav tako 
v Amfori o tem nismo izvedeli ničesar! 
 
Ker takšno ravnanje novega vodstva KS postavlja pod vprašaj njegovo obljubo, da bo delalo za 
dobrobit kraja, in ker vodstvo MO Koper načrtuje nove aktivnosti, s katerimi bi nepopravljivo 
poslabšalo kakovost življenja v našem kraju (širjenje Luke, pospešena odprodaja zemljišč v 
Ankaranu, pozidava priobalnega pasu), ocenjujemo, da je napočil čas, da krajanke in krajani 
Ankarana uveljavimo našo ustavno pravico o sodelovanju pri upravljanju javnih zadev. 
 
39. člen Statuta Krajevne skupnosti Ankaran, ki ga je Svet KS Ankaran sprejel na 9. redni seji 
26.03.2007, določa: 
 
»Zbor krajanov skli�e predsednik Sveta krajevne skupnosti na lastno pobudo, na 
pobudo ob�inskih organov, po sklepu Sveta krajevne skupnosti, nadzornega 
odbora ali na zahtevo najmanj 5% volilnih upravi�encev.« 
 
Prejšnji mesec smo zato zbrali potrebne podpise krajanov in od sveta KS zahtevali sklic Zbora 
krajank in krajanov Ankarana, na katerem bi lahko razpravljali o problemih našega kraja in 
predlagali ustrezne rešitve. Navkljub zavlačevanju in oviranju, je do sklica zbora vendarle prišlo. 
 
Vabimo vas, da se Zbora krajanov udeležite tudi vi. Od vsakega od nas je odvisno, kakšna bo 
prihodnost našega Ankarana. 
 
 
Pobudniki sklica Zbora krajanov 
 
 
 

ANKARAN�ANKE IN ANKARAN�ANI! 
 

VZEMIMO USODO ANKARANA V SVOJE ROKE! 
 
 

KAKŠNE REŠITVE PREDLAGAMO ? 
 
Na Zboru krajanov zahtevajmo rešitve za obstoječe težave našega kraja: 
 

 da svet KS deluje javno in transparentno v interesu večine krajanov, da o svojem delovanju 
redno in verodostojno obvešča krajane in da vsaj dvakrat letno skliče Zbor krajanov, na 
katerem preverja voljo ljudi; 

 

 da svet KS v imenu večine krajanov jasno in odločno nasprotuje nameram Mestne občine 
Koper za spremembo meja KS; 

 

 da svet KS v imenu večine krajanov jasno in odločno nasprotuje razprodaji parcel na območju 
krajevne skupnosti Ankaran; 

 

 da svet KS v imenu večine krajanov jasno in odločno nasprotuje gradnji tretjega pomola Luke 
Koper; 

 

 da svet KS v imenu večine krajanov jasno in odločno nasprotuje pozidavi Ankarana z 
blokovskimi naselji in pozidavi priobalnega pasu, ki je skupna dobrina nas vseh; 

 

 da svet KS in občina speljeta že obljubljene projekte, kot je pokopališče, dokončanje vrtca, 
izdelava pešpoti ob morju, krajevnega kopališča, ureditev jadranske ceste … 

 

 da svet KS v imenu večine krajanov jasno in odločno nasprotuje projektu izgradnje regijskega 
centra za ravnanje z odpadki, projektu izgradnje servisnih dejavnosti za marino in vsem 
ostalim potencialnim posegom v naše okolje, ki bi drastično poslabšali kvaliteto življenja v 
našem kraju; 

 

 da svet KS v imenu večine krajanov jasno in odločno zahteva odstranitev nelegalnega 
parkirišča avtomobilov ob Sv. Katarini in sanacijo tega prostora, vključno z izlitjem reke 
Rižane. Prav tako naj zahteva odstranitev naplavljenega mulja na obali; 

 

 da svet KS v imenu večine krajanov jasno in odločno zahteva zmanjšanje onesnaževanja Luke 
Koper – s premogom in sipkimi tovori, hrupom, prekomerno svetlobo in izlivanjem umazanije 
v morje (premog, kemikalije ipd.); 

 

TER 
 

 DA SVET KS ANKARAN PRENEHA S SERVILNIM RITOLIZNIŠTVOM KOPRSKI 
OBČINSKI UPRAVI, LUKI KOPER, NEPREMIČNINSKIM MEŠETARJEM IN 
SLEPARSKIM INVESTITORJEM NAČRTOVANIH POZIDAV TER ZAČNE Z DELOM V 
KORIST KRAJA IN PREBIVALCEV ANKARANA, ALI PA NAJ NEMUDOMA 
ODSTOPI! 

 
 

 

SVOBODNA AMFORA  št. 001 
 

IZREDNO GLASILO OB ZBORU KRAJANOV KS ANKARAN SO IZDALI POBUDNIKI ZA SKLIC ZBORA NA PODLAGI 39. ČLENA STATUTA 
KRAJEVNE SKUPNOSTI ANKARAN. 

 
STROŠKI PRIPRAVE, TISKA IN DISTRIBUCIJE GLASILA SO DELNO KRITI IZ EVROPSKIH SKLADOV ZA VSPODBUDO DELOVANJA LOKALNE 

SAMOUPRAVE IN REGIONALNEGA RAZVOJA NOVIH ČLANIC EU. 
 

GLASILO JE NATISNJENO V NAKLADI 2.000 IZVODOV IN GA PREJMEJO VSA GOSPODINSTA NA OBMOČJU KRAJEVNE SKUPNOSTI 
ANKARAN. 

 
ANKARAN, 15.05.2008 

 

ankaranske parcele, spreminja meje krajevne skupnosti, da bi nam odvzela vpliv na Luko in podpira pogubno 
gradnjo tretjega pomola.  
 
Doslej smo lahko Ankaran branili le tako, da smo se sami organizirali v društvih in civilnih iniciativah. Leta 
1982 smo nasprotovali terminalu za razsuti tovor, vendar je oblast pobudo za referendum prepovedala.  Leta 
1991 smo s podpisi preprečili gradnjo Plinskega terminala na Debelem rtiču, prav tako nam je štiri leta 
kasneje uspelo s podpisi preprečiti občinski načrt pozidave Debelega rtiča s hoteli in restavracijami. Pred 
štirimi leti smo s 4500 podpisi uspeli ustaviti gradnjo 3. pomola Luke Koper, čeprav občina, država in Luka še 
vedno vztrajajo na tem projektu. 
 
Čas bi že bil, da bi začeli našo voljo upoštevati tudi organi, ki so za to po ustavi poklicani. V prvi vrsti 
krajevna skupnost in občina. Če predsednica Krajevne skupnosti javno zatrjuje, da je KS le podaljšek občine 
in da mora izpolnjevati voljo župana, nekaj ni v redu. Prišel je čas, da našim predstavnikom jasno povemo, 
kdo je čigav podaljšek. Da morajo oni uresničevati voljo prebivalcev in ne obratno! 
 

___________________________________________________________ 
 
 
PRIDI NA ZBOR! 
(pismo prizadete krajanke) 
 
Krajevne volitve so tudi v KS Ankaran potekale jeseni 2006. Novo izvoljeni Svet KS Ankaran se nam je predstavil le 
preko Amfore in drugih medijev. V letu in pol ni bil sklican zbor krajanov, kjer bi izvoljeni svet predstavil projekte in 
videnje razvoja našega kraja in poiskal tudi soglasje krajanov o predvidenem razvoju.  
 
Zbor krajanov je tisti osnovni nivo lokalne samouprave, ki lahko verodostojno predlaga, razpravlja in odlo�a o 
razvojnih perspektivah Ankarana. Zato smo se nekateri odlo�ili, da zberemo potrebno podpise in na podlagi Statuta KS 
Ankaran zahtevamo sklic zbora krajanov. Prepri�ano smo, da s tem dejanjem uresni�ujemo le svojo temeljno pravico – 
sodelovati v lokalni samoupravi.  
 
Svetu KS Ankaran je bilo posredovano ve� kot 150 podpisov polnoletnih krajanov. Predsednica sveta je izkoristila 30 
dnevni rok v katerem mora v skladu s statutom sklicati zbor krajanov. In tako smo »po ovinkih« oz. iz oglasne deske v 
centru Ankarana izvedeli, da je zbor krajanov sklican v petek, 16. maja 2008 ob 18.00 uri. Seveda kar nismo verjeli 
svojim o�em, ko smo videli, da je sklican v sejni dvorani Mladinskega zdraviliš�a RKS na Debelem rti�u. Pred tem 
so iz ob�inske uprave zahtevali, da se zbor krajanov opravi na sedežu KS Ankaran, kjer je prostora za samo 15 
ljudi! 
 
Zagotovo marsikdo ne ve, da sta leta 1974 (ali pa kakšno leto prej) iz Krajevne skupnosti Ankaran-Hrvatini nastali dve 
krajevni skupnosti. Vemo pa zagotovo, da odkar obstaja KS Ankaran še nikoli ni bil zbor krajanov sklican izven centra 
Ankarana. Sploh pa odkar imamo osnovno šolo v Ankaranu. Pa se lahko le sprašujemo zakaj prostorov šole ne smemo 
ve� uporabljati. Mogo�e se je kdo ustrašil, da bi prišlo na zbor krajanov preve� ljudi ali pa bi lahko na zbor krajanov 
prišlo preve� ljudi, ki razmišljajo s svojo glavo in ne z glavo nekoga drugega.  
 
Škoda, da se moramo v letu 2008 ukvarjati s takšnimi zadevami. Veliko raje bi se ukvarjali z razvojem našega kraja.  
 
Spoštovani krajani in krajanke Ankarana! 
 
Želimo si, da bi se na tem zboru krajanov zbralo �im ve� ljudi, ljudi, ki dobro mislijo, ljudi, ki ne vidijo v lokalni 
samoupravi le prostor za uresni�evanje svojih osebnih interesov ampak vidijo v izvajanju lokalne samouprave prostor, v 
katerem se lahko skupaj odlo�amo. Predvsem pa bi se na tem zboru morali zbrati krajani, ki bomo odlo�ali o naši 
prihodnosti in ne bomo dopustili, da odlo�itve sprejema nekdo drug v našem imenu in mimo nas.  
 
Zato se spla�a priti na ta zbor.   
 
In seveda, ker Svet Krajevne skupnosti Ankaran ne bo poskrbel za prevoz ljudi na Debeli rti�, vabimo vse, ki nimajo 
svojega prevoza, da pridejo ob 17.00 uri na avtobusno postajo (kjer se zavije proti pošti) in z brezpla�nim 
organiziranim prevozom vas bomo prepeljali na Debeli rti�.  
 

(Avtorica znana uredništvu izrednega glasila)
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SVOBODNA AMFORA®  št. 004 
 

IZREDNO GLASILO POBUDE ZA USTANOVITEV OBČINE ANKARAN 
 

STROŠKI PRIPRAVE, TISKA IN DISTRIBUCIJE GLASILA SO KRITI IZ SKLADA 
PROSTOVOLJNIH PRISPEVKOV KRAJANK IN KRAJANOV ANKARANA NAMENJENAGA 

KRITJU STROŠKOV VEZANIH NA POSTOPKE USTANOVITVE SAMOSTOJNE OBČINE 
ANKRAN. 

FINANČNE PRISPEVKE TUDI V PRIHODNJE ZBIRAMO NA ENAK NAČIN IN NA ISTIH 
MESTIH KOT DOSEDAJ. 

VSEM DOSEDANJIM IN BODOČIM DONATORJEM LEPA HVALA ZA FINANČNO POMOČ. 
 

GLASILO JE NATISNJENO V NAKLADI 2.000 IZVODOV 
IN GA BREZPLAČNO PREJMEJO VSA GOSPODINSTVA NA OBMOČJU OBČINE ANKARAN V 

USTANAVLJANJU. 

 

OPOZORILO 
 

ZBOROVANJE, KI GA SKLICUJEMO, NI DOGODEK JAVNEGA ZNAČAJA, SAJ GA NE 
SKLICUJE JAVNA OBLAST 

 
NANJ SO VABLJENI IZKLJUČNO PREBIVALCI ANKARANA, VALDOLTRE IN DEBELGA 

RTIČA, GOSTJE IN MEDIJI. 
 

OPRAVIČUJEMO SE ZARADI ODMAKNJENOSTI PRIZORIŠČA, VENDAR DOGODKA NISMO 
SMELI ORGANIZIRATI V PROSTORIH  OŠ ANKRAN 

 
PROSIMO ZA RAZUMEVANJE. 
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ZAHTEVA ZA RAZPIS REFERENDUMA 
ZA USTANOVITEV SAMOSTOJNE 
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Ankaran, avgust 2008 
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SVOBODNA AMFORA  št. 002 
 

IZREDNO GLASILO SO IZDALI POBUDNIKI ZA USTANOVITEV OBČINE ANKARAN 
 

STROŠKI PRIPRAVE, TISKA IN DISTRIBUCIJE GLASILA SO KRITI IZ PRISPEVKOV KRAJANK IN KRAJANOV ANKARANA. 
FINANČNE PRISPEVKE TUDI V PRIHODNJE ZBIRAMO NA ENAK NAČIN IN NA ISTIH MESTIH KOT DO SEDAJ. 

VSEM DOSEDANJIM IN BODOČIM DONATORJEM LEPA HVALA ZA FINANČNO POMOČ. 
 

GLASILO JE NATISNJENO V NAKLADI 2.000 IZVODOV IN GA BREZPLAČNO PREJMEJO VSA GOSPODINSTA NA OBMOČJU KRAJEVNE 
SKUPNOSTI ANKARAN. 

 
ANKARAN, 01.09.2008 

 

 
 
2. Problematika (ne)delovanja lokalne samouprave 
 

 Problematika neustavnosti Mestne ob�ine Koper 
 Odlo�ba Ustavnega sodiš�a št. U-I-301/98; 
 Sklep Komisije Državnega Sveta RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj z dne 07.02.2008; 
 Sklep Odbora Državnega zbora RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj z dne 13.02.2008; 
 Odlo�ba Ustavnega sodiš�a št. U-I-245/06-11, z dne 29.05.2008; 
 Postopki pred Ustavnim sodiš�em Republike Slovenije 

 razveljavitev »Odloka o spremembi in dolo�itvi novih obmo�ij naselij Koper-Capodistria, Bertoki-
Bertocchi in Ankaran-Ancarano«; 
 Pobuda za presojo ustavnosti in zakonitosti »Sklepa o letnem na�rtu ravnanja s stvarnim in 
finan�nim premoženjem Mestne ob�ine Koper za leto 2008« 
 ostali postopki, vezani na problematiko KS Ankaran pred Ustavnim Sodiš�em RS. 

 
 
Krajanke in krajani Ankarana smo na zboru krajanov, sklicanem dne 16.05.2008, ponovno poudarili, da odločba 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-I-301/98 iz leta 1998 iz katere izhaja, da Mestna občina Koper ni v skladu z 
ustavno zasnovo mestne občine in tudi občine nasploh, ter, da zaradi tega prebivalci njenih naselij nimajo možnosti 
uživanja pravice pri uresničevanju lokalne samouprave v občini, ki bi bila skladna z Ustavo Republike Slovenije, še ni 
bila realizirana. Pobudniki za ustanovitev občine Ankaran zahtevamo uresničitev odločbe Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije U-I-301/98 in vzpostavitev ustavne pravice uresničevanja lokalne samouprave prebivalcev na 
območju KS Ankaran.  
 
Neustavnost MOK in problematiko v povezavi z njo, sta na svojih sejah v februarju 2008 ugotovila tudi Komisija 
Državnega Sveta RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Odbor Državnega zbora RS za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj. Prav tako je Ustavno sodišče RS v maju 2008 sicer zavrnilo pobudo za razveljavitev 
MOK (razveljavitev MOK bi po mnenju US pomenila še večjo pravno vrzel), vendar je Ustavno sodišče ponovno v 
celoti ugotovilo neustavnost MOK in neizvršitev ustavne odločbe iz leta 1998. 
 
Pobudniki za ustanovitev občine Ankarana odločno nasprotujemo nameram Mestne občine Koper za spremembo meja 
KS Ankaran (kar smo enkrat sicer uspeli preprečiti na Ustavnem sodišču RS), vendar je MOK v sklicu 15. redne seje 
Občinskega sveta za 24.07.2008 (glej: www.koper.si/občinskisvet /seje občinskega sveta v tem mandatu/15 seja 
občinskega sveta (24.07.2008)) pod točko 12. ponovno najavila namero o začetku postopka za spremembo območij 
naselij Koper - Capodistria, Bertoki – Bertocchi, Spodnje Škofije in Ankaran – Ancarano. Z odvzemom območja 
ankaranske bonifike bi Ankarančani izgubili vsakršno možnost vplivanja na dejavnosti, ki se tam izvajajo. 
 
Skladno z določili Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (UR LS št.: 
25/2008), ki izrecno določa, da, če se začne postopek za spremembo območja občine ali ustanovitev nove občine, se 
od dneva vložitve predloga za spremembo območja občine ne smejo spreminjati območja in imena naselij v občini 
oziroma občinah, ki se spreminjajo, nam v prizadevanjih za ohranitev celovitega območja KS Ankaran ni preostalo 
drugega kot vložitev predloga za ustanovitev lastne občine Ankaran – Ancarano. S  tem je vsakršna delitev KS 
Ankaran preprečena! 
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V 
BRAN 

ANKARANA!
 
 

Državni zbor Republike Slovenije, 
�etrtek, 24. julija 2008, ob 11.53 uri: 

 
Vložitev postopka za ustanovitev 

samostojne 
OB�INE ANKARAN! 

 
 
 

 

1

Ankaran, 1. marec 2009

POGUMNO V 

2009,
LETO 

USTANOVITVE 
OBČINE

ANKARAN!
25

LE
SAM SEM,

LE SAM
GOSPODAR!

_______________________________________________

ZAHTEVA ZA USTAVNO ZAŠČITO OZEMLJA, 
NARAVNIH DANOSTI IN VOLJE PREBIVALCEV

OBČINE ANKARAN
V USTANAVLJANJU

Ankaran, januar - maj 2009
32

Vsem avtorjem prispevkov v izrednem glasilu
Pobude za ustanovitev Občine Ankaran »SVOBODNA AMFORA®  št. 003« 

se zahvaljujemo za pogum in vloženi trud. 
Osebne podatke avtorjev hranimo v uredništvu glasila. Podatki bodo po predhodnem soglasju avtorjev 

objavljeni šele po zaključku postopka ustanovitve Občine Ankaran.

Prispevke za novo številko glasila »SVOBODNA AMFORA®  št. 004« že zbiramo v uredništvu. 
Vabimo tako predstavnike ankaranskih institucij, organizacij in društev, kot posameznike, starejše in 

mlajše, da s svojimi pogledi na bodočo ureditev lokalne samouprave v Ankaranu popestrite naše glasilo. 
Pravica osebnega izražanja je ena izmed osnovnih človekovih pravic in svoboščin.

Omogočanje te pravice je v demokratični družbi osnovna dolžnost vsake javne oblasti.

SVOBODNA AMFORA®  št. 003

IZREDNO GLASILO POBUDE ZA USTANOVITEV OBČINE ANKARAN

STROŠKI PRIPRAVE, TISKA IN DISTRIBUCIJE GLASILA SO KRITI IZ SKLADA PROSTOVOLJNIH PRISPEVKOV KRAJANK IN KRAJANOV ANKARANA 
NAMENJENAGA KRITJU STROŠKOV VEZANIH NA POSTOPKE USTANOVITVE SAMOSTOJNE OBČINE ANKRAN.

FINANČNE PRISPEVKE TUDI V PRIHODNJE ZBIRAMO NA ENAK NAČIN IN NA ISTIH MESTIH KOT DOSEDAJ.
VSEM DOSEDANJIM IN BODOČIM DONATORJEM LEPA HVALA ZA FINANČNO POMOČ.

GLASILO JE NATISNJENO V NAKLADI 2.000 IZVODOV
IN GA BREZPLAČNO PREJMEJO VSA GOSPODINSTVA NA OBMOČJU OBČINE ANKARAN V USTANAVLJANJU.

ANKARAN, 01.03.2009

Pozdrav iz Ankarana!
31

NAVODILO: 

Geslo VELIKE ANKARANSKE NAGRADNE 
KRIŽANKE dobite, v kolikor v oštevilčena polja gesla 
na dopisnici iz oštevilčenih črkovnih polj križanke po 
zaporedju vpišete črke pravilno rešene križanke. 
Dopisnico z izpolnjenim geslom odvrzite v bližnji 
ankaranski poštni nabiralnik ali oddajte na Pošti 
Slovenije, enota 6280 Ankaran, in pošljite na že 
natisnjen naslov prejemnika. Poštnina vaše dopisnice 
je poravnana. 
Žrebanje bogatih nagrad bo opravila skupna mešana 
komisija predstavnikov Pobude za ustanovitev Občine 
Ankaran in predstavnikov Občinskega Sveta Mestne 
občine Koper.

Poštnina 
plačana!

Pog. št.81/6/S

MESTNA OBČINA KOPER
OBČINSKI SVET
VERDIJEVA ULICA 10

6000      KOPER – CAPODISTRIA
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Pa tudi naš ne, saj naravne danosti nim
ajo in ne m

orejo im
eti lastnika. 

A
nkaran ni naš. 

N
am

, ki tu živim
o, je zgolj zaupano, da skrbim

o za naravno pestrost našega 
življenjskega prostora in ohranjam

o čar zavedanja, da nam
 je bivanje na tej 

pom
anjšani oazi neprecenljivo darilo.

N
aravo, ki se skrom

no razkriva v vsej svoji danosti, častim
o in negujem

o v 
nasledstvo m

lajšim
 generacijam

,
ki, nem

ara že bolje od nas, poznajo in znajo ceniti nenadom
estljivost 

naravnih raznolikosti v vsej njihovi veličini.

N
am

, ki tu živim
o, je tako naložena velika odgovornost do rodov naših 

zanam
cev in jem

ljem
o jo resno.

Zato A
nkaran ni naš.

In zato, tudi vaš nikoli ne m
ore biti.

A
nkaran, 01.03.2009

!

IZPOLNITE GESLO, IZREŽITE DOPISNICO IN JASNO SPOROČILO ODPOŠLJITE PREJEMNIKOM!

NAGRADNI SKLAD:
3. nagrada: Majica (velikosti: S, L, XL, XXL) z logotipom KJN ali SJN po izbiri nagrajenca;
2. nagrada:  Vabilo (za 2 osebi) na proslavo, pogostitev in slavnostno sejo Občinskega sveta MOK ob občinskem prazniku

Ankaranu sosednje in prijateljske Mestne občine Koper, dne 15.05.2009;
1. nagrada:  Palma (1 kos) vrste Washingtonia robusta (Mexican Fan Palm, Mexican Washingtonia)

višine do 7 m, po izbiri nagrajenca, za domači botanični vrt (brez talne osvetlitve).
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SVOBODNA AMFORA SE POSLEDNJIČ 
PREDSTAVI, ZAHVALI IN POSLOVI

CON L'ULTIMA PRESENTAZIONE 
AMFORA LIBERA RINGRAZIA E PORGE 

SALUTO A TUTTI

 

ZAKAJ ZBOR KRAJANOV? 
 
 
 
Spoštovane krajanke, spoštovani krajani! 
 
 
Več kot leto dni je minilo od zadnjih lokalnih volitev, ko smo tudi v Ankaranu dobili novo vodstvo 
Krajevne skupnosti. Naši predstavniki v svetu KS so si zaupanje krajank in krajanov pridobili z 
načrti o razvoju Ankarana in z obljubo, da bodo delali za dobrobit kraja. Toda leto in štiri mesece 
kasneje ugotavljamo, da od velikih načrtov ni narejenega še nič, ob tem pa vodstvo krajevne 
skupnosti v ozadju, ne da bi kakorkoli obveščali krajane ali jih vprašali za mnenje, vlečejo poteze in 
sprejemajo odločitve , ki so lahko usodne za prihodnost našega kraja.  
 
Pred kratkim smo tako iz javnih medijev izvedeli, da je Ustavno sodišče  razveljavilo Odlok o 
spremembi in dolo�itvi novih obmo�ij naselij Koper-Capodistria, Bertoki-Bertocchi in 
Ankaran-Ancarano, s katerim je MO Koper hotela Ankaranu nezakonito odvzeti območje 
ankaranske bonifike in s tem tudi možnost našega vplivanja na dejavnosti, ki se tam izvajajo. Pobudo 
za oceno ustavnosti tega odloka je na Ustavno sodišče vložil naš krajan Oliver Morgan in na njej na 
srečo vztrajal. Na srečo, kajti enako pobudo za zaščito Ankarana, ki jo je na Ustavno sodišče vložilo 
prejšnje vodstvo KS, so naši novi predstavniki pod taktirko Maje Prodan Jurič umaknili, ne da bi o 
tem vprašali ali vsaj obvestili krajane. Zbora krajanov o tako daljnosežni odločitvi ni bilo, prav tako 
v Amfori o tem nismo izvedeli ničesar! 
 
Ker takšno ravnanje novega vodstva KS postavlja pod vprašaj njegovo obljubo, da bo delalo za 
dobrobit kraja, in ker vodstvo MO Koper načrtuje nove aktivnosti, s katerimi bi nepopravljivo 
poslabšalo kakovost življenja v našem kraju (širjenje Luke, pospešena odprodaja zemljišč v 
Ankaranu, pozidava priobalnega pasu), ocenjujemo, da je napočil čas, da krajanke in krajani 
Ankarana uveljavimo našo ustavno pravico o sodelovanju pri upravljanju javnih zadev. 
 
39. člen Statuta Krajevne skupnosti Ankaran, ki ga je Svet KS Ankaran sprejel na 9. redni seji 
26.03.2007, določa: 
 
»Zbor krajanov skli�e predsednik Sveta krajevne skupnosti na lastno pobudo, na 
pobudo ob�inskih organov, po sklepu Sveta krajevne skupnosti, nadzornega 
odbora ali na zahtevo najmanj 5% volilnih upravi�encev.« 
 
Prejšnji mesec smo zato zbrali potrebne podpise krajanov in od sveta KS zahtevali sklic Zbora 
krajank in krajanov Ankarana, na katerem bi lahko razpravljali o problemih našega kraja in 
predlagali ustrezne rešitve. Navkljub zavlačevanju in oviranju, je do sklica zbora vendarle prišlo. 
 
Vabimo vas, da se Zbora krajanov udeležite tudi vi. Od vsakega od nas je odvisno, kakšna bo 
prihodnost našega Ankarana. 
 
 
Pobudniki sklica Zbora krajanov 
 
 
 

ANKARAN�ANKE IN ANKARAN�ANI! 
 

VZEMIMO USODO ANKARANA V SVOJE ROKE! 
 
 

KAKŠNE REŠITVE PREDLAGAMO ? 
 
Na Zboru krajanov zahtevajmo rešitve za obstoječe težave našega kraja: 
 

 da svet KS deluje javno in transparentno v interesu večine krajanov, da o svojem delovanju 
redno in verodostojno obvešča krajane in da vsaj dvakrat letno skliče Zbor krajanov, na 
katerem preverja voljo ljudi; 

 

 da svet KS v imenu večine krajanov jasno in odločno nasprotuje nameram Mestne občine 
Koper za spremembo meja KS; 

 

 da svet KS v imenu večine krajanov jasno in odločno nasprotuje razprodaji parcel na območju 
krajevne skupnosti Ankaran; 

 

 da svet KS v imenu večine krajanov jasno in odločno nasprotuje gradnji tretjega pomola Luke 
Koper; 

 

 da svet KS v imenu večine krajanov jasno in odločno nasprotuje pozidavi Ankarana z 
blokovskimi naselji in pozidavi priobalnega pasu, ki je skupna dobrina nas vseh; 

 

 da svet KS in občina speljeta že obljubljene projekte, kot je pokopališče, dokončanje vrtca, 
izdelava pešpoti ob morju, krajevnega kopališča, ureditev jadranske ceste … 

 

 da svet KS v imenu večine krajanov jasno in odločno nasprotuje projektu izgradnje regijskega 
centra za ravnanje z odpadki, projektu izgradnje servisnih dejavnosti za marino in vsem 
ostalim potencialnim posegom v naše okolje, ki bi drastično poslabšali kvaliteto življenja v 
našem kraju; 

 

 da svet KS v imenu večine krajanov jasno in odločno zahteva odstranitev nelegalnega 
parkirišča avtomobilov ob Sv. Katarini in sanacijo tega prostora, vključno z izlitjem reke 
Rižane. Prav tako naj zahteva odstranitev naplavljenega mulja na obali; 

 

 da svet KS v imenu večine krajanov jasno in odločno zahteva zmanjšanje onesnaževanja Luke 
Koper – s premogom in sipkimi tovori, hrupom, prekomerno svetlobo in izlivanjem umazanije 
v morje (premog, kemikalije ipd.); 

 

TER 
 

 DA SVET KS ANKARAN PRENEHA S SERVILNIM RITOLIZNIŠTVOM KOPRSKI 
OBČINSKI UPRAVI, LUKI KOPER, NEPREMIČNINSKIM MEŠETARJEM IN 
SLEPARSKIM INVESTITORJEM NAČRTOVANIH POZIDAV TER ZAČNE Z DELOM V 
KORIST KRAJA IN PREBIVALCEV ANKARANA, ALI PA NAJ NEMUDOMA 
ODSTOPI! 

 
 

 

SVOBODNA AMFORA  št. 001 
 

IZREDNO GLASILO OB ZBORU KRAJANOV KS ANKARAN SO IZDALI POBUDNIKI ZA SKLIC ZBORA NA PODLAGI 39. ČLENA STATUTA 
KRAJEVNE SKUPNOSTI ANKARAN. 

 
STROŠKI PRIPRAVE, TISKA IN DISTRIBUCIJE GLASILA SO DELNO KRITI IZ EVROPSKIH SKLADOV ZA VSPODBUDO DELOVANJA LOKALNE 

SAMOUPRAVE IN REGIONALNEGA RAZVOJA NOVIH ČLANIC EU. 
 

GLASILO JE NATISNJENO V NAKLADI 2.000 IZVODOV IN GA PREJMEJO VSA GOSPODINSTA NA OBMOČJU KRAJEVNE SKUPNOSTI 
ANKARAN. 

 
ANKARAN, 15.05.2008 

 

ankaranske parcele, spreminja meje krajevne skupnosti, da bi nam odvzela vpliv na Luko in podpira pogubno 
gradnjo tretjega pomola.  
 
Doslej smo lahko Ankaran branili le tako, da smo se sami organizirali v društvih in civilnih iniciativah. Leta 
1982 smo nasprotovali terminalu za razsuti tovor, vendar je oblast pobudo za referendum prepovedala.  Leta 
1991 smo s podpisi preprečili gradnjo Plinskega terminala na Debelem rtiču, prav tako nam je štiri leta 
kasneje uspelo s podpisi preprečiti občinski načrt pozidave Debelega rtiča s hoteli in restavracijami. Pred 
štirimi leti smo s 4500 podpisi uspeli ustaviti gradnjo 3. pomola Luke Koper, čeprav občina, država in Luka še 
vedno vztrajajo na tem projektu. 
 
Čas bi že bil, da bi začeli našo voljo upoštevati tudi organi, ki so za to po ustavi poklicani. V prvi vrsti 
krajevna skupnost in občina. Če predsednica Krajevne skupnosti javno zatrjuje, da je KS le podaljšek občine 
in da mora izpolnjevati voljo župana, nekaj ni v redu. Prišel je čas, da našim predstavnikom jasno povemo, 
kdo je čigav podaljšek. Da morajo oni uresničevati voljo prebivalcev in ne obratno! 
 

___________________________________________________________ 
 
 
PRIDI NA ZBOR! 
(pismo prizadete krajanke) 
 
Krajevne volitve so tudi v KS Ankaran potekale jeseni 2006. Novo izvoljeni Svet KS Ankaran se nam je predstavil le 
preko Amfore in drugih medijev. V letu in pol ni bil sklican zbor krajanov, kjer bi izvoljeni svet predstavil projekte in 
videnje razvoja našega kraja in poiskal tudi soglasje krajanov o predvidenem razvoju.  
 
Zbor krajanov je tisti osnovni nivo lokalne samouprave, ki lahko verodostojno predlaga, razpravlja in odlo�a o 
razvojnih perspektivah Ankarana. Zato smo se nekateri odlo�ili, da zberemo potrebno podpise in na podlagi Statuta KS 
Ankaran zahtevamo sklic zbora krajanov. Prepri�ano smo, da s tem dejanjem uresni�ujemo le svojo temeljno pravico – 
sodelovati v lokalni samoupravi.  
 
Svetu KS Ankaran je bilo posredovano ve� kot 150 podpisov polnoletnih krajanov. Predsednica sveta je izkoristila 30 
dnevni rok v katerem mora v skladu s statutom sklicati zbor krajanov. In tako smo »po ovinkih« oz. iz oglasne deske v 
centru Ankarana izvedeli, da je zbor krajanov sklican v petek, 16. maja 2008 ob 18.00 uri. Seveda kar nismo verjeli 
svojim o�em, ko smo videli, da je sklican v sejni dvorani Mladinskega zdraviliš�a RKS na Debelem rti�u. Pred tem 
so iz ob�inske uprave zahtevali, da se zbor krajanov opravi na sedežu KS Ankaran, kjer je prostora za samo 15 
ljudi! 
 
Zagotovo marsikdo ne ve, da sta leta 1974 (ali pa kakšno leto prej) iz Krajevne skupnosti Ankaran-Hrvatini nastali dve 
krajevni skupnosti. Vemo pa zagotovo, da odkar obstaja KS Ankaran še nikoli ni bil zbor krajanov sklican izven centra 
Ankarana. Sploh pa odkar imamo osnovno šolo v Ankaranu. Pa se lahko le sprašujemo zakaj prostorov šole ne smemo 
ve� uporabljati. Mogo�e se je kdo ustrašil, da bi prišlo na zbor krajanov preve� ljudi ali pa bi lahko na zbor krajanov 
prišlo preve� ljudi, ki razmišljajo s svojo glavo in ne z glavo nekoga drugega.  
 
Škoda, da se moramo v letu 2008 ukvarjati s takšnimi zadevami. Veliko raje bi se ukvarjali z razvojem našega kraja.  
 
Spoštovani krajani in krajanke Ankarana! 
 
Želimo si, da bi se na tem zboru krajanov zbralo �im ve� ljudi, ljudi, ki dobro mislijo, ljudi, ki ne vidijo v lokalni 
samoupravi le prostor za uresni�evanje svojih osebnih interesov ampak vidijo v izvajanju lokalne samouprave prostor, v 
katerem se lahko skupaj odlo�amo. Predvsem pa bi se na tem zboru morali zbrati krajani, ki bomo odlo�ali o naši 
prihodnosti in ne bomo dopustili, da odlo�itve sprejema nekdo drug v našem imenu in mimo nas.  
 
Zato se spla�a priti na ta zbor.   
 
In seveda, ker Svet Krajevne skupnosti Ankaran ne bo poskrbel za prevoz ljudi na Debeli rti�, vabimo vse, ki nimajo 
svojega prevoza, da pridejo ob 17.00 uri na avtobusno postajo (kjer se zavije proti pošti) in z brezpla�nim 
organiziranim prevozom vas bomo prepeljali na Debeli rti�.  
 

(Avtorica znana uredništvu izrednega glasila)
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DNEVNI RED: 
 
 

1. DRŽAVNI PROSTORSKI NA�RT ZA CELOVITO 
PROSTORSKO UREDITEV PRISTANIŠ�A ZA 

MEDNARODNI PROMET V KOPRU 
 

 Pregled opravljenega dela v preteklosti  (2004-2009) 
 Predstavitev DPN za Luko Koper   (2009) 
 Stališča in pripombe na DPN 
 Pogovor z obiskovalci 

 
OGLED FILMA: Ukrepaj zdaj! - The Big Ask Slovenija 

 
Civilna iniciativa Ankaran, odbor proti izgradnji III. pomola Luke Koper, 

Edi Pucer 
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2. ODLOK O RAZPISU REFERENDUMA IN 
DOLO�ITVI REFERENDUMSKEGA OBMO�IJA ZA 

USTANOVITEV OB�INE ANKARAN 
 
 

 Pregled opravljenega dela v preteklosti  (1995-2009) 
 Predstavitev projekta Občina Ankaran  (2009) 
 Zakaj Občina Ankaran 
 Kako glasovati na referendumu    (08.11.2009) 
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Gregor Strmčnik 
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SVOBODNA AMFORA®  št. 004 
 

IZREDNO GLASILO POBUDE ZA USTANOVITEV OBČINE ANKARAN 
 

STROŠKI PRIPRAVE, TISKA IN DISTRIBUCIJE GLASILA SO KRITI IZ SKLADA 
PROSTOVOLJNIH PRISPEVKOV KRAJANK IN KRAJANOV ANKARANA NAMENJENAGA 

KRITJU STROŠKOV VEZANIH NA POSTOPKE USTANOVITVE SAMOSTOJNE OBČINE 
ANKRAN. 

FINANČNE PRISPEVKE TUDI V PRIHODNJE ZBIRAMO NA ENAK NAČIN IN NA ISTIH 
MESTIH KOT DOSEDAJ. 

VSEM DOSEDANJIM IN BODOČIM DONATORJEM LEPA HVALA ZA FINANČNO POMOČ. 
 

GLASILO JE NATISNJENO V NAKLADI 2.000 IZVODOV 
IN GA BREZPLAČNO PREJMEJO VSA GOSPODINSTVA NA OBMOČJU OBČINE ANKARAN V 

USTANAVLJANJU. 

 

OPOZORILO 
 

ZBOROVANJE, KI GA SKLICUJEMO, NI DOGODEK JAVNEGA ZNAČAJA, SAJ GA NE 
SKLICUJE JAVNA OBLAST 

 
NANJ SO VABLJENI IZKLJUČNO PREBIVALCI ANKARANA, VALDOLTRE IN DEBELGA 

RTIČA, GOSTJE IN MEDIJI. 
 

OPRAVIČUJEMO SE ZARADI ODMAKNJENOSTI PRIZORIŠČA, VENDAR DOGODKA NISMO 
SMELI ORGANIZIRATI V PROSTORIH  OŠ ANKRAN 

 
PROSIMO ZA RAZUMEVANJE. 
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ZEMLJI?
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ZAHTEVA ZA RAZPIS REFERENDUMA 
ZA USTANOVITEV SAMOSTOJNE 

 

OB�INE ANKARAN 
 
 
 

Ankaran, avgust 2008 
 

 
 

 
 
 
 

IZBRIS ANKARANA IZ MESTNE OB�INE KOPER, maj 2008  
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SVOBODNA AMFORA  št. 002 
 

IZREDNO GLASILO SO IZDALI POBUDNIKI ZA USTANOVITEV OBČINE ANKARAN 
 

STROŠKI PRIPRAVE, TISKA IN DISTRIBUCIJE GLASILA SO KRITI IZ PRISPEVKOV KRAJANK IN KRAJANOV ANKARANA. 
FINANČNE PRISPEVKE TUDI V PRIHODNJE ZBIRAMO NA ENAK NAČIN IN NA ISTIH MESTIH KOT DO SEDAJ. 

VSEM DOSEDANJIM IN BODOČIM DONATORJEM LEPA HVALA ZA FINANČNO POMOČ. 
 

GLASILO JE NATISNJENO V NAKLADI 2.000 IZVODOV IN GA BREZPLAČNO PREJMEJO VSA GOSPODINSTA NA OBMOČJU KRAJEVNE 
SKUPNOSTI ANKARAN. 

 
ANKARAN, 01.09.2008 

 

 
 
2. Problematika (ne)delovanja lokalne samouprave 
 

 Problematika neustavnosti Mestne ob�ine Koper 
 Odlo�ba Ustavnega sodiš�a št. U-I-301/98; 
 Sklep Komisije Državnega Sveta RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj z dne 07.02.2008; 
 Sklep Odbora Državnega zbora RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj z dne 13.02.2008; 
 Odlo�ba Ustavnega sodiš�a št. U-I-245/06-11, z dne 29.05.2008; 
 Postopki pred Ustavnim sodiš�em Republike Slovenije 

 razveljavitev »Odloka o spremembi in dolo�itvi novih obmo�ij naselij Koper-Capodistria, Bertoki-
Bertocchi in Ankaran-Ancarano«; 
 Pobuda za presojo ustavnosti in zakonitosti »Sklepa o letnem na�rtu ravnanja s stvarnim in 
finan�nim premoženjem Mestne ob�ine Koper za leto 2008« 
 ostali postopki, vezani na problematiko KS Ankaran pred Ustavnim Sodiš�em RS. 

 
 
Krajanke in krajani Ankarana smo na zboru krajanov, sklicanem dne 16.05.2008, ponovno poudarili, da odločba 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-I-301/98 iz leta 1998 iz katere izhaja, da Mestna občina Koper ni v skladu z 
ustavno zasnovo mestne občine in tudi občine nasploh, ter, da zaradi tega prebivalci njenih naselij nimajo možnosti 
uživanja pravice pri uresničevanju lokalne samouprave v občini, ki bi bila skladna z Ustavo Republike Slovenije, še ni 
bila realizirana. Pobudniki za ustanovitev občine Ankaran zahtevamo uresničitev odločbe Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije U-I-301/98 in vzpostavitev ustavne pravice uresničevanja lokalne samouprave prebivalcev na 
območju KS Ankaran.  
 
Neustavnost MOK in problematiko v povezavi z njo, sta na svojih sejah v februarju 2008 ugotovila tudi Komisija 
Državnega Sveta RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Odbor Državnega zbora RS za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj. Prav tako je Ustavno sodišče RS v maju 2008 sicer zavrnilo pobudo za razveljavitev 
MOK (razveljavitev MOK bi po mnenju US pomenila še večjo pravno vrzel), vendar je Ustavno sodišče ponovno v 
celoti ugotovilo neustavnost MOK in neizvršitev ustavne odločbe iz leta 1998. 
 
Pobudniki za ustanovitev občine Ankarana odločno nasprotujemo nameram Mestne občine Koper za spremembo meja 
KS Ankaran (kar smo enkrat sicer uspeli preprečiti na Ustavnem sodišču RS), vendar je MOK v sklicu 15. redne seje 
Občinskega sveta za 24.07.2008 (glej: www.koper.si/občinskisvet /seje občinskega sveta v tem mandatu/15 seja 
občinskega sveta (24.07.2008)) pod točko 12. ponovno najavila namero o začetku postopka za spremembo območij 
naselij Koper - Capodistria, Bertoki – Bertocchi, Spodnje Škofije in Ankaran – Ancarano. Z odvzemom območja 
ankaranske bonifike bi Ankarančani izgubili vsakršno možnost vplivanja na dejavnosti, ki se tam izvajajo. 
 
Skladno z določili Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (UR LS št.: 
25/2008), ki izrecno določa, da, če se začne postopek za spremembo območja občine ali ustanovitev nove občine, se 
od dneva vložitve predloga za spremembo območja občine ne smejo spreminjati območja in imena naselij v občini 
oziroma občinah, ki se spreminjajo, nam v prizadevanjih za ohranitev celovitega območja KS Ankaran ni preostalo 
drugega kot vložitev predloga za ustanovitev lastne občine Ankaran – Ancarano. S  tem je vsakršna delitev KS 
Ankaran preprečena! 
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V 
BRAN 

ANKARANA!
 
 

Državni zbor Republike Slovenije, 
�etrtek, 24. julija 2008, ob 11.53 uri: 

 
Vložitev postopka za ustanovitev 

samostojne 
OB�INE ANKARAN! 

 
 
 

 

1

Ankaran, 1. marec 2009

POGUMNO V 

2009,
LETO 

USTANOVITVE 
OBČINE

ANKARAN!
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LE
SAM SEM,

LE SAM
GOSPODAR!

_______________________________________________

ZAHTEVA ZA USTAVNO ZAŠČITO OZEMLJA, 
NARAVNIH DANOSTI IN VOLJE PREBIVALCEV

OBČINE ANKARAN
V USTANAVLJANJU

Ankaran, januar - maj 2009
32

Vsem avtorjem prispevkov v izrednem glasilu
Pobude za ustanovitev Občine Ankaran »SVOBODNA AMFORA®  št. 003« 

se zahvaljujemo za pogum in vloženi trud. 
Osebne podatke avtorjev hranimo v uredništvu glasila. Podatki bodo po predhodnem soglasju avtorjev 

objavljeni šele po zaključku postopka ustanovitve Občine Ankaran.

Prispevke za novo številko glasila »SVOBODNA AMFORA®  št. 004« že zbiramo v uredništvu. 
Vabimo tako predstavnike ankaranskih institucij, organizacij in društev, kot posameznike, starejše in 

mlajše, da s svojimi pogledi na bodočo ureditev lokalne samouprave v Ankaranu popestrite naše glasilo. 
Pravica osebnega izražanja je ena izmed osnovnih človekovih pravic in svoboščin.

Omogočanje te pravice je v demokratični družbi osnovna dolžnost vsake javne oblasti.

SVOBODNA AMFORA®  št. 003

IZREDNO GLASILO POBUDE ZA USTANOVITEV OBČINE ANKARAN

STROŠKI PRIPRAVE, TISKA IN DISTRIBUCIJE GLASILA SO KRITI IZ SKLADA PROSTOVOLJNIH PRISPEVKOV KRAJANK IN KRAJANOV ANKARANA 
NAMENJENAGA KRITJU STROŠKOV VEZANIH NA POSTOPKE USTANOVITVE SAMOSTOJNE OBČINE ANKRAN.

FINANČNE PRISPEVKE TUDI V PRIHODNJE ZBIRAMO NA ENAK NAČIN IN NA ISTIH MESTIH KOT DOSEDAJ.
VSEM DOSEDANJIM IN BODOČIM DONATORJEM LEPA HVALA ZA FINANČNO POMOČ.

GLASILO JE NATISNJENO V NAKLADI 2.000 IZVODOV
IN GA BREZPLAČNO PREJMEJO VSA GOSPODINSTVA NA OBMOČJU OBČINE ANKARAN V USTANAVLJANJU.

ANKARAN, 01.03.2009

Pozdrav iz Ankarana!
31

NAVODILO: 

Geslo VELIKE ANKARANSKE NAGRADNE 
KRIŽANKE dobite, v kolikor v oštevilčena polja gesla 
na dopisnici iz oštevilčenih črkovnih polj križanke po 
zaporedju vpišete črke pravilno rešene križanke. 
Dopisnico z izpolnjenim geslom odvrzite v bližnji 
ankaranski poštni nabiralnik ali oddajte na Pošti 
Slovenije, enota 6280 Ankaran, in pošljite na že 
natisnjen naslov prejemnika. Poštnina vaše dopisnice 
je poravnana. 
Žrebanje bogatih nagrad bo opravila skupna mešana 
komisija predstavnikov Pobude za ustanovitev Občine 
Ankaran in predstavnikov Občinskega Sveta Mestne 
občine Koper.

Poštnina 
plačana!

Pog. št.81/6/S

MESTNA OBČINA KOPER
OBČINSKI SVET
VERDIJEVA ULICA 10

6000      KOPER – CAPODISTRIA
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Pa tudi naš ne, saj naravne danosti nim
ajo in ne m

orejo im
eti lastnika. 

A
nkaran ni naš. 

N
am

, ki tu živim
o, je zgolj zaupano, da skrbim

o za naravno pestrost našega 
življenjskega prostora in ohranjam

o čar zavedanja, da nam
 je bivanje na tej 

pom
anjšani oazi neprecenljivo darilo.

N
aravo, ki se skrom

no razkriva v vsej svoji danosti, častim
o in negujem

o v 
nasledstvo m

lajšim
 generacijam

,
ki, nem

ara že bolje od nas, poznajo in znajo ceniti nenadom
estljivost 

naravnih raznolikosti v vsej njihovi veličini.

N
am

, ki tu živim
o, je tako naložena velika odgovornost do rodov naših 

zanam
cev in jem

ljem
o jo resno.

Zato A
nkaran ni naš.

In zato, tudi vaš nikoli ne m
ore biti.

A
nkaran, 01.03.2009

!

IZPOLNITE GESLO, IZREŽITE DOPISNICO IN JASNO SPOROČILO ODPOŠLJITE PREJEMNIKOM!

NAGRADNI SKLAD:
3. nagrada: Majica (velikosti: S, L, XL, XXL) z logotipom KJN ali SJN po izbiri nagrajenca;
2. nagrada:  Vabilo (za 2 osebi) na proslavo, pogostitev in slavnostno sejo Občinskega sveta MOK ob občinskem prazniku

Ankaranu sosednje in prijateljske Mestne občine Koper, dne 15.05.2009;
1. nagrada:  Palma (1 kos) vrste Washingtonia robusta (Mexican Fan Palm, Mexican Washingtonia)

višine do 7 m, po izbiri nagrajenca, za domači botanični vrt (brez talne osvetlitve).
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valcu predane smernice za oblikovanje grba in zastave Ob-
čine Ankaran. 

V kabinetu so bile izvedene tudi aktivnosti, povezane z de-
stinacijsko znamko »Ankaranski polotok«, ki povezuje sim-
bole, s katerimi so se občani identificirali (narava, morje, 
klif), in predstavlja željo po zmernem, trajnostnem razvoju 
in zaščiti naravne ter kulturne krajine.

Posebne pozornosti je bila deležna ponovna vzpostavitev 
glasila lokalne skupnosti. Amforo smo v osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja v Ankaranu že imeli. Glasilo, ki je izhajalo 
občasno, je bilo v gospodinjstvih Ankarana lepo sprejeto. 

Leta 2007 je ankaransko glasilo Amfora zaradi pisanja o 
vsebinah, ki niso bile po volji oblastem, prenehalo izhajati, 
civilnodružbeno gibanje Pobuda za ustanovitev Občine An-
karan pa je leta 2018 začelo izdajati glasilo Svobodna Am-
fora, ki je nazadnje izšla po uspešni ustanovitvi samostojne 
občine leta 2011. 

Skladno z odločitvijo prebivalk in prebivalcev Ankaran se 
občinsko glasilo občine imenuje tako kot dolgoletna pred-
hodnica. Na pobudo prebivalcev pa je bila v prvi participa-
tivni proračun Občine Ankaran leta 2015 vgrajena aktivnost 
težko pričakovane prenove in posodobitve glasila, ki je bila 
izvedena leta 2016. Občinsko glasilo Amfora je bilo zaradi 
raznolike, pregledne, izvirne in poglobljene vsebine, ki po-
vezuje najrazličnejše osebnosti, dejavnosti in teme, pomembne za lokalno prebivalstvo, ter privlačne vizualne oblike 
s številnimi zanimivimi fotografijami in pregledno sestavo večkrat javno pohvaljeno.
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Ja, dragi moji, zapihal je ankaranski veter. Iz začetne 
sapice je razvil vso svojo moč in dodobra razpihal vso 
slovensko javnost. Razgalil je vso našo bedo, dvignil je 
toliko prahu, toliko umazanije, kot slovita Katarina tam 
čez lužo.

Žal se na naši poti v samostojno občino srečujemo z 
neštetimi preprekami, ki nam jih povzročajo tisti, od kate-
rih bi to najmanj pričakovali.

Vedeli smo in pričakovali, da bo sedanja občinska oblast 
MOK storila vse kar je v njeni moči, da bi otežila našo pot 
v samostojnost. Vedeli smo in pričakovali, da pri tem ne 
bo izbirala sredstev. Vedeli in pričakovali smo tudi nizke 
udarce.

Toda nismo pričakovali, da bodo naši poslanci v Državnem 
zboru RS, v najvišji državni instituciji, ki bi morala biti 
moralni zgled celotni državi, na tako sramoten način 
izigrali in poteptali našo ustavno pravico, naše človeško 
dostojanstvo in celo sodbo Ustavnega sodišča.

Ta isti Državni zbor v tej sestavi je med vsemi prošnjami 
za ustanovitev novih občin veliko večino izločil in ugo-
tovil, da le dve izpolnjujeta vse pogoje za novi občini. To 
sta Mirna na Dolenjskem in Ankaran. Mirna je pri tem 
precej manjša in ekonomsko šibkejša kot Ankaran. Na os-
novi te svoje ugotovitve je pred ustanovitvijo razpisal refe-
rendum, ki je v obeh bodočih občinah fantastično uspel. 
Sami smo bili priča eklakantnim kršitvam zakonodaje, ki 
so navedene tudi v veljavnem kazenskem zakoniku – od 
nezakonitega priseljevanja, do kršitve volilnega molka. 

Ker se je v tem času govorilo tudi o referendumu okoli 
naše meje s sosednjo Hrvaško in je bil izid negotov, so 
politiki izjavljali, da je potrebno referendumsko voljo 

Sì, cari miei ha soffiato il vento di Ancarano. Dalla brezza ini-
ziale si è sviluppata tutta la sua forza e ha completamente tra-
volto il pubblico sloveno. Ha esposto tutta la nostra miseria, e 
sollevato la polvere e lo sporco come la famosa Katrina lì oltre 
la oceano.

Sul nostro cammino di comune autonomo purtroppo andiamo 
incontro ad innumerevoli ostacoli, creati da coloro da cui meno 
ce lo aspettavamo. 

Sapevamo e avevamo previsto che l’amministrazione comunale 
attuale del CCC avrebbe fatto tutto quanto in suo potere per 
rendere più difficile il nostro cammino verso l’indipendenza. 
Sapevamo e avevamo previsto  che non avrebbe distinto i mezzi 
per raggiungere il proprio scopo. Sapevamo e ci aspettavamo 
anche colpi bassi.

Ma non ci aspettavamo che i nostri deputati nell’Assemblea Na-
zionale, l’istituzione più alta dello Stato, che dovrebbe essere 
un esempio morale per l’intero paese, vada in modo talmente   
vergognoso a calpestare i nostri diritti costituzionali, la nostra 
dignità umana e anche la decisione della Corte costituzionale. 

La stessa Assemblea Nazionale, di tutte le domande di istituzio-
ne di nuovi comuni ha  eliminato la maggior parte dei richie-
denti rilevando che solo due, Mirna ed Ancarano, soddisfavano 
le condizioni richieste dalla legge. 

Fra le due, Mirna è la comunità più piccola e debole dal punto 
di vista economico. Sulla base delle proprie constatazioni, l’ 
Assemblea Nazionale prima della costituzione dei comuni ha 
prescritto  un referendum, che ha dato esito positivo in entram-
bi i casi. Nonostante ciò siamo testimoni di eclatanti violazioni 
della legge anche dal verso penale, a partire dall’immigrazione 
illegale fino alla violazione del silenzio elettorale.

Dato il risultato incerto del referendum, per definire i confini 
con la vicina Croazia, i politici hanno dichiarato che è dovere 
indiscutibile rispettare gli esiti dei referendum come espres-
sione più alta del volere del popolo il quale deve essere a suo 
volta rispettato dai deputati.

Purtroppo, i nostri deputati in questo caso non sono stati coe-
renti, rifiutandosi di costituire nuovi comuni. Ad Ancarano in 
pochi giorni, abbiamo raccolto le firme di oltre la metà degli 
aventi diritto al voto e abbiamo presentato ricorso alla Corte 
costituzionale. La Corte costituzionale ha esaminato le nostre 
richieste, usufruendo addirittura di un dibattito pubblico e  in 
conclusione una sentenza molto chiara.

La sentenza dice che l’Assemblea nazionale ha innanzitutto 
stabilito che sono soddisfatte  tutte le condizioni per un nuovo 
comune, confermato anche dall’esito di un referendum, a sua 
volta rassegnato dalla stessa Assemblea nazionale la quale 

Vsem avtorjem prispevkov v izrednem glasilu
Pobude za ustanovitev Občine Ankaran »SVOBODNA AMFORA®  št. 009« 

se zahvaljujemo za pogum in vloženi trud. 
Osebne podatke avtorjev hranimo v uredništvu glasila. Podatki bodo po predhodnem soglasju avtorjev 

objavljeni šele po zaključku postopka ustanovitve Občine Ankaran.

Prispevke za novo številko glasila »SVOBODNA AMFORA®  št. 010« že zbiramo v uredništvu. 
Vabimo predstavnike ankaranskih institucij, organizacij in društev, pa tudi posameznike, starejše in mlajše, 

da s svojimi pogledi na bodočo ureditev lokalne samouprave v Ankaranu popestrite naše glasilo. 
Pravica osebnega izražanja je ena izmed osnovnih človekovih pravic in svoboščin.

Omogočanje te pravice je v demokratični družbi osnovna dolžnost vsake javne oblasti.

SVOBODNA AMFORA®  št. 009

IZREDNO GLASILO POBUDE ZA USTANOVITEV OBČINE ANKARAN

STROŠKI PRIPRAVE, TISKA IN DISTRIBUCIJE GLASILA SO KRITI IZ SKLADA PROSTOVOLJNIH PRISPEVKOV KRAJANK IN 
KRAJANOV ANKARANA, NAMENJENIH KRITJU STROŠKOV, KI SO POVEZANI S POSTOPKI USTANOVITVE SAMOSTOJNE OBČINE ANKARAN.

FINANČNE PRISPEVKE TUDI V PRIHODNJE ZBIRAMO NA ENAK NAČIN IN NA ISTIH MESTIH KOT DOSEDAJ.
VSEM DOSEDANJIM IN BODOČIM DONATORJEM LEPA HVALA ZA FINANČNO POMOČ.

GLASILO JE NATISNJENO V NAKLADI 2.000 IZVODOV
IN GA BREZPLAČNO PREJMEJO VSA GOSPODINSTVA NA OBMOČJU OBČINE ANKARAN V USTANAVLJANJU.

ANKARAN - ANCARANO, 8.3.2011

BRATOVŠČINA SINJEGA GALEBA
Pesem v vodah izgubljeno
plima prinaša na dan.
Trka na srca, da gremo
poslušat jo noč in dan.

Morje se zgodaj prebuja,
preden rodi se svit,
ribice zlate ponuja,
pojdi jih srečnež lovit.

Mi vstajamo, jadramo,
kakor galebi na pot.

Mostove postavljamo,
družno od brega na breg.
V pesmi, ki vsi jo sanjamo
plove naš Sinji galeb.
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petdesetih letih in s celotno krajevno skupnostjo šteje ne-
kaj več kot 3.200 prebivalcev ni deležno razvoja, ki je 
zajel celotno Slovenijo. 

Jadranska cesta, ki poteka do bivšega mejnega prehoda 
Lazaret ni bila obnovljena že dobrih štirideset let in je v 
razpadajočem stanju. Težko bi v celotni Sloveniji našli 
podoben cestni odsek, ki bi bil v slabšem stanju. Odsek, 
ki povezuje Jadransko cesto s krožišči luške vpadnice je 
bolj podoben kolovozu, na katerem se le s težavo srečata 
dve vozili. Nekoč tako lepo in polno obiskano obalo je sti-
hijski razvoj Luke dodobra uničil in vodilnim v Luki še na 
pamet ne pade, da bi škodo, ki so jo s svojim delovanjem 
storili, tudi sanirali – še več. Grozijo, da nam bodo še to 
malo obale vzeli.

Ker krajani preko svojih zakonito izvoljenih predstavni-
kov v veleobčini MOK nimamo nobenih  možnosti za za-
dovoljevanje svojih osnovnih življenjskih potreb, ker je 
vsaka naša pobuda preglasovana, ker vsi naši legitimni 
zahtevki že leta naletijo na gluha ušesa in ker se stanje 
nevzdržno poslabšuje, smo se bili prisiljeni odločiti za 
samostojno pot. Sedanja mestna oblast nas do skrajnos-
ti ignorira. Naša zahteva po izločitvi iz MOK pa je bila 
tako rekoč izsiljena zaradi nesmiselnega početja sedanje 
občinske uprave MOK z njenim vodstvom na čelu.

Ko smo se pred leti prvič odločili za izstop iz MOK sku-
paj s sosednjo KS Hrvatini, je MOK takoj ustavila že 
tako minimalen dotok sredstev za delovanje KS Ankaran. 
Mestna oblast v MOK ni niti enkrat v vseh teh letih prišla  
med nas, krajane, da bi prisluhnila našim težavam, ki so 
vodile in vodijo iz nevzdržne situacije v samostojnost. 
Ko bi takrat, pred leti, ali pa sedaj, v ponovnem, tokrat 
uspešnem poskusu osamosvajanja mestna oblast omilila 
svoja stališča, priznala delček svojih napak, svoj skrajno 
izkoriščevalski odnos do celotne KS Ankaran. Ko bi vsaj 
pokazala dobro voljo in bi naše legitimne in upravičene 
zahteve po izboljšanju razmer vsaj postavila na dnevni 
red občinskih sej, se ne bi uresničil novi referendum in bi 
krajani potrpeli v okviru sedanje MOK.

Oblastniki v MOK se niso niti enkrat srečali s predstavniki 
Pobude in v vseh soočenjih v medijih so nosilce poskušali 
diskreditirati z lažmi,  neresnicami in grožnjami, tako 
da je le-ta delovala v ilegali. Nekaj sto krajanov je svoj 
podpis v podporo osamosvajanja v strahu pred represalijo 
deponiralo pri odvetniku. Kot da živimo v Chicagu ne v 
svobodni in demokratični Sloveniji! 

Toda skrajno ignorantski odnos mestnih oblasti, ki se je še 
stopnjeval in je sedaj verjetno na najnižji točki možnega 
sobivanja, nam potrjuje, da imamo prav, da vemo, da bo 
v samostojni občini precej bolje. Tudi podpora samostojni 
Občini Ankaran med krajani dnevno raste in ne dvomim, da 

Comunità locale di Crevatini, di distaccarci dal Comune città 
di Capodistria, il comune ha fermato subito il già così minimo 
afflusso di entrate per l’andamento della Comunità locale di 
Ancarano. La direzione cittadina del Comune città di Capodis-
tria non ha mai messo piede tra noi abitanti per ascoltare i 
nostri problemi, che hanno portato e portano da questa situazi-
one inconcepibile all’autonomia. Se almeno avessero ammesso 
una piccola parte dei loro errori e dei loro rapporti estrema-
mente sfruttatori nei confronti dell’intera Comunità locale di 
Ancarano anni fa o magari adesso, dopo il riuscito tentativo 
di emancipazione. Se mostrassero almeno un po’ di buona vo-
lontà e mettessero le nostre legittime e giustificate pretese per 
il miglioramento delle circostanze sull’ordine del giorno delle 
sedute cittadine, allora non si sarebbe ultimato il nuovo refer-
endum e i cittadini avrebbero pazientato nell’attuale Comune 
città di Capodistria.

I dirigenti del Comune città di Capodistria non hanno mai 
incontrato i rappresentanti dell’Iniziativa e hanno cercato 
di discreditare i titolari con bugie, falsità e minacce in tutti i 
confronti con i mass media, così questa ha agito illegalmente. 
Qualche centinaio di cittadini ha deposto le propria firma per il 
supporto dell’indipendenza dinanzi ad un avvocato per paura 
di una rappresaglia. Come se vivessimo a Chicago e non in una 
Slovenia indipendente e democratica!

Ma il rapporto estremamente ignorante della direzione citta-
dina, in graduale aumento e ora probabilmente arrivata a li-
velli minimi di possibile convivenza, ci conferma che abbiamo 
ragione, che sappiamo che la situazione migliorerà in un co-
mune autonomo. Anche il supporto di indipendenza al Comune 
di Ancarano sta crescendo tra i cittadini e non dubito che abbia 
oggi già un volume da plebiscito. Non possiamo capire com’è 
possibile, che dai parecchi milioni che il Comune riceve dalla 
nostra Comunità locale, non possa rimanere nemmeno un bri-
ciolo per coprire i nostri bisogni. Nei contributi fin ora fatti 
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Spoštovane Občanke in Občani Ankarana!
Pisati uvodnik za tokratno glasilo »SVOBODNA AMFO-
RA – ANFORA LIBERA št. 12« ni enostavno. V besedi-
lu, ki bi sicer moralo kar »kipeti od navdušenja, radosti 
in slavja« ob ustanovitvi Občine Ankaran, moram namreč 
nameniti dovolj prostora tudi trezni in razsodni oceni 
položaja, v katerem smo se znašli Ankarančani.
Ob rob izjavam in komentarjem okoli Občine Ankaran, 
bi uvodoma kazalo pojasniti, da Zakon o lokalni samo-
upravi zelo natančno loči dva pojma, in sicer (1) ustano-
vitev in (2)konstituiranje občine. Razumemo prizadetost 
vodstva MOK in njemu uslužnih poslancev DZ, ki so z 
vsemi sredstvi nasprotovali našemu projektu, a zavajanje 
javnosti o »usodi Ankarana do 2014« je vendarle malo 
preveč, preprosto je čez rob.
Občina Ankaran je z dnem 9.6.2011 dokončno 
ustanovljena! In tega dejstva, te veličastne odločbe US 
RS št. U-I-114/11 z nobenim korakom (ustavni zakon, 
referendum, evropsko sodišče, odpiranje šampanjcev v 
kabinetu MOK, …) ni moč spremeniti. Za MOK smo od-
slej sosednja Občina Ankaran. V prehodnem obdobju do 
rednih lokalnih volitev leta 2014, ko se bo Občina An-
karan tudi konstituirala, pa smo kot KS Ankaran še ve-
dno sestavni del MOK. Kakšne in kolikšne pristojnosti 
bomo Ankarančani imeli do leta 2014, kakšne in kolikšne 
pristojnosti nad Ankaranom pa bo še vedno imel MOK, 
so precej zapletena pravna vprašanja in odgovore nanje 
še čakamo.
V naslednjih treh letih nas čaka veliko dela. Ustavno 
sodišče je odločilo zelo modro, saj je Občini Ankaran za 
pripravo delitvenih postopkov in učinkovito konstituira-
nje omogočilo tri leta časa. Veseli nas, da bomo v tem ob-
dobju lahko opravili vse potrebno, da bo Občina Ankaran 
z dnem začetka delovanja (1.1.2015) sposobna učinkovito 
opravljati vse svoje funkcije in pristojnosti.
Projekte, ki jih je nastavila Pobuda za ustanovitev Občine 
Ankaran in zajemajo (1) Konstituiranje Občine, (2) 
Organizacija prvih občinskih volitev, (3) Delitve-
na bilanca in predvsem (4) Artikuliranje interesov 
in potreb prebivalcev, bomo v teh treh letih uspešno 
dokončali. Delo bo temeljilo na strokovnem angažiranju 
in prostovoljstvu, vanj bo vključena široka »fronta« zain-
teresiranih prebivalcev Ankarana, ankaranskih društev, 
civilno-družbenih in drugih interesnih skupin. Posebna 
pozornost pri načrtovanju naše skupne prihodnosti bo kot 
dosedaj tudi v prihodnje namenjena pripadnikom italijan-
ske narodnostne skupnosti. Za pomoč bomo zaprosili tudi 
priznane strokovnjake od drugod. Ni jih malo, ki so An-
karanu pripravljeni pomagati!
Ker je Vlada RS v teh dneh sprejela Državni prostorski 
načrt za celovito prostorsko ureditev pristanišča za 
mednarodni promet v Kopru(DPN), je neizbežno, da 

Spettabili cittadine e cittadini di Ancarano,
Non è semplice scrivere l’introduzione per la gazzetta »SVO-
BODNA AMFORA – ANFORA LIBERA nr. 12«, la quale 
dovrebbe esprimere entusiasmo, gioia e festività alla fondazio-
ne del Comune di Ancarano, e deve lasciare spazio a una so-
bria e sentenziosa analisi  della situazione nella quale ci siamo 
ritrovati.
Lasciando a  parte le dichiarazioni e i commenti riguardanti il 
Comune di Ancarano e’ necessario spiegare che la legge sulla 
autogestione locale (Zakon o lokalni samoupravi) determina in 
via dettagliata due concetti, (1) fondazione e (2)costituzione 
di un comune. Comprendiamo la sofferenza del vertice del Co-
mune Citta’ di Capodistria (CCC) e ad esso compiacenti depu-
tati della Camera i quali hanno contrariato il nostro progetto 
con ogni mezzo, ma cercare di indurre in errore il pubblico per 
quanto concerne il »destino di Ancarano fino al 2014« e’ sem-
plicemente oltremisura.
Il Comune di Ancarano e’ stato definitivamente fondato il 
giorno 9.6.2011! Tale fatto, tale gloriosa delibera della Corte 
Costituzionale RS nr. U-I-114/11 non e’ oppugnabile con nessun 
tipo di azione (legge costituzionale, referendum, corte europea, 
apertura di spumante nel gabinetto del CC di Capodistria). Per 
il CCC d’ora in poi siamo il vicino Comune di Ancarano. Nel 
periodo transitorio alle elezioni comunali 2014, quando il Co-
mune di Ancarano si costituirà, siamo come CL di Ancarano 
ancora parte integrante del CCC. Quali e quante competenze 
avremmo, come cittadini di Ancarano fino all’anno 2014 e qua-
li e quante ne avrà il CCC sono questioni legali complesse in 
attesa di risposte.
Abbiamo molto lavoro da svolgere nel prossimo triennio. La 
corte costituzionale ha preso una saggia decisione avendo con-
cesso al Comune di Ancarano tre anni per la preparazione delle 
procedure di separazione e di una efficacie costituzione. Ci ag-
grada poiché nel tempo concesso potremo provvedere a tutto il 
necessario in modo che dal 1.1.2015,  il Comune di Ancarano 
possa svolgere tutte le funzioni e competenze in via efficace.
I progetti avviati dall’ Iniziativa per la costituzione del Comune 
di Ancarano che comprendono (1) la Costituzione del Co-
mune, (2)  l’ organizzazione delle prime elezioni comunali, 
(3) il Bilancio di separazione e in primis (4) l’ Articolazione 
delle necessità e degli interessi dei cittadini, saranno com-
pletati con successo in questo triennio. Il lavoro sarà basato 
su ingaggio professionale e volontario, comprenderà un largo 
»fronte« di cittadini di Ancarano, associazioni, gruppi civili-
sociali e altri. Come consueto nel pianificare il nostro futuro 
porgiamo particolare attenzione ai membri della comunità na-
zionale italiana. Per la collaborazione richiederemo cordiale 
aiuto a professionisti di altrove e non sono in pochi i disposti 
ad aiutare Ancarano.
Avendo il Governo RS, negli giorni scorsi accolto il Piano am-
bientalenazionale del porto di Capodistria (PAN), e’ inevi-
tabile che saremo costretti ad avviare il progetto n.(5) Piano 

Vsem avtorjem prispevkov v izrednem glasilu
»SVOBODNA AMFORA®  št. 012«

se zahvaljujemo za pogum in vloženi trud. Še posebej se zahvaljujemo uredništvu tednika MLADINA, 
ki je s soglasjem avtorja dr. Cirila Ribičiča dovolilo objavo dela komentarja odločbe US RS št. U-I-114/11, 

objavljenega v MLADINI št. 24. dne 17.6.2011.
Nekatere osebne podatke avtorjev hranimo v uredništvu glasila. Podatki bodo po predhodnem soglasju 

avtorjev objavljeni šele po zaključku postopka konstituiranja Občine Ankaran.

Prispevke za novo številko glasila »SVOBODNA AMFORA®  št. 013« že zbiramo v uredništvu.
Vabimo tako predstavnike ankaranskih institucij, organizacij in društev, kot posameznike, starejše in mlajše, 

da s svojimi pogledi na bodočo ureditev lokalne samouprave v Ankaranu popestrite naše glasilo.
Pravica osebnega izražanja je ena izmed osnovnih človekovih pravic in svoboščin.

Omogočanje te pravice je v demokratični družbi osnovna dolžnost vsake javne oblasti.

SVOBODNA AMFORA®  št. 012

IZREDNO GLASILO.

STROŠKI PRIPRAVE, TISKA IN DISTRIBUCIJE GLASILA SO KRITI IZ SKLADA PROSTOVOLJNIH PRISPEVKOV OBČANK IN OBČANOV ANKARANA 
NAMENJENAGA KRITJU STROŠKOV VEZANIH NA POSTOPKE KONSTITUIRANJA SAMOSTOJNE OBČINE ANKARAN.

FINANČNE PRISPEVKE TUDI V PRIHODNJE ZBIRAMO NA ENAK NAČIN IN NA ISTIH MESTIH KOT DOSEDAJ.
VSEM DOSEDANJIM IN BODOČIM PODPORNIKOM IN DONATORJEM LEPA HVALA ZA FINANČNO POMOČ.

GLASILO JE NATISNJENO V NAKLADI 2.000 IZVODOV
IN GA BREZPLAČNO PREJMEJO VSA GOSPODINSTVA NA OBMOČJU OBČINE ANKARAN.

ANKARAN, 23.6.2011

 
Ljubljana, 29.6.2010 (FOTO: Pobuda za ustanovitev Občine Ankaran)
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In tako je prišel težko pričakovani 1. maj, praznik dela. 
Vreme nam je bilo več kot naklonjeno in na igrišču so se 
že začele zbirati ekipe.

Turnirja so se udeležili tako privrženci nogometa, kot lju-
bitelji dobrega in sproščenega druženja. Vzdušje je bilo 
tekmovalno in zelo prijetno. S pomočjo pravičnih sod-
nikov in nekoliko prilagojenih pravil igre, je bil turnir še 
dodatno popestren. Veseli smo bili tudi vseh navijačev, ki 
so pripomogli k dobremu vzdušju.

  
 

  
 

 
 
 

  
 

  
 

 
 
 

E così è arrivato l’attesissimo 1. Maggio, Festa del Lavoro. Il 
tempo era più che favorevole e sul campo hanno già iniziato a 
radunarsi le squadre.
Hanno preso parte al torneo sia gli amanti del calcio, sia 
coloro che amano socializzare in modo positivo e rilassato. 
L’atmosfera era competitiva ma contemporaneamente piacevo-
le. Con l’aiuto di giudici imparziali e regole di gioco riviste 
è stato ulteriormente ravvivato il torneo. Anche i tifosi hanno 
contribuito alla buona atmosfera creata.

Stanje igrišča pred začetkom čiščenja.

Situazione del campo da gioco prima.

  
 

  
 

 
 
 

In igrišče ponovno dobiva svojo podobo. 

  
 

  
 

 
 
 

Mladi nadobudneži pa že veselo igrajo.

Il campo sta riprendendo le sembianze originarie. 

I giovani stanno già giocando in allegria.

Prilagojena pravila in spored ekip. 

  
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Regolamentazione e programma delle quadre.
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Takratne lepe nedelje, dne 8.11.2009, smo se Ankarančanke 
in Ankarančani odločili, da bomo skupno prihodnost ob-
likovali drugače, kot so nam jo vsiljevali »odločevalci 
z druge strani zaliva«. V dneh pred našo odločitvijo nas 
je Pobuda za ustanovitev Občine Ankaran nagovorila z 
naslednjim besedilom:
»Pred nami je zelo pomembna nedelja. Morda celo taka, da 
bomo o njej radi pripovedovali našim vnukom in pravnu-
kom. Odločali se bomo namreč o tem, ali naj naša krajevna 
skupnost Ankaran postane samostojna občina.
Stvari smo pripeljali tako daleč, da je lahko odločitev o tem 
v naših rokah. Naposled lahko sami odločamo o naši pri-
hodnosti in prihodnosti naših otrok ter njihovih potomcev. 
V nedeljo se bomo izrekli o vlogi, ki jo želimo imeti pri 
razvoju našega kraja. Ne gre za to, ali bodo v Ankaranu še 
šola, vrtec, voda in telefon ali če bodo smetarji še vedno po-
birali smeti. Vsi vemo, da se to ne bo v ničemer spremenilo. 
Kot občina pa bomo pridobili moč, pravico in odgovornost 
sooblikovati našo prihodnost. Kot Občina Ankaran bomo 
lahko so-upravljali na svoji zemlji. 
Kaj se najbrž utegne zgoditi v nasprotnem? Pokopališče, ki 
ga čakamo petnajst let, bodo porušili in tam bodo zrasle vile, 
ankaranske parcele ob morju se bodo na »dražbah« prodale 
vnaprej znanim kupcem, kmetijska zemljišča na Debelem 
rtiču in Lazaretu bodo po hitrem postopku postala zazidljiva, 
pristanišče nas bo brezobzirno »požrlo«, namesto športnega 
parka na Sv. Katarini bomo dobili »suho marino« in indus-
trijsko cono. Krajevno skupnost Ankaran bodo prepolovili 
na dva dela in Ankaran bo nepopravljivo uničen.«

Sledili smo pozivu Pobude in na podlagi referendumske 
odločitve smo dosegli ustanovitev lastne Občine Ankaran! 

Prihodnjo nedeljo, 10.7.2011, bomo odločali tako rekoč o 
istem. Izbor in izvolitev predstavnikov v legitimen organ 
lokalne samouprave, v Svet Krajevne skupnosti Ankaran, 
namreč predstavlja in odloča, kakšen bo Ankaran v prihod-
nje. V Pobudi nikoli nismo soglašali s tezo, da »so ljudje kot 
ovce« in da, če jim pravilno »menjaš čip«, brezglavo sledijo 
nekemu Vodji ali njegovemu programu. Zato tokratnim 
volitvam v KS Ankaran posvečamo še posebno pozornost.

Kandidati za tokratne volitve v Svet Krajevne skupnosti 
Ankaran se delimo v dve skupini.

V eni skupini, ki predstavlja in pooseblja nadaljevanje neve-
rodostojne ter od ljudske volje odtujeno, škodljivo, kapitalu 
podrejeno, predvsem pa pogubno lokalno politiko v Ankaranu, 
so predstavniki, ki so (večinoma tudi proti svoji volji) primo-
rani služiti gospodarjem iz sosednje Mestne občine Koper.

Quella bella domenica dell’ 8 novembre 2011, noi abitanti di 
Ancarano abbiamo deciso di prendere in mano il nostro futuro, 
diverso da quello che ci volevano imporre dall'altra parte del 
golfo. Allora, l'Iniziativa per la costituzione del comune di An-
carano, si era rivolta a noi con le seguenti parole:
"Abbiamo davanti una Domenica molto importante’’. Forse 
di tale importanza, che ne potremo parlare ai nostri nipoti e 
pronipoti. Infatti, decideremo in merito alla nostra comunità lo-
cale, se Ancarano diventerà' un comune autonomo. 
Abbiamo portato avanti le cose fino al punto che la decisione si 
trova nelle nostre mani. Dopo di ché potremo decidere autono-
mamente sul nostro futuro, sul  futuro dei nostri figli e dei loro 
discendenti. Domenica decideremo sul  ruolo che vogliamo 
avere nello sviluppo del nostro paese. Il problema non è se ad 
Ancarano ci saranno ancora la scuola, l'asilo, l'acqua potabile, il 
telefono, o se gli spazzini continueranno a raccogliendo la spaz-
zatura. Sappiamo tutti che questo non potrà cambiare in alcun 
modo. Come Comune, avremo più potere, diritto e responsabi-
lità di contribuire a plasmare il nostro futuro. Come Comune 
di Ancarano, avremo la possibilità di  cooperare nella gestione 
della nostra terra.
Altrimenti che cosa potrebbe accadere? Il cimitero, che stia-
mo aspettando da quindici anni, sarà demolito e vi saranno 
costruite villette, i terreni adiacenti alla costa saranno venduti 
alle aste ovviamente ad acquirenti già noti, i terreni agricoli a 
Punta Grossa e Lazzaretto diventeranno edificabili, il porto ci 
ingloberà completamente, al posto del parco sportivo di S. Ca-
terina avremo il "porto secco" e la zona industriale. La comu-
nità locale di Ancarano sarà  divisa in due ed Ancarano sarà 
irrimediabilmente distrutto. 
Abbiamo seguito l’appello dell'iniziativa e in base al referendum, 
abbiamo ottenuto la fondazione del Comune di Ancarano!
Questa Domenica 10 luglio 2011, decideremo in pratica riguar-
do la stessa questione. La selezione e l'elezione dei rappresen-
tanti alla legittima autorità del governo locale, nel consiglio 
della CL di Ancarano, rappresentano e decidono il futuro di 
Ancarano. Presso l’Iniziativa non abbiamo mai concordato con 
la tesi che "le persone sono come le pecore",  che se vengono 
''guidate  correttamente'', seguono cecamente il leader e il suo 
programma. Pertanto vogliamo dedicare particolare attenzione 
a queste elezioni nella CL di Ancarano. 
Noi candidati per le elezioni di quest'anno, al Consiglio della 
CL di Ancarano ci dividiamo in due gruppi. 
In un gruppo, che rappresenta e incarna la continuazione di 
mancata attendibilità, alienato dalla volontà popolare, impron-
tato negativamente, controllato dal capitale, e in particolare 
rappresenta la disastrosa politica locale svolta ad Ancarano. 
Sono rappresentanti (spesso contro il proprio volere) costretti a 

Vsem avtorjem prispevkov in fotografij v izrednem glasilu
»SVOBODNA AMFORA®  št. 013«

se zahvaljujemo za pogum in vloženi trud.
Nekatere osebne podatke avtorjev besedil in slikovnega gradiva hranimo v uredništvu glasila. Podatki bodo 

po predhodnem soglasju avtorjev objavljeni šele po zaključku postopka konstituiranja Občine Ankaran.

Prispevke za novo številko glasila »SVOBODNA AMFORA®  št. 014« že zbiramo v uredništvu.
Vabimo tako predstavnike ankaranskih institucij, organizacij in društev, kot posameznike, starejše in mlajše, 

da s svojimi pogledi na bodočo ureditev lokalne samouprave v Ankaranu popestrite naše glasilo.
Pravica osebnega izražanja je ena izmed osnovnih človekovih pravic in svoboščin.

Omogočanje te pravice je v demokratični družbi osnovna dolžnost vsake javne oblasti.

SVOBODNA AMFORA®  št. 013

IZREDNO GLASILO.

STROŠKI PRIPRAVE, TISKA IN DISTRIBUCIJE GLASILA SO KRITI IZ SKLADA PROSTOVOLJNIH PRISPEVKOV OBČANK IN 
OBČANOV ANKARANA NAMENJENEGA KRITJU STROŠKOV, VEZANIH NA POSTOPKE KONSTITUIRANJA SAMOSTOJNE OBČINE ANKARAN.

FINANČNE PRISPEVKE TUDI V PRIHODNJE ZBIRAMO NA ENAK NAČIN IN NA ISTIH MESTIH KOT DOSEDAJ.
VSEM DOSEDANJIM IN BODOČIM PODPORNIKOM IN DONATORJEM LEPA HVALA ZA FINANČNO POMOČ.

GLASILO JE NATISNJENO V NAKLADI 2.000 IZVODOV
IN GA BREZPLAČNO PREJMEJO VSA GOSPODINSTVA NA OBMOČJU OBČINE ANKARAN.

ANKARAN, 30.6.2011
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NOVI LASTNIK, NOVA NAMEMBNOST

Kot lastnik zemljišča in nekdanje ankaranske turistične       
vstopne točke je v ZK pod parc. št. 1827/14, 1827/15, 
obe k.o. Jernej, še vedno vpisano podjetje Kompas, Mejni 
turistični servis d.d., Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana.

V soglasju z MOK želi novi bodoči lastnik/investitor po 
vzoru nekdanjega mejnega prehoda Škofije v tem objektu 
na Lazaretu urediti nočni lokal z igralnico oziroma Casino.

NUOVO PROPRIETARIO, NUOVO SCOPO
Come proprietario del terreno e nel passato, l'entrata turistica 
ad Ancarano, e ancora iscritto nel registro dei terreni sotto 
il nr. 1827/14, 1827/15 tutte due k.o. Jernej, Kompas, Mejni 
turistični servis d.d.,Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana.
In accordo con MOK, il nuovo-futuro proprietario/investitore 
vuole, come avvenuto in passato vicino al ex confine di Škofije, 
in questo edificio a Lazzaretto, costruire un locale notturno con 
una sala giochi ovvero Casino.

GOSPODARJENJE

Objekt se načrtno uničuje. Pri tem ne gre za posamični 
vandalizem ali objestnost. Nasilja, plenjenja in uničevanja 
se ne preganja, temveč se to početje tolerira in celo spod-
buja.

V ozadju so špekulacije z vrednotenjem oziroma »raz-
vrednotenjem« nepremičnine pred načrtovanimi nadalj-
njimi nepremičninskimi transakcijami in spremembami 
namembnosti objekta.

Kljub rednim pozivom in prijavam o razbijanju, ple-
njenju in načrtnemu uničevanju objekta, organi pregona 
(inšpekcijske službe, policija, …) iz MOK nikoli niso iz-
sledili storilcev,…

GESTIONE
L'edificio viene distrutto di proposito. Questo non e' un singolo 
caso di vandalismo o arroganza. La violenza, il saccheggio e la 
distruzione non vengono perseguitati, ma tollerati o addirittura 
motivati.
Dietro tutto cio' ci sono speculazioni con il valore o »non va-
lore« dell'immobile prima delle progettate transazioni immo-
biliari e il cambiamento dello stato di utilizzo dell'edificio. 
Nonostante regolari richiami e denunce di rotture, saccheggi 
e distruzione programmata dell'immobile, le forze dell'ordine 
(ispettorati, polizia,...) da MOK non hanno mai trovato i colpe-
voli,...

RESTAVRACIJA RESTAVRACIJA

Ena boljših, zelo znanih in zelo obiskanih ribjih restavracij 
je svoje obratovanje leta 2010 nenajavljeno in brez pojas-
nil prekinila tako rekoč preko noči.

IL RISTORANTE KOMPAS
Uno dei migliori, molto noti e molto frequentati ristoranti, fa-
moso per un buon pesce ha smesso di lavorare nel 2010 senza 
preavviso e spiegazioni, praticamente durante una notte.
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Za nami so dnevi izpolnjenih želja, iskren-
ega truda in poštenega dela. Za nami je leto, 
ki je poneslo naš ponos širom domovine, 
leto, ki je zarisalo nam novo podobo, leto, ki 
nam je dalo novih moči, da bomo v novem, 
ki prihaja, složno gradili našo svetlo pri-
hodnost. Želimo, da prihajajoči čas prinese 
mir v naše domove, zdravje in srečo v naša 
srca, iskrene stiske toplih rok in otroške 
radosti polne dni. Želimo, da bi bil praznik 
vsak dan: tam kjer je doma srce, tam kjer 
je varno zavetje, tam kamor hodita sreča in 
ljubezen rada v goste.

Vse dobro želimo vsem, v vseh prazničnih 
dneh in mesecih, ko po vašem osebnem 
prepričanju, narodnih običajih, vzgoji 
ali veroizpovedi praznujete najlepše 
dni v letu!

SREČNO 2012!

Dietro a noi ci sono giorni di desideri avverati e 
di lavoro onesto e sincero.  Dietro a noi c’é l’anno 
che ha portato in tutto il paese, il nostro orgoglio, 
la nostra nuova immagine, l’anno che ci ha dato 
forze nuove per costruire insieme un nuovo, lumi-
noso futuro. Speriamo che il tempo a venire porti 
la pace nelle nostre case, la salute e la felicità nei 
nostri cuori, calorose strette di mano e giornate 
ricche di gioia per i bambini. Vorremmo che 
fosse festa tutti i giorni: là dove risiede il cuore, 
la dove c'è un riparo per tutti,  là dove la felicità e 
l'amore sono a casa.
Auguro tutto il bene possibile, durante i giorni ed 
i mesi festivi,  a tutti coloro che in armonia con 
le proprie convinzioni personali, usanze etniche, 
educazione e religione festeggia i giorni più 
belli dell'anno!

BUON ANNO 2012!

 

»SVOBODNA AMFORA®«
se vsem zahvaljuje za pogum, vztrajnost in vloženi trud.

Osebne podatke, v kolikor v glasilu niso navedeni, hranimo v uredništvu. Podatki bodo po predhodnem 
soglasju avtorjev objavljeni šele po zaključku postopka konstituiranja Občine Ankaran.

Vabimo vse predstavnike ankaranskih institucij, organizacij ter društev, kot posameznike, starejše in mlajše, 
da s svojimi pogledi na bodoče smernice razvoja in uresničevanja interesov ter potreb v Ankaranu popestrite 

bodoče občinsko glasilo, katerega ime bomo prebivalci Ankarana skupaj izbrali preko javnega natečaja.

Pravica osebnega izražanja je ena izmed osnovnih človekovih pravic in svoboščin.
Omogočanje te pravice je v demokratični družbi osnovna dolžnost vsake javne oblasti.

SVOBODNA AMFORA®  št. 014

POSLEDNJE GLASILO POBUDE ZA USTANOVITEV OBČINE ANKARAN

TUDI TOKRAT SO VSI STROŠKI PRIPRAVE, TISKA IN DISTRIBUCIJE GLASILA KRITI ZGOLJ IZ PROSTOVOLJNIH PRISPEVKOV OBČANK 
IN OBČANOV ANKARANA. 

GOST GLASILA V TOKRATNI ŠTEVILKI JE OBČINA ANKARAN V KONSTITUIRANJU S PRILOGO: »LOKALNA SAMOUPRAVA«
VSEM DOSEDANJIM IN BODOČIM PODPORNIKOM IN DONATORJEM ISKRENA HVALA ZA FINANČNO POMOČ.

GLASILO JE NATISNJENO V NAKLADI 2.500 IZVODOV
IN GA BREZPLAČNO PREJMEJO VSA GOSPODINSTVA NA OBMOČJU OBČINE ANKARAN V KONSTITUIRANJU,

TER ZAINTERESIRANA JAVNOST IN MEDIJI V REPUBLIKI SLOVENIJI.
GLASILO JE OBJAVLJENO NA SPLETNI STRANI www.obcina-ankaran.si

ANKARAN - ANCARANO, 23.12.2011

SREČNO!

“Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca.

Spomladi do rožne cvetice, 
poleti do zrele pšenice, 
jeseni do polne police, 
pozimi do snežne kraljice,
v knjigi do zadnje vrstice,
v življenju do prave resnice,
v sebi do rdečice čez eno in drugo lice.

A če ne prideš 
ne prvič,  
ne drugič 
do krova in pravega kova poskusi:

vnovič in zopet in znova.”

TONE PAVČEK   (1928 – 2011)

 

POSEBNA PRILOGA SVOBODNE AMFORE
ALLEGATO SPECIALE ALL'AMFORA LIBERA

LOKALNA SAMOUPRAVA

AUTONOMIA
LOCALE

VZPOSTAVITEV IN ZAGON DELOVANJA SAMOSTOJNE OB INE ANKARAN 
ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’INDIPENDENTE COMUNE DI ANCARANO

 
 
 

OB INA ANKARAN V KONSTITUIRANJU
COMUNE DI ANCARANO IN COSTITUZIONE
Jadranska cesta 66, p.p. 24,
6280 ANKARAN – ANCARANO

KRAJEVNA SKUPNOST ANKARAN
COMUNITÀ LOCALE DI ANCARANO

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
Telefon: +386 (0)5 65 20 540

 

PORO ILO OB ANKAM IN OB ANOM ANKARANA
O DELU ORGANOV OB INE ANKARAN V KONSTITUIRANJU – KRAJEVNE SKUPNOSTI ANKARAN

V LETU 2011

RELAZIONE DESTINATA AI CITTADINI DEL COMUNE DI ANCARANO
IL LAVORO DEGLI ORGANI DEL COMUNE DI ANCARANO IN COSTITUZIONE DELLA COMUNITÁ LOCALE DI

ANCARANO

 
 
 

Aktivnosti za pripravo so intenzivno potekale ves teden: učitelji so učence spodbujali k opazovanju 
urbanega okolja, ki ponuja prebivalcem vir hrane čez celo leto in jih motivirali, da prinesejo samonikle 
avtohtone rastline v vrt. 

 
Načrt po načelih permakulture ( april 2011). 

 

 
Vrtno površino smo morali najprej zmeriti in označiti 

prostor za načrtovane rastline. 

Označen prostor smo skopali v globoke jame, pripravili smo orodje, kompost, gnoj, sadike, semena, 
krmilnice, križanko. Vse je bilo pripravljeno na vesel dogodek. 

   

 

Našemu vabilu so se prijazno odzvali: 

- g. Gregor Strmčnik in  
- ga. Barbara Švagelj - lokalna skupnost,  
- poročnik fregate Valdi Pucer - Vojašnica 

Slovenski pomorščaki Ankaran, 
- g. Otmar Piščanec – Obalno čebelarsko 

društvo Koper, 
- g. Alojz Gec – Športno društvo Katarina, 
- g. Aleš Bošnjak – vrtnarija Palma. 

Po ravnateljičinem nagovoru so gostje posadili 
podarjena drevesa. 

 

 

 
 

  

 
Učenci so z učitelji pristopili k sadilni površini. 

Opazovali so pravilni postopek sajenja, ki ga je 
prikazal vrtnar Aleš Bošnjak. Delo je potekalo z 

veliko vnemo. 

 
 Nekaj prijaznih besed in vesela pesmica drevesu 

za bujno rast. 

Osnovna šola dr. Aleš Bebler- Primož Hrvatini 

Podružnična šola Ankaran 

ŠOLSKI EKOVRT ANKARAN  

Anita Saksida 

Zasnova projekta ŠOLSKI EKOVRT 

 

Projekt Šolski EKOVRTOVI  je razpisal Inštitut za trajnostni razvoj ( ITR) v Ljubljani, na pobudo in s podporo 
Švice v okviru Švicarskega prispevka razširjeni Evropski  uniji s ciljem, da bi otrokom približali stik z naravo 
in jim ozavestili znanje in vedenja o nujnosti pridobivanja hrane,  samooskrbe in spoštovanja okolja. 

Na razpis se je prijavilo 134 šol, vrtcev, srednjih šol in dijaških domov. Bili smo izbrani med petnajstimi 
zavodi, ki so dobile pomoč pri načrtovanju zasaditve po načelih permakulture s strokovnjakinjo gospo 
Jožico Fabjan. 

 

 

                   

Na vzhodni površini šolskega vrta, z eno teraso, 
potokom Divjakom, smo načrtovali terasni zeliščni vrt z vodnim motivom in osrednjim delom z 
avtohtonimi drevninami, ki se barvno, višinsko in energetsko razlikujejo in dopolnjujejo (drevesa in grmi: 
murva, mandelj, oreh, kostanj, fige, citrusi, oljke, divje češnje in jablane, vinogradniška breskev, višnja, 
žižula, kaki, granatno jabolko, češmin, zelišča: artičoka, boreč, komarček, majaron, netresk,  šparglji, 
sivka, rožmarin, rman, trpotec, žajbelj). Na vrtu bomo zgradili kompleks za orodje, delavnico, žuželčji 
domek, hram za sviloprejko, kompostnik. 

V šolskem letu 2011/ 2012 bo projekt potekal v okviru med predmetnih povezav v vseh oddelkih. Z 
aktivnostjo v VRTU bomo vzgajali spretnosti in pridobivali znanja, ki so temelj za učinkovit trajnostni razvoj. 
Učitelji so v letni pripravi določili aktivnosti, ki sledijo ciljem odgovornega pristopa do okolja: 

- izkustveno učenje v naravi (spoznava svoje okolje z vseh znanstvenih in umetniških vidikov, 
poveča telesno aktivnost), 

- urjenje spretnosti, potrpežljivosti, odgovornosti pri reševanju problemov samostojnega ali 
timskega dela, 

- ozaveščanje sobivanja v prostoru (spoštuje drugačnost, zave se pomena samooskrbe), 
- doživljanje estetskosti in veselja ob doseženih rezultatih, 
- krepitev odnosov v skupnosti (šola, družina, lokalna skupnost).           

 

 

  

              

 

KAKO SMO NADGRADILI AKCIJO »SLOVENSKI ZAJTRK«  

18. 11. 2011 smo Izvedli delovno akcijo zasaditve vrta. Sončni dan je zadnjo šolsko uro povabil vse 
učence, učitelje in goste v šolski vrt, ki se je razvil v učilnico na prostem.  

Osnovna šola dr. Aleš Bebler- Primož Hrvatini 

Podružnična šola Ankaran 
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Zasnova projekta ŠOLSKI EKOVRT 

 

Projekt Šolski EKOVRTOVI  je razpisal Inštitut za trajnostni razvoj ( ITR) v Ljubljani, na pobudo in s podporo 
Švice v okviru Švicarskega prispevka razširjeni Evropski  uniji s ciljem, da bi otrokom približali stik z naravo 
in jim ozavestili znanje in vedenja o nujnosti pridobivanja hrane,  samooskrbe in spoštovanja okolja. 

Na razpis se je prijavilo 134 šol, vrtcev, srednjih šol in dijaških domov. Bili smo izbrani med petnajstimi 
zavodi, ki so dobile pomoč pri načrtovanju zasaditve po načelih permakulture s strokovnjakinjo gospo 
Jožico Fabjan. 

 

 

                   

Na vzhodni površini šolskega vrta, z eno teraso, 
potokom Divjakom, smo načrtovali terasni zeliščni vrt z vodnim motivom in osrednjim delom z 
avtohtonimi drevninami, ki se barvno, višinsko in energetsko razlikujejo in dopolnjujejo (drevesa in grmi: 
murva, mandelj, oreh, kostanj, fige, citrusi, oljke, divje češnje in jablane, vinogradniška breskev, višnja, 
žižula, kaki, granatno jabolko, češmin, zelišča: artičoka, boreč, komarček, majaron, netresk,  šparglji, 
sivka, rožmarin, rman, trpotec, žajbelj). Na vrtu bomo zgradili kompleks za orodje, delavnico, žuželčji 
domek, hram za sviloprejko, kompostnik. 

V šolskem letu 2011/ 2012 bo projekt potekal v okviru med predmetnih povezav v vseh oddelkih. Z 
aktivnostjo v VRTU bomo vzgajali spretnosti in pridobivali znanja, ki so temelj za učinkovit trajnostni razvoj. 
Učitelji so v letni pripravi določili aktivnosti, ki sledijo ciljem odgovornega pristopa do okolja: 

- izkustveno učenje v naravi (spoznava svoje okolje z vseh znanstvenih in umetniških vidikov, 
poveča telesno aktivnost), 

- urjenje spretnosti, potrpežljivosti, odgovornosti pri reševanju problemov samostojnega ali 
timskega dela, 

- ozaveščanje sobivanja v prostoru (spoštuje drugačnost, zave se pomena samooskrbe), 
- doživljanje estetskosti in veselja ob doseženih rezultatih, 
- krepitev odnosov v skupnosti (šola, družina, lokalna skupnost).           

 

 

  

              

 

KAKO SMO NADGRADILI AKCIJO »SLOVENSKI ZAJTRK«  

18. 11. 2011 smo Izvedli delovno akcijo zasaditve vrta. Sončni dan je zadnjo šolsko uro povabil vse 
učence, učitelje in goste v šolski vrt, ki se je razvil v učilnico na prostem.  

Svobodna Amfora 2008–2011

26

 






3

Ja, dragi moji, zapihal je ankaranski veter. Iz začetne 
sapice je razvil vso svojo moč in dodobra razpihal vso 
slovensko javnost. Razgalil je vso našo bedo, dvignil je 
toliko prahu, toliko umazanije, kot slovita Katarina tam 
čez lužo.

Žal se na naši poti v samostojno občino srečujemo z 
neštetimi preprekami, ki nam jih povzročajo tisti, od kate-
rih bi to najmanj pričakovali.

Vedeli smo in pričakovali, da bo sedanja občinska oblast 
MOK storila vse kar je v njeni moči, da bi otežila našo pot 
v samostojnost. Vedeli smo in pričakovali, da pri tem ne 
bo izbirala sredstev. Vedeli in pričakovali smo tudi nizke 
udarce.

Toda nismo pričakovali, da bodo naši poslanci v Državnem 
zboru RS, v najvišji državni instituciji, ki bi morala biti 
moralni zgled celotni državi, na tako sramoten način 
izigrali in poteptali našo ustavno pravico, naše človeško 
dostojanstvo in celo sodbo Ustavnega sodišča.

Ta isti Državni zbor v tej sestavi je med vsemi prošnjami 
za ustanovitev novih občin veliko večino izločil in ugo-
tovil, da le dve izpolnjujeta vse pogoje za novi občini. To 
sta Mirna na Dolenjskem in Ankaran. Mirna je pri tem 
precej manjša in ekonomsko šibkejša kot Ankaran. Na os-
novi te svoje ugotovitve je pred ustanovitvijo razpisal refe-
rendum, ki je v obeh bodočih občinah fantastično uspel. 
Sami smo bili priča eklakantnim kršitvam zakonodaje, ki 
so navedene tudi v veljavnem kazenskem zakoniku – od 
nezakonitega priseljevanja, do kršitve volilnega molka. 

Ker se je v tem času govorilo tudi o referendumu okoli 
naše meje s sosednjo Hrvaško in je bil izid negotov, so 
politiki izjavljali, da je potrebno referendumsko voljo 

Sì, cari miei ha soffiato il vento di Ancarano. Dalla brezza ini-
ziale si è sviluppata tutta la sua forza e ha completamente tra-
volto il pubblico sloveno. Ha esposto tutta la nostra miseria, e 
sollevato la polvere e lo sporco come la famosa Katrina lì oltre 
la oceano.

Sul nostro cammino di comune autonomo purtroppo andiamo 
incontro ad innumerevoli ostacoli, creati da coloro da cui meno 
ce lo aspettavamo. 

Sapevamo e avevamo previsto che l’amministrazione comunale 
attuale del CCC avrebbe fatto tutto quanto in suo potere per 
rendere più difficile il nostro cammino verso l’indipendenza. 
Sapevamo e avevamo previsto  che non avrebbe distinto i mezzi 
per raggiungere il proprio scopo. Sapevamo e ci aspettavamo 
anche colpi bassi.

Ma non ci aspettavamo che i nostri deputati nell’Assemblea Na-
zionale, l’istituzione più alta dello Stato, che dovrebbe essere 
un esempio morale per l’intero paese, vada in modo talmente   
vergognoso a calpestare i nostri diritti costituzionali, la nostra 
dignità umana e anche la decisione della Corte costituzionale. 

La stessa Assemblea Nazionale, di tutte le domande di istituzio-
ne di nuovi comuni ha  eliminato la maggior parte dei richie-
denti rilevando che solo due, Mirna ed Ancarano, soddisfavano 
le condizioni richieste dalla legge. 

Fra le due, Mirna è la comunità più piccola e debole dal punto 
di vista economico. Sulla base delle proprie constatazioni, l’ 
Assemblea Nazionale prima della costituzione dei comuni ha 
prescritto  un referendum, che ha dato esito positivo in entram-
bi i casi. Nonostante ciò siamo testimoni di eclatanti violazioni 
della legge anche dal verso penale, a partire dall’immigrazione 
illegale fino alla violazione del silenzio elettorale.

Dato il risultato incerto del referendum, per definire i confini 
con la vicina Croazia, i politici hanno dichiarato che è dovere 
indiscutibile rispettare gli esiti dei referendum come espres-
sione più alta del volere del popolo il quale deve essere a suo 
volta rispettato dai deputati.

Purtroppo, i nostri deputati in questo caso non sono stati coe-
renti, rifiutandosi di costituire nuovi comuni. Ad Ancarano in 
pochi giorni, abbiamo raccolto le firme di oltre la metà degli 
aventi diritto al voto e abbiamo presentato ricorso alla Corte 
costituzionale. La Corte costituzionale ha esaminato le nostre 
richieste, usufruendo addirittura di un dibattito pubblico e  in 
conclusione una sentenza molto chiara.

La sentenza dice che l’Assemblea nazionale ha innanzitutto 
stabilito che sono soddisfatte  tutte le condizioni per un nuovo 
comune, confermato anche dall’esito di un referendum, a sua 
volta rassegnato dalla stessa Assemblea nazionale la quale 

Vsem avtorjem prispevkov v izrednem glasilu
Pobude za ustanovitev Občine Ankaran »SVOBODNA AMFORA®  št. 009« 

se zahvaljujemo za pogum in vloženi trud. 
Osebne podatke avtorjev hranimo v uredništvu glasila. Podatki bodo po predhodnem soglasju avtorjev 

objavljeni šele po zaključku postopka ustanovitve Občine Ankaran.

Prispevke za novo številko glasila »SVOBODNA AMFORA®  št. 010« že zbiramo v uredništvu. 
Vabimo predstavnike ankaranskih institucij, organizacij in društev, pa tudi posameznike, starejše in mlajše, 

da s svojimi pogledi na bodočo ureditev lokalne samouprave v Ankaranu popestrite naše glasilo. 
Pravica osebnega izražanja je ena izmed osnovnih človekovih pravic in svoboščin.

Omogočanje te pravice je v demokratični družbi osnovna dolžnost vsake javne oblasti.

SVOBODNA AMFORA®  št. 009

IZREDNO GLASILO POBUDE ZA USTANOVITEV OBČINE ANKARAN

STROŠKI PRIPRAVE, TISKA IN DISTRIBUCIJE GLASILA SO KRITI IZ SKLADA PROSTOVOLJNIH PRISPEVKOV KRAJANK IN 
KRAJANOV ANKARANA, NAMENJENIH KRITJU STROŠKOV, KI SO POVEZANI S POSTOPKI USTANOVITVE SAMOSTOJNE OBČINE ANKARAN.

FINANČNE PRISPEVKE TUDI V PRIHODNJE ZBIRAMO NA ENAK NAČIN IN NA ISTIH MESTIH KOT DOSEDAJ.
VSEM DOSEDANJIM IN BODOČIM DONATORJEM LEPA HVALA ZA FINANČNO POMOČ.

GLASILO JE NATISNJENO V NAKLADI 2.000 IZVODOV
IN GA BREZPLAČNO PREJMEJO VSA GOSPODINSTVA NA OBMOČJU OBČINE ANKARAN V USTANAVLJANJU.

ANKARAN - ANCARANO, 8.3.2011

BRATOVŠČINA SINJEGA GALEBA
Pesem v vodah izgubljeno
plima prinaša na dan.
Trka na srca, da gremo
poslušat jo noč in dan.

Morje se zgodaj prebuja,
preden rodi se svit,
ribice zlate ponuja,
pojdi jih srečnež lovit.

Mi vstajamo, jadramo,
kakor galebi na pot.

Mostove postavljamo,
družno od brega na breg.
V pesmi, ki vsi jo sanjamo
plove naš Sinji galeb.
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petdesetih letih in s celotno krajevno skupnostjo šteje ne-
kaj več kot 3.200 prebivalcev ni deležno razvoja, ki je 
zajel celotno Slovenijo. 

Jadranska cesta, ki poteka do bivšega mejnega prehoda 
Lazaret ni bila obnovljena že dobrih štirideset let in je v 
razpadajočem stanju. Težko bi v celotni Sloveniji našli 
podoben cestni odsek, ki bi bil v slabšem stanju. Odsek, 
ki povezuje Jadransko cesto s krožišči luške vpadnice je 
bolj podoben kolovozu, na katerem se le s težavo srečata 
dve vozili. Nekoč tako lepo in polno obiskano obalo je sti-
hijski razvoj Luke dodobra uničil in vodilnim v Luki še na 
pamet ne pade, da bi škodo, ki so jo s svojim delovanjem 
storili, tudi sanirali – še več. Grozijo, da nam bodo še to 
malo obale vzeli.

Ker krajani preko svojih zakonito izvoljenih predstavni-
kov v veleobčini MOK nimamo nobenih  možnosti za za-
dovoljevanje svojih osnovnih življenjskih potreb, ker je 
vsaka naša pobuda preglasovana, ker vsi naši legitimni 
zahtevki že leta naletijo na gluha ušesa in ker se stanje 
nevzdržno poslabšuje, smo se bili prisiljeni odločiti za 
samostojno pot. Sedanja mestna oblast nas do skrajnos-
ti ignorira. Naša zahteva po izločitvi iz MOK pa je bila 
tako rekoč izsiljena zaradi nesmiselnega početja sedanje 
občinske uprave MOK z njenim vodstvom na čelu.

Ko smo se pred leti prvič odločili za izstop iz MOK sku-
paj s sosednjo KS Hrvatini, je MOK takoj ustavila že 
tako minimalen dotok sredstev za delovanje KS Ankaran. 
Mestna oblast v MOK ni niti enkrat v vseh teh letih prišla  
med nas, krajane, da bi prisluhnila našim težavam, ki so 
vodile in vodijo iz nevzdržne situacije v samostojnost. 
Ko bi takrat, pred leti, ali pa sedaj, v ponovnem, tokrat 
uspešnem poskusu osamosvajanja mestna oblast omilila 
svoja stališča, priznala delček svojih napak, svoj skrajno 
izkoriščevalski odnos do celotne KS Ankaran. Ko bi vsaj 
pokazala dobro voljo in bi naše legitimne in upravičene 
zahteve po izboljšanju razmer vsaj postavila na dnevni 
red občinskih sej, se ne bi uresničil novi referendum in bi 
krajani potrpeli v okviru sedanje MOK.

Oblastniki v MOK se niso niti enkrat srečali s predstavniki 
Pobude in v vseh soočenjih v medijih so nosilce poskušali 
diskreditirati z lažmi,  neresnicami in grožnjami, tako 
da je le-ta delovala v ilegali. Nekaj sto krajanov je svoj 
podpis v podporo osamosvajanja v strahu pred represalijo 
deponiralo pri odvetniku. Kot da živimo v Chicagu ne v 
svobodni in demokratični Sloveniji! 

Toda skrajno ignorantski odnos mestnih oblasti, ki se je še 
stopnjeval in je sedaj verjetno na najnižji točki možnega 
sobivanja, nam potrjuje, da imamo prav, da vemo, da bo 
v samostojni občini precej bolje. Tudi podpora samostojni 
Občini Ankaran med krajani dnevno raste in ne dvomim, da 

Comunità locale di Crevatini, di distaccarci dal Comune città 
di Capodistria, il comune ha fermato subito il già così minimo 
afflusso di entrate per l’andamento della Comunità locale di 
Ancarano. La direzione cittadina del Comune città di Capodis-
tria non ha mai messo piede tra noi abitanti per ascoltare i 
nostri problemi, che hanno portato e portano da questa situazi-
one inconcepibile all’autonomia. Se almeno avessero ammesso 
una piccola parte dei loro errori e dei loro rapporti estrema-
mente sfruttatori nei confronti dell’intera Comunità locale di 
Ancarano anni fa o magari adesso, dopo il riuscito tentativo 
di emancipazione. Se mostrassero almeno un po’ di buona vo-
lontà e mettessero le nostre legittime e giustificate pretese per 
il miglioramento delle circostanze sull’ordine del giorno delle 
sedute cittadine, allora non si sarebbe ultimato il nuovo refer-
endum e i cittadini avrebbero pazientato nell’attuale Comune 
città di Capodistria.

I dirigenti del Comune città di Capodistria non hanno mai 
incontrato i rappresentanti dell’Iniziativa e hanno cercato 
di discreditare i titolari con bugie, falsità e minacce in tutti i 
confronti con i mass media, così questa ha agito illegalmente. 
Qualche centinaio di cittadini ha deposto le propria firma per il 
supporto dell’indipendenza dinanzi ad un avvocato per paura 
di una rappresaglia. Come se vivessimo a Chicago e non in una 
Slovenia indipendente e democratica!

Ma il rapporto estremamente ignorante della direzione citta-
dina, in graduale aumento e ora probabilmente arrivata a li-
velli minimi di possibile convivenza, ci conferma che abbiamo 
ragione, che sappiamo che la situazione migliorerà in un co-
mune autonomo. Anche il supporto di indipendenza al Comune 
di Ancarano sta crescendo tra i cittadini e non dubito che abbia 
oggi già un volume da plebiscito. Non possiamo capire com’è 
possibile, che dai parecchi milioni che il Comune riceve dalla 
nostra Comunità locale, non possa rimanere nemmeno un bri-
ciolo per coprire i nostri bisogni. Nei contributi fin ora fatti 
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Ankaran, 1. marec 2009
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Spoštovane Občanke in Občani Ankarana!
Pisati uvodnik za tokratno glasilo »SVOBODNA AMFO-
RA – ANFORA LIBERA št. 12« ni enostavno. V besedi-
lu, ki bi sicer moralo kar »kipeti od navdušenja, radosti 
in slavja« ob ustanovitvi Občine Ankaran, moram namreč 
nameniti dovolj prostora tudi trezni in razsodni oceni 
položaja, v katerem smo se znašli Ankarančani.
Ob rob izjavam in komentarjem okoli Občine Ankaran, 
bi uvodoma kazalo pojasniti, da Zakon o lokalni samo-
upravi zelo natančno loči dva pojma, in sicer (1) ustano-
vitev in (2)konstituiranje občine. Razumemo prizadetost 
vodstva MOK in njemu uslužnih poslancev DZ, ki so z 
vsemi sredstvi nasprotovali našemu projektu, a zavajanje 
javnosti o »usodi Ankarana do 2014« je vendarle malo 
preveč, preprosto je čez rob.
Občina Ankaran je z dnem 9.6.2011 dokončno 
ustanovljena! In tega dejstva, te veličastne odločbe US 
RS št. U-I-114/11 z nobenim korakom (ustavni zakon, 
referendum, evropsko sodišče, odpiranje šampanjcev v 
kabinetu MOK, …) ni moč spremeniti. Za MOK smo od-
slej sosednja Občina Ankaran. V prehodnem obdobju do 
rednih lokalnih volitev leta 2014, ko se bo Občina An-
karan tudi konstituirala, pa smo kot KS Ankaran še ve-
dno sestavni del MOK. Kakšne in kolikšne pristojnosti 
bomo Ankarančani imeli do leta 2014, kakšne in kolikšne 
pristojnosti nad Ankaranom pa bo še vedno imel MOK, 
so precej zapletena pravna vprašanja in odgovore nanje 
še čakamo.
V naslednjih treh letih nas čaka veliko dela. Ustavno 
sodišče je odločilo zelo modro, saj je Občini Ankaran za 
pripravo delitvenih postopkov in učinkovito konstituira-
nje omogočilo tri leta časa. Veseli nas, da bomo v tem ob-
dobju lahko opravili vse potrebno, da bo Občina Ankaran 
z dnem začetka delovanja (1.1.2015) sposobna učinkovito 
opravljati vse svoje funkcije in pristojnosti.
Projekte, ki jih je nastavila Pobuda za ustanovitev Občine 
Ankaran in zajemajo (1) Konstituiranje Občine, (2) 
Organizacija prvih občinskih volitev, (3) Delitve-
na bilanca in predvsem (4) Artikuliranje interesov 
in potreb prebivalcev, bomo v teh treh letih uspešno 
dokončali. Delo bo temeljilo na strokovnem angažiranju 
in prostovoljstvu, vanj bo vključena široka »fronta« zain-
teresiranih prebivalcev Ankarana, ankaranskih društev, 
civilno-družbenih in drugih interesnih skupin. Posebna 
pozornost pri načrtovanju naše skupne prihodnosti bo kot 
dosedaj tudi v prihodnje namenjena pripadnikom italijan-
ske narodnostne skupnosti. Za pomoč bomo zaprosili tudi 
priznane strokovnjake od drugod. Ni jih malo, ki so An-
karanu pripravljeni pomagati!
Ker je Vlada RS v teh dneh sprejela Državni prostorski 
načrt za celovito prostorsko ureditev pristanišča za 
mednarodni promet v Kopru(DPN), je neizbežno, da 

Spettabili cittadine e cittadini di Ancarano,
Non è semplice scrivere l’introduzione per la gazzetta »SVO-
BODNA AMFORA – ANFORA LIBERA nr. 12«, la quale 
dovrebbe esprimere entusiasmo, gioia e festività alla fondazio-
ne del Comune di Ancarano, e deve lasciare spazio a una so-
bria e sentenziosa analisi  della situazione nella quale ci siamo 
ritrovati.
Lasciando a  parte le dichiarazioni e i commenti riguardanti il 
Comune di Ancarano e’ necessario spiegare che la legge sulla 
autogestione locale (Zakon o lokalni samoupravi) determina in 
via dettagliata due concetti, (1) fondazione e (2)costituzione 
di un comune. Comprendiamo la sofferenza del vertice del Co-
mune Citta’ di Capodistria (CCC) e ad esso compiacenti depu-
tati della Camera i quali hanno contrariato il nostro progetto 
con ogni mezzo, ma cercare di indurre in errore il pubblico per 
quanto concerne il »destino di Ancarano fino al 2014« e’ sem-
plicemente oltremisura.
Il Comune di Ancarano e’ stato definitivamente fondato il 
giorno 9.6.2011! Tale fatto, tale gloriosa delibera della Corte 
Costituzionale RS nr. U-I-114/11 non e’ oppugnabile con nessun 
tipo di azione (legge costituzionale, referendum, corte europea, 
apertura di spumante nel gabinetto del CC di Capodistria). Per 
il CCC d’ora in poi siamo il vicino Comune di Ancarano. Nel 
periodo transitorio alle elezioni comunali 2014, quando il Co-
mune di Ancarano si costituirà, siamo come CL di Ancarano 
ancora parte integrante del CCC. Quali e quante competenze 
avremmo, come cittadini di Ancarano fino all’anno 2014 e qua-
li e quante ne avrà il CCC sono questioni legali complesse in 
attesa di risposte.
Abbiamo molto lavoro da svolgere nel prossimo triennio. La 
corte costituzionale ha preso una saggia decisione avendo con-
cesso al Comune di Ancarano tre anni per la preparazione delle 
procedure di separazione e di una efficacie costituzione. Ci ag-
grada poiché nel tempo concesso potremo provvedere a tutto il 
necessario in modo che dal 1.1.2015,  il Comune di Ancarano 
possa svolgere tutte le funzioni e competenze in via efficace.
I progetti avviati dall’ Iniziativa per la costituzione del Comune 
di Ancarano che comprendono (1) la Costituzione del Co-
mune, (2)  l’ organizzazione delle prime elezioni comunali, 
(3) il Bilancio di separazione e in primis (4) l’ Articolazione 
delle necessità e degli interessi dei cittadini, saranno com-
pletati con successo in questo triennio. Il lavoro sarà basato 
su ingaggio professionale e volontario, comprenderà un largo 
»fronte« di cittadini di Ancarano, associazioni, gruppi civili-
sociali e altri. Come consueto nel pianificare il nostro futuro 
porgiamo particolare attenzione ai membri della comunità na-
zionale italiana. Per la collaborazione richiederemo cordiale 
aiuto a professionisti di altrove e non sono in pochi i disposti 
ad aiutare Ancarano.
Avendo il Governo RS, negli giorni scorsi accolto il Piano am-
bientalenazionale del porto di Capodistria (PAN), e’ inevi-
tabile che saremo costretti ad avviare il progetto n.(5) Piano 

Vsem avtorjem prispevkov v izrednem glasilu
»SVOBODNA AMFORA®  št. 012«

se zahvaljujemo za pogum in vloženi trud. Še posebej se zahvaljujemo uredništvu tednika MLADINA, 
ki je s soglasjem avtorja dr. Cirila Ribičiča dovolilo objavo dela komentarja odločbe US RS št. U-I-114/11, 

objavljenega v MLADINI št. 24. dne 17.6.2011.
Nekatere osebne podatke avtorjev hranimo v uredništvu glasila. Podatki bodo po predhodnem soglasju 

avtorjev objavljeni šele po zaključku postopka konstituiranja Občine Ankaran.

Prispevke za novo številko glasila »SVOBODNA AMFORA®  št. 013« že zbiramo v uredništvu.
Vabimo tako predstavnike ankaranskih institucij, organizacij in društev, kot posameznike, starejše in mlajše, 

da s svojimi pogledi na bodočo ureditev lokalne samouprave v Ankaranu popestrite naše glasilo.
Pravica osebnega izražanja je ena izmed osnovnih človekovih pravic in svoboščin.

Omogočanje te pravice je v demokratični družbi osnovna dolžnost vsake javne oblasti.

SVOBODNA AMFORA®  št. 012

IZREDNO GLASILO.

STROŠKI PRIPRAVE, TISKA IN DISTRIBUCIJE GLASILA SO KRITI IZ SKLADA PROSTOVOLJNIH PRISPEVKOV OBČANK IN OBČANOV ANKARANA 
NAMENJENAGA KRITJU STROŠKOV VEZANIH NA POSTOPKE KONSTITUIRANJA SAMOSTOJNE OBČINE ANKARAN.

FINANČNE PRISPEVKE TUDI V PRIHODNJE ZBIRAMO NA ENAK NAČIN IN NA ISTIH MESTIH KOT DOSEDAJ.
VSEM DOSEDANJIM IN BODOČIM PODPORNIKOM IN DONATORJEM LEPA HVALA ZA FINANČNO POMOČ.

GLASILO JE NATISNJENO V NAKLADI 2.000 IZVODOV
IN GA BREZPLAČNO PREJMEJO VSA GOSPODINSTVA NA OBMOČJU OBČINE ANKARAN.

ANKARAN, 23.6.2011
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In tako je prišel težko pričakovani 1. maj, praznik dela. 
Vreme nam je bilo več kot naklonjeno in na igrišču so se 
že začele zbirati ekipe.

Turnirja so se udeležili tako privrženci nogometa, kot lju-
bitelji dobrega in sproščenega druženja. Vzdušje je bilo 
tekmovalno in zelo prijetno. S pomočjo pravičnih sod-
nikov in nekoliko prilagojenih pravil igre, je bil turnir še 
dodatno popestren. Veseli smo bili tudi vseh navijačev, ki 
so pripomogli k dobremu vzdušju.

  
 

  
 

 
 
 

  
 

  
 

 
 
 

E così è arrivato l’attesissimo 1. Maggio, Festa del Lavoro. Il 
tempo era più che favorevole e sul campo hanno già iniziato a 
radunarsi le squadre.
Hanno preso parte al torneo sia gli amanti del calcio, sia 
coloro che amano socializzare in modo positivo e rilassato. 
L’atmosfera era competitiva ma contemporaneamente piacevo-
le. Con l’aiuto di giudici imparziali e regole di gioco riviste 
è stato ulteriormente ravvivato il torneo. Anche i tifosi hanno 
contribuito alla buona atmosfera creata.

Stanje igrišča pred začetkom čiščenja.

Situazione del campo da gioco prima.

  
 

  
 

 
 
 

In igrišče ponovno dobiva svojo podobo. 

  
 

  
 

 
 
 

Mladi nadobudneži pa že veselo igrajo.

Il campo sta riprendendo le sembianze originarie. 

I giovani stanno già giocando in allegria.

Prilagojena pravila in spored ekip. 

  
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Regolamentazione e programma delle quadre.
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Takratne lepe nedelje, dne 8.11.2009, smo se Ankarančanke 
in Ankarančani odločili, da bomo skupno prihodnost ob-
likovali drugače, kot so nam jo vsiljevali »odločevalci 
z druge strani zaliva«. V dneh pred našo odločitvijo nas 
je Pobuda za ustanovitev Občine Ankaran nagovorila z 
naslednjim besedilom:
»Pred nami je zelo pomembna nedelja. Morda celo taka, da 
bomo o njej radi pripovedovali našim vnukom in pravnu-
kom. Odločali se bomo namreč o tem, ali naj naša krajevna 
skupnost Ankaran postane samostojna občina.
Stvari smo pripeljali tako daleč, da je lahko odločitev o tem 
v naših rokah. Naposled lahko sami odločamo o naši pri-
hodnosti in prihodnosti naših otrok ter njihovih potomcev. 
V nedeljo se bomo izrekli o vlogi, ki jo želimo imeti pri 
razvoju našega kraja. Ne gre za to, ali bodo v Ankaranu še 
šola, vrtec, voda in telefon ali če bodo smetarji še vedno po-
birali smeti. Vsi vemo, da se to ne bo v ničemer spremenilo. 
Kot občina pa bomo pridobili moč, pravico in odgovornost 
sooblikovati našo prihodnost. Kot Občina Ankaran bomo 
lahko so-upravljali na svoji zemlji. 
Kaj se najbrž utegne zgoditi v nasprotnem? Pokopališče, ki 
ga čakamo petnajst let, bodo porušili in tam bodo zrasle vile, 
ankaranske parcele ob morju se bodo na »dražbah« prodale 
vnaprej znanim kupcem, kmetijska zemljišča na Debelem 
rtiču in Lazaretu bodo po hitrem postopku postala zazidljiva, 
pristanišče nas bo brezobzirno »požrlo«, namesto športnega 
parka na Sv. Katarini bomo dobili »suho marino« in indus-
trijsko cono. Krajevno skupnost Ankaran bodo prepolovili 
na dva dela in Ankaran bo nepopravljivo uničen.«

Sledili smo pozivu Pobude in na podlagi referendumske 
odločitve smo dosegli ustanovitev lastne Občine Ankaran! 

Prihodnjo nedeljo, 10.7.2011, bomo odločali tako rekoč o 
istem. Izbor in izvolitev predstavnikov v legitimen organ 
lokalne samouprave, v Svet Krajevne skupnosti Ankaran, 
namreč predstavlja in odloča, kakšen bo Ankaran v prihod-
nje. V Pobudi nikoli nismo soglašali s tezo, da »so ljudje kot 
ovce« in da, če jim pravilno »menjaš čip«, brezglavo sledijo 
nekemu Vodji ali njegovemu programu. Zato tokratnim 
volitvam v KS Ankaran posvečamo še posebno pozornost.

Kandidati za tokratne volitve v Svet Krajevne skupnosti 
Ankaran se delimo v dve skupini.

V eni skupini, ki predstavlja in pooseblja nadaljevanje neve-
rodostojne ter od ljudske volje odtujeno, škodljivo, kapitalu 
podrejeno, predvsem pa pogubno lokalno politiko v Ankaranu, 
so predstavniki, ki so (večinoma tudi proti svoji volji) primo-
rani služiti gospodarjem iz sosednje Mestne občine Koper.

Quella bella domenica dell’ 8 novembre 2011, noi abitanti di 
Ancarano abbiamo deciso di prendere in mano il nostro futuro, 
diverso da quello che ci volevano imporre dall'altra parte del 
golfo. Allora, l'Iniziativa per la costituzione del comune di An-
carano, si era rivolta a noi con le seguenti parole:
"Abbiamo davanti una Domenica molto importante’’. Forse 
di tale importanza, che ne potremo parlare ai nostri nipoti e 
pronipoti. Infatti, decideremo in merito alla nostra comunità lo-
cale, se Ancarano diventerà' un comune autonomo. 
Abbiamo portato avanti le cose fino al punto che la decisione si 
trova nelle nostre mani. Dopo di ché potremo decidere autono-
mamente sul nostro futuro, sul  futuro dei nostri figli e dei loro 
discendenti. Domenica decideremo sul  ruolo che vogliamo 
avere nello sviluppo del nostro paese. Il problema non è se ad 
Ancarano ci saranno ancora la scuola, l'asilo, l'acqua potabile, il 
telefono, o se gli spazzini continueranno a raccogliendo la spaz-
zatura. Sappiamo tutti che questo non potrà cambiare in alcun 
modo. Come Comune, avremo più potere, diritto e responsabi-
lità di contribuire a plasmare il nostro futuro. Come Comune 
di Ancarano, avremo la possibilità di  cooperare nella gestione 
della nostra terra.
Altrimenti che cosa potrebbe accadere? Il cimitero, che stia-
mo aspettando da quindici anni, sarà demolito e vi saranno 
costruite villette, i terreni adiacenti alla costa saranno venduti 
alle aste ovviamente ad acquirenti già noti, i terreni agricoli a 
Punta Grossa e Lazzaretto diventeranno edificabili, il porto ci 
ingloberà completamente, al posto del parco sportivo di S. Ca-
terina avremo il "porto secco" e la zona industriale. La comu-
nità locale di Ancarano sarà  divisa in due ed Ancarano sarà 
irrimediabilmente distrutto. 
Abbiamo seguito l’appello dell'iniziativa e in base al referendum, 
abbiamo ottenuto la fondazione del Comune di Ancarano!
Questa Domenica 10 luglio 2011, decideremo in pratica riguar-
do la stessa questione. La selezione e l'elezione dei rappresen-
tanti alla legittima autorità del governo locale, nel consiglio 
della CL di Ancarano, rappresentano e decidono il futuro di 
Ancarano. Presso l’Iniziativa non abbiamo mai concordato con 
la tesi che "le persone sono come le pecore",  che se vengono 
''guidate  correttamente'', seguono cecamente il leader e il suo 
programma. Pertanto vogliamo dedicare particolare attenzione 
a queste elezioni nella CL di Ancarano. 
Noi candidati per le elezioni di quest'anno, al Consiglio della 
CL di Ancarano ci dividiamo in due gruppi. 
In un gruppo, che rappresenta e incarna la continuazione di 
mancata attendibilità, alienato dalla volontà popolare, impron-
tato negativamente, controllato dal capitale, e in particolare 
rappresenta la disastrosa politica locale svolta ad Ancarano. 
Sono rappresentanti (spesso contro il proprio volere) costretti a 

Vsem avtorjem prispevkov in fotografij v izrednem glasilu
»SVOBODNA AMFORA®  št. 013«

se zahvaljujemo za pogum in vloženi trud.
Nekatere osebne podatke avtorjev besedil in slikovnega gradiva hranimo v uredništvu glasila. Podatki bodo 

po predhodnem soglasju avtorjev objavljeni šele po zaključku postopka konstituiranja Občine Ankaran.

Prispevke za novo številko glasila »SVOBODNA AMFORA®  št. 014« že zbiramo v uredništvu.
Vabimo tako predstavnike ankaranskih institucij, organizacij in društev, kot posameznike, starejše in mlajše, 

da s svojimi pogledi na bodočo ureditev lokalne samouprave v Ankaranu popestrite naše glasilo.
Pravica osebnega izražanja je ena izmed osnovnih človekovih pravic in svoboščin.

Omogočanje te pravice je v demokratični družbi osnovna dolžnost vsake javne oblasti.

SVOBODNA AMFORA®  št. 013

IZREDNO GLASILO.

STROŠKI PRIPRAVE, TISKA IN DISTRIBUCIJE GLASILA SO KRITI IZ SKLADA PROSTOVOLJNIH PRISPEVKOV OBČANK IN 
OBČANOV ANKARANA NAMENJENEGA KRITJU STROŠKOV, VEZANIH NA POSTOPKE KONSTITUIRANJA SAMOSTOJNE OBČINE ANKARAN.

FINANČNE PRISPEVKE TUDI V PRIHODNJE ZBIRAMO NA ENAK NAČIN IN NA ISTIH MESTIH KOT DOSEDAJ.
VSEM DOSEDANJIM IN BODOČIM PODPORNIKOM IN DONATORJEM LEPA HVALA ZA FINANČNO POMOČ.

GLASILO JE NATISNJENO V NAKLADI 2.000 IZVODOV
IN GA BREZPLAČNO PREJMEJO VSA GOSPODINSTVA NA OBMOČJU OBČINE ANKARAN.

ANKARAN, 30.6.2011
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NOVI LASTNIK, NOVA NAMEMBNOST

Kot lastnik zemljišča in nekdanje ankaranske turistične       
vstopne točke je v ZK pod parc. št. 1827/14, 1827/15, 
obe k.o. Jernej, še vedno vpisano podjetje Kompas, Mejni 
turistični servis d.d., Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana.

V soglasju z MOK želi novi bodoči lastnik/investitor po 
vzoru nekdanjega mejnega prehoda Škofije v tem objektu 
na Lazaretu urediti nočni lokal z igralnico oziroma Casino.

NUOVO PROPRIETARIO, NUOVO SCOPO
Come proprietario del terreno e nel passato, l'entrata turistica 
ad Ancarano, e ancora iscritto nel registro dei terreni sotto 
il nr. 1827/14, 1827/15 tutte due k.o. Jernej, Kompas, Mejni 
turistični servis d.d.,Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana.
In accordo con MOK, il nuovo-futuro proprietario/investitore 
vuole, come avvenuto in passato vicino al ex confine di Škofije, 
in questo edificio a Lazzaretto, costruire un locale notturno con 
una sala giochi ovvero Casino.

GOSPODARJENJE

Objekt se načrtno uničuje. Pri tem ne gre za posamični 
vandalizem ali objestnost. Nasilja, plenjenja in uničevanja 
se ne preganja, temveč se to početje tolerira in celo spod-
buja.

V ozadju so špekulacije z vrednotenjem oziroma »raz-
vrednotenjem« nepremičnine pred načrtovanimi nadalj-
njimi nepremičninskimi transakcijami in spremembami 
namembnosti objekta.

Kljub rednim pozivom in prijavam o razbijanju, ple-
njenju in načrtnemu uničevanju objekta, organi pregona 
(inšpekcijske službe, policija, …) iz MOK nikoli niso iz-
sledili storilcev,…

GESTIONE
L'edificio viene distrutto di proposito. Questo non e' un singolo 
caso di vandalismo o arroganza. La violenza, il saccheggio e la 
distruzione non vengono perseguitati, ma tollerati o addirittura 
motivati.
Dietro tutto cio' ci sono speculazioni con il valore o »non va-
lore« dell'immobile prima delle progettate transazioni immo-
biliari e il cambiamento dello stato di utilizzo dell'edificio. 
Nonostante regolari richiami e denunce di rotture, saccheggi 
e distruzione programmata dell'immobile, le forze dell'ordine 
(ispettorati, polizia,...) da MOK non hanno mai trovato i colpe-
voli,...

RESTAVRACIJA RESTAVRACIJA

Ena boljših, zelo znanih in zelo obiskanih ribjih restavracij 
je svoje obratovanje leta 2010 nenajavljeno in brez pojas-
nil prekinila tako rekoč preko noči.

IL RISTORANTE KOMPAS
Uno dei migliori, molto noti e molto frequentati ristoranti, fa-
moso per un buon pesce ha smesso di lavorare nel 2010 senza 
preavviso e spiegazioni, praticamente durante una notte.
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Za nami so dnevi izpolnjenih želja, iskren-
ega truda in poštenega dela. Za nami je leto, 
ki je poneslo naš ponos širom domovine, 
leto, ki je zarisalo nam novo podobo, leto, ki 
nam je dalo novih moči, da bomo v novem, 
ki prihaja, složno gradili našo svetlo pri-
hodnost. Želimo, da prihajajoči čas prinese 
mir v naše domove, zdravje in srečo v naša 
srca, iskrene stiske toplih rok in otroške 
radosti polne dni. Želimo, da bi bil praznik 
vsak dan: tam kjer je doma srce, tam kjer 
je varno zavetje, tam kamor hodita sreča in 
ljubezen rada v goste.

Vse dobro želimo vsem, v vseh prazničnih 
dneh in mesecih, ko po vašem osebnem 
prepričanju, narodnih običajih, vzgoji 
ali veroizpovedi praznujete najlepše 
dni v letu!

SREČNO 2012!

Dietro a noi ci sono giorni di desideri avverati e 
di lavoro onesto e sincero.  Dietro a noi c’é l’anno 
che ha portato in tutto il paese, il nostro orgoglio, 
la nostra nuova immagine, l’anno che ci ha dato 
forze nuove per costruire insieme un nuovo, lumi-
noso futuro. Speriamo che il tempo a venire porti 
la pace nelle nostre case, la salute e la felicità nei 
nostri cuori, calorose strette di mano e giornate 
ricche di gioia per i bambini. Vorremmo che 
fosse festa tutti i giorni: là dove risiede il cuore, 
la dove c'è un riparo per tutti,  là dove la felicità e 
l'amore sono a casa.
Auguro tutto il bene possibile, durante i giorni ed 
i mesi festivi,  a tutti coloro che in armonia con 
le proprie convinzioni personali, usanze etniche, 
educazione e religione festeggia i giorni più 
belli dell'anno!

BUON ANNO 2012!

 

»SVOBODNA AMFORA®«
se vsem zahvaljuje za pogum, vztrajnost in vloženi trud.

Osebne podatke, v kolikor v glasilu niso navedeni, hranimo v uredništvu. Podatki bodo po predhodnem 
soglasju avtorjev objavljeni šele po zaključku postopka konstituiranja Občine Ankaran.

Vabimo vse predstavnike ankaranskih institucij, organizacij ter društev, kot posameznike, starejše in mlajše, 
da s svojimi pogledi na bodoče smernice razvoja in uresničevanja interesov ter potreb v Ankaranu popestrite 

bodoče občinsko glasilo, katerega ime bomo prebivalci Ankarana skupaj izbrali preko javnega natečaja.

Pravica osebnega izražanja je ena izmed osnovnih človekovih pravic in svoboščin.
Omogočanje te pravice je v demokratični družbi osnovna dolžnost vsake javne oblasti.

SVOBODNA AMFORA®  št. 014

POSLEDNJE GLASILO POBUDE ZA USTANOVITEV OBČINE ANKARAN

TUDI TOKRAT SO VSI STROŠKI PRIPRAVE, TISKA IN DISTRIBUCIJE GLASILA KRITI ZGOLJ IZ PROSTOVOLJNIH PRISPEVKOV OBČANK 
IN OBČANOV ANKARANA. 

GOST GLASILA V TOKRATNI ŠTEVILKI JE OBČINA ANKARAN V KONSTITUIRANJU S PRILOGO: »LOKALNA SAMOUPRAVA«
VSEM DOSEDANJIM IN BODOČIM PODPORNIKOM IN DONATORJEM ISKRENA HVALA ZA FINANČNO POMOČ.

GLASILO JE NATISNJENO V NAKLADI 2.500 IZVODOV
IN GA BREZPLAČNO PREJMEJO VSA GOSPODINSTVA NA OBMOČJU OBČINE ANKARAN V KONSTITUIRANJU,

TER ZAINTERESIRANA JAVNOST IN MEDIJI V REPUBLIKI SLOVENIJI.
GLASILO JE OBJAVLJENO NA SPLETNI STRANI www.obcina-ankaran.si

ANKARAN - ANCARANO, 23.12.2011

SREČNO!

“Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca.

Spomladi do rožne cvetice, 
poleti do zrele pšenice, 
jeseni do polne police, 
pozimi do snežne kraljice,
v knjigi do zadnje vrstice,
v življenju do prave resnice,
v sebi do rdečice čez eno in drugo lice.

A če ne prideš 
ne prvič,  
ne drugič 
do krova in pravega kova poskusi:

vnovič in zopet in znova.”

TONE PAVČEK   (1928 – 2011)
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Aktivnosti za pripravo so intenzivno potekale ves teden: učitelji so učence spodbujali k opazovanju 
urbanega okolja, ki ponuja prebivalcem vir hrane čez celo leto in jih motivirali, da prinesejo samonikle 
avtohtone rastline v vrt. 

 
Načrt po načelih permakulture ( april 2011). 

 

 
Vrtno površino smo morali najprej zmeriti in označiti 

prostor za načrtovane rastline. 

Označen prostor smo skopali v globoke jame, pripravili smo orodje, kompost, gnoj, sadike, semena, 
krmilnice, križanko. Vse je bilo pripravljeno na vesel dogodek. 

   

 

Našemu vabilu so se prijazno odzvali: 

- g. Gregor Strmčnik in  
- ga. Barbara Švagelj - lokalna skupnost,  
- poročnik fregate Valdi Pucer - Vojašnica 

Slovenski pomorščaki Ankaran, 
- g. Otmar Piščanec – Obalno čebelarsko 

društvo Koper, 
- g. Alojz Gec – Športno društvo Katarina, 
- g. Aleš Bošnjak – vrtnarija Palma. 

Po ravnateljičinem nagovoru so gostje posadili 
podarjena drevesa. 

 

 

 
 

  

 
Učenci so z učitelji pristopili k sadilni površini. 

Opazovali so pravilni postopek sajenja, ki ga je 
prikazal vrtnar Aleš Bošnjak. Delo je potekalo z 

veliko vnemo. 

 
 Nekaj prijaznih besed in vesela pesmica drevesu 

za bujno rast. 

Osnovna šola dr. Aleš Bebler- Primož Hrvatini 

Podružnična šola Ankaran 

ŠOLSKI EKOVRT ANKARAN  

Anita Saksida 

Zasnova projekta ŠOLSKI EKOVRT 

 

Projekt Šolski EKOVRTOVI  je razpisal Inštitut za trajnostni razvoj ( ITR) v Ljubljani, na pobudo in s podporo 
Švice v okviru Švicarskega prispevka razširjeni Evropski  uniji s ciljem, da bi otrokom približali stik z naravo 
in jim ozavestili znanje in vedenja o nujnosti pridobivanja hrane,  samooskrbe in spoštovanja okolja. 

Na razpis se je prijavilo 134 šol, vrtcev, srednjih šol in dijaških domov. Bili smo izbrani med petnajstimi 
zavodi, ki so dobile pomoč pri načrtovanju zasaditve po načelih permakulture s strokovnjakinjo gospo 
Jožico Fabjan. 

 

 

                   

Na vzhodni površini šolskega vrta, z eno teraso, 
potokom Divjakom, smo načrtovali terasni zeliščni vrt z vodnim motivom in osrednjim delom z 
avtohtonimi drevninami, ki se barvno, višinsko in energetsko razlikujejo in dopolnjujejo (drevesa in grmi: 
murva, mandelj, oreh, kostanj, fige, citrusi, oljke, divje češnje in jablane, vinogradniška breskev, višnja, 
žižula, kaki, granatno jabolko, češmin, zelišča: artičoka, boreč, komarček, majaron, netresk,  šparglji, 
sivka, rožmarin, rman, trpotec, žajbelj). Na vrtu bomo zgradili kompleks za orodje, delavnico, žuželčji 
domek, hram za sviloprejko, kompostnik. 

V šolskem letu 2011/ 2012 bo projekt potekal v okviru med predmetnih povezav v vseh oddelkih. Z 
aktivnostjo v VRTU bomo vzgajali spretnosti in pridobivali znanja, ki so temelj za učinkovit trajnostni razvoj. 
Učitelji so v letni pripravi določili aktivnosti, ki sledijo ciljem odgovornega pristopa do okolja: 

- izkustveno učenje v naravi (spoznava svoje okolje z vseh znanstvenih in umetniških vidikov, 
poveča telesno aktivnost), 

- urjenje spretnosti, potrpežljivosti, odgovornosti pri reševanju problemov samostojnega ali 
timskega dela, 

- ozaveščanje sobivanja v prostoru (spoštuje drugačnost, zave se pomena samooskrbe), 
- doživljanje estetskosti in veselja ob doseženih rezultatih, 
- krepitev odnosov v skupnosti (šola, družina, lokalna skupnost).           

 

 

  

              

 

KAKO SMO NADGRADILI AKCIJO »SLOVENSKI ZAJTRK«  

18. 11. 2011 smo Izvedli delovno akcijo zasaditve vrta. Sončni dan je zadnjo šolsko uro povabil vse 
učence, učitelje in goste v šolski vrt, ki se je razvil v učilnico na prostem.  

Osnovna šola dr. Aleš Bebler- Primož Hrvatini 

Podružnična šola Ankaran 

ŠOLSKI EKOVRT ANKARAN  

Anita Saksida 

Zasnova projekta ŠOLSKI EKOVRT 
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Ja, dragi moji, zapihal je ankaranski veter. Iz začetne 
sapice je razvil vso svojo moč in dodobra razpihal vso 
slovensko javnost. Razgalil je vso našo bedo, dvignil je 
toliko prahu, toliko umazanije, kot slovita Katarina tam 
čez lužo.

Žal se na naši poti v samostojno občino srečujemo z 
neštetimi preprekami, ki nam jih povzročajo tisti, od kate-
rih bi to najmanj pričakovali.

Vedeli smo in pričakovali, da bo sedanja občinska oblast 
MOK storila vse kar je v njeni moči, da bi otežila našo pot 
v samostojnost. Vedeli smo in pričakovali, da pri tem ne 
bo izbirala sredstev. Vedeli in pričakovali smo tudi nizke 
udarce.

Toda nismo pričakovali, da bodo naši poslanci v Državnem 
zboru RS, v najvišji državni instituciji, ki bi morala biti 
moralni zgled celotni državi, na tako sramoten način 
izigrali in poteptali našo ustavno pravico, naše človeško 
dostojanstvo in celo sodbo Ustavnega sodišča.

Ta isti Državni zbor v tej sestavi je med vsemi prošnjami 
za ustanovitev novih občin veliko večino izločil in ugo-
tovil, da le dve izpolnjujeta vse pogoje za novi občini. To 
sta Mirna na Dolenjskem in Ankaran. Mirna je pri tem 
precej manjša in ekonomsko šibkejša kot Ankaran. Na os-
novi te svoje ugotovitve je pred ustanovitvijo razpisal refe-
rendum, ki je v obeh bodočih občinah fantastično uspel. 
Sami smo bili priča eklakantnim kršitvam zakonodaje, ki 
so navedene tudi v veljavnem kazenskem zakoniku – od 
nezakonitega priseljevanja, do kršitve volilnega molka. 

Ker se je v tem času govorilo tudi o referendumu okoli 
naše meje s sosednjo Hrvaško in je bil izid negotov, so 
politiki izjavljali, da je potrebno referendumsko voljo 

Sì, cari miei ha soffiato il vento di Ancarano. Dalla brezza ini-
ziale si è sviluppata tutta la sua forza e ha completamente tra-
volto il pubblico sloveno. Ha esposto tutta la nostra miseria, e 
sollevato la polvere e lo sporco come la famosa Katrina lì oltre 
la oceano.

Sul nostro cammino di comune autonomo purtroppo andiamo 
incontro ad innumerevoli ostacoli, creati da coloro da cui meno 
ce lo aspettavamo. 

Sapevamo e avevamo previsto che l’amministrazione comunale 
attuale del CCC avrebbe fatto tutto quanto in suo potere per 
rendere più difficile il nostro cammino verso l’indipendenza. 
Sapevamo e avevamo previsto  che non avrebbe distinto i mezzi 
per raggiungere il proprio scopo. Sapevamo e ci aspettavamo 
anche colpi bassi.

Ma non ci aspettavamo che i nostri deputati nell’Assemblea Na-
zionale, l’istituzione più alta dello Stato, che dovrebbe essere 
un esempio morale per l’intero paese, vada in modo talmente   
vergognoso a calpestare i nostri diritti costituzionali, la nostra 
dignità umana e anche la decisione della Corte costituzionale. 

La stessa Assemblea Nazionale, di tutte le domande di istituzio-
ne di nuovi comuni ha  eliminato la maggior parte dei richie-
denti rilevando che solo due, Mirna ed Ancarano, soddisfavano 
le condizioni richieste dalla legge. 

Fra le due, Mirna è la comunità più piccola e debole dal punto 
di vista economico. Sulla base delle proprie constatazioni, l’ 
Assemblea Nazionale prima della costituzione dei comuni ha 
prescritto  un referendum, che ha dato esito positivo in entram-
bi i casi. Nonostante ciò siamo testimoni di eclatanti violazioni 
della legge anche dal verso penale, a partire dall’immigrazione 
illegale fino alla violazione del silenzio elettorale.

Dato il risultato incerto del referendum, per definire i confini 
con la vicina Croazia, i politici hanno dichiarato che è dovere 
indiscutibile rispettare gli esiti dei referendum come espres-
sione più alta del volere del popolo il quale deve essere a suo 
volta rispettato dai deputati.

Purtroppo, i nostri deputati in questo caso non sono stati coe-
renti, rifiutandosi di costituire nuovi comuni. Ad Ancarano in 
pochi giorni, abbiamo raccolto le firme di oltre la metà degli 
aventi diritto al voto e abbiamo presentato ricorso alla Corte 
costituzionale. La Corte costituzionale ha esaminato le nostre 
richieste, usufruendo addirittura di un dibattito pubblico e  in 
conclusione una sentenza molto chiara.

La sentenza dice che l’Assemblea nazionale ha innanzitutto 
stabilito che sono soddisfatte  tutte le condizioni per un nuovo 
comune, confermato anche dall’esito di un referendum, a sua 
volta rassegnato dalla stessa Assemblea nazionale la quale 

Vsem avtorjem prispevkov v izrednem glasilu
Pobude za ustanovitev Občine Ankaran »SVOBODNA AMFORA®  št. 009« 

se zahvaljujemo za pogum in vloženi trud. 
Osebne podatke avtorjev hranimo v uredništvu glasila. Podatki bodo po predhodnem soglasju avtorjev 

objavljeni šele po zaključku postopka ustanovitve Občine Ankaran.

Prispevke za novo številko glasila »SVOBODNA AMFORA®  št. 010« že zbiramo v uredništvu. 
Vabimo predstavnike ankaranskih institucij, organizacij in društev, pa tudi posameznike, starejše in mlajše, 

da s svojimi pogledi na bodočo ureditev lokalne samouprave v Ankaranu popestrite naše glasilo. 
Pravica osebnega izražanja je ena izmed osnovnih človekovih pravic in svoboščin.

Omogočanje te pravice je v demokratični družbi osnovna dolžnost vsake javne oblasti.

SVOBODNA AMFORA®  št. 009

IZREDNO GLASILO POBUDE ZA USTANOVITEV OBČINE ANKARAN

STROŠKI PRIPRAVE, TISKA IN DISTRIBUCIJE GLASILA SO KRITI IZ SKLADA PROSTOVOLJNIH PRISPEVKOV KRAJANK IN 
KRAJANOV ANKARANA, NAMENJENIH KRITJU STROŠKOV, KI SO POVEZANI S POSTOPKI USTANOVITVE SAMOSTOJNE OBČINE ANKARAN.

FINANČNE PRISPEVKE TUDI V PRIHODNJE ZBIRAMO NA ENAK NAČIN IN NA ISTIH MESTIH KOT DOSEDAJ.
VSEM DOSEDANJIM IN BODOČIM DONATORJEM LEPA HVALA ZA FINANČNO POMOČ.

GLASILO JE NATISNJENO V NAKLADI 2.000 IZVODOV
IN GA BREZPLAČNO PREJMEJO VSA GOSPODINSTVA NA OBMOČJU OBČINE ANKARAN V USTANAVLJANJU.

ANKARAN - ANCARANO, 8.3.2011

BRATOVŠČINA SINJEGA GALEBA
Pesem v vodah izgubljeno
plima prinaša na dan.
Trka na srca, da gremo
poslušat jo noč in dan.

Morje se zgodaj prebuja,
preden rodi se svit,
ribice zlate ponuja,
pojdi jih srečnež lovit.

Mi vstajamo, jadramo,
kakor galebi na pot.

Mostove postavljamo,
družno od brega na breg.
V pesmi, ki vsi jo sanjamo
plove naš Sinji galeb.
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petdesetih letih in s celotno krajevno skupnostjo šteje ne-
kaj več kot 3.200 prebivalcev ni deležno razvoja, ki je 
zajel celotno Slovenijo. 

Jadranska cesta, ki poteka do bivšega mejnega prehoda 
Lazaret ni bila obnovljena že dobrih štirideset let in je v 
razpadajočem stanju. Težko bi v celotni Sloveniji našli 
podoben cestni odsek, ki bi bil v slabšem stanju. Odsek, 
ki povezuje Jadransko cesto s krožišči luške vpadnice je 
bolj podoben kolovozu, na katerem se le s težavo srečata 
dve vozili. Nekoč tako lepo in polno obiskano obalo je sti-
hijski razvoj Luke dodobra uničil in vodilnim v Luki še na 
pamet ne pade, da bi škodo, ki so jo s svojim delovanjem 
storili, tudi sanirali – še več. Grozijo, da nam bodo še to 
malo obale vzeli.

Ker krajani preko svojih zakonito izvoljenih predstavni-
kov v veleobčini MOK nimamo nobenih  možnosti za za-
dovoljevanje svojih osnovnih življenjskih potreb, ker je 
vsaka naša pobuda preglasovana, ker vsi naši legitimni 
zahtevki že leta naletijo na gluha ušesa in ker se stanje 
nevzdržno poslabšuje, smo se bili prisiljeni odločiti za 
samostojno pot. Sedanja mestna oblast nas do skrajnos-
ti ignorira. Naša zahteva po izločitvi iz MOK pa je bila 
tako rekoč izsiljena zaradi nesmiselnega početja sedanje 
občinske uprave MOK z njenim vodstvom na čelu.

Ko smo se pred leti prvič odločili za izstop iz MOK sku-
paj s sosednjo KS Hrvatini, je MOK takoj ustavila že 
tako minimalen dotok sredstev za delovanje KS Ankaran. 
Mestna oblast v MOK ni niti enkrat v vseh teh letih prišla  
med nas, krajane, da bi prisluhnila našim težavam, ki so 
vodile in vodijo iz nevzdržne situacije v samostojnost. 
Ko bi takrat, pred leti, ali pa sedaj, v ponovnem, tokrat 
uspešnem poskusu osamosvajanja mestna oblast omilila 
svoja stališča, priznala delček svojih napak, svoj skrajno 
izkoriščevalski odnos do celotne KS Ankaran. Ko bi vsaj 
pokazala dobro voljo in bi naše legitimne in upravičene 
zahteve po izboljšanju razmer vsaj postavila na dnevni 
red občinskih sej, se ne bi uresničil novi referendum in bi 
krajani potrpeli v okviru sedanje MOK.

Oblastniki v MOK se niso niti enkrat srečali s predstavniki 
Pobude in v vseh soočenjih v medijih so nosilce poskušali 
diskreditirati z lažmi,  neresnicami in grožnjami, tako 
da je le-ta delovala v ilegali. Nekaj sto krajanov je svoj 
podpis v podporo osamosvajanja v strahu pred represalijo 
deponiralo pri odvetniku. Kot da živimo v Chicagu ne v 
svobodni in demokratični Sloveniji! 

Toda skrajno ignorantski odnos mestnih oblasti, ki se je še 
stopnjeval in je sedaj verjetno na najnižji točki možnega 
sobivanja, nam potrjuje, da imamo prav, da vemo, da bo 
v samostojni občini precej bolje. Tudi podpora samostojni 
Občini Ankaran med krajani dnevno raste in ne dvomim, da 

Comunità locale di Crevatini, di distaccarci dal Comune città 
di Capodistria, il comune ha fermato subito il già così minimo 
afflusso di entrate per l’andamento della Comunità locale di 
Ancarano. La direzione cittadina del Comune città di Capodis-
tria non ha mai messo piede tra noi abitanti per ascoltare i 
nostri problemi, che hanno portato e portano da questa situazi-
one inconcepibile all’autonomia. Se almeno avessero ammesso 
una piccola parte dei loro errori e dei loro rapporti estrema-
mente sfruttatori nei confronti dell’intera Comunità locale di 
Ancarano anni fa o magari adesso, dopo il riuscito tentativo 
di emancipazione. Se mostrassero almeno un po’ di buona vo-
lontà e mettessero le nostre legittime e giustificate pretese per 
il miglioramento delle circostanze sull’ordine del giorno delle 
sedute cittadine, allora non si sarebbe ultimato il nuovo refer-
endum e i cittadini avrebbero pazientato nell’attuale Comune 
città di Capodistria.

I dirigenti del Comune città di Capodistria non hanno mai 
incontrato i rappresentanti dell’Iniziativa e hanno cercato 
di discreditare i titolari con bugie, falsità e minacce in tutti i 
confronti con i mass media, così questa ha agito illegalmente. 
Qualche centinaio di cittadini ha deposto le propria firma per il 
supporto dell’indipendenza dinanzi ad un avvocato per paura 
di una rappresaglia. Come se vivessimo a Chicago e non in una 
Slovenia indipendente e democratica!

Ma il rapporto estremamente ignorante della direzione citta-
dina, in graduale aumento e ora probabilmente arrivata a li-
velli minimi di possibile convivenza, ci conferma che abbiamo 
ragione, che sappiamo che la situazione migliorerà in un co-
mune autonomo. Anche il supporto di indipendenza al Comune 
di Ancarano sta crescendo tra i cittadini e non dubito che abbia 
oggi già un volume da plebiscito. Non possiamo capire com’è 
possibile, che dai parecchi milioni che il Comune riceve dalla 
nostra Comunità locale, non possa rimanere nemmeno un bri-
ciolo per coprire i nostri bisogni. Nei contributi fin ora fatti 
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Spoštovane Občanke in Občani Ankarana!
Pisati uvodnik za tokratno glasilo »SVOBODNA AMFO-
RA – ANFORA LIBERA št. 12« ni enostavno. V besedi-
lu, ki bi sicer moralo kar »kipeti od navdušenja, radosti 
in slavja« ob ustanovitvi Občine Ankaran, moram namreč 
nameniti dovolj prostora tudi trezni in razsodni oceni 
položaja, v katerem smo se znašli Ankarančani.
Ob rob izjavam in komentarjem okoli Občine Ankaran, 
bi uvodoma kazalo pojasniti, da Zakon o lokalni samo-
upravi zelo natančno loči dva pojma, in sicer (1) ustano-
vitev in (2)konstituiranje občine. Razumemo prizadetost 
vodstva MOK in njemu uslužnih poslancev DZ, ki so z 
vsemi sredstvi nasprotovali našemu projektu, a zavajanje 
javnosti o »usodi Ankarana do 2014« je vendarle malo 
preveč, preprosto je čez rob.
Občina Ankaran je z dnem 9.6.2011 dokončno 
ustanovljena! In tega dejstva, te veličastne odločbe US 
RS št. U-I-114/11 z nobenim korakom (ustavni zakon, 
referendum, evropsko sodišče, odpiranje šampanjcev v 
kabinetu MOK, …) ni moč spremeniti. Za MOK smo od-
slej sosednja Občina Ankaran. V prehodnem obdobju do 
rednih lokalnih volitev leta 2014, ko se bo Občina An-
karan tudi konstituirala, pa smo kot KS Ankaran še ve-
dno sestavni del MOK. Kakšne in kolikšne pristojnosti 
bomo Ankarančani imeli do leta 2014, kakšne in kolikšne 
pristojnosti nad Ankaranom pa bo še vedno imel MOK, 
so precej zapletena pravna vprašanja in odgovore nanje 
še čakamo.
V naslednjih treh letih nas čaka veliko dela. Ustavno 
sodišče je odločilo zelo modro, saj je Občini Ankaran za 
pripravo delitvenih postopkov in učinkovito konstituira-
nje omogočilo tri leta časa. Veseli nas, da bomo v tem ob-
dobju lahko opravili vse potrebno, da bo Občina Ankaran 
z dnem začetka delovanja (1.1.2015) sposobna učinkovito 
opravljati vse svoje funkcije in pristojnosti.
Projekte, ki jih je nastavila Pobuda za ustanovitev Občine 
Ankaran in zajemajo (1) Konstituiranje Občine, (2) 
Organizacija prvih občinskih volitev, (3) Delitve-
na bilanca in predvsem (4) Artikuliranje interesov 
in potreb prebivalcev, bomo v teh treh letih uspešno 
dokončali. Delo bo temeljilo na strokovnem angažiranju 
in prostovoljstvu, vanj bo vključena široka »fronta« zain-
teresiranih prebivalcev Ankarana, ankaranskih društev, 
civilno-družbenih in drugih interesnih skupin. Posebna 
pozornost pri načrtovanju naše skupne prihodnosti bo kot 
dosedaj tudi v prihodnje namenjena pripadnikom italijan-
ske narodnostne skupnosti. Za pomoč bomo zaprosili tudi 
priznane strokovnjake od drugod. Ni jih malo, ki so An-
karanu pripravljeni pomagati!
Ker je Vlada RS v teh dneh sprejela Državni prostorski 
načrt za celovito prostorsko ureditev pristanišča za 
mednarodni promet v Kopru(DPN), je neizbežno, da 

Spettabili cittadine e cittadini di Ancarano,
Non è semplice scrivere l’introduzione per la gazzetta »SVO-
BODNA AMFORA – ANFORA LIBERA nr. 12«, la quale 
dovrebbe esprimere entusiasmo, gioia e festività alla fondazio-
ne del Comune di Ancarano, e deve lasciare spazio a una so-
bria e sentenziosa analisi  della situazione nella quale ci siamo 
ritrovati.
Lasciando a  parte le dichiarazioni e i commenti riguardanti il 
Comune di Ancarano e’ necessario spiegare che la legge sulla 
autogestione locale (Zakon o lokalni samoupravi) determina in 
via dettagliata due concetti, (1) fondazione e (2)costituzione 
di un comune. Comprendiamo la sofferenza del vertice del Co-
mune Citta’ di Capodistria (CCC) e ad esso compiacenti depu-
tati della Camera i quali hanno contrariato il nostro progetto 
con ogni mezzo, ma cercare di indurre in errore il pubblico per 
quanto concerne il »destino di Ancarano fino al 2014« e’ sem-
plicemente oltremisura.
Il Comune di Ancarano e’ stato definitivamente fondato il 
giorno 9.6.2011! Tale fatto, tale gloriosa delibera della Corte 
Costituzionale RS nr. U-I-114/11 non e’ oppugnabile con nessun 
tipo di azione (legge costituzionale, referendum, corte europea, 
apertura di spumante nel gabinetto del CC di Capodistria). Per 
il CCC d’ora in poi siamo il vicino Comune di Ancarano. Nel 
periodo transitorio alle elezioni comunali 2014, quando il Co-
mune di Ancarano si costituirà, siamo come CL di Ancarano 
ancora parte integrante del CCC. Quali e quante competenze 
avremmo, come cittadini di Ancarano fino all’anno 2014 e qua-
li e quante ne avrà il CCC sono questioni legali complesse in 
attesa di risposte.
Abbiamo molto lavoro da svolgere nel prossimo triennio. La 
corte costituzionale ha preso una saggia decisione avendo con-
cesso al Comune di Ancarano tre anni per la preparazione delle 
procedure di separazione e di una efficacie costituzione. Ci ag-
grada poiché nel tempo concesso potremo provvedere a tutto il 
necessario in modo che dal 1.1.2015,  il Comune di Ancarano 
possa svolgere tutte le funzioni e competenze in via efficace.
I progetti avviati dall’ Iniziativa per la costituzione del Comune 
di Ancarano che comprendono (1) la Costituzione del Co-
mune, (2)  l’ organizzazione delle prime elezioni comunali, 
(3) il Bilancio di separazione e in primis (4) l’ Articolazione 
delle necessità e degli interessi dei cittadini, saranno com-
pletati con successo in questo triennio. Il lavoro sarà basato 
su ingaggio professionale e volontario, comprenderà un largo 
»fronte« di cittadini di Ancarano, associazioni, gruppi civili-
sociali e altri. Come consueto nel pianificare il nostro futuro 
porgiamo particolare attenzione ai membri della comunità na-
zionale italiana. Per la collaborazione richiederemo cordiale 
aiuto a professionisti di altrove e non sono in pochi i disposti 
ad aiutare Ancarano.
Avendo il Governo RS, negli giorni scorsi accolto il Piano am-
bientalenazionale del porto di Capodistria (PAN), e’ inevi-
tabile che saremo costretti ad avviare il progetto n.(5) Piano 

Vsem avtorjem prispevkov v izrednem glasilu
»SVOBODNA AMFORA®  št. 012«

se zahvaljujemo za pogum in vloženi trud. Še posebej se zahvaljujemo uredništvu tednika MLADINA, 
ki je s soglasjem avtorja dr. Cirila Ribičiča dovolilo objavo dela komentarja odločbe US RS št. U-I-114/11, 

objavljenega v MLADINI št. 24. dne 17.6.2011.
Nekatere osebne podatke avtorjev hranimo v uredništvu glasila. Podatki bodo po predhodnem soglasju 

avtorjev objavljeni šele po zaključku postopka konstituiranja Občine Ankaran.

Prispevke za novo številko glasila »SVOBODNA AMFORA®  št. 013« že zbiramo v uredništvu.
Vabimo tako predstavnike ankaranskih institucij, organizacij in društev, kot posameznike, starejše in mlajše, 

da s svojimi pogledi na bodočo ureditev lokalne samouprave v Ankaranu popestrite naše glasilo.
Pravica osebnega izražanja je ena izmed osnovnih človekovih pravic in svoboščin.

Omogočanje te pravice je v demokratični družbi osnovna dolžnost vsake javne oblasti.

SVOBODNA AMFORA®  št. 012

IZREDNO GLASILO.

STROŠKI PRIPRAVE, TISKA IN DISTRIBUCIJE GLASILA SO KRITI IZ SKLADA PROSTOVOLJNIH PRISPEVKOV OBČANK IN OBČANOV ANKARANA 
NAMENJENAGA KRITJU STROŠKOV VEZANIH NA POSTOPKE KONSTITUIRANJA SAMOSTOJNE OBČINE ANKARAN.

FINANČNE PRISPEVKE TUDI V PRIHODNJE ZBIRAMO NA ENAK NAČIN IN NA ISTIH MESTIH KOT DOSEDAJ.
VSEM DOSEDANJIM IN BODOČIM PODPORNIKOM IN DONATORJEM LEPA HVALA ZA FINANČNO POMOČ.

GLASILO JE NATISNJENO V NAKLADI 2.000 IZVODOV
IN GA BREZPLAČNO PREJMEJO VSA GOSPODINSTVA NA OBMOČJU OBČINE ANKARAN.

ANKARAN, 23.6.2011
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In tako je prišel težko pričakovani 1. maj, praznik dela. 
Vreme nam je bilo več kot naklonjeno in na igrišču so se 
že začele zbirati ekipe.

Turnirja so se udeležili tako privrženci nogometa, kot lju-
bitelji dobrega in sproščenega druženja. Vzdušje je bilo 
tekmovalno in zelo prijetno. S pomočjo pravičnih sod-
nikov in nekoliko prilagojenih pravil igre, je bil turnir še 
dodatno popestren. Veseli smo bili tudi vseh navijačev, ki 
so pripomogli k dobremu vzdušju.

  
 

  
 

 
 
 

  
 

  
 

 
 
 

E così è arrivato l’attesissimo 1. Maggio, Festa del Lavoro. Il 
tempo era più che favorevole e sul campo hanno già iniziato a 
radunarsi le squadre.
Hanno preso parte al torneo sia gli amanti del calcio, sia 
coloro che amano socializzare in modo positivo e rilassato. 
L’atmosfera era competitiva ma contemporaneamente piacevo-
le. Con l’aiuto di giudici imparziali e regole di gioco riviste 
è stato ulteriormente ravvivato il torneo. Anche i tifosi hanno 
contribuito alla buona atmosfera creata.

Stanje igrišča pred začetkom čiščenja.

Situazione del campo da gioco prima.

  
 

  
 

 
 
 

In igrišče ponovno dobiva svojo podobo. 

  
 

  
 

 
 
 

Mladi nadobudneži pa že veselo igrajo.

Il campo sta riprendendo le sembianze originarie. 

I giovani stanno già giocando in allegria.

Prilagojena pravila in spored ekip. 

  
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Regolamentazione e programma delle quadre.
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Takratne lepe nedelje, dne 8.11.2009, smo se Ankarančanke 
in Ankarančani odločili, da bomo skupno prihodnost ob-
likovali drugače, kot so nam jo vsiljevali »odločevalci 
z druge strani zaliva«. V dneh pred našo odločitvijo nas 
je Pobuda za ustanovitev Občine Ankaran nagovorila z 
naslednjim besedilom:
»Pred nami je zelo pomembna nedelja. Morda celo taka, da 
bomo o njej radi pripovedovali našim vnukom in pravnu-
kom. Odločali se bomo namreč o tem, ali naj naša krajevna 
skupnost Ankaran postane samostojna občina.
Stvari smo pripeljali tako daleč, da je lahko odločitev o tem 
v naših rokah. Naposled lahko sami odločamo o naši pri-
hodnosti in prihodnosti naših otrok ter njihovih potomcev. 
V nedeljo se bomo izrekli o vlogi, ki jo želimo imeti pri 
razvoju našega kraja. Ne gre za to, ali bodo v Ankaranu še 
šola, vrtec, voda in telefon ali če bodo smetarji še vedno po-
birali smeti. Vsi vemo, da se to ne bo v ničemer spremenilo. 
Kot občina pa bomo pridobili moč, pravico in odgovornost 
sooblikovati našo prihodnost. Kot Občina Ankaran bomo 
lahko so-upravljali na svoji zemlji. 
Kaj se najbrž utegne zgoditi v nasprotnem? Pokopališče, ki 
ga čakamo petnajst let, bodo porušili in tam bodo zrasle vile, 
ankaranske parcele ob morju se bodo na »dražbah« prodale 
vnaprej znanim kupcem, kmetijska zemljišča na Debelem 
rtiču in Lazaretu bodo po hitrem postopku postala zazidljiva, 
pristanišče nas bo brezobzirno »požrlo«, namesto športnega 
parka na Sv. Katarini bomo dobili »suho marino« in indus-
trijsko cono. Krajevno skupnost Ankaran bodo prepolovili 
na dva dela in Ankaran bo nepopravljivo uničen.«

Sledili smo pozivu Pobude in na podlagi referendumske 
odločitve smo dosegli ustanovitev lastne Občine Ankaran! 

Prihodnjo nedeljo, 10.7.2011, bomo odločali tako rekoč o 
istem. Izbor in izvolitev predstavnikov v legitimen organ 
lokalne samouprave, v Svet Krajevne skupnosti Ankaran, 
namreč predstavlja in odloča, kakšen bo Ankaran v prihod-
nje. V Pobudi nikoli nismo soglašali s tezo, da »so ljudje kot 
ovce« in da, če jim pravilno »menjaš čip«, brezglavo sledijo 
nekemu Vodji ali njegovemu programu. Zato tokratnim 
volitvam v KS Ankaran posvečamo še posebno pozornost.

Kandidati za tokratne volitve v Svet Krajevne skupnosti 
Ankaran se delimo v dve skupini.

V eni skupini, ki predstavlja in pooseblja nadaljevanje neve-
rodostojne ter od ljudske volje odtujeno, škodljivo, kapitalu 
podrejeno, predvsem pa pogubno lokalno politiko v Ankaranu, 
so predstavniki, ki so (večinoma tudi proti svoji volji) primo-
rani služiti gospodarjem iz sosednje Mestne občine Koper.

Quella bella domenica dell’ 8 novembre 2011, noi abitanti di 
Ancarano abbiamo deciso di prendere in mano il nostro futuro, 
diverso da quello che ci volevano imporre dall'altra parte del 
golfo. Allora, l'Iniziativa per la costituzione del comune di An-
carano, si era rivolta a noi con le seguenti parole:
"Abbiamo davanti una Domenica molto importante’’. Forse 
di tale importanza, che ne potremo parlare ai nostri nipoti e 
pronipoti. Infatti, decideremo in merito alla nostra comunità lo-
cale, se Ancarano diventerà' un comune autonomo. 
Abbiamo portato avanti le cose fino al punto che la decisione si 
trova nelle nostre mani. Dopo di ché potremo decidere autono-
mamente sul nostro futuro, sul  futuro dei nostri figli e dei loro 
discendenti. Domenica decideremo sul  ruolo che vogliamo 
avere nello sviluppo del nostro paese. Il problema non è se ad 
Ancarano ci saranno ancora la scuola, l'asilo, l'acqua potabile, il 
telefono, o se gli spazzini continueranno a raccogliendo la spaz-
zatura. Sappiamo tutti che questo non potrà cambiare in alcun 
modo. Come Comune, avremo più potere, diritto e responsabi-
lità di contribuire a plasmare il nostro futuro. Come Comune 
di Ancarano, avremo la possibilità di  cooperare nella gestione 
della nostra terra.
Altrimenti che cosa potrebbe accadere? Il cimitero, che stia-
mo aspettando da quindici anni, sarà demolito e vi saranno 
costruite villette, i terreni adiacenti alla costa saranno venduti 
alle aste ovviamente ad acquirenti già noti, i terreni agricoli a 
Punta Grossa e Lazzaretto diventeranno edificabili, il porto ci 
ingloberà completamente, al posto del parco sportivo di S. Ca-
terina avremo il "porto secco" e la zona industriale. La comu-
nità locale di Ancarano sarà  divisa in due ed Ancarano sarà 
irrimediabilmente distrutto. 
Abbiamo seguito l’appello dell'iniziativa e in base al referendum, 
abbiamo ottenuto la fondazione del Comune di Ancarano!
Questa Domenica 10 luglio 2011, decideremo in pratica riguar-
do la stessa questione. La selezione e l'elezione dei rappresen-
tanti alla legittima autorità del governo locale, nel consiglio 
della CL di Ancarano, rappresentano e decidono il futuro di 
Ancarano. Presso l’Iniziativa non abbiamo mai concordato con 
la tesi che "le persone sono come le pecore",  che se vengono 
''guidate  correttamente'', seguono cecamente il leader e il suo 
programma. Pertanto vogliamo dedicare particolare attenzione 
a queste elezioni nella CL di Ancarano. 
Noi candidati per le elezioni di quest'anno, al Consiglio della 
CL di Ancarano ci dividiamo in due gruppi. 
In un gruppo, che rappresenta e incarna la continuazione di 
mancata attendibilità, alienato dalla volontà popolare, impron-
tato negativamente, controllato dal capitale, e in particolare 
rappresenta la disastrosa politica locale svolta ad Ancarano. 
Sono rappresentanti (spesso contro il proprio volere) costretti a 

Vsem avtorjem prispevkov in fotografij v izrednem glasilu
»SVOBODNA AMFORA®  št. 013«

se zahvaljujemo za pogum in vloženi trud.
Nekatere osebne podatke avtorjev besedil in slikovnega gradiva hranimo v uredništvu glasila. Podatki bodo 

po predhodnem soglasju avtorjev objavljeni šele po zaključku postopka konstituiranja Občine Ankaran.

Prispevke za novo številko glasila »SVOBODNA AMFORA®  št. 014« že zbiramo v uredništvu.
Vabimo tako predstavnike ankaranskih institucij, organizacij in društev, kot posameznike, starejše in mlajše, 

da s svojimi pogledi na bodočo ureditev lokalne samouprave v Ankaranu popestrite naše glasilo.
Pravica osebnega izražanja je ena izmed osnovnih človekovih pravic in svoboščin.

Omogočanje te pravice je v demokratični družbi osnovna dolžnost vsake javne oblasti.

SVOBODNA AMFORA®  št. 013

IZREDNO GLASILO.

STROŠKI PRIPRAVE, TISKA IN DISTRIBUCIJE GLASILA SO KRITI IZ SKLADA PROSTOVOLJNIH PRISPEVKOV OBČANK IN 
OBČANOV ANKARANA NAMENJENEGA KRITJU STROŠKOV, VEZANIH NA POSTOPKE KONSTITUIRANJA SAMOSTOJNE OBČINE ANKARAN.

FINANČNE PRISPEVKE TUDI V PRIHODNJE ZBIRAMO NA ENAK NAČIN IN NA ISTIH MESTIH KOT DOSEDAJ.
VSEM DOSEDANJIM IN BODOČIM PODPORNIKOM IN DONATORJEM LEPA HVALA ZA FINANČNO POMOČ.

GLASILO JE NATISNJENO V NAKLADI 2.000 IZVODOV
IN GA BREZPLAČNO PREJMEJO VSA GOSPODINSTVA NA OBMOČJU OBČINE ANKARAN.

ANKARAN, 30.6.2011
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NOVI LASTNIK, NOVA NAMEMBNOST

Kot lastnik zemljišča in nekdanje ankaranske turistične       
vstopne točke je v ZK pod parc. št. 1827/14, 1827/15, 
obe k.o. Jernej, še vedno vpisano podjetje Kompas, Mejni 
turistični servis d.d., Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana.

V soglasju z MOK želi novi bodoči lastnik/investitor po 
vzoru nekdanjega mejnega prehoda Škofije v tem objektu 
na Lazaretu urediti nočni lokal z igralnico oziroma Casino.

NUOVO PROPRIETARIO, NUOVO SCOPO
Come proprietario del terreno e nel passato, l'entrata turistica 
ad Ancarano, e ancora iscritto nel registro dei terreni sotto 
il nr. 1827/14, 1827/15 tutte due k.o. Jernej, Kompas, Mejni 
turistični servis d.d.,Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana.
In accordo con MOK, il nuovo-futuro proprietario/investitore 
vuole, come avvenuto in passato vicino al ex confine di Škofije, 
in questo edificio a Lazzaretto, costruire un locale notturno con 
una sala giochi ovvero Casino.

GOSPODARJENJE

Objekt se načrtno uničuje. Pri tem ne gre za posamični 
vandalizem ali objestnost. Nasilja, plenjenja in uničevanja 
se ne preganja, temveč se to početje tolerira in celo spod-
buja.

V ozadju so špekulacije z vrednotenjem oziroma »raz-
vrednotenjem« nepremičnine pred načrtovanimi nadalj-
njimi nepremičninskimi transakcijami in spremembami 
namembnosti objekta.

Kljub rednim pozivom in prijavam o razbijanju, ple-
njenju in načrtnemu uničevanju objekta, organi pregona 
(inšpekcijske službe, policija, …) iz MOK nikoli niso iz-
sledili storilcev,…

GESTIONE
L'edificio viene distrutto di proposito. Questo non e' un singolo 
caso di vandalismo o arroganza. La violenza, il saccheggio e la 
distruzione non vengono perseguitati, ma tollerati o addirittura 
motivati.
Dietro tutto cio' ci sono speculazioni con il valore o »non va-
lore« dell'immobile prima delle progettate transazioni immo-
biliari e il cambiamento dello stato di utilizzo dell'edificio. 
Nonostante regolari richiami e denunce di rotture, saccheggi 
e distruzione programmata dell'immobile, le forze dell'ordine 
(ispettorati, polizia,...) da MOK non hanno mai trovato i colpe-
voli,...

RESTAVRACIJA RESTAVRACIJA

Ena boljših, zelo znanih in zelo obiskanih ribjih restavracij 
je svoje obratovanje leta 2010 nenajavljeno in brez pojas-
nil prekinila tako rekoč preko noči.

IL RISTORANTE KOMPAS
Uno dei migliori, molto noti e molto frequentati ristoranti, fa-
moso per un buon pesce ha smesso di lavorare nel 2010 senza 
preavviso e spiegazioni, praticamente durante una notte.
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Za nami so dnevi izpolnjenih želja, iskren-
ega truda in poštenega dela. Za nami je leto, 
ki je poneslo naš ponos širom domovine, 
leto, ki je zarisalo nam novo podobo, leto, ki 
nam je dalo novih moči, da bomo v novem, 
ki prihaja, složno gradili našo svetlo pri-
hodnost. Želimo, da prihajajoči čas prinese 
mir v naše domove, zdravje in srečo v naša 
srca, iskrene stiske toplih rok in otroške 
radosti polne dni. Želimo, da bi bil praznik 
vsak dan: tam kjer je doma srce, tam kjer 
je varno zavetje, tam kamor hodita sreča in 
ljubezen rada v goste.

Vse dobro želimo vsem, v vseh prazničnih 
dneh in mesecih, ko po vašem osebnem 
prepričanju, narodnih običajih, vzgoji 
ali veroizpovedi praznujete najlepše 
dni v letu!

SREČNO 2012!

Dietro a noi ci sono giorni di desideri avverati e 
di lavoro onesto e sincero.  Dietro a noi c’é l’anno 
che ha portato in tutto il paese, il nostro orgoglio, 
la nostra nuova immagine, l’anno che ci ha dato 
forze nuove per costruire insieme un nuovo, lumi-
noso futuro. Speriamo che il tempo a venire porti 
la pace nelle nostre case, la salute e la felicità nei 
nostri cuori, calorose strette di mano e giornate 
ricche di gioia per i bambini. Vorremmo che 
fosse festa tutti i giorni: là dove risiede il cuore, 
la dove c'è un riparo per tutti,  là dove la felicità e 
l'amore sono a casa.
Auguro tutto il bene possibile, durante i giorni ed 
i mesi festivi,  a tutti coloro che in armonia con 
le proprie convinzioni personali, usanze etniche, 
educazione e religione festeggia i giorni più 
belli dell'anno!

BUON ANNO 2012!

 

»SVOBODNA AMFORA®«
se vsem zahvaljuje za pogum, vztrajnost in vloženi trud.

Osebne podatke, v kolikor v glasilu niso navedeni, hranimo v uredništvu. Podatki bodo po predhodnem 
soglasju avtorjev objavljeni šele po zaključku postopka konstituiranja Občine Ankaran.

Vabimo vse predstavnike ankaranskih institucij, organizacij ter društev, kot posameznike, starejše in mlajše, 
da s svojimi pogledi na bodoče smernice razvoja in uresničevanja interesov ter potreb v Ankaranu popestrite 

bodoče občinsko glasilo, katerega ime bomo prebivalci Ankarana skupaj izbrali preko javnega natečaja.

Pravica osebnega izražanja je ena izmed osnovnih človekovih pravic in svoboščin.
Omogočanje te pravice je v demokratični družbi osnovna dolžnost vsake javne oblasti.

SVOBODNA AMFORA®  št. 014

POSLEDNJE GLASILO POBUDE ZA USTANOVITEV OBČINE ANKARAN

TUDI TOKRAT SO VSI STROŠKI PRIPRAVE, TISKA IN DISTRIBUCIJE GLASILA KRITI ZGOLJ IZ PROSTOVOLJNIH PRISPEVKOV OBČANK 
IN OBČANOV ANKARANA. 

GOST GLASILA V TOKRATNI ŠTEVILKI JE OBČINA ANKARAN V KONSTITUIRANJU S PRILOGO: »LOKALNA SAMOUPRAVA«
VSEM DOSEDANJIM IN BODOČIM PODPORNIKOM IN DONATORJEM ISKRENA HVALA ZA FINANČNO POMOČ.

GLASILO JE NATISNJENO V NAKLADI 2.500 IZVODOV
IN GA BREZPLAČNO PREJMEJO VSA GOSPODINSTVA NA OBMOČJU OBČINE ANKARAN V KONSTITUIRANJU,

TER ZAINTERESIRANA JAVNOST IN MEDIJI V REPUBLIKI SLOVENIJI.
GLASILO JE OBJAVLJENO NA SPLETNI STRANI www.obcina-ankaran.si

ANKARAN - ANCARANO, 23.12.2011

SREČNO!

“Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca.

Spomladi do rožne cvetice, 
poleti do zrele pšenice, 
jeseni do polne police, 
pozimi do snežne kraljice,
v knjigi do zadnje vrstice,
v življenju do prave resnice,
v sebi do rdečice čez eno in drugo lice.

A če ne prideš 
ne prvič,  
ne drugič 
do krova in pravega kova poskusi:

vnovič in zopet in znova.”

TONE PAVČEK   (1928 – 2011)

 

POSEBNA PRILOGA SVOBODNE AMFORE
ALLEGATO SPECIALE ALL'AMFORA LIBERA

LOKALNA SAMOUPRAVA

AUTONOMIA
LOCALE

VZPOSTAVITEV IN ZAGON DELOVANJA SAMOSTOJNE OB INE ANKARAN 
ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’INDIPENDENTE COMUNE DI ANCARANO

 
 
 

OB INA ANKARAN V KONSTITUIRANJU
COMUNE DI ANCARANO IN COSTITUZIONE
Jadranska cesta 66, p.p. 24,
6280 ANKARAN – ANCARANO

KRAJEVNA SKUPNOST ANKARAN
COMUNITÀ LOCALE DI ANCARANO

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
Telefon: +386 (0)5 65 20 540

 

PORO ILO OB ANKAM IN OB ANOM ANKARANA
O DELU ORGANOV OB INE ANKARAN V KONSTITUIRANJU – KRAJEVNE SKUPNOSTI ANKARAN

V LETU 2011

RELAZIONE DESTINATA AI CITTADINI DEL COMUNE DI ANCARANO
IL LAVORO DEGLI ORGANI DEL COMUNE DI ANCARANO IN COSTITUZIONE DELLA COMUNITÁ LOCALE DI

ANCARANO

 
 
 

Aktivnosti za pripravo so intenzivno potekale ves teden: učitelji so učence spodbujali k opazovanju 
urbanega okolja, ki ponuja prebivalcem vir hrane čez celo leto in jih motivirali, da prinesejo samonikle 
avtohtone rastline v vrt. 

 
Načrt po načelih permakulture ( april 2011). 

 

 
Vrtno površino smo morali najprej zmeriti in označiti 

prostor za načrtovane rastline. 

Označen prostor smo skopali v globoke jame, pripravili smo orodje, kompost, gnoj, sadike, semena, 
krmilnice, križanko. Vse je bilo pripravljeno na vesel dogodek. 

   

 

Našemu vabilu so se prijazno odzvali: 

- g. Gregor Strmčnik in  
- ga. Barbara Švagelj - lokalna skupnost,  
- poročnik fregate Valdi Pucer - Vojašnica 

Slovenski pomorščaki Ankaran, 
- g. Otmar Piščanec – Obalno čebelarsko 

društvo Koper, 
- g. Alojz Gec – Športno društvo Katarina, 
- g. Aleš Bošnjak – vrtnarija Palma. 

Po ravnateljičinem nagovoru so gostje posadili 
podarjena drevesa. 

 

 

 
 

  

 
Učenci so z učitelji pristopili k sadilni površini. 

Opazovali so pravilni postopek sajenja, ki ga je 
prikazal vrtnar Aleš Bošnjak. Delo je potekalo z 

veliko vnemo. 

 
 Nekaj prijaznih besed in vesela pesmica drevesu 

za bujno rast. 

Osnovna šola dr. Aleš Bebler- Primož Hrvatini 

Podružnična šola Ankaran 

ŠOLSKI EKOVRT ANKARAN  

Anita Saksida 

Zasnova projekta ŠOLSKI EKOVRT 

 

Projekt Šolski EKOVRTOVI  je razpisal Inštitut za trajnostni razvoj ( ITR) v Ljubljani, na pobudo in s podporo 
Švice v okviru Švicarskega prispevka razširjeni Evropski  uniji s ciljem, da bi otrokom približali stik z naravo 
in jim ozavestili znanje in vedenja o nujnosti pridobivanja hrane,  samooskrbe in spoštovanja okolja. 

Na razpis se je prijavilo 134 šol, vrtcev, srednjih šol in dijaških domov. Bili smo izbrani med petnajstimi 
zavodi, ki so dobile pomoč pri načrtovanju zasaditve po načelih permakulture s strokovnjakinjo gospo 
Jožico Fabjan. 

 

 

                   

Na vzhodni površini šolskega vrta, z eno teraso, 
potokom Divjakom, smo načrtovali terasni zeliščni vrt z vodnim motivom in osrednjim delom z 
avtohtonimi drevninami, ki se barvno, višinsko in energetsko razlikujejo in dopolnjujejo (drevesa in grmi: 
murva, mandelj, oreh, kostanj, fige, citrusi, oljke, divje češnje in jablane, vinogradniška breskev, višnja, 
žižula, kaki, granatno jabolko, češmin, zelišča: artičoka, boreč, komarček, majaron, netresk,  šparglji, 
sivka, rožmarin, rman, trpotec, žajbelj). Na vrtu bomo zgradili kompleks za orodje, delavnico, žuželčji 
domek, hram za sviloprejko, kompostnik. 

V šolskem letu 2011/ 2012 bo projekt potekal v okviru med predmetnih povezav v vseh oddelkih. Z 
aktivnostjo v VRTU bomo vzgajali spretnosti in pridobivali znanja, ki so temelj za učinkovit trajnostni razvoj. 
Učitelji so v letni pripravi določili aktivnosti, ki sledijo ciljem odgovornega pristopa do okolja: 

- izkustveno učenje v naravi (spoznava svoje okolje z vseh znanstvenih in umetniških vidikov, 
poveča telesno aktivnost), 

- urjenje spretnosti, potrpežljivosti, odgovornosti pri reševanju problemov samostojnega ali 
timskega dela, 

- ozaveščanje sobivanja v prostoru (spoštuje drugačnost, zave se pomena samooskrbe), 
- doživljanje estetskosti in veselja ob doseženih rezultatih, 
- krepitev odnosov v skupnosti (šola, družina, lokalna skupnost).           

 

 

  

              

 

KAKO SMO NADGRADILI AKCIJO »SLOVENSKI ZAJTRK«  

18. 11. 2011 smo Izvedli delovno akcijo zasaditve vrta. Sončni dan je zadnjo šolsko uro povabil vse 
učence, učitelje in goste v šolski vrt, ki se je razvil v učilnico na prostem.  

Osnovna šola dr. Aleš Bebler- Primož Hrvatini 

Podružnična šola Ankaran 

ŠOLSKI EKOVRT ANKARAN  

Anita Saksida 

Zasnova projekta ŠOLSKI EKOVRT 
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zavodi, ki so dobile pomoč pri načrtovanju zasaditve po načelih permakulture s strokovnjakinjo gospo 
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Prenova občinskega glasila; Amfora leta 2014 in danes

Zaradi velikega interesa različnih deležnikov je Občina Ankaran izjemno medijsko izpostavljena. V obdobju                  
2014–2018 se je Občina Ankaran redno pojavljala v lokalnih, državnih in zamejskih tiskanih in elektronskih medijih – 
z odgovori, izjavami in komentarjih. 

Tabela 2: Evidenca komuniciranja z javnostmi

Različne poizvedbe novinarjev in drugih deležnikov 8.895

Sporočila za javnost 37

Občinsko glasilo Amfora 22

Skupaj  8.954

2.1.4 PODŽUPANA

Podžupana sta v skladu s svojimi pristojnostmi predstavljala občino na številnih prireditvah, sprejemih in drugih 
dogodkih, podžupanja pa je v skladu s pooblastilom nadomeščala župana ob njegovi odsotnosti in ob različnih prilo-
žnostih predstavljala občino v javnosti ter pred mediji. 

Prek kabineta župana in v sodelovanju z odbori Občinskega sveta je Občina Ankaran poleg vodenja rednih upravnih in 
drugih postopkov za redno delovanje občine in potrebe občanov (upravni postopki s področja socialnega varstva, ure-

Grafični prikaz 1: Pregled porabljenih proračunskih sredstev za Kabinet župana v obdobju 2014–2018

 
 
 
 
 
V obdobju 2014 – 2018 je bilo za izvedena opravila 
Kabineta porabljenih cca 0,65 mio EUR oz. 2,43 % 
proračunskih sredstev 
.  

 
 

 
 
 
 
 
V obdobju 2014 – 2018 je bilo za izvedena opravila 
Občinskega sveta porabljenih cca 0,00 mio EUR 
proračunskih sredstev. 
Člani Občinskega sveta so svoje delo opravljali 
brezplačno. 
 
  

 

 
 
 
 
 
V obdobju 2014 – 2018 je bilo za izvedena 
opravila Nadzornega odbora porabljenih 0,00 mio 
EUR. 
Člani Nadzornega odbora so svoje delo opravljali 
brezplačno. 
 

 
 

 
 
 
 
 
V obdobju 2014 – 2018 je bilo za izvedena opravila 
Sekretariata porabljenih cca 2,99 mio EUR oz. 
11,16 % proračunskih sredstev. 
 

 
 

PREGLED PRORABLJENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE ANKARAN V OBDOBJU 2014 - 2018
v 0,00 mio EUR

OBČINSKI ORGANI 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ
10.00 KAB: KABINET ŽUPANA 0,09 0,07 0,23 0,26 0,65

PREGLED PRORABLJENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE ANKARAN V OBDOBJU 2014 - 2018
v 0,00 mio EUR

OBČINSKI ORGANI 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ
20.00 SVT: OBČINSKI SVET - ČLANI OBČINSKEGA SVETA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREGLED PRORABLJENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE ANKARAN V OBDOBJU 2014 - 2018
v 0,00 mio EUR

OBČINSKI ORGANI 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ
30.00 NO: NADZORNI ODBOR - ČLANI NADZORNEGA ODBORA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREGLED PRORABLJENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE ANKARAN V OBDOBJU 2014 - 2018
v 0,00 mio EUR

OBČINSKA UPRAVA 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ

40.00 SEK: SEKRETARIAT 0,74 1,52 0,38 0,34 2,99
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Kabineta porabljenih cca 0,65 mio EUR oz. 2,43 % 
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proračunskih sredstev. 
Člani Občinskega sveta so svoje delo opravljali 
brezplačno. 
 
  

 

 
 
 
 
 
V obdobju 2014 – 2018 je bilo za izvedena 
opravila Nadzornega odbora porabljenih 0,00 mio 
EUR. 
Člani Nadzornega odbora so svoje delo opravljali 
brezplačno. 
 

 
 

 
 
 
 
 
V obdobju 2014 – 2018 je bilo za izvedena opravila 
Sekretariata porabljenih cca 2,99 mio EUR oz. 
11,16 % proračunskih sredstev. 
 

 
 

PREGLED PRORABLJENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE ANKARAN V OBDOBJU 2014 - 2018
v 0,00 mio EUR

OBČINSKI ORGANI 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ
10.00 KAB: KABINET ŽUPANA 0,09 0,07 0,23 0,26 0,65

PREGLED PRORABLJENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE ANKARAN V OBDOBJU 2014 - 2018
v 0,00 mio EUR

OBČINSKI ORGANI 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ
20.00 SVT: OBČINSKI SVET - ČLANI OBČINSKEGA SVETA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREGLED PRORABLJENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE ANKARAN V OBDOBJU 2014 - 2018
v 0,00 mio EUR

OBČINSKI ORGANI 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ
30.00 NO: NADZORNI ODBOR - ČLANI NADZORNEGA ODBORA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREGLED PRORABLJENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE ANKARAN V OBDOBJU 2014 - 2018
v 0,00 mio EUR

OBČINSKA UPRAVA 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ

40.00 SEK: SEKRETARIAT 0,74 1,52 0,38 0,34 2,99

V obdobju 2014–2018 je bilo za izvedena opravila 
Kabineta porabljenih cca 0,65 mio EUR oz. 2,43 % 
proračunskih sredstev

OBČINSKA UPRAVA
PROJEKT VZPOSTAVITVE
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PROGETTO DI ATTUAZIONE
Tel.: +386 (0)5 66 53 000
OBČINA ANKARAN
COMUNE DI ANCARANO
Jadranska cesta 66, p. p. 24
Strada dell’Adriatico 66, c. p. 24
6280 ANKARAN – ANCARANOAMF   RA

Glasilo občine Ankaran / Gazzetta del comune di Ancarano

LETO IV. ŠT. XXI (N° 0021) AVGUST / AGOSTO 2018

4
Prestižno priznanje 
ankaranskemu fotografu 
Riconoscimento prestigioso al 
fotografo di Ancarano

25
Festival druženja in dobre volje 
Festival di socializzazione 
e buon umore

21  
S sodelovanjem do boljše 
turistične ponudbe 
Collaborare per un’offerta 
turistica migliore

Občina Ankaran vabi na proslavo ob dnevu državnosti /  
Il Comune di Ancarano vi invita alla commemorazione 
della Giornata della statualità

OBČINSKA UPRAVA
PROJEKT VZPOSTAVITVE
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PROGETTO DI ATTUAZIONE
Tel.: +386 (0)5 66 53 000
OBČINA ANKARAN
COMUNE DI ANCARANO
Jadranska cesta 66, p. p. 24
Strada dell’Adriatico 66, c. p. 24
6280 ANKARAN – ANCARANOAMF   RA

Glasilo občine Ankaran / Gazzetta del comune di Ancarano

LETO II. ŠT. V. (N° 0008) JUNIJ / GIUGNO 2016

4
Na Občino Ankaran 
prešlo 805 parcel 
805 particelle catastali 
passano al Comune di Ancarano

15  
Nikoli nisi premlad, 
da uresničiš svoje sanje
Non sei mai troppo giovane 
perché i tuoi sogni si avverino

18 
V Adrii zadovoljni s predsezono
Ad Adria soddisfatti con 
pre-stagione 

23 
PGD Hrvatini: 
prehodili smo že 60 let
Società volontari vigili del fuoco 
di Crevatini: dopo 60 anni 

PREGLED PORABLJENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE ANKARAN V OBDOBJU 2014–2018
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2.2 OBČINSKI SVET

Občinski svet je najvišji organ, ki odloča o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine; zaseda na sejah, ki jih 
praviloma vodi župan, in sprejema odločitve s področja pravnih aktov (statut občine, poslovnik občinskega sveta …), 
odlokov in drugih občinskih aktov, prostorskih načrtov, odločitev v zvezi s proračunom občine, imenuje in razrešu-
je člane nadzornega odbora ter preostalih komisij in odborov občinskega sveta, odloča o razpolaganju z občinskim 
premoženjem itd. Na narodnostno mešanem območju svojega predstavnika volijo tudi predstavniki narodnostne 
skupnosti, v Ankaranu torej še predstavnik italijanske narodnostne skupnosti. 

Občinski svet občine Ankaran je (na predlog župana ali občinske uprave) v mandatu 2014–2018 na 30 sejah sprejel 
skupno 213 sklepov. Pregled vseh sprejetih sklepov/odlokov je na voljo na spletni strani občine. 

Grafični prikaz 2: Pregled porabljenih proračunskih sredstev za Občinski svet v obdobju 2014–2018 

2.3 NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor je organ občine, ki ga imenuje občinski svet. Njegova funkcija je nadzor nad razpolaganjem s premo-
ženjem občine, nadzor porabe proračunskih sredstev ter nadzor finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih 
sredstev. 
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V obdobju 2014–2018 je bilo za izvedena opravi-
la Občinskega sveta porabljenih cca 0,00 mio EUR 
proračunskih sredstev.

Člani Občinskega sveta so svoje delo opravljali brez-
plačno.

janje in načrtovanje prostora, šolstva, zdravstva, skrbi za starejše občane ...) v času od konstituiranja občine januarja 
2015 do zagona delovanja Občinske uprave v letu 2017 izvedla številne postopke za izboljšanje svojega delovanja, 
in sicer:

• nadaljevanje postopkov za vzpostavitev delovanja organov občine; 
• nadaljevanje priprave osnovnih aktov in vzpostavljanja podatkovnih zbirk, potrebnih za delovanje občine 

(pobiranje prihodkov, postopki v zvezi s prostorom); 
• nadaljevanje postopkov za vzpostavitev rednega delovanja občinske uprave; 
• ureditev osnovnih prostorskih in drugih pogojev za delovanje občinske uprave in občinskih organov ter 
• objava razpisa za uradniška in strokovno-tehnična delovna mesta.

V letu 2018 so se v kabinetu župana izvajale aktivnosti v zvezi z zaščito Debelega rtiča, ki so bile junija 2018 uspešno 
zaključene s sprejemom Odloka o ustanovitvi Krajinskega parka Debeli rtič. Nadaljnje aktivnosti na tem področju so 
predvidene znotraj občinske uprave.

Velja poudariti, da so prav vsi sklepi Občinskega sveta bili sprejeti brez glasu proti ali nasprotovanj katere-
koli izmed strank v občinskem svetu. To jasno potrjuje strinjanje vseh svetnikov, da Občina Ankaran deluje v 
interesu zaščite občanov in izboljševanja njihovega življenjskega prostora ter da so zastavljeni cilji pravilni.  
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Grafični prikaz 3: Pregled porabljenih proračunskih sredstev za Nadzorni odbor v obdobju 2014–2018 

2.4 OBČINSKA UPRAVA 

Občinska uprava je zadolžena za opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi 
z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. Njene naloge so razdeljene na vsebinske sklope, ki jih vodijo 
ločeni oddelki. Direktor občinske uprave in predstavniki oddelkov neposredno sodelujejo pri izvrševanju nalog občin-
skega sveta, pripravah gradiv in pojasnil ter drugem delu v občini. Številna opravila občinske uprave so predstavljena 
skozi delo posameznih oddelkov občinske uprave. 

Občinska uprava je ključna za delovanje občine, saj na operativni ravni izvršuje vse naloge občine ter predstavlja prvi 
stik občana z občino. Zato morajo biti zaposleni v občinski upravi ustrezno strokovno usposobljeni in imeti posluh za 
potrebe občanov in občine. Iz navedenega razloga je bila v obdobju 2014–2018 ključna naloga vzpostaviti delova-
nje občinske uprave in zaposlitev najbolj strokovno usposobljenega kadra, ki tudi pozna razmere v občini in potrebe 
občanov Občine Ankaran. Kljub temu, da se je v tem obdobju občinska uprava šele oblikovala, je vse od začetka de-
lovanja občine 1. 1. 2015 opravljala vse potrebne naloge občine, nudila ustrezen servis občanom in opravljala druge 
razvojne naloge. Do zaposlitve večjega dela uslužbencev občinske uprave v letu 2017 in 2018, je naloge uprave izva-
jalo pet zaposlenih za določen čas, župan, predsedniki odborov občinskega telesa, prostovoljci in zunanji pogodbeni 
sodelavci.

2.4.1 DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

Direktor občinske uprave neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi 
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direktorja. Do nadaljnjega direktor občinske uprave opravlja tudi vodenje in operativne naloge iz področij oddelka za 
gospodarske dejavnosti, režijskega obrata in oddelka za javno varnost in zaščito.
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Nadzorni odbor OA se je konstituiral junija 2015. V tem času se je sestal na 14 sejah in sprejel 40 sklepov. V letu 2016 
je opravil nadzor nad ravnanjem stvarnega premoženja OA, to je postopek oddaje gostinskega lokala na Jadranski cesti 
66, Ankaran in nadzor nad izplačili po podjemnih pogodbah v OA. V letu 2017 se je zaključil nadzor nad porabo sredstev 
za kritje stroškov pravnega zastopanja ter pričel nadzor nad investicijskimi vlaganji v tuje osnovno sredstvo z namenom 
pridobitve ambulante v Valdoltri. V letu 2018 je nadzorni odbor opravil nadzor, ki se nanaša na zakonitost, pravilnost, 
smotrnost in namenskost porabe proračunskih sredstev ter zakonitost, pravilnost in namenskost ravnanja z občinskim 
premoženjem pri Športnem društvu Katarina in pri Društvu upokojencev Ankaran za poslovna leta 2015, 2016, 2017. 
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2.4.2 SEKRETARIAT

V letu 2015 in 2016 se je sekretariat ukvarjal predvsem s projektom vzpostavitve občinske uprave, vzpostavitvijo in 
delovanjem sprejemne pisarne ter delovanjem večnamenskega prostora na Regentovi 2. 

Vsa leta je temeljno vodilo Sekretariata Občine Ankaran strokovna in prijazna obravnava morebitnih težav prebival-
cev lokalne skupnosti. Zadolžen je za pomoč občanom Ankarana pri podajanju informacij, sprejemanju ponudb, vlog, 
prijav, obvestil in pritožb občanov. Ob tem skrbi za vso pošto in administrativno podporo organom Občine Ankaran in 
oddelkom občinske uprave, ureja in evidentira gradiva, skrbi za prenos informacij o dogajanju na lokalni ravni ter pre-
dajo zadev v obravnavo nosilcem na občinski upravi in v organih Občine Ankaran. Poleg tega naloge sekretariata za-
jemajo tudi medobčinsko in regionalno povezovanje, vzpostavitev informacijske tehnologije in programske opreme, 
urejanje podatkovnih datotek, nabavo osnovnih sredstev in pisarniškega materiala. Široka paleta aktivnosti zajema 
tudi opravljanje kadrovskih nalog, skrb za uradne objave, spletno stran, odnose z javnostmi, občinsko glasilo Amfora, 
pripravo in izvedbo prireditev itd. Tudi izven svojih obveznih nalog pogosto izvaja učinkovit servis in pomoč občanom, 
npr. pomoč posameznikom in društvom s fotokopiranjem in tiskanjem gradiv.

Grafični prikaz 4: Pregled porabljenih proračunskih sredstev za Sekretariat v obdobju 2014–2018 

2.4.2.1 Doseženi cilji

Sekretariat je poleg svojega tekočega dela ves čas zagotavljal vso potrebno pomoč in podporo Občini Ankaran pri 
projektu vzpostavitve Občinske uprave, pripravi in izvedbi vseh kadrovskih razpisov ter pripravi obsežne dokumen-
tacije iz tega naslova.

Uspešno je izvedel vsebinsko in oblikovno prenovo občinskega glasila Amfora ter sodeloval pri pripravi dokumenta-
cije za javni natečaj za izbiro občinskih simbolov.

Prav tako je po nekajletnem uspešnem posodabljanju vsebin na spletni strani občine aktivno sodeloval pri prenovi 
spletnih strani. Nova spletna stran Občine Ankaran bo zaživela v novembru 2018. 

Sekretariat je izvedel tudi vse potrebno za vzpostavitev delovanja in vzdrževanje dokumentarnega sistema v občini.
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Vršilec dolžnosti direktorja občinske uprave je v preteklosti vodil več investicijskih projektov (obnova kuhinj v javnem 
zavodu OŠV Ankaran, obnova objekta na Bevkovi ulici 1 za izvajanje predšolske vzgoje v italijanskem jeziku, vzposta-
vitev enote Osrednje knjižnice Srečka Vilharja v Ankaranu, sanacija plazu in skalnega podora na kopališču MZL RKS 
Debeli rtič, gradnja prehodov za pešce in krožišča na Jadranski cesti) in naravovarstveni projekt ustanovitve Krajin-
skega parka Debeli rtič. V aktualni vlogi vodi projekt priprave OPN Ankaran in ureditve območja pokopališča Ankaran.
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2.4.3 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vsebinsko gre za najširše zastavljen oddelek občinske uprave, ki pokriva izredno široko paleto najosnovnejših, za živ-
ljenje občanov občine izredno pomembnih področij: zdravstvo, šolstvo in predšolska vzgoja, sociala, skrb za starejše 
in mladino, kultura, narodnostne in verske skupnosti, šport, civilne družbe in nevladne organizacije ter društva. Te 
naloge občina opravlja preko svojih zavodov oz. skupnih zavodov z MOK, neposredno sama z organizacijo posame-
znih dejavnosti ter s financiranjem izvajalcev in drugih organizacij civilne družbe (društev itd.).

Po Sporazumu o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov iz leta 2015, ob prehodu obeh občin 
na samostojno financiranje, Občina Ankaran do drugačne ureditve v deležu 5,95 % še vedno financira de-
lovanje vseh skupnih javnih zavodov in agencij, skladov in javnih služb ter krije delež stroškov odplačila in 
servisiranja dolgov nekdaj skupne občine. Občina Ankaran je MOK, skupnim javnim zavodom in agencijam 
ter skladom v ta namen v obdobju od 2015–2018 vplačala 2,7 mio EUR.

V obdobju 2014–2018 je bilo največ sredstev in dela vloženega ravno na področju družbenih dejavnosti z jasnim 
ciljem izboljšati kvaliteto bivanja občanom Občine Ankaran, približati storitve občanu, omogočiti dostop do naj-         
kvalitetnejših vsebin in storitev vsem občanom ter omogočiti občanom sodelovanje in povezovanje na vseh ravneh 
njihovega življenja.

2.4.3.1 Kultura

Področje kulture je pomemben del delovnega področja oddelka, ki neposredno vpliva na dvig kakovosti bivanja obča-
nov, občanom omogoča uresničevanje njihovih potreb po kulturnem udejstvovanju in obiskovanju kulturnih ustanov 
in prireditev. Kultura ljudi bogati, izobražuje, omogoča razvoj človeka in skupnosti, predstavlja zatočišče od vsakdana, 
povezuje ljudi in predstavlja gonilo razvoja. Kultura je še mnogo več od zapisanega, vsekakor pa je nujno potrebna 
za bivanje in razvoj človeka. V skladu s tem razmišljanjem je Občina Ankaran v obdobju 2014–2018 želela občanom 
ponuditi kvalitetne kulturne vsebine in manjkajočo kulturno infrastrukturo, s tem spodbuditi ljudi k druženju, povezo-
vanju in omogočiti vsem občanom dostop do kvalitetnih kulturnih vsebin. 

V ta namen so bile na področju kulture izvedene naslednje aktivnosti:
• odprtje ankaranske knjižnice, ki v sodelovanju z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper opravlja knjižnično 

dejavnost za občane Občine Ankaran;
• knjižnica na plaži: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper ob financiranju in v dogovoru z Občino Ankaran v 

poletnih mesecih na osrednji plaži v Valdoltri omogoča brezplačno izposojo knjig vsem obiskovalcem plaže;
• organizacija proslave ob Kulturnem prazniku (leta 2017 in 2018); 
• organizacija celomesečnega kulturno-zabavno-športnega festivala December v Ankaranu (leta 2015, 2016 

in 2017, 2018 v pripravi), v sklopu katerega je bilo vsem omogočeno brezplačno drsanje na drsališču (za 
nekatere je bil to edini stik z ledom in drsanjem), kulturne in zabavne prireditve priznanih slovenskih in tujih 
glasbenikov, številne gledališke predstave za odrasle in otroke, delavnice ter nazadnje skupno silvestrovanje 
občanov;

• organizacija poletnega kulturno zabavnega festivala Poletje v Ankaranu (leta 2016, 2017 in 2018), ki je  
potekal od sredine junija do septembra ter je ponudil pester program različnih kulturnih, glasbenih, otroških 
in družabnih prireditev;

• financiranje delovanja javnega zavoda Gledališča Koper (skupni javni zavod MOK in OA), kar omogoča  
nemoteno delovanje in ustvarjanje profesionalnega gledališča v Kopru, s čimer občanom omogoča ponudbo 
številnih kulturnih vsebin, v sklopu sodelovanja z Gledališčem se sofinancira tudi Primorski poletni festival;

• financiranje delovanja Pokrajinskega muzeja Koper (skupni javni zavod MOK in OA);
• sofinanciranje delovanja kulturnih društev in njihovih aktivnosti v sklopu javnega razpisa za delovanje  

društev (2015, 2016, 2017, 2018).
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2.4.3.2 Vzgoja in izobraževanje

Skrb za predšolsko vzgojo in osnovnošolsko izobraževanje je ena izmed pomembnejših nalog, ki jih je občina dolžna 
izvajati po zakonu. V okviru te naloge je občina dolžna organizirati pogoje za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja 
in za izvajanje predšolske vzgoje (vrtcev). Otroci so temelj naše družbe in seveda njihovo izobraževanje in razvoj v 
veliki meri vpliva tudi na razvoj same lokalne skupnosti. Zato je bil glavni cilj Občine Ankaran v obdobju 2014–2018 
zagotoviti pogoje za čim bolj kvalitetno, nadstandardno in otrokom prijazno vzgojo in izobraževanje v okviru vzgojno 
izobraževalnih zavodov v občini. Ključno pri tem zastavljenem cilju je bilo zagotoviti možnost za dostop do nadstan-
dardnih vsebin vsem otrokom, ob tem pa razbremeniti starše, občane Občine Ankaran, ter zavodom v največji možni 
meri zagotoviti nadstandardne pogoje za delo. Ker sta vrtec in šola kot bistveni del življenja otroka in družine v času 
odraščanja izjemno pomembna, smo z vzpostavitvijo boljših pogojev za delovanje obeh zasledovali predvsem cilj 
postaviti vrtec in šolo v središče življenja lokalne skupnosti. 

S tem namenom so bile v obdobju 2014–2018 izvedene naslednje aktivnosti:
• Vzpostavitev samostojnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran (v nadaljevanju 

OŠV Ankaran) na podlagi sporazuma z MOK.
• Celotno financiranje nadstandardnega programa v osnovni šoli OŠV Ankaran, in sicer:

• šole v naravi, ki se ob financiranju občine izvaja v 1., 3., 5., 7. in 9. razredu. Brez financiranja občine bi se šola 
v naravi izvedla le enkrat v devetih letih osnovnošolskega programa, stroške izvedbe bi morali kriti starši;

• dnevi drugih dejavnosti: kulturni, športni in naravoslovni dnevi, ki se izvajajo skladno z učnim načrtom, 

POGLED Z DRUGE STRANI ZALIVA

Ko se zaradi nerazumnih političnih potez zgodi, da se del prebivalcev nekega kraja odloči 
živeti po svoje, se rodi nova občina. Med ljudmi zaveje nov duh, poprej rahle vezi med kraja-
ni oživijo, občutek pripadnosti lokalnemu prostoru se okrepi. Četudi je bilo treba prav vse 
začeti graditi od začetka in se družbenega tkiva ne da splesti čez noč, se je relativno majhna 
in nova skupnost v Ankaranu strnila tudi okoli živahnega kulturnega utripa.

Očitno je, da se (so)upravljavci kraja zavedajo, da so izobraževanje, kultura, umetnost in 
spoštovanje naravnega okolja, torej duhovna nadgradnja, ena zmagovalnih kart za njegove 
prebivalce.

Na slovesnostih ob kulturnem prazniku, ob prenovi spomenika, simpoziju in monografiji o 
Alešu Beblerju, na izjemno obiskanih Obrazih Ankarana, ob izidu pesniške zbirke domačina 
Edelmana Juričiča, ob publikaciji brigadirjev sem kot redko doslej doživljala iskreno poveza-
nost, ponos in pozorno radost občinstva.

Potem pride poletje in z njim niz kakovostnih prireditev na najlepši morski scenografiji, kar 
jih ponuja slovenski Jadran. Potem pride še december in pomisliš: »ja, kaj pa bo pod tem 
šotorom …« A tudi tam te pričaka okusno oblikovan prostor in veder, a nikoli cenen program.

Ko se vprašaš, v čem je razlika in kako tej novi lokalni skupnosti to uspeva, prideš do prepro-
stega zaključka: dobra strategija, smotrno, a dolgoročno planiranje, veliko srčnosti. Pred- 
vsem pa: delo, ki je zaupano najbolj strokovnim, zanesljivim, preizkušenim. Skratka le naj-
boljšim.

Vse to zaznava zunanji pogled. Pogled z druge strani zaliva, kjer leži mesto v svoji navidezni 
veličini, moči in instant bleščavi.

In iz katerega bo nekoč, upam, spet vozila barka v Ankaran, vse do Sv. Katarine, Sv. Nikolaja 
in Valdoltre …

IRENA URBIČ, kulturna delavka, novinarka, humanistka
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stroške zanje pa v celoti krije občina (starši so oproščeni plačila vseh teh vsebin);
• dodatnih zaposlenih, saj občina financira zaposlitev dodatnih učiteljev zaradi delitve razredov z večjim 

številom učencev na dva manjša, kar omogoča kvalitetnejše delo učiteljem ter prijaznejše in boljše uče-
nje učencev. Če občina tega ne bi financirala, bi bilo skladno z veljavno zakonodajo v veliko razredih OŠV 
Ankaran od 28 do 30 učencev;

• financiranje nabave novih učnih pripomočkov;
• financiranje izobraževanj za zaposlene;
• financiranje predavanj za starše.

• Celotno financiranje nadstandardnega programa v vrtcu OŠV Ankaran, in sicer:
• obogatitvenih dejavnosti v dopoldanskem času, kot so vrtčevski pevski zbor, dramska skupina in vrtič-

karstvo, obisk Akvarija Piran, Gledališča Koper, Muzeja Koper, Pomorskega muzeja Piran, Škocjanskega 
zatoka, Glasbene šole Koper, Solin Strunjan ter gledališke in druge predstave v vrtcu;

• dodatnih zaposlenih, saj občina financira zaposlitev dodatnih pomočnikov vzgojiteljev zaradi zagotovitve 
manjših skupin;

• vzpostavitev knjižnice v vrtcu;
• financiranje nabave novih učnih pripomočkov;
• financiranje izobraževanj za zaposlene;
• financiranje predavanj za starše.

• Celotno financiranje nadstandardnega programa za otroke, občane Občine Ankaran, v osnovni šoli z itali-
janskim učnim programom Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio Capodistria (Osnovna šola Pier 
Paolo Vergerio il Vecchio Koper), in sicer:
• šole v naravi;
• dnevov drugih dejavnosti – kulturni, športni in naravoslovni dnevi, ki se izvajajo skladno z učnim načrtom, 

stroške zanje pa v celoti krije občina (starši so oproščeni plačila teh vsebin).
• Vzpostavitev enote vrtca Delfino Blu v Ankaranu z vzgojnim delom v italijanskem jeziku ter financiranje nad-

standarda v enoti.
• Financiranje dejavnosti Glasbene šole Koper, prek katere je omogočeno izvajanje pouka klavirja v Ankaranu 

z učiteljico Glasbene šole Koper.
• Organizacija poletnega počitniškega varstva osnovnošolskih otrok (2016, 2017 in 2018): v sodelovanju z 

Ortopedsko bolnišnico Valdoltra je v času šolskih poletnih počitnic organizirano varstvo in program dejavno-
sti za otroke, ki ga financira občina, starši prispevajo le za prehrano otroka.

• Ureditev in celotno financiranje organizacije lastne šolske in vrtčevske kuhinje v OŠV Ankaran (2017) s ciljem 
zagotovitve zdravega prehranjevanja otrok v času vrtca oziroma šole.

• Organizacija in financiranje šolskih prevozov za otroke, čigar pot do šole je nevarna ali predolga. Sistem pre-
vozov je vzpostavljen in se bo v prihodnje nadgrajeval v skladu s potrebami.

• Vzpostavitev dnevnega centra za otroke in mladino »Petka«, projekta Centra za socialno delo Koper, ki je 
sofinanciran s strani Občine Ankaran prek zagotavljanja sredstev za dva javna delavca in zagotovljenih pro-
storskih in materialnih pogojev za izvedbo programa. Program se izvaja v Domu družbenih dejavnosti v 
obliki dnevnih delavnic za šolske otroke, s poudarkom na druženju in učni pomoči šolarjem, za obiskovalce 
pa je brezplačen.

• Financiranje izobraževanja odraslih v okviru javnega zavoda Ljudska univerza v Kopru.
• Vključevanje šole in vrtca v vse dejavnosti v lokalni skupnosti in pri skupnem načrtovanju razvoja občine.
• Financiranje razlike v ceni vrtca, ki velja za vse starše, občane Občine Ankaran, ne glede na to, v kateri vrtec 

je otrok vključen. Občina financira razliko do polne cene vrtčevskega varstva glede na ekonomski status 
staršev, določen skladno z odločbo Centra za socialno delov, tako da starši ne plačajo polne ekonomske cene 
vrtca.

• Večje financiranje razlike v ceni vrtca za starše s kreditom za reševanje stanovanjskega problema. Pri dolo-
čitvi ekonomskega statusa staršev (plačilnega razreda), ki vpliva na višino deleža, ki ga za vrtčevsko varstvo 
plača starš oziroma občina, je Občina Ankaran ohranila posebno olajšavo za starše, imetnike posojil za reši-
tev stanovanjskega problema. Ti so uvrščeni v nižji plačilni razred, občina pa zanje krije višji delež plačila za 
vrtec.
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2.4.3.3 Šport in rekreacija

Šport in rekreacija sta pomembna tako za sprostitev kot za zdravje, skladen razvoj otrok in mladine, pa tudi za dru-
ženje. Občina na področju športa zagotavlja sredstva za izvedbo letnega programa športa na lokalni ravni, načrtuje, 
gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi (v lasti lokalne skupnosti), s tem 
pa spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter krepi športno udejstvovanje ob-
čanov. Vse te naloge občina izvaja v sorazmerju s potrebami svojih občanov in velikostjo lokalne skupnosti. Pred 
začetkom delovanja Občine Ankaran je bila dejavnost športa in športnih objektov na območju Ankaran slabo urejena, 
infrastrukture praktično ni bilo, izvajalci športa so bili v večini posamezna društva, vsako zase. Zato je bil poglavitni 
cilj občine v obdobju 2014–2018 zagotoviti pogoje in sredstva financiranja za delovanje teh društev, prvenstveno 
društev s sedežem v Občini Ankaran, omogočiti pogoje za rekreacijo ter začeti urejati obstoječo javno infrastrukturo 
in načrtovati novo. 

V skladu s tem ciljem je v obdobju 2014–2018 občina izvedla naslednje aktivnosti:
• Financiranje dejavnosti društev, ki izvajajo športno dejavnost v Občini Ankaran, na podlagi izvedenih javnih 

razpisov v letih 2015–2018. Dodeljena so bila sredstva v skupni višini več kot 300.000 EUR, od katerih 
so bili prejemniki sredstev: Odbojkarski klub Ankaran-Hrvatini, Nogometna šola Ankaran, Kajak kanu klub 
Adria, Športno društvo Ankaran, Judo klub Ankaran, Karate klub Bushido, Twirling klub Ankaran, Kajak kanu 
klub Orka, Strelska družina Ankaran, Športno društvo Katarina, RKS - Mladinsko zdravilišče in letovišče De-
beli rtič, Društvo za osteoporozo.

VZGOJA, UČENJE IN ZNANJE NAŠIH OTROK

Organi Občine Ankaran se očitno zavedajo odločilne vloge institucionalne predšolske vzgoje 
in kakovostnega obveznega šolanja kot temelja vseživljenjskega učenja, da se lokalni skup-
nosti vlaganje v to področje dolgoročno vrača kot vsestranska uspešnost njenih občanov in 
po različnih kriterijih merjena kvaliteta življenja lokalne skupnosti. Udejanjanje lastne raz-
vojne vizije je izvedljivo le v samostojno upravljanem in vodenem vzgojno-izobraževalnem 
zavodu.

Za to, da Ankaran za večinski del prebivalstva ustanovi lasten kakovosten vrtec in osnovno 
šolo, je bil nujni pogoj dogovor z Mestno občino Koper o hkratni spremembi ustanovitvenih 
aktov vrtcev in osnovnih šol. Občina Ankaran ob tem ni pozabila na italijansko skupnost v 
kraju – z oblikovanjem oddelka vrtca Delfino Blu in kritjem stroškov nadstandardnega pro-
grama za učence osnovne šole z italijanskim učnim jezikom v Kopru, ki so občani Ankarana, 
je storila prvi korak v izvajanju pristojnosti ustanoviteljice za zagotavljanje njenih posebnih 
pravic na področju vzgoje in izobraževanja skupaj s Skupnostjo Italijanov.

Prvi dve leti samostojnega dela vrtca in šole sta pokazali, da je bila odločitev pravilna. Navz-
ven se to odraža predvsem ob pomembnih dogodkih v kraju, ki si jih brez sodelovanja vrtca 
in šole skorajda ni več mogoče predstavljati. Občina z znatnimi vlaganji omogoča ugodne 
materialne in predvsem kadrovske pogoje za izvajanje kurikula vrtca in programa osnovne 
šole, s sodelovanjem v upravljanju pa spodbuja nenehno izboljševanje kakovosti.

Osnovni pogoji za kakovostno vzgojo in učenje so torej zagotovljeni in se bodo v prihodnje 
nedvomno še izboljševali. Predvsem od zavzetosti zaposlenih ter otrok in učencev v sodelo-
vanju s starši je sedaj odvisno, kako se bodo vlaganja odražala v rezultatih in uresničevanju 
z razvojno naravnanostjo kraja usklajene vizije.

Prepričan sem, da se bodo vlaganja in podpora občine ter vseh nas občanov v vzgojo, učenje 
in znanje naših otrok večkratno obrestovala.

mag. MIRKO ZORMAN, Osnovna šola in vrtec Ankaran, predsednik Sveta zavoda
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• Brezplačna uporaba športnih površin in prostorov (telovadnice, nogometno in odbojkarsko igrišče ...) za vsa 
društva s področja športa, ki so opravljala dejavnost v širšem javnem interesu na lokalni ravni: Nogometni 
klub Ankaran – Hrvatini (uporaba nogometnega igrišča z naravno travo v Športno rekreacijskem parku Sv. 
Katarina oziroma financiranje uporabe nogometnega igrišča na območju Rdečega Križa, l. 2015 in 2016), 
Nogometna šola Ankaran (uporaba nogometnega igrišča z naravno travo v Športno rekreacijskem parku 
Sv. Katarina oziroma financiranje uporabe nogometnega igrišča na območju Rdečega Križa, l. 2016, 2017, 
2018), Odbojkarski klub (uporaba telovadnice v OŠV Ankaran in financiranje uporabe telovadnice v OŠ Hrva-
tini ter OŠ Antona Ukmarja), Strelska družina Ankaran (uporaba strelišča v objektu na Razgledni poti 2), Judo 
klub Ankaran in Karate klub Bushido (uporaba telovadnice v OŠV Ankaran), Twirling klub Ankaran (uporaba 
telovadnice v OŠV Ankaran), Kajak kanu klub Orka in Kajak kanu klub Adria (uporaba površin v Športno rekre-
acijskem parku Sv. Katarina). 

• Sodelovanje pri organizaciji, sofinanciranje ali soorganizacija športnih prireditev in dogodkov:
• Istrski tekaški maraton; 
• Istrski kolesarski maraton;
• Euromaraton;
• Veter v laseh v organizaciji Športnega društva Ankaran in pod pokroviteljstvom Športne unije Slovenije;
• Veslaške regate v organizaciji Kajak kanu klub Adria in Kajakaškega kanu klub Orka;
• sofinanciranje triatlona Ironman v sodelovanju z ostalimi obalnimi občinami 2018;
• Dan gibanja z društvom na Kereh 2016;
• Odbojkarski turnir na sv. Katarini v soorganizaciji z Zvezo športnih društev Klif Ankaran 2018;
• Akcija »Ankaran, aktiviraj se!« v sklopu tedna mobilnosti 2018 v sodelovanju z Zvezo športnih društev 

Klif Ankaran;
• Soorganizacija tabora »Slovenian Beachcamp«;
• Soorganizacija dogodka »Dan zdravja in gibanja« na Debelem rtiču v sodelovanju z društvom Triatlon 

Logatec;
• Sofinanciranje udeležbe tekmovalk Twirling kluba Ankaran na Evropskem prvenstvu na Irskem.

• Enomesečni brezplačni treningi odbojke na mivki v poletnem času, v sodelovanju s »Slovenian beachcamp«, 
pod strokovnim vodstvom priznanih igralcev in trenerjev v odbojki in odbojki na mivki  na novih igriščih na Sv. 
Katarini.

• Financiranje športnih dejavnosti in programov za šolske in vrtčevske otroke v OŠV Ankaran: športni dnevi, 
Zlati sonček in zimska šola v naravi (smučanje).

• Redno vzdrževanje obstoječe športne infrastrukture, ureditev nekaj nove infrastrukture ter začetek načrto-
vanj dodatnih športnih površin. Načrtovanje športnih površin bo sicer podrobneje pojasnjeno pri Oddelku za 
razvoj in investicije.

• Financiranje obratovalnih stroškov (oskrba z električno energijo, vodo in odvoz smeti) društvom, ki delujejo 
na območju Športno rekreacijskega parka Sv. Katarina. 

Prek financiranja s strani občine in omogočanja prostorskih in drugih pogojev za izvajanje športa je v Občini Ankaran 
glede na velikost občine in števila njenih prebivalcev ponudba športnih dejavnosti v kraju zelo pestra. Tudi številna 
udeležba na različnih dogodkih, dejavnostih in prireditvah potrjuje, da si občani želijo več športnih in rekreativnih 
aktivnosti, ki jim bo Občina Ankaran tudi v prihodnje namenila veliko pozornosti. V preteklem obdobju je bilo največ 
sredstev namenjenih za izvajanje športa otrok in mladine, v prihodnje pa se bo z oblikovanjem strategija razvoje 
športa in ureditve prepotrebne dodatne športne infrastrukture usmerilo tudi v šport in rekreacijo odraslih.

2.4.3.4 Zdravje in zdravstveno varstvo

Skrb za zdravje in zdravstvo je ena izmed temeljnih potreb lokalne skupnosti. Ravno zato je primarna naloga občine 
na področju zdravstvenega varstva in zdravja skrbeti za organizacijo zdravstvene dejavnosti na svojem območju 
(na primarni ravni sta to osnovna zdravstvena dejavnost in lekarniška dejavnost). Poleg tega občina oblikuje tudi 
programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in zagotavlja proračunska sredstva zanje, oblikuje 
program nalog za ohranitev zdravega okolja, ki niso vključene v državni program, ter zagotavlja sredstva za izvajanje 
mrliškopregledne službe. 

Ključni cilj Občine Ankaran v obdobju 2014–2018 je bil dvigniti nivo zdravstvenih storitev v občini in jih pripeljati bliže 
občanom. Zdravstvena dejavnost se v Občini Ankaran izvaja v okviru javnega zavoda Zdravstveni dom Koper, ki je 
skupni javni zavod Občine Ankaran in MOK. Lekarniška dejavnost se izvaja v okviru javnega zavoda Obalne Lekarne, ki 
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V OBČINI ANKARAN JE ZDRAVJE SKUPNA VREDNOTA

Občina Ankaran že od svoje ustanovitve izvaja zakonsko določene naloge s področja »za-
gotavljanja primarnega zdravstvenega varstva« kot prednostne, dolgoročno načrtovane 
za zdravje vseh Ankarančanov. Zdravje je kot splošno sprejeta vrednota, bistvena za pro- 
duktivno in kakovostno življenje slehernega posameznika in skupnosti, da lahko opravlja 
vse biološke, socialne in poklicne funkcije ter preprečuje bolezen, onemoglost in prezgodnjo 
smrt. V skrbi za zdravje pa so pomembne tako prostorske kot kadrovske zmogljivosti in 
dober dostop do zdravstvene pomoči.

Organizacijsko je osnovno zdravstveno varstvo ambulant Ankaran umeščeno v Zdravstveni 
dom Koper, lekarna Ankaran pa v Obalne lekarne Koper. Že od začetka leta 2017 deluje nov 
tim osnovnega zdravstvenega varstva – družinska zdravnica za odrasle in zobozdravstveni 
tim za odrasle na lokaciji prenovljenih prostorov stavbe C Ortopedske bolnišnice Valdol-
tra. Občani Ankarana imajo tako zagotovljen dostop in zdravstveno oskrbo dveh družinskih 
zdravnikov za odrasle in ene zobozdravnice za odrasle.

V občinskem programu »SKRB ZA STAREJŠE« je predstavljen kakovosten načrt dolgotrajne 
oskrbe, nege in pomoči starejšim občankam in občanom, v strokovnih podlagah gradiva 
»Zagotavljanje primarnega zdravstvenega varstva v Občini Ankaran« pa so do leta 2025 
za Ankarančane predvideni še naslednji novi programi: referenčna ambulanta, preventiv-
no izobraževalni programi, ginekološka ambulanta, pediatrija za predšolske in šoloobvezne 
otroke, patronažna služba in ambulanta za športnike. Za vse sedanje in prihodnje programe 
je načrtovana zagotovitev dodatnih prostorov z izgradnjo nove Enote primarnega zdravst-
venega varstva Ankaran.

Občina Ankaran tako uspešno in neposredno aktivno uresničuje ideje in usmeritve Svetovne 
zdravstvene organizacije za prebivalce v lokalni skupnosti »zdravje za vse«!

FRANC KOŠIR, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, član Sveta zavoda

je skupni javni zavod vseh obalnih občin (Občine Ankaran, MOK, Občine Izola in Občine Piran). Delitev ustanoviteljskih 
pravic med Občino Ankaran in MOK v navedenih dveh zavodih še ni bila narejena, vendar se skladno s sporazumom 
med občinama, do delitve dejavnost nemoteno izvaja naprej, pogoje zanjo pa zagotavljata obe občini, skladno z ve-
ljavno zakonodajo.

Na področju zdravja in zdravstvenega varstva so bile v obdobju 2014–2018 izvedene naslednje aktivnosti: 
• vzpostavitev nove ambulante družinske medicine, poleg obstoječe ambulante družinske medicine, v prosto-

rih na območju Ortopedske bolnišnice Valdoltre;
• vzpostavitev nove zobozdravstvene ambulante, urejene v prostorih na območju Ortopedske bolnišnice Val-

doltre;
• razširitev poslovne enote lekarne Ankaran ob podpori Občine Ankaran ter ureditev podaljšanja delovnega 

časa;
• vzpostavitev mreže defibrilatorjev in njihova namestitev na najbolj izpostavljenih točkah v kraju: na stavbi 

občinske uprave na Regentovi 2, objektu v Športno rekreacijskem parku Sv. Katarina, na javnem kopališču v 
Valdoltri in na Debelem rtiču, na objektu na parkirišču na Lazaretu, na objektu župnije Sv. Nikolaja, na Domu 
družbenih dejavnosti ter v vozilu redarske službe; defibrilatorji so ključni pri nudenju takojšnje pomoči pri 
zastoju srca in lahko pomembno prispevajo k ohranitvi življenja v primeru zastoja srca; projekt je izveden v 
sodelovanju z Rdečim križem Slovenije;

• plačilo prispevkov za vse pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov, pogrebnino in posmrtnino 
za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani – obveznost nalaga zakon; 

• zagotavljanje sredstev za izvajanje mrliškopregledne službe;
• sofinanciranje tekmovanja študentov zdravstvenih šol v znanju prve pomoči, ki je potekalo v Adrii;
• sofinanciranje preventivnih programov meritev sladkorja in holesterola v krvi Društva upokojencev Ankaran 

ter programov društva Primorske spominčice za pomoč pri demenci. 
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2.4.3.5 Družina in stanovanjska politika

Področje družine in stanovanjske politike je pomembno tako za razvoj same lokalne skupnosti kot tudi za omo-
gočanje lažjega začetka družinskega življenja ter zagotovitev osnovnih bivanjskih razmer za prebivalce. Ker Občina 
Ankaran in MOK še nista razdelili skupnega premoženja iz Javnega stanovanjskega sklada MOK, na območju Občine 
Ankaran stanovanjski program še vedno izvaja Javni stanovanjski sklad MOK. Ostale naloge s tega področja pa opra-
vlja Občina Ankaran samostojno.

V obdobju 2014–2018 je bila občina usmerjena predvsem v ohranjanje trenutnega stanja ter v izvajanje ukrepov, s 
katerimi je občanom olajšala načrtovanje družin:

• dodeljevanje in izplačilo nagrade občanom ob rojstvu otroka; nagrado je občina povečala na 500 EUR;
• plačilo najemnine občanom, upravičenim do subvencionirane najemnine;
• olajšava pri plačilu vrtca, prek katere je občanom, ki imajo vključene otroke v vrtec in imajo za rešitev stano-

vanjskega problema najeto posojilo, bila priznana olajšava, po kateri občina plačuje večji delež ekonomske 
cene vrtca;

• financiranje vseh nadstandardnih programov in drugih dejavnosti v šoli oziroma vrtcu, ki jih plačuje občina z 
neposrednim plačilom izobraževalnemu zavodu;

• Občani so se lahko prijavili na razpis Javnega stanovanjskega sklada MOK za neprofitna stanovanja. 

Na področju družine je občina želela glede na trenutno infrastrukturo zagotoviti pogoje za družinam prijazen kraj, in 
sicer z ustvarjanjem varnega okolja za bivanje, z nadstandardnim programom vzgoje in izobraževanja, s številnimi 
kulturnimi in otroškimi prireditvami, z dodatnim financiranjem ekonomske cene vrtca, ki jo plačajo starši itd. V pri-
hodnje se bo občina usmerila tudi v stanovanjsko politiko, predvsem s ciljem zagotavljanja dodatnih oziroma primer-
nih pogojev za bivanje občanov.

2.4.3.6 Mladinska problematika 

Na področju mladinske problematike je občina želela vključiti mladino iz občine v delovanje občine in načrtovanje 
njenega razvoja. V ta namen je občina v obdobju 2014–2018 izvedla naslednje aktivnosti:

• počitniško delo mladih: v okviru izvedbe decembrskih in poletnih festivalov so sodelovali tudi mladostniki iz 
Ankarana - starejši mladostniki so prek dijaškega/študentskega dela opravljali naloge natakarjev, rediteljev, 
pomočnikov, čistilcev itd., nekoliko mlajši mladostniki in otroci, ki še ne dosegajo starosti za zakonito delo, 
pa so pomagali pri vzpostavljanju in ohranjanju reda na drsališču in pri organizaciji samih prireditev, s čimer 
se krepi občutek pripadnosti in povezanosti s krajem in sokrajani;

• sooblikovanje zabavnih vsebin za mlade: v okviru poletnega festivalskega dogajanja je občina k sooblikova-
nju programa pritegnila mladino, ki je pomagala pri oblikovanju zabavnih programskih vsebin za mlade;

• zagotovitev prostorov za mladinsko dejavnost: v okviru pridobivanja nepremičnin za potrebe nalog občine, je 
občina pridobila tudi nepremičnino nad Ortopedsko bolnišnico Valdoltro, v kateri načrtuje ureditev ustreznih 
prostorov za mladinsko dejavnost;

• Sofinanciranje Svetovalnega centra za otroke in mladostnike v Kopru, čigar storitve lahko uporabljajo tudi 
občani Občine Ankaran.

2.4.3.7 Skrb za starejše

V Občini Ankaran je zelo velik delež občanov, starejših od 60 let–ta delež je celo veliko višji od povprečja v Republiki 
Sloveniji. Zaradi tega je občina v obdobju 2014–2018 namenila veliko časa in sredstev ravno področju skrbi za sta-
rejše občane, vključevanju le-teh v skupnost, njihovo medsebojno sodelovanje in srečevanje, aktivno preživljanje 
časa ter urejanje osnovnih bivanjskih potreb. Glavna aktivnost občine s tega področja je bila oblikovanje in sprejetje 
občinskega programa skrbi za starejše ter začetek njegovega izvajanja. Do sprejetja navedenega programa je občina 
izvajala določene aktivnosti neposredno sama ali v sodelovanju z Društvom upokojencev Ankaran ter preko zunanjih 
izvajalcev – Obalnega doma upokojencev in Centra za socialno delo.

Na področju skrbi za starejše so bile v obdobju 2014–2018 narejene naslednje aktivnosti:
• Sprejem občinskega programa skrbi za starejše.
• Prevoz starejših občanov: v drugi polovici leta 2018 je občina pristopila k projektu Sopotnik. Gre za pomoč 
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starejšim občanom, ki nimajo svojega vozila in ne svojcev, ki bi jih lahko odpeljali k zdravniku, po uradih ipd. 
Storitev bo možno naročiti in bo za občane brezplačna, projekt pa bo zaživel še v letu 2018.

• Izvedeni pogovori in načrtovanja za vzpostavitev varovanih stanovanj in doma za starostnike v Občini An-
karan ter predstavitev občanom: sodelovanje z nepremičninskim skladom pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja kot primer dobre prakse.

• Financiranje in pomoč pri organizaciji dejavnosti: pevski zbor, obdaritve ob jubileju, obdaritev ob dnevu žena, 
brezplačna vodena vadba za starejše, brezplačno plavanje v bazenu v Hotelu Arija na Debelem rtiču, admini-
strativna in druga pomoč pri organizaciji dogodkov in srečanj starejših občanov.

• Financiranje Društva upokojencev: na podlagi izvedenega javnega razpisa so bila dodeljena sredstva društvu 
upokojencev za financiranje dejavnosti ekskurzij starejših občanov, srečanj starejših občanov, druženja sta-
rejših občanov.

• Priprava in razvoz kosil na dom za starejše občane: te pravice je občina zagotavljala vsem že obstoječim 
uporabnikom. Starejši občani, ki bi še potrebovali tovrstno pomoč, so vabljeni, da se oglasijo na Občinski 
upravi, kjer lahko uredijo vse potrebno za dogovor o dostavi kosil. Storitev je brezplačna oz. jo občina krije v 
celoti/delno tistim, ki so skladno z odločbo CSD oproščeni plačila storitve ali dela plačila storitve. 

• Plačilo institucionalnega varstva starejših: občina skladno z zakonom plačuje delno ali celotno storitev insti-
tucionalnega varstva tistim, ki so skladno z odločbo CSD oproščeni plačila ali dela plačila storitve.

• Program pomoči na domu: socialni oskrbovalci, skladno z odločbo CSD, z obiski na domu pomagajo občanu 
pri hišnih opravilih, osebni higieni in drugih vsakodnevnih opravilih, plačilo pa je urejeno glede na socialni 
status upravičenca oz. je lahko tudi v celoti brezplačno. 

• Zagotavljanje izvajanje storitev varovanja starejših oseb na daljavo: Rdeča tipka v sklopu financiranja Regij-
skega centra za pomoč na domu Mali princ ter izvajanje spremstva in dodatne pomoči v sklopu podprogra-
ma Vitica. Plačilo s strani občine enako kot zgoraj.  

2.4.3.8 Društva, nevladne organizacije in civilnodružbena gibanja

Civilna družba je pomemben del družbe, ki prispeva k združevanju in sodelovanju občanov, razvoju lokalne skupnosti 
in aktiviranju državljanov. Poleg številnih aktivnosti, ki jih je po posameznih področjih dela izvajal oddelek za družbene 
dejavnosti, je bila njegova vloga in ključna dejavnost povezovanje različnih deležnikov civilne družbe v kraju in pomoč 
pri izvajanju njihovih dejavnosti. Organizirana je bila vrsta sestankov in srečanj s predstavitvijo vizije prihodnjega 
delovanja in ponujeno pomočjo v obliki logističnih storitev, svetovanja.

V obdobju 2014–2018 je oddelek za družbene dejavnosti na tem področju izvajal naslednje aktivnosti:
• Na podlagi izvedenih javnih razpisov leta 2015, 2016, 2017 in 2018 je financirana dejavnost društev, v okvi-

ru katere so bila dodeljena sredstva v skupni višini preko 200.000 EUR. Prejemniki sredstev so bili: Društvo 
upokojencev Ankaran, Društvo za pomoč pri demenci Primorske spominčice, Turistično društvo Ankaran, 
Združenje multiple skleroze Slovenije, Klub brigadirjev slovenske Istre, KUD Pod borom, Združenje proti-    
fašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Ankaran, Obalno čebelarsko društvo, Kulturno društvo 5. 
kader, Društvo mladih naravoslovcev in ljubiteljev računalništva Obale, KUD Faral, Kulturno društvo Mati-
ta, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Koper, RKS – Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič, 
Društvo za pomoč živalim Južne Primorske Mačkon, Društvo bolnikov z osteoporozo Obalno kraške regije, 
Društvo Na kereh, Društvo paraplegikov Istre in Krasa, Društvo Sožitje obalnih občin, Društvo za nenasil-
no komunikacijo, Gobarsko mikološko društvo slovenske Istre, Medgeneracijsko društvo Svetilnik, Društvo 
ljubiteljev vrtnic, Društvo tvoj telefon, Društvo zdravljenih alkoholikov, Zavod Nomed, Koronarno društvo 
slovenske Istre, Primms, Društvo Svit. 

• Brezplačna uporaba prostorov za potrebe delovanja društev: vsem društvom, ki so opravljala dejavnost v 
širšem javnem interesu na lokalni ravni in so izrazila interes, je občina omogočila brezplačno uporabo pro-
storov v Domu družbenih dejavnosti. Med njimi so bili: Društvo upokojencev Ankaran, Kulturno društvo 5. 
kader, Športno društvo Ankaran, Kulturno društvo Pod borom, KUD Faral, Združenje borcev Ankaran.

• Pomoč pri organizaciji ali soorganizacija dogodkov: Ankaranska bandima v soorganizaciji z Društvom Na ke-
reh (tradicionalni glasbeni dogodek alternativne glasbe, ki povezuje slovenske, italijanske, hrvaške in druge 
tuje glasbenike ter se odvija v septembru na plaži »na Študentu«), obeležitev dneva upora proti okupatorju 
in Mednarodnega dneva žensk z Združenjem borcev Ankaran, dogodek ob tednu ljubiteljske kulture s KUD 
Pod borom, soorganizacija Srednjeveške tržnice s Turističnim društvom Ankaran.
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2.4.3.9 Socialno varstvo

Pristojnosti občine s področja socialnega varstva se v večini prepletajo s pristojnostmi države ter jih po večini občina 
le financira v določenem obsegu. Kljub temu je skrb za socialno ogrožene skupine občanov ter predvsem pomoč v 
trenutkih, ki lahko pomenijo večje stiske v življenju občanov, ključna za delovanje skupnosti. 

V okviru teh nalog je oddelek za družbene dejavnosti v obdobju 2014–2018 skrbel za izvajanje naslednjih aktivnosti:
• Sodelovanje s pristojnim Centrom za socialno delo (v nadaljevanju CSD).
• Plačilo stroškov storitev v socialnovarstvenih zavodih za odrasle: stroške storitve institucionalnega varstva 

pokrivajo uporabniki sami, razen v primeru delne/celotne oprostitve uporabnika, ko storitev doplača/v celoti 
plača občina prebivališča uporabnika. 

• Plačilo subvencije tržnih najemnin upravičencem, ki jih določi CSD z odločbo in jim pripada subvencija, ki jo 
plača občina.

• Plačilo subvencije neprofitnih najemnin upravičencem, ki jih določi CSD z odločbo.
• Organizacija in plačilo javne službe pomoči družini na domu, ki ga izvaja Obalni dom upokojencev Koper in 

ga plačuje občina. Pomoč je namenjena ljudem, ki potrebujejo pomoč zaradi bolezni, starosti ali invalidnosti, 
in tistim, ki se sami ne morejo oskrbovati, svojci pa jim ne morejo nuditi oskrbe. Storitve pomoči družini na 
domu koristi kar nekaj občanov, predvsem pri vzdrževanju osebne higiene, pomoči v gospodinjstvu in pri 
ohranjanju socialnih stikov.

• Plačilo denarnih socialnih pomoči upravičencem, ki jih z odločbo določi CSD. Občina je zanje zagotovila več 
vrst socialne pomoči: nakup šolskih potrebščin osnovnošolcem,  plačilo kosil in malic osnovnošolcem med 
šolskim letom, plačilo ogrevanja ter kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.

• Plačilo prevoza osnovnošolcev s posebnimi potrebami, ki se šolajo v zavodu za vzgojo otrok in mladostnikov 
s posebnimi potrebami.

• Subvencija šolske prehrane.
• Plačilo družinskega pomočnika, do katerega ima pravico polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem ra-

zvoju ali polnoletna, težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenj-
skih potreb - o pravici odloči CSD.

• Pomoč ob rojstvu otroka – prejmejo jo vsi občani ob rojstvu otroka.
• Zagotovitev dostopne poti za Center Obala Debeli rtič, kjer je občina priskočila na pomoč Republiki Sloveniji 

pri zagotovitvi pogojev za ureditev Centra obala Debeli rtič, v katerem bo center za usposabljanje, delo in 
varstvo za osebe z motnjo v duševnem razvoju. Občina je z ustanovitvijo stavbne pravice državi za 99 let 
dala v brezplačno uporabo potrebne nepremičnine za dostop do centra in s tem omogočila dokončanje cen-
tra.

• Sofinanciranje Dnevnega delovno-terapevtskega centra Barčica, ki ga izvaja Center za socialno delo Koper. 
Gre za program dela skupine odraslih oseb s težavami v duševnem zdravju, ki pomeni program socialne 
rehabilitacije teh oseb.

• Sofinanciranje programa Stanovanjske skupine za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju Val, 
ki pomeni nadaljevanje programa dela in varstva oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki so 
vključene v Dnevni delovno terapevtski center Barčica, Center za socialno delo Koper.

• Sofinanciranje programa Regijske varne hiše Kras, socialnega programa, ki ga izvaja Center za socialno delo 
Sežana.

Vse programe in storitve, ki sta jih za občane Občine Ankaran do sedaj izvajala Center za socialno delo Koper in Center 
za socialno delo Sežana, po 1. 10. 2018, skladno s programom reorganizacije državne mreže CSD, kot pravni nasled- 
nik obeh izvaja Center za socialno delo Južne Primorske.
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2.4.3.10  Narodnostne in verske skupnosti

V Občini Ankaran poleg avtohtone italijanske narodnostne manjšine v Ankaranu živijo tudi pripadniki drugih narodno-
stnih manjšin (bosanske, srbske, hrvaške in albanske), ki pa z zakoni in ustavo nimajo zagotovljenih posebnih pravic. 
Kljub temu je občina namenila pozornost tudi tem ter v okviru organiziranih prireditev poskrbela za vsebine in dogod-
ke s področja kulture teh narodnih manjšin.

S področja verskih skupnosti je občina vzpostavila sodelovanje z največjo versko skupnostjo v Ankaranu, Rimskoka-
toliško župnijo, s katero je vzpostavljeno sodelovanje na področju prireditev. V okviru Decembra v Ankaranu je tako 
cerkev soorganizirala dogodek Miklavževanja v Ankaranu. S predstavniki ankaranske župnije občinska uprava sode-
luje tudi pri urejanju infrastrukture v okolici cerkve ter pri prostorskem načrtovanju (ankaransko pokopališče, zvonik).

LOKALNA SKUPNOST, KI PONUDI ROKO

Prav zdaj na Debelem rtiču potekajo intenzivna zaključna dela in opremljanje zadnje faze 
Centra Obala s ciljem čim hitrejše vselitve štiriindvajsetih odraslih stanovalcev in vključitve 
petnajstih učencev v Posebni program vzgoje in izobraževanja. Potrebnih je bilo osemnajst 
let prizadevanj in truda za realizacijo. Neizmerno veseli in zadovoljni smo, da so pred nami 
zadnji koraki. 

Na prelepem koščku Slovenije neposredno ob slovenskem morju in vinogradih bosta s Cen-
trom Obala zaživela nov dom in nova šola za vse posameznike in njihove starše, ki so morali 
zaradi različnih vzrokov od doma in imajo zdaj priložnost, da se vrnejo v domače okolje, ali 
doslej niso imeli možnosti izbire kraja bivanja in šolanja. 

Glede na dosedanje sodelovanje in izkušnje je Občina Ankaran ena od tistih, ki razumejo 
pomen vključevanja in sprejemanja različnih ljudi, ki živijo med nami in jim je pripravljena iti 
naproti. Želeli bi pokazati, da so ljudje, ki so imeli v življenju manj priložnosti, neponovljivi v 
svoji iskrenosti in enkratnosti in lahko prinesejo v okolje, kjer živijo, neprecenljive vrednote.
 
Ankaran postaja kraj, prepoznaven in naklonjen programom vključevanja oseb s posebnimi 
potrebami ter povezovanja tudi izven naših meja. Ponosni smo, da lahko tudi v tujini nagla-
simo, da bomo živeli v kraju, ki je naklonjen spremembam in smernicam EU po boljšem jutri 
za vse pomoči potrebne ljudi. Slednje daje Ankaranu ugled in veljavo.

Hvaležni smo Občini Ankaran za posluh in pripravljenost graditi z nami našo pot vklju-       
čevanja v skupnost, kar v mnogih primerih ni enostavno. Zavedamo se, da sodelovanje z 
nami obenem predstavlja tudi izziv, kako izoblikovati rešitve in se odzvati na stiske ljudi, 
da bo ta pomoč učinkovita, usmerjena k sožitju in sobivanju ljudi s posebnimi potrebami 
v skupnosti. Da bo to pot k njihovi prepoznavnosti, spreminjanju stališč, sprejemanju in 
vključevanju ter pot k samostojnosti in odgovornosti, ki bo varovala njihovo dostojanstvo. 

Ankarana ne cenimo zgolj kot uspešno občino, temveč predvsem kot lokalno skupnost, ki 
ustavi korak in ponudi roko, ko jo posameznik najbolj potrebuje. 

Po najboljših močeh se bomo potrudili, da bo Občina Ankaran v prihodnosti s ponosom zrla 
na nov center in program, ki ga bomo skupaj z občani gradili in ustvarjali.

VALERIJA BUŽAN, CUDV Dolfke Boštjančič
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2.4.3.11  Prostovoljstvo in humanitarne dejavnosti 

Na področju prostovoljstva in humanitarnih dejavnosti je občina izvedla naslednje aktivnosti:
• ureditev novih prostorov v Domu družbenih dejavnosti, namenjenih za izvajanje dejavnosti krajevnega od-

bora Rdečega križa v Ankaranu;
• sofinanciranje izvajanja dejavnosti zavetišča, ki ga izvaja Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Koper, s 

katerim se zagotavlja brezdomcem začasna nastanitev oz. prenočitev, svetovanje, informiranje, individualna 
obravnava ter različne dejavnosti v dnevnem centru;

• sofinanciranje dejavnosti Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja Koper;
• sofinanciranje Prostovoljnega gasilskega društva Hrvatini.

  2.4.3.12   Doseženi cilji

2.4.3.12.1     Ustanovitev Javnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran  

Občinski svetniki Občine Ankaran so dne 22. 3. 2016 potrdili Sporazum o delni delitvi skupnega premoženja ter delni 
delitvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti v skupnih javnih zavodih na področju predšolske vzgoje in osnovnošol-
skega izobraževanja z učnim oz. vzgojnim programom v slovenskem jeziku, sklenjen med MOK in Občino Ankaran 
dne 21. 3. 2016 (v nadaljevanju Sporazum). Istočasno je bil sprejet Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola 
in vrtec Ankaran.

Občini sta se dogovorili o izločitvi podružnične šole OŠ dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini v Ankaranu in enote Vrtca 
Semedela v Ankaranu ter njuno združitev v novem zavodu Občine Ankaran. S tem so se prenesle vse pravice in ob-
veznosti iz OŠ dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini za podružnico Ankaran in iz Vrtca Semedela za enoto v Ankaranu na 
nov zavod Osnovno šolo in vrtec Ankaran, ki je začel delovati  s 1. 9. 2016. Z ustanovitvijo samostojne šole in vrtca 
je občina začela uresničevati zavezo, da bo v Ankaranu vzpostavila sodoben vzgojno-izobraževalni proces, kjer bosta 
vrtec in šola postavljena v središče družbenih odnosov lokalne skupnosti.

V letu 2018 je Občina nadaljevala s posluhom za najmlajše generacije, ki jim že od ustanovitve Občine namenja veliko 
pozornost in ji tudi namenja pomemben del proračunskih sredstev. S tem Osnovni šoli in vrtcu Ankaran omogoča, 
da otrokom zagotavlja ne le visoko raven izobraževanja, temveč tudi celovito paleto dodatnih, poglobljenih vsebin 
iz različnih področij (izobraževalne, športne, kulturne dejavnosti, izleti, tečaji itd.), vse to pa izžareva v zadovoljnih 
obrazih najmlajših občanov.

Grafični prikaz 5: Pregled porabljenih proračunskih sredstev za Oddelek za družbene dejavnosti v obdobju 2014–2018 
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2.4.3.12.2   Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje v italijanskem učnem jeziku 

Čeprav Občina Ankaran in MOK nista razdelili premoženja in ustanoviteljskih pravic javnih zavodov s področja vzgoje 
in izobraževanja, ki delujejo v italijanskem učnem jeziku, sta na tem področju dosegli pomemben dogovor že leta 
2016. Za javno vzgojno-izobraževalni zavod Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio Capodistria (Osnovna 
šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper) sta se dogovorili o spremembi ustanovitvenega akta na način, da je šolski 
okoliš šole določen za območje Občine Ankaran in MOK. Za javno vzgojno-izobraževalni zavod Giardino d'infanzia 
Delfino blu pa sta se občini dogovorili, da opravlja javni zavod Vrtec Delfino Blu javno službo predšolske vzgoje z 
vzgojnim delom v italijanskem jeziku za območje MOK in Občine Ankaran ter da se ne glede na sedež Vrtca Delfino 

Javni zavod Osnovna šola in vrtec Ankaran je bil ustanovljen leta 2016. Foto: Jaka Ivančič

Prireditev v ankaranski enoti vrtca Delfino blu, Foto: arhiv vrtca Delfino blu
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Blu Koper kot območje občine stalnega bivališča staršev, ki vključujejo otroka v vrtec, šteje območje MOK in Občine 
Ankaran. To pomeni, da so starši obeh občin pri vpisu v italijanski vrtec izenačeni v vseh pravicah in obveznostih. 

Oktobra 2017 je poleg izenačenih pogojev vpisa za otroke obeh občin, tudi v Ankaranu zaživela enota italijanskega 
vrtca Delfino Blu, ki se nahaja v popolnoma prenovljenih in otrokom prilagojenih prostorih v Domu družbenih dejav-
nosti, na Bevkovi 1 v Ankaranu. V šolskem letu 2018/2019, v svojem drugem letu delovanja, je vrtec v italijanskem 
jeziku Delfino Blu organiziral 2 oddelka. Na območju Doma družbenih dejavnosti, kjer je umeščen vrtec, je občina 
prenovila tudi igrala, ki so v času izven delovanja vrtca dostopna vsem.  

2.4.3.12.3   Knjižnica Ankaran

Ankaran je že pred vzpostavitvijo Knjižnice Ankaran, enote Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper (OKSV), izpol-
njeval pogoje za ureditev stalne enote organizirane knjižnične dejavnosti, vendar je kljub temu vse do aprila 2017 
to storitev občanom OKSV Koper zagotavljala le z Bibliobusom, ki se je v kraju ustavljal enkrat tedensko za pet ur. 
Potrebe in želje občanov na ta način niso bile ustrezno zadovoljene, ne nazadnje je bila vzpostavitev knjižnice ena od 
najbolj pogosto izraženih pobud s strani občanov pri pripravi proračuna Občine Ankaran. Zato je Občina Ankaran leta 
2016 začela postopek vzpostavitve stalne zbirke knjižničnega gradiva v prostorih Doma družbenih dejavnosti z vse-
mi pripadajočimi storitvami knjižnice. Za izvajanje te dejavnosti je bil sklenjen sporazum oz. pogodba z OKSV Koper, 
urejen prostor v pritličju Doma družbenih dejavnosti, aprila 2017 je knjižnica tudi odprta.

Odprtje Knjižnice Ankaran, foto: Zdravko Primožič/FPA

2.4.3.12.4   Počitniško varstvo

V letu 2016 je Občina Ankaran začela z organizacijo počitniškega varstva v sodelovanju z Ortopedsko bolnišnico 
Valdoltra (OBV), ki zagotavlja prostore. Do tedaj so morali občani Ankarana te potrebe zadovoljevati drugje, najbliže v 
Kopru, kar pa je bilo marsikomu nedostopno. Zato je občina pristopila k projektu in vzpostavila varstvo skozi celotno 
počitniško obdobje. Varstvo je zagotovljeno 10 ur dnevno tudi za tiste otroke, čigar starši so v službah dlje časa. An-
karan je edina občina na Obali in širše, ki počitniško varstvo zagotavlja v taki obliki in obsegu. Cena je subvencionirana, 
saj uporabniki plačajo samo strošek obroka, ki ga pripravlja OBV, za socialno ogrožene pa je omogočena povsem 
brezplačna udeležba. Materialne stroške organizacije ter stroške zaposlenih v celoti krije Občina Ankaran. Vsak dan 
je zagotovljena možnost plavanja v morju, saj je na bližnji plaži v Valdoltri vseskozi prisoten reševalec iz vode in je 
za varnost dobro poskrbljeno, otroci pa se v spremstvu vzgojiteljev lahko z brezplačnim avtobusom zapeljejo tudi do 
igrišč za odbojko na mivki na Sv. Katarini in do plaže Debeli rtič.
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2.4.3.12.5   Razširjena enota Zdravstvenega doma Koper v Ankaranu 

Za zagotovitev hitrejšega dostopa do zdravstvenih storitev in učinkovitejšo zdravstveno oskrbo občanov je Občina 
Ankaran že v letu 2016 zagotovila obnovo prostorov v Ortopedski bolnišnici Valdoltra, namenjenih delovanju nove 
razširjene enote koprskega zdravstvenega doma. Dotlej je v Ankaranu delovala ena ambulanta splošne medicine, ki 
je bila zelo obremenjena, zato so se številni Ankarančani opredeljevali za zdravnike v drugih ambulantah. Nova am-
bulanta izboljšuje dostopnost prebivalcev Ankarana do osnovnih zdravstvenih storitev, hkrati pa prinaša enakomer-
nejšo razporeditev pacientov ter razbremenjuje izvajalce splošnih ambulant na koprskem območju. 

Medicinska oprema, ki jo je zagotovil Zdravstveni dom Koper, obsega tudi aparate za laboratorijske analize v am-
bulanti, kar ambulanti omogoča visoko stopnjo neodvisnosti. V ambulanti opravljajo tudi odvzeme krvi za potrebe 
zahtevnejših analiz, ki se z dostavo preko kurirske službe izvajajo v centralnem laboratoriju v Kopru, nekatere nujne 
preiskave pa v laboratoriju Ortopedske bolnišnice Valdoltra. 

Marca 2017 se je splošni zdravstveni ambulanti na lokaciji Ortopedske bolnišnice Valdoltra pridružila tudi zobozdrav- 
stvena ambulanta. Občina dolgoročno načrtuje v Ankaranu tudi vzpostavitev pediatrične, ginekološke in referenčne 
ambulante ter fizioterapevtske obravnave. 

Otroci uživajo v počitniškem varstvu, kjer je zanje dobro poskrbljeno. Foto: Manuel Kalman

V Valdoltri sta vrata odprli splošna in zobozdravstvena ambulanta. Foto: Zdravko Primožič/FPA
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2.4.3.12.6   Vzpostavitev pisarne CAN Ancarano – SSIN Ankaran

Občina Ankaran je edina občina, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske narodne skupnosti, ki je v celoti dvojezič-
no območje, zato se je tej problematiki že od vsega začetka veliko posvečala in SSIN vključevala v vse pomembne 
odločitve. Tako je že ob prenovi prostorov starega vrtca na Bevkovi 1 v objektu predviden tudi prostor za delovanje 
pisarne SSIN in društva Italijanska skupnost. S tem so zagotovljeni osnovni pogoji za delovanje skupnosti, pripadni-
kom skupnosti pa je dana možnost, da uresničujejo vse potrebe in cilje, ki jim jih zagotavlja zakonodaja in Ustava 
Republike Slovenije.

2.4.3.12.7   Center Obala Debeli rtič (CODR)
 
Gradnja Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič (CUDV) iz Drage je po več kot osemnajstih letih 
zaključena. Vloženega je bilo veliko truda in končno je Center Obala tik pred odprtjem. Brez pomoči Občine Ankaran 
pri pridobitvi gradbenega dovoljenja in zagotovitvi dodatnih površin za dostopno pot in lastno površino CODR še 

Odprtje pisarne SSIN, foto: Občina Ankaran

Center Obala bo po več kot osemnajstih letih kmalu odprl svoja vrata. Foto: CODR
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danes ne bi imel možnosti za začetek opravljanja svoje dejavnosti. CUDV uspešno sodeluje z Občino Ankaran tudi 
na področju vključevanja varovancev centra v vsakdanje življenje občine že od leta 2015, ko je bil decembra postav-
ljen temeljni kamen. Objekt, velik 1.816 m2, je vreden več kot 3,34 milijona EUR, Občina Ankaran je že začela tudi z 
izvajanjem projekta urejanja odvodnjavanja, saj meteorne vode na tem območju ogrožajo poslopje. Tukaj bo kmalu 
nov dom dobilo 15 otrok in 24 odraslih z motnjami v duševnem razvoju iz Primorske, ki so do zdaj živeli na različnih 
lokacijah po Sloveniji. Center in lokalna skupnost Ankaran sta pripravljena, da v prihodnosti skupaj gradita skupnost, 
v kateri bodo varovanci centra našli svoje pravo mesto.

2.4.3.12.8   Kulturne in druge prireditve

Cilj kulturnega in zabavnega festivalskega dogajanja v poletnih in zimskih mesecih je bil prebuditi dolga leta zane-
marjeni Ankaran ter spodbuditi ljudi k druženju in spoznavanju. Zato so bile prireditve v prvi vrsti namenjene obča-
nom Občine Ankaran. 

Tako poletni kot decembrski festival, ki se izvajata vse od leta 2015, sta ponudila široko paleto visoko kvalitetnih 
glasbenih koncertov, tako popularne kot klasične glasbe, gledaliških predstav, predstav in vsebin za otroke ter vse-
bin za mlade. Prvo leto decembrskega festivala je bilo največja atrakcija in veselje otrok drsališče s pravim ledom, ki 
se ga od tedaj vsako leto postavlja v centru kraja in omogoča otrokom, pa tudi malo starejšim, srečanje z zimskimi 
radostmi.  

Oba festivala sta iz leta v leto bolj obiskana in ponašata glas o Ankaranu izven meja občine. Zaradi visokih standardov 
kakovosti in dejstva, da vstopnine na prireditve ni, sta festivala dosegla svoj namen, saj se prireditev udeležuje veliko 
število občanov, ki se na tak način družijo in povezujejo. Pomemben vidik obeh festivalov je tudi vključitev otrok, tako 
preko šole in vrtca kot tudi individualno, v dogajanje v kraju ter vključitev mladine, ki si z dijaškim/študentskim delom 
pridobiva delovne izkušnje in zasluži nekaj svojih (prvih) sredstev.

Leta 2017 je v Občini Ankaran prvič s proslavo obeležen državni praznik – dan kulture, kar je bil pomemben mejnik v 
kulturnem dogajanju občine.

Poletje v Ankaranu, koncertno prizorišče Valdoltra, foto: Aleš Rosa
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2.4.4 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Oddelek za gospodarske dejavnosti (v nadaljevanju OGD) opravlja naloge, ključne za zadovoljevanje skupnih potreb 
občanov s področja bivanja in urejenosti kraja. Zajema upravljanje z ekonomskimi viri, usklajevanje z gospodarski-
mi javnimi službami, skrb za komunalno dejavnost, urejanje prometa in javne infrastrukture, oblikovanje in uresni-
čevanje programov samozadostnosti, skrb za vzdrževanje in urejanje skupnega premoženja, usklajevanje tehnično 
intervencijskih posegov, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter skrb za varnost ljudi, premoženja, živali in 
narave. Ta oddelek je skrbel predvsem za vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture in izvajanje gospodarskih 
javnih služb ter skupaj z Oddelkom za razvoj in investicije pomagal pri načrtovanju nekaterih investicij s tega področja 
(podrobnejša obrazložitev je pri Oddelku za razvoj in investicije).

2.4.4.1 Gospodarske javne službe

Področje zajema številne gospodarske javne službe, ki jih mora občina skladno z zakonom zagotavljati svojim obča-
nom - od oskrbe s pitno vodo do komunalnih storitev. Občini Ankaran in MOK še nista dokončno razdelili premoženja 
in ustanoviteljskih pravic, povezanih z izvajalci in infrastrukturo s področja gospodarskih javnih služb, zato imata 
občini še vedno skupne izvajalce, in sicer skupno javno podjetje Rižanski vodovod za vodooskrbo ter skupno javno 
podjetje Marjetica Koper d. o. o.. Slednja izvaja obvezno lokalno gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja ko-
munalnih in padavinskih odpadnih voda, zbiranje in obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostan-
kov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov ter urejanje in čiščenje javnih površin. 

V okviru teh nalog je oddelek za gospodarske dejavnosti skrbel predvsem za izvajanje vseh navedenih javnih služb 
ter izvedel naslednje aktivnosti:

• Skladno s povečanjem sredstev za urejanje zelenih javnih površin sta se povečala tako obseg urejanih povr-
šin kot tudi pogostost košenj zelenic in obcestnih površin. Strokovno so bila obrezana drevesa na območjih 
Hrastov gaj, ŠRP Sv. Katarina in Lazaret. 

• Na novo je urejen park ob krožišču v centru Ankarana.
• Skladno s povečanjem sredstev za izvajanje dezinsekcije in deratizacije se izvajajo dodatne deratizacije in 

dezinsekcije na občinskih infrastrukturah in površinah v jesenskem in spomladanskem terminu, vpeljan je 
stalni monitoring nad stanjem škodljivcev (glodavci in insekti).

• S povečanjem sredstev za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode je zgrajeno črpališče odpadnih vod na območju ŠRP Sv. Katarina, izvedena je analiza stanja cevovodov 
in črpališča na območju MZL RKS Debeli rtič, urejen je hudournik v Valdoltri, izvedena so intervencijska sa-
nacijska dela na fekalnem obrežju v Pervanjevi ulici.

• S povečanjem sredstev za izvajanje dejavnosti javne snage in čiščenja javnih površin sta povečana tako ob-
seg površin kot tudi pogostost čiščenja, urejeni so ekološki otoki v centru Ankarana, v Valdoltri in na območju 
ŠRP Sv. Katarina. Do zaključka leta 2018 bodo urejeni ekološki otoki na območju Sončnega parka.

• Občinska pristanišča v Ankaranu so bila v preteklosti zanemarjena, zato je pristaniška infrastruktura v dokaj 
klavrnem stanju. Z namenom izvedbe sanacijskih del je Občina Ankaran krila stroške podvodnih posnetkov 
pomolov ter priprave idejne zasnove sanacije z oceno stroškov. Do temeljite sanacije so se v občinskih pri-
staniščih izvajala naslednja vzdrževalna dela: na pomolu Adria so zamenjani dotrajani nosilci in deske, na 
pomolu Valdoltra so zamenjane stopnice, v pristanišču Sv. Katarina je odstranjena večina zapuščenih plovil, 
postavljeno je zbirališče za ločeno zbiranje nevarnih odpadkov, izvedena je sanacija lesenega priveznega 
pomola, zamenjane so privezne rinke na kamnitem pomolu, dodane so verige za amortizacijo priveznih vrvi 
ter zamenjane dotrajane.

2.4.4.2 Promet

Zaradi dolgoletnega zanemarjanja na področju prometne infrastrukture so v Občini Ankaran potrebni večji investicij-
ski posegi. Zato je oddelek za gospodarstvo sodeloval pri načrtovanju investicij s področja urejanja prometa, kar sodi 
v dejavnost oddelka za razvoj in investicije in bo tam podrobneje pojasnjeno. 

V okviru rednih nalog s področja urejanja prometa je oddelek opravljal predvsem nujna vzdrževalna dela na infra-
strukturi in določene izboljšave. Izvedel je naslednje aktivnosti:

• S povečanjem subvencioniranja javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza s strani občine je povečana 



38

pogostost voženj medkrajevne avtobusne linije Lazaret – Koper. Ob dnevu spomina na mrtve je zagotavljan 
brezplačen prevoz potnikov do pokopališča Lovran in Sv. Brida.

• Spodbujanje uporabe javnih prevoznih sredstev tudi med točkami znotraj Občine Ankaran. V poletnih mese-
cih občina organizira in financira brezplačni avtobusni in ladijski prevoz, ki povezujeta naselje s kopališči in 
obema skrajnima točkama občine, od »hrvatinskega« križišča do Lazareta s ciljem razbremenitve prometa, 
parkirišč in kopališč v Ankaranu in hkratnega omogočanja dostopa do vseh kopališč tudi ciljnim skupinam 
občanov, ki nimajo svojih lastnih vozil ali pa ne vozijo (mladostniki, upokojenci).

• V sodelovanju z občani je odstranjena večina arhitektonskih ovir, urejene so klančine na pločnikih za lažji 
dostop za invalide, mamice z vozički ter druge uporabnike.

• Urejena je pešpot ob morju od Valdoltre do plaže »Študent« ter pešpot med Kocjančičevo ulico in Razgled- 
no potjo, izvedena so sanacijska dela na pločnikih ob Jadranski cesti s podaljšanjem pločnika na območju 
Sončnega parka do odcepa proti vojašnici. 

• Izvedena so sanacijska dela na Razgledni poti, v prvi fazi z izgradnjo bankin, v drugi fazi pa s preplastitvijo 
poškodovanih delov vozne površine.

• Izvedena so sanacijska dela na odcepu Jadranske ceste do stanovanjskih objektov na naslovu hišnih št. 20 in 
22.

• Kot del dolgotrajnejšega projekta ureditve prometne signalizacije je postavljeno nekaj novih prometnih zna-
kov in drugih označb.

• Sprememba in izboljšanje prometne ureditve na območju ŠRP Sv. Katarina z ureditvijo makadamskega par-
kirišča.

• Urejanje varnih šolskih poti: na Regentovi ulici je zgrajena trapezna ploščad s prehodom za pešce, urejena 
sta šolska prehoda (modro označena). Trapezna ploščad za umirjanje prometa je zgrajena tudi na Jadranski 
cesti. V pripravi je izvedbeni načrt za ureditev varne pešpoti med Hrastovim gajem in Jadransko cesto. 

• Na pobudo Občine Ankaran je Direkcija RS za infrastrukturo izvedla preplastitev več odsekov Jadranske ces-
te (odsek na Debelem rtiču, odsek skozi naselje, odsek ob Rožniku, odsek od Hrvatinskega križišča do od-
cepa za Železniško cesto) ter postavila dodatno prometno signalizacijo za umirjanje prometa na odseku od 
Valdoltre do Lazareta.

• Poleg navedenega se zagotavljajo sredstva za obvezno gospodarsko javno službo vzdrževanja občinskih 
cest (izvajata jo Marjetica Koper d. o. o. in CPK d. d.), ki zajema redno službo pregleda, redno vzdrževanje pro-
metnih površin, bankin, odvodnjavanja, brežin, vegetacije, čiščenja, intervencijske ukrepe, izvajanje zimske 
službe in vzdrževanje prometne signalizacije in opreme. 

Oddelek za gospodarske dejavnosti je v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki izvedel video snemanje občinskih cest, 
uskladil stične točke z MOK in pripravil lasten Odlok o kategorizaciji občinskih cest, ki ga je Občinski svet Občine An-
karan sprejel dne 26. 6. 2018.

2.4.4.3 Javna infrastruktura

V okviru naloge urejanja skupnostnega premoženja oddelek skrbi za urejanje in vzdrževanje javne infrastrukture; s 
tem v zvezi so izvedene naslednje dejavnosti:

• ureditev stojnic in zagotovitev pogojev za izvajanje tržnične dejavnosti v središču Ankarana;
• nadziranje izvajanja javne službe vzdrževanja javne razsvetljave;
• ureditev dodatne javne razsvetljave na Regentovi ulici, Cahovi ulici, delu Jadranske ulice, pešpoti od Jadran-

ske ceste do Kocjančičeve ulice, pešpoti od Kocjančičeve ulice do Razgledne poti, zgornjem delu naselja 
Sončni park, odseku Oljčne poti proti župnišču;

• skrb za obratovanje športne infrastrukture na območju ŠRP Sv. Katarina, in sicer odstranitev večine za-
puščenih plovil, zagotovitev obratovanja nogometnega igrišča in igrišč za odbojko na mivki, odvodnjavanje, 
ureditev električnih in vodovodnih priključkov za uporabnike, vzpostavitev rednega vzdrževanja območja, 
ureditev parkiranja in prometne ureditve, namestitev zabojnikov z javnimi tuši in sanitarijami za obiskovalce 
območja in udeležence poletnih aktivnosti, postavitev splava za dostop do vode za vodne športe; 

• posodobitev glavnega elektrovoda skozi naselje in postavitev nove transformatorske postaje;
• skrb za priklop vode in elektrike uporabnikom ŠRP Sv. Katarina;
• skrb za vzdrževanje javnih kopališč, kar vključuje oskrbo s tuši, čiščenje in odvoz smeti, košnjo in obrez zele-

nja ter trave in alg na dostopih v vodo.
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2.4.4.4 Turizem

Spodbujanje razvoja turizma se močno prepleta z dejavnostmi, ki jih izvajajo drugi oddelki občine, predvsem s pod-
ročja prireditev in investicij. V okviru nalog, povezanih s turizmom, je Oddelek za gospodarske dejavnosti v letih 
2014–2018 izvedel naslednje aktivnosti:

• ureditev novega turističnoinformacijskega centra (TIC), ki je zelo dobro obiskan in pohvaljen s strani obis- 
kovalcev. TIC nudi informacije in nasvete glede preživljanja dopusta ali izletov na ankaranskem polotoku, 
pomoč gostom pri preverjanju nastanitvenih razpoložljivosti in rezervacijah itd.; 

• zbiranje in obdelava podatkov, pomembnih za razvoj turizma na ankaranskem polotoku, povezovanje z lo-
kalnimi ponudniki nastanitev, gostinskimi ponudniki in drugimi lokalnimi ponudniki storitev, ki so lahko del 
turistične ponudbe kraja;

• raziskovanje ponudbe kraja in obiskovanje lokalnih ponudnikov s ciljem zbiranja informacij in oblikovanja 
turistične ponudbe;

• sodelovanje s turističnimi pisarnami drugih občin slovenske Istre pri organizaciji medobčinskih prireditev in 
dogodkov ter sodelovanje na sejmih po Sloveniji in v tujini;

• sodelovanje s Slovensko turistično organizacijo;
• zastopanje interesov ankaranskega polotoka na ravni slovenske Istre in Slovenije;
• spremljanje sprememb in novosti na področju turizma ter dogodkov, ki lahko vplivajo na turizem na anka-

ranskem polotoku;
• skrb za obračun turistične takse.

Zaradi številnih izboljšav v kraju, urejenosti kraja in ponudbe, ki so jo deležni tudi obiskovalci občine, je Občina Anka-
ran v letu 2018 prejela priznanje za 3. mesto v kategoriji turistični kraji na tekmovanju v sklopu projekta Moja dežela 
– lepa in gostoljubna.

SISTEMATIČNO NAČRTOVANJE PROHODNOSTI

Najmlajša slovenska občina Ankaran od svojega nastanka leta 2011 dokazuje prednosti 
decentraliziranega odločanja lokalnega prebivalstva pred centraliziranim odločanjem repu-
bliške politike ali prevelikih občin, ki ne upoštevajo lokalnih posebnosti in interesov.

Moja prva osebna izkušnja z občino sega v leto njenega nastanka, ko sem bil mentor skupini 
študentov Ekonomske fakultete iz Ljubljane, ki je pripravila svoj pogled na mogoč gospo-
darski razvoj Občine Ankaran. Navdušila me je zagnanost študentov pri delu, ki so jo v veliki 
meri črpali iz raziskovalnih stikov z vodstvom občine in lokalnimi poslovnimi subjekti ter 
prebivalci Ankarana. Po skoraj sedmih letih ugotavljam, da občina sistematično in s pravo 
mero vizionarstva, trme in delavnosti vstopa v prihodnost, ki bo tako prebivalcem kot obis- 
kovalcem Ankarana prinesla boljšo kakovost življenja, kot so jo poznali v preteklosti, ko so 
bili žrtve državnih “nadinteresov”.

Občina Ankaran dokazuje, da je mogoče s pametjo in strpnostjo doseči uravnoteženost 
razvoja, ki upošteva bivanje oziroma življenje posameznikov in družin, naravno okolje ter 
gospodarske interese v relativno majhnem, vendar tudi zato zelo privlačnem mediteran-
skem okolju med dvema pomembnima pristaniščema. Še veliko tega bo v prihodnje treba 
prenesti iz zamisli in papirjev v realnost. Močno bi pri tem pomagalo republiško podprto in 
na regije preneseno sistematično načrtovanje regionalnega gospodarskega in prostorskega 
razvoja, ki ga v Sloveniji žal (še) ne prakticiramo na sodoben način.

Prepričan sem, da bo tudi zaradi prizadevanj Občine Ankaran in njenih prebivalcev prihod-
nost lepša za vse prebivalce in tudi obiskovalce Slovenije. 

dr. MARKO JAKLIČ, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
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Grafični prikaz 6: Pregled porabljenih proračunskih sredstev za Oddelek za gospodarske dejavnosti v obdobju 2014–2018 
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Na Sv. Katarini so bila urejena nova igrišča za odbojko na mivki, sanirano pa je bilo tudi igrišče za nogomet. Foto: Občina Ankaran

ščad za umirjanje prometa na Jadranski in Regentovi cesti. Zgrajeno je javno parkirišče na Regentovi 6-10, urejeno 
parkirišče ob Cahovi ulici, na Debelem rtiču in Lazaretu ter postavljene bankine na delu Razgledne ceste.

2.4.4.5.2   Ureditev površin na območju Sv. Katarine 

Na področju sv. Katarine so dokončno urejeni električni in vodovodni priključki za uporabnike ter vzpostavljeno redno 
vzdrževanje območja, vključno z urejanjem odvodnjavanja, postavljena je dodatna javna razsvetljava. Redno se vzdr-
žujejo travnata nogometna igrišča, ob koncu leta 2018 so urejene slačilnice in spremljevalni objekti. Na območju sta 
urejena promet in parkiranje, za potrebe udeležencev poletnih aktivnosti je na območju nameščen zabojnik s tuši in 
sanitarijami. Nameščen je splav za dostop do vode za vodne športe, odstranjena večina zapuščenih plovil. Narejena 
so nova igrišča za odbojko na mivki in urejena dodatna parkirišča. V letu 2018 je območje sv. Katarine zaživelo tudi z 
aktivno udeležbo športnih društev, prostor pa postaja vse bolj pomemben za občane, športnike in rekreativce.

Na novo urejena prehoda za pešce v neposredni bližini šole in vrtca ter na poti do Ankaranske plaže. Foto: Manuel Kalman in Občina Ankaran

2.4.4.5.3   Ureditev javnih kopališč 

K ureditvi kraja in druženju občanov je pomembno vplivala ureditev javnih kopališč v Občini Ankaran, ki so bila dolga 
leta zanemarjena. Kot osrednja občinska plaža in poletni prireditveni prostor je urejena plaža v Valdoltri, ki z urejenim, 
očiščenim dostopom v morje, reševalcem iz vode, urejenimi sanitarijami in tuši, zelenico, spremljevalno gostinsko 
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PLaža Valdoltra, foto: Miha Crnić

2.4.5 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

Področje dela Oddelka za okolje in prostor (v nadaljevanju OOP) zajema: varstvo okolja, urejanje prostora, gospo-
darjenje s kmetijskimi in stavbnimi zemljišči ter gozdovi in upravljanje s poslovnimi prostori ter javno infrastrukturo. 
Prednostne naloge oddelka v obdobju 2014–2018 so bile priprava prostorskih aktov (OPN), razreševanje negativnih 
vplivov trenutno veljavnega Državnega prostorskega načrta (DPN) za koprsko pristanišče ter zaščita naravnih dano-
sti Ankaranskega polotoka.

V okviru svojega delovnega področja je oddelek v letih 2014–2018 izvedel naslednje aktivnosti:
• Aktivnosti in priprava aktov za zaščito območja Debelega rtiča (v sodelovanju z Zavodom za varstvo narave, 

Območna enota Piran), ki so zaključene s sprejemom odloka o ustanovitvi krajinskega parka Debeli Rtič ju-
nija 2018.

• Na področju zavarovanja priobalnega pasu, kmetijskih in zelenih območij je pripravljen in sprejet Odlok o 
zaščitnih ukrepih, ki do sprejetja OPN preprečujejo gradnjo na teh zemljiščih. 

• Na področju izvajanja aktivnosti v zvezi s pripravo Občinskega prostorskega načrta (OPN) so pridobljene 
strateške nepremičnine za razvojne projekte Občine Ankaran. V last občine je pravno preneseno pokopališče 
nad cerkvijo in gradbene parcele pod cerkvijo, parkirišče in objekt nad Jadransko cesto nasproti Ortopedske 
bolnišnice Valdoltra ter parcele ob Adrii Ankaran. Poleg teh strateških nepremičnin so v last občine pridoblje-

ponudbo in pestrim poletnim programom privablja otroke, mladino in starejše. S prevzemom plaže na Debelem rtiču 
v ponovno upravljanje občine je tudi območje priljubljene plaže po nekajletnem zanemarjanju urejeno – nameščeni so 
tuši, sanitarije, urejena igrišča za odbojko ter urejen parkirni prostor, ki je preprečil nevarno parkiranje na glavni cesti. 
V sklopu urejanja kopališč je urejeno tudi pri domačinih priljubljeno kopališče, včasih imenovano »pri Kranjčanih« – 
sedaj »Ankaranska plaža«, kjer je urejen tuš, nameščene klopi in koši. K zaokrožitvi plaž ankaranskega polotoka pa 
prispevata še ureditev rta Sv. Jerneja, ki s poletnimi sončnimi zahodi predstavlja pravo oazo miru. Za lažjo dostopnost 
do kopališč in zmanjšanje obremenjenosti z avtomobili je v poletnih mesecih občanom na voljo brezplačni avtobusni 
prevoz, ki povezuje celotno občino.
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ne tudi parcele nad sredozemskim slanim travnikom pri Sv. Nikolaju ter parcele in objekti ob vhodu v Športno 
rekreacijski park Sv. Katarina. 

• Za potrebe ureditve novega vhoda v koprsko pristanišče je Občina Ankaran Republiki Sloveniji prodala po- 
trebne nepremičnine za ureditev novega vhoda in razbremenitev sedanjega vhoda v pristanišče na strani 
MOK.

• Aktivnosti za pridobitev upravljanje naravne vrednote – parka ob objektu MORS. 
• Pripravljen in sprejet je nov odlok o nadomestilu za stavbno zemljišče (NUSZ), pripravljeni so podatki za 

izdajo odločb o odmeri NUSZ. 
• V okviru monitoringa okolja so izvedene meritve vzorčenja morske vode v Valdoltri, sevanja bazne postaje 

mobilne telefonije ter pregled in sanacija stanja po nesreči tankerja na Debelem rtiču.
• Izdajanje odločb in uradnih listin v upravnih postopkih s področja okolja in prostora (lokacijske informacije, 

potrdila o namenski rabi itd.). 
• Preprečitev izgradnje turističnega kompleksa »Morske vile« na območju že zgrajenega pokopališča. 
• Preprečitev posegov na območju igrišča in nekdanje izolirnice nad Ortopedsko bolnišnico Valdoltra.
• Skupno šest podanih prijav nedovoljenega posega v okolje na Inšpektorat RS za kmetijstvo.
• Narejena je obsežna študija oz. pregled stanja biodiverzitete v morju priobalnega pasu Občine Ankaran, ki jo 

je izvedla Morska biološka postaja Piran NIB.
• Narejena je Strategija upravljanja z javnimi zelenimi površinami, s katero je podrobneje opredeljeno stanje 

javnih in drugih zelenih površin ter načini trajnostnega upravljanja z njimi, s poudarkom na odraslih drevesih.

Konec leta 2018 namerava OOP pristopiti k začetku izdelave programa opremljanja stavbnih zemljišč. Namen pro-
grama je določitev potrebne komunalne opreme in druge javne gospodarske infrastrukture, ki jo bo treba zgraditi 
ali rekonstruirati skladno z OPN v sprejemanju. Program opremljanja bo med drugim tudi podlaga za obračunavanje 
komunalnega prispevka.

Dejavnosti oddelka za okolje in prostor so ključne za dosego zavarovanja območja Ankaranskega polotoka kot zele-
nega polotoka ter razvoj občine, skladen z željami in potrebami njenih občanov. Vse navedeno pa predstavlja ključne 
razloge, zaradi katerih so se prebivalci Ankarana odločili za samostojno občino.

VZDRŽNO RAVNANJE S PROSTOROM

Občanke in občani Ankarana so s svojim doslednim in pravičnim delovanjem prišli do sa-
mostojne občine, znotraj katere na demokratičen način upravljajo s svojim okoljem. Gre za 
močno skupnost, ki je uspela v relativno kratkem času zapisati jasne cilje in jih začela tudi 
udejanjati na vseh področjih, tudi na področju ravnanja s prostorom, v katerem bivajo.

Na vseh nivojih delovanja je trajnostna usmeritev občine pravilna in je pokazala že prve 
rezultate tako v strateških dokumentih kot tudi v realiziranih projektih v prostoru. Jasno so 
zapisane trajnostno naravnane razvojne potrebe kraja in cilji, ki jih je artikulirala skupnost.

Eden pomembnih ciljev je ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter ohranjanje in vzdr- 
žno omogočanje delovnih mest na prostoru občine Ankaran. To je zagotovo pomembna pri-
oriteta, še posebej ob dejstvu, da se v občini nahajajo tudi za celotno državo pomembno 
pristanišče Koper in vrsta drugih državnih dejavnosti. 

Projektni dialog med vsemi dejavniki v prostoru je pravilna pot, ki jo hodi najmlajša občina. 
Sodoben pristop v razmišljanju in delovanju občine s transparentnimi postopki pri vzdrž- 
nem ravnanju s prostorom in vizionarskim urbanističnem načrtovanju zagotavlja kvaliteten 
prostorski razvoj Ankarana danes in v prihodnosti.

Z aktivnim delovanjem znotraj ankaranske skupnosti ter povezanosti s strokovnjaki na 
lokalnem, državnem in mednarodnem nivoju so občanke in občani Ankarana vzor ostalim 
lokalnim skupnostim v Sloveniji.

mag. TADEJ GLAŽAR, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
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2.4.5.1 Priprava občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran (OPN)

Dne 5. 11. 2016 je v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani in z Züriško visoko šolo za aplikativ-
ne znanosti potekala delavnica na temo prostorskega razvojnega scenarija Občine Ankaran, na kateri so sodelovali 
člani širše projektne skupine, predstavniki občine, župan in predstavniki prostorskega načrtovalca. Udeleženci so 
podali svoja stališča glede osrednjih tem prostorskega razvoja, štirih predstavljenih scenarijev in se opredelili glede 
temeljnih smernic razvojnih območij ter kakovosti prostora. Osnutek prostorskega razvojnega scenarija so dopolnili 
z vključitvijo kakovostnih predlogov iz štirih izhodiščnih scenarijev tako, da podpira razvojno vizijo Občine Ankaran, ki 
naj se uresničuje v treh glavnih razvojnih območjih: v območju poudarjenega življenja in bivanja, v območju naravnega 
okolja in v območju za gospodarske dejavnosti. Ob ohranjenem zelenem pasu je treba pozornost nameniti dostopu 
do morja in graditi identiteto Ankarana kot obmorske občine. 

Delovnemu srečanju je sledila delavnica z nekaterimi ključnimi gospodarskimi in javnimi deležniki, ki je bila name-
njena predstavitvi osnutka prostorskega razvojnega scenarija ter ugotovitvi skladnosti in morebitnih razhajanj med 
strategijami, načrti in usmeritvami teh deležnikov in prostorskim razvojnim scenarijem občine. 

Konec leta 2016 je sledil še javni posvet, ki se ga je udeležilo več kot 200 občanov Ankarana. Slednjim so bile predsta-
vljene okoliščine prostorskega načrtovanja v občini, postopek in časovni okvir priprave OPN ter način zbiranja pobud 
za vnos v OPN. Predstavljen je bil osnutek prostorskega razvojnega scenarija Občine Ankaran kot sinteza konceptual- 
nih predlogov strokovnjakov in pričakovanj lokalnih deležnikov. Občani, ki so bili povabljeni k podajanju svojih mnenj 
o predstavljenem osnutku prostorskega razvojnega scenarija, so podali številne koristne in konstruktivne predloge, 
skupno stičišče vseh predlogov pa je želja po kakovostnejšem življenju v občini. 

Po izvedbi delavnic in javnega posveta na temo prostorskega razvojnega scenarija Občine Ankaran se je v letu 2017 
nadaljeval proces priprave OPN Občine Ankaran, ki v svoji osnovi zasleduje željo po kakovostnejšem življenju v občini. 

V letu 2017 sta sledili dve delavnici širše projektne skupine za izdelavo OPN, na podlagi katerih so v nadaljevanju 
izdelane naslednje strokovne podlage:

• Prostorski razvojni scenarij Občine Ankaran;
• Strokovne podlage za poselitev;
• Urbanistični načrt naselja Ankaran; 
• Krajinska zasnova za obalni pas in zaledje Ankaran;
• Prometni načrt Občine Ankaran;
• Strateški del OPN.

Skladno s pripravljenimi strokovnimi podlagami iz leta 2017 je bilo ob koncu leta 2017 občanom na zboru občanov   
4. 12. 2017 predstavljeno Poročilo o napredku priprave OPN. 

Grafični prikaz 7: Pregled porabljenih proračunskih sredstev za Oddelek za okolje in prostor v obdobju 2014–2018 
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2.4.5.2 Doseženi cilji

2.4.5.2.1  Občinski prostorski načrt (OPN)

Po izvedbi delavnic in javnega posveta na temo prostorskega razvojnega scenarija Občine Ankaran v letu 2016 sta 
v letu 2017 izvedeni še delavnici širše projektne skupine za izdelavo OPN. Na podlagi slednjih so izdelane strokovne 
podlage za OPN: prostorski razvojni scenarij Občine Ankaran, strokovne podlage za poselitev, urbanistični načrt na-
selja Ankaran, krajinska zasnova za obalni pas in zaledje Ankaran ter strateški del OPN. Skladno s temi strokovnimi 
podlagami je bilo občanom na zboru občanov 4. 12. 2017 predstavljeno Poročilo o napredku priprave OPN. 

Skica 1: Zasnova prostorskega razvojnega scenarija

V prvi polovici leta 2018 je izdelan osnutek OPN. Dne 19. 7. 2018 je dokumentacija posredovana štiriindvajsetim 
nosilcem urejanja prostora, ki so osnutek pregledali in nanj podali prva mnenja za načrtovane prostorske ureditve iz 
njihove pristojnosti. 

Ob upoštevanju prejetih smernic in mnenj bo osnutek OPN dopolnjen, izdelana bo celovita presoja vplivov na okolje. 
Sledi javna razgrnitev, na kateri bo javnost lahko podala pripombe in predloge ter korekcije in uskladitve pred končnim 
sprejemom akta. Predvidoma bo za dokončanje postopka in OPN potrebnih še 18 mesecev.

2.4.5.2.2    Pridobivanje strateških nepremičnin 

Novembra 2017 so predstavniki Občine Ankaran in Ministrstva za infrastrukturo uskladili cene nepremičnin in podpi-
sali pogodbo o nakupu nepremičnin, potrebnih za izgradnjo Serminskega vhoda v pristanišče Koper. Gre za tri zemljiš-
ča s skupno površino 7.708 m2, za katera je Republika Slovenija (v nadaljevanju: RS) Občini Ankaran plačala 598.067 
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V decembru 2017 je sklenjena menjalna pogodba za 6 strateških nepremičnin z družbo Grafist. S tem je družba 
Grafist postala lastnik dela kasete 5A, ki jo bo uredila in ponudila koprskemu tovornemu pristanišču v uporabo za 
opravljanje pristaniške dejavnosti, občina Ankaran pa je postala lastnica naslednjih nepremičnin, ki jih potrebuje za 
uresničitev občinskega prostorskega načrta:  

• pokopališče nad cerkvijo in gradbene parcele pod cerkvijo; 
• parkirišče in objekt nad Jadransko cesto nasproti Ortopedske bolnišnice Valdoltra; 
• parcele ob Adrii Ankaran; 
• parcele nad sredozemskim slanim travnikom pri Sv. Nikolaju ter 
• parcele in objekti ob vhodu v Športno-rekreacijski park Sv. Katarina. 

2.4.5.2.3   Zavarovanje priobalnega pasu, kmetijskih in zelenih območij 

Občinski svetniki so v letu 2016 s potrditvijo Sklepa o začetku priprave OPN Občine Ankaran sprejeli odloke o začas-
nih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora. Zaščitni ukrepi prepovedujejo rušenje starih oz. gradnjo novih objektov 
(nadomestna gradnja), postavljanje začasnih in pomožnih objektov ter urejanje trajnih nasadov. Ukrepi se nanašajo 
na območja priobalnega pasu, kmetijskih in gozdnih površin, Debelega rtiča, občinskega središča in druge zelene 
površine v občini. 

Razlog za sprejem odlokov je nevarnost, da bi nadaljnje gradnje in parcelacije zemljišč bistveno otežile izvedbo pro-
storskih ureditev, predvsem kmetijskih, gozdnih in tudi urbanih območij. Izjemoma so, ob izpolnjevanju predpisanih 

Skica 2: Grafični prikaz zemljišč (rumena), ki jih je Občina Ankaran dobila po menjalnem poslu z zasebnim podjetjem.

EUR. RS se je zavezala, da bo Občini Ankaran najkasneje do konca februarja 2018 ponudila v odkup nepremičnini na 
območju Sv. Katarine v skupni izmeri 7.708 m2. Za Občino Ankaran je podpis pogodbe pomemben, saj je s tem pri-
dobila površine za ureditev novega športnorekreacijskega parka. Nadaljujejo se pogovori za zamenjavo še nekaterih 
drugih zemljišč, predvsem zalednih površin v lasti občine, ki jih Luka Koper potrebuje za razvoj, in nepremičnin, ki so 
na območju Občine Ankaran, a v lasti države.
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pogojev in po predhodni pridobitvi dovoljenja Občine Ankaran, dovoljena geodetska in druga pripravljalna dela, po- 
trebna za izdelavo prostorskega akta za javno korist ter drugi utemeljeni primeri. Dovoljene so gradnje za izboljšavo 
komunalne, javne in druge gospodarske infrastrukture ter gradnje objektov v javnem interesu. V primeru zagotavlja-
nja standardnih delovnih in bivalnih pogojev so dovoljena vzdrževalna dela, ki vključujejo rušenje dotrajanih in ureja-
nje drugih objektov.

2.4.5.2.4   Zavarovanje Debelega rtiča – ustanovitev Krajinskega parka Debeli rtič

Skrajni zahodni del Debelega rtiča s pripadajočim dvestometrskim pasom morja je bil z občinskim odlokom že leta 
1991 razglašen za naravni spomenik. Zavarovanje je bilo vzpostavljeno predvsem z namenom preprečiti izvedbo 
zamisli o postavitvi plinskega terminala. Obseg (le skrajni del rta) in status (naravni spomenik) zavarovanega obmo-
čja sta bila opredeljena na osnovi Zakona o naravni in kulturni dediščini ter metodologije, katere cilj je bil predvsem 
ohranjanje posameznih, izstopajočih delov narave.

Ukrepi varstva narave, ki so v letu 2017 veljali na Debelem rtiču, niso zagotavljali dovolj učinkovitega varovanja in 
ohranjanja narave. Zavarovano območje je obsegalo le skrajni del rta in s tem samo manjši del območij, pomemb-
nih z vidika varstva naravnih vrednot 
in ohranjanja biotske pestrosti. Ta-
kratni občinski odlok je bil zastarel in 
neustrezen. Delno je sicer opredelje-
val varstvo manjšega dela naravnih 
vrednot, a je bil popolnoma neustre-
zen in pomanjkljiv z vidika ohranjanja 
biotske pestrosti. Glede na dejstvo, 
da je polotok Debeli rtič eno ključnih 
območij z vidika ohranjanja biotske 
raznovrstnosti slovenskega morja in 
morskega obrežja, je bilo treba obsto-
ječe zavarovano območje razširiti in 
vanj vključiti tudi preostala območja z 
naravovarstvenim statusom, obstoječi 
občinski odlok pa nadomestiti z no-
vim pravnim aktom, v katerem bodo 
ustrezno opredeljene tudi vsebine, ki 
so v obstoječem odloku manjkale, to 
so razvojne usmeritve, upravljanje in 
nadzor. 

V ta namen je:
• Občina Ankaran dne 3. 11. 2016     

Ministrstvu za okolje in pros-
tor (v nadaljevanju: MOP) 
podala pobudo za sklenitev 
dogovora iz 46. a člena ZON 
- Dogovor o varstvu naravnih 
vrednot državnega pomena, 
ki se nahajajo v načrtova-
nem Krajinskem parku Debeli 
rtič. Na podlagi usklajevanj s 
predstavniki MOP in soglasja 
Občinskega sveta Občine An-
karan je bilo predvideno, da 
bo zadevni dogovor podpisan 
v marcu 2018.

• Zavod RS za varstvo narave 
pripravil osvežene strokov- Skica 3: Zaščitna območja Debelega rtiča.  
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ne podlage za razglasitev Krajinskega parka Debeli rtič. Strokovne podlage so bile Občini Ankaran predane       
25. 1. 2018.

• Občina Ankaran pristopila k izdelavi Odloka o Krajinskem parku Debeli rtič. Predlog odloka je bil priprav-
ljen 22. 2. 2018. Po seznanitvi in na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Ankaran z dne 27. 2. 2018 je 
bila izvedena 60-dnevna javna razgrnitev osnutka odloka, ki je potekala v času med 1. 3. 2018 do vključno             
30. 4. 2018. V tem času je potekala javna predstavitev za pravne osebe, ki delujejo na tem območju, ter 
ločena predstavitev za prebivalce krajinskega parka. Predlagane spremembe, ki jih prinaša odlok, so bile 
toplo pozdravljene s strani udeležencev, podporo parku pa je že na začetku postopka izrekla tudi stroka, saj 
je dokument nastajal v sodelovanju s številnimi strokovnjaki in ob upoštevanju obstoječih dobrih praks. 

Odlok o ustanovitvi Krajinskega parka Debeli rtič je sprejet junija 2018. 

Ustanovitev Krajinskega parka Debeli rtič pomeni širitev obstoječega zavarovanega območja klifa na celotni polotok 
med zalivoma Valdoltra in Sv. Jernej v mejah občine Ankaran, zaliv Sv. Jerneja ter 250-450 metrov širok pas morja 
med omenjenima zalivoma. Površina zavarovanega območja znaša 340ha, od tega je 160ha morske površine. Na ob-
močju je šest naravnih vrednot, dve državnega in štiri lokalnega pomena, ki so že ustrezno identificirane in vodene pri 
Ministrstvu za okolje in prostor. Poleg tega se na območju Krajinskega parka nahaja registrirana kulturna dediščina, 
opredeljena v Registru nepremične kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. 

Glede na naravne značilnosti, ogroženost rastlinskih in živalskih vrst ter obstoječo rabo in urbaniziranost je območje 
krajinskega parka Debeli rtič razdeljeno na tri cone. Najstrožje varovano je prvo varstveno območje, ki obsega kopno 
in morje z obrežjem na skrajnem delu rta, zgornji rob klifa ter 250-450 metrov širok pas obalnega morja s podvodnim 
grebenom. Drugo varstveno območje obsega gozdno masko v zaledju zaliva Sv. Jerneja ter območji naravno ohranje-
nega morja in morskega obrežja. Tretje varstveno območje pa vključuje urbanizirane oz. spremenjene dele naravne 
obale in kopnega, sleme potoka s kmetijskimi površinami in posameznimi poselitvenimi enotami ter dele obalnega 
morja in obrežja, kjer bo režim manj strog. 

Sprejem Odloka o ustanovitvi Krajinskega parka Debeli rtič je plod skoraj 25-letnih prizadevanj po zaščiti svojega 
okolja in kot tak izjemno velik dosežek za Ankaran in vse občane, saj poleg varovanja naravnih danosti in kulturne 
dediščine pomeni pozitiven vpliv na življenje občanov in prihodnjih generacij.

RAZUMEVANJE NARAVE

Varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske pestrosti je v redkokateri lokalni skupnosti 
prioriteta, čeprav je ravno ohranjena narava temelj tako poudarjenega trajnostnega razvoja.

Lokalna skupnost Ankaran je v tem pogledu svetla izjema. Zavedanje o pomenu, ranljivosti 
in nenadomestljivosti naravnega okolja je podstat, na kateri v Ankaranu gradijo vse ostalo, 
tudi sodelovanje in vključevanje javnosti v načrtovanje prostorskega in družbenega razvoja 
skupnosti.

Rezultati tega zavedanja so na dlani, poudaril bi pa predvsem dva. Prvi je nedavna razglasi-
tev Krajinskega parka Debeli rtič, ki pomembno prispeva k ohranjanju morskega ekosistema 
celotnega Tržaškega zaliva in s tem po pomenu presega tako lokalne kakor tudi nacionalne 
okvire. Drugi, prav tako pomemben, pa je dosledno vključevanje načel trajnostnega razvoja 
in celostnega upravljanja z obalnim pasom v nastajajoči občinski prostorski načrt.

Lahko le upamo, da bi se takšne strateške odločitve in politične prakse upravljanja z narav-
nimi viri, vključno s prostorom, »prijele« v drugih obalnih lokalnih skupnostih in ne nazadnje 
tudi na državni ravni.

mag. ROBERT TURK, Zavod RS za varstvo narave
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2.4.6 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTIcIJE

Oddelek za razvoj in investicije (ORI) se ukvarja z načrtovanjem, informatizacijo in projekti, ki izhajajo iz pobud, razvoj-
nih in investicijskih programov. Kot razvojni oddelek občine je vključen v pripravo vseh strategij, tudi v proces priprave 
OPN, skrbi pa tudi za informatizacijo delovnih procesov občinske uprave in organov. 

V času začasnega financiranja se je oddelek osredotočil predvsem na pripravo tehnologije zaznavanja in vodenja 
investicijskih projektov za prihodnje delo. Tako je v okviru ORI v letu 2015 v Občino Ankaran vpeljan institut participa-
tornega proračuna, prek katerega občani lahko soodločajo o porabi dela proračunskih sredstev s ciljem učinkovitega 
zadovoljevanja potreb občanov, dviga kakovosti bivanja ter skladnega razvoja občine. Oddelek se je že v letu 2015 
seznanil s 420 pobudami in predlogi, v letu 2016 z 220 in v letu 2017 še s 157 dodatnimi pobudami in predlogi ob-
čanov.

V letu 2016 so bile izvedene oz. začete naslednje investicijske in razvojne naloge: 
• ureditev dela pešpoti ob morju (od Valdoltre do Študenta);
• ureditev plaže in nekaterih javnih površin: ureditev plaže in prireditvene površine v Valdoltri, ureditev plaže 

na Študentu, ureditev plaže oziroma območja rta Sv. Jerneja ter ureditev območja na Lazaretu;
• ureditev zelenih in drugih površin v kraju;
• ureditev električnih vodov za večjo priključno moč v središču Ankarana za potrebe priključitve naprav in iz-

vedbe prireditev;
• izvedba potrebnih vzdrževalnih in investicijskih del za ureditev objekta javnega zavoda Osnovna šola in vrtec 

Ankaran;
• začetek urejanja problematike mirujočega prometa v občini: 

• ureditev javnega parkirišča (površine za parkiranje za 35 parkirnih mest) za objekte na Cahovi ulici 10-14;
• začetek urejanja javnega parkirišča ob stanovanjskih blokih na Regentovi 6–10 (ureditev parkirišča, ploč-

nika in javne razsvetljave); 
• ureditev javnega parkirišča na Debelem rtiču (urejeno makadamsko parkirišče s postajališčem za poletni 

avtobus ter ustreznim priključkom na regionalno cesto);
• ureditev parkirišča na Lazaretu za avtomobile in avtodome;
• ureditev in poglobitev dela mandrača v Valdoltri;

• ureditev objekta Doma družbenih dejavnosti na Bevkovi 1, namenjenega družbenim dejavnostim občanov 
(društva, druge kulturne vsebine);

• ureditev prostorov nove zdravstvene ambulante splošne in družinske medicine ter nove zobozdravstvene 
ambulante v prostorih Ortopedske bolnišnice Valdoltre;

• ureditev malega mandrača v Valdoltri in prevzem v upravljanje le-tega;
•  ureditev potrebnih prostorov za Knjižnico Ankaran;
• ureditev gostinskih objektov v Valdoltri, na Študentu in rtu Sv. Jerneja;
•  začetek komunalnega urejanja nekaterih območij v občini;
•  zagon delovanja turističnoinformacijskega centra; 
•  začetek urejanja ŠRP Katarina.

V letu 2017 so bile izvedene oz. začete naslednje investicijske in razvojne naloge: 
• zaključek ureditve parkirišča ob Regentovi ulici 6–10 z ureditvijo 65 novih parkirnih mest, vključno z 2 mes-

toma, namenjenima invalidom;
• ureditev parkirišča in prometnega režima na območju ŠRP Katarina;
• ureditev in oprema prostora za potrebe delovanja Knjižnice Ankaran, kar zajema nabavo računalniške in 

druge opreme ter zagotovitev sredstev za temeljno zbirko knjižničnega gradiva s 5.000 enotami;
• prenovitev vrtčevske in šolske kuhinje v okviru OŠV Ankaran za potrebe kuhanja lastnih obrokov v zavodu;
• obnovitev prostorov in zagotovitev opreme za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje v italijanskem učnem 

jeziku za najmanj dva oddelka v okviru Enote vrtca Delfino blu Ankaran;
• obnovitev otroškega igrišča ob Domu družbenih dejavnosti, ki je v času izven delovanj enote vrtca Delfino blu 

dostopno vsem občanom;
• priprava projektne dokumentacije za obnovo Vinogradniške in Železniške ceste;
• izdelava idejne zasnove za navezovalno cesto do območja pod cerkvijo;
• izdelava dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za sanacijo podora klifa na območju Mladinske-

ga zdravilišča in letovišča na Debelem rtiču;
• priprava projektne dokumentacije za obnovo pomola Valdoltra in Sv. Katarina;
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• intenzivne aktivnosti priprave na prehod na nov, celovitejši dokumentni sistem in sistem vodenja zadev in 
projektov na področju informatizacije dela občine in občinske uprave. 

V letu 2018 so bile izvedene oz. začete naslednje investicijske in razvojne naloge: 
• Pokopališče Ankaran: občina je pridobila v last zemljišča, na katerih je nekoč že stalo skoraj dokončano po-

kopališče, v pripravi je javni natečaj za izbiro urbanistično arhitekturne zasnove pokopališča v Ankaranu, ki 
bo podlaga za podrobni občinski načrt in gradnjo pokopališča ter ureditev celotnega območja.

• Urejanje športne infrastrukture: 
• Športno rekreacijski park Sv. Katarina: nova igrišča za odbojko na mivki, urejene nove slačilnice in spre-

mljevalni tehnični objekti za potrebe nogometa, postavljene javne sanitarije in tuši za ostala društva in 
uporabnike tega območja, vzpostavljen gostinski obrat Sv. Katarina, v fazi pridobivanja je nov plavajoči 
pomol za kajakaše in kanuiste; 

• urejeno igrišče za odbojko na mivki, košarko in baline na plaži na Debelem Rtiču;
• izdelana idejna zasnova za nujno telovadnico za osnovno šolo oz. športno dvorano.

• Parkirišča in mirujoči promet:
• izdelana projektna dokumentacija in začet postopek pridobivanja zemljišč za parkirišče na Bevkovi ulici 1;
• s pridobitvijo zemljišča v last občine so s parkirišča nad Ortopedsko bolnišnico Valdoltra umaknjene ram-

pe, omogočeno je brezplačno parkiranje;
• zarisana in urejena parkirišča ob dovozno poti do plaže v Valdoltri;
• nameščeni parkomati za avtomobile in avtodome na parkirišču na Lazaretu.

• Urejanje občinskih cest: 
• Vinogradniška cesta: izdelana projektna dokumentacija, v fazi pridobivanja vseh potrebnih zemljišč za 

izvedbo rekonstrukcije. Zaradi težav pri pridobivanju nekaterih zemljišč in nevzdržnega stanja vozne po-
vršine bo Občina Ankaran v vmesnem času interventno pristopila k preplastitvi najbolj kritičnega odseka 
ceste. V novembru bo začetek postopka za izbor izvajalca del, ki bo z deli začel predvidoma v decembru;

• Železniška cesta: pripravljena dokumentacija za rekonstrukcijo ceste. Občina se usklajuje za izvedbo mo-
stu čez ankaranski obrobni kanal, kjer je investitor Luka Koper. Ker je za izvedbo del predvideno približno 
6 mesecev, pri čemer oba projekta predvidevata zaporo ceste, bosta izgradnja mostu in rekonstrukcija 
ceste sočasna. To območje sicer ureja državni prostorski načrt;

• Rožnik: v novembru 2018 je predviden začetek sanacije cest na Rožniku; 
• Oljčna pot: izvedena delna preplastitev cestišča,
• Ureditev dostopne poti do stanovanjskih hiš Jadranska c. 20, 22, 22a in 22d. 

• Urejanje državne ceste – Jadranska cesta: 
• narejena nova trapezna ploščad s prehodom za pešce odcepa za Hrvatinovo ulico; 
• narejena nova trapezna ploščad s prehodom za pešce Ankaranska plaža; 
• nameščeni ostali ukrepi za umirjanje prometa (prikazovalnik »Vi vozite«); 
• urejeno krožišče v središču;
• pripravljena projektna naloga za krožišče odcepa Železniška cesta;
• urejen prehod za pešce pri plaži Debeli rtič s pešpotjo do makadamskega parkirišča;

• Urejanje ostalih javnih površin:
• urejen iztok hudournika in dodatna ureditev plaže v Valdoltri; 
• urejen mali park v centru pri krožišču;
• ureditev gostinskega lokala na plaži Debeli Rtič;
• pripravljene idejne zasnove za ureditev tržnice ter pripadajočih javnih površin v Ankaranu, ureditev in 

zasaditev velikega parka v Ankaranu, ureditev otroškega igrišča na območju Hrastovega gaja, ureditve 
igral na Bevkovi 1.

• Komunalna ureditev: izgrajena črpališča za fekalne vode za Območje Dolge njive, Kolombini, Pervanjeva ulica 
ter odcep do Jadranske ceste 22;

• Občina je sprejela Prometni načrt in z njim povezane načrte mrež kolesarskih in pešpoti.
• Ostalo komunalno urejanje: 

• sanacija plazu in skalnega podora na kopališču Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS Debeli Rtič je v 
teku, predviden zaključek v decembru 2018; 

• priprava projektne dokumentacije PGD in PZI za izvedbo investicijskega projekta »Odvodnja zalednih 
padavinskih voda z območja vzhodno od objekta Center Obala Debeli rtič, Ankaran«;

• aglomeracija Kolombini in Aglomeracija Barižoni je v fazi priprave študije izvedljivosti in druge investicijske 
dokumentacije; projekta zajemata izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije ter posledično obnovo Ceste 
na Prisoje, večji del Razgledne poti in dostopno pot do stanovanjskih hiš Jadranska c. 20, 22, 22a in 22d.
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Grafični prikaz 8: Pregled porabljenih proračunskih sredstev za Oddelek za razvoj in investicije v obdobju 2014–2018 

2.4.6.1 Doseženi cilji

2.4.6.1.1   Predstavitev Načrta razvojnih programov (NRP)

Oddelek za razvoj in investicije (ORI) je na skupnih delavnicah občanom večkrat uspešno predstavil občinski načrt 
razvojnih programov, pripravljen na podlagi pobud občanov in na osnovi skrbne analize potreb stanja komunalne 
infrastrukture in prostora ter zmožnosti občinskega proračuna.

Po uvedbi instituta participativnosti s proračunom za leto 2016 je Odsek za pobude znotraj Oddelka za razvoj in inve-
sticije pri pripravi Načrta razvojnih programov upoštevala tudi prejete pobude občanov iz tega naslova. Vse popolne 
pobude so bile ovrednotene ter smotrno umeščene v projekte (glede na področje pobude) in terminski okvir (glede 
na možno časovno izvedbo pobude).

Načrt razvojnih programov za obdobje 2014–2018 do izida poročila izkazuje naslednje stanje: 
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Knjižnica

Osnovna šola in vrtec 
Ankaran

Predšolska vzgoja v 
italijanskem jeziku

Za potrebe delovanja Knjižnice Ankaran je urejen in opremljen 
prostor v Domu družbenih dejavnosti na Bevkovi 1 v Ankara-
nu, nabavljena računalniška in druga oprema ter zagotovlje-
na sredstva za temeljno zbirko knjižničnega gradiva s 5.000 
enotami. Knjižnica je bila slavnostno odprta 24. 4. 2017.

Pred začetkom šolskega leta 2016/2017 so bile izvedene iz-
boljšave in redna investicijska vzdrževalna dela v prostorih in 
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V obdobju 2014–2018 je bilo za izvedena opravila 
Oddelka za razvoj in investicije porabljenih cca 7,92 
mio EUR oz. 29,55 % proračunskih sredstev. 
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4

5

6

7

8

9

Športno rekreacijski 
park Sv. Katarina

Zdravstvena ambulanta 
Ankaran

Skrb za starejše

Dom družbenih dejav-
nosti

Turistično-gostinski
objekti

Javni potniški promet

bo 11. 10. 2017, enota vrtca Delfino blu Ankaran je dejav-
nost začela izvajati 16. 10. 2017.

Društvom je zagotovljena oskrba s pitno vodo in električno 
energijo. Izvedena so večja ureditvena dela na obstoječih 
igriščih na mivki ter na sistemu za odvajanje padavinskih 
voda. Odstranjena je večina zapuščenih plovil. Preurejeno je 
makadamsko parkirišče in urejeno postajališče za avtobus. 
Občina zagotavlja sredstva za redno vzdrževanje nogomet- 
nih igrišč. V pripravi je projektna dokumentacija za izgradnjo 
novega črpališča za odpadne vode, ureditev območja za vod-
ne športe z dostopno potjo do pristanišča. Uredila so se nova 
igrišča za odbojko na mivki. Urejajo se slačilnice in spremlje-
valni tehnični objekti za potrebe nogometa. Poleg objekta so 
postavljene tudi javne sanitarije in tuši za ostala društva in 
uporabnike tega območja. Za namene kajak kanu klubov se 
ureja ustreznejši plavajoči pomol.

Urejeni prostori za splošno in zobozdravstveno ambulanto. 
Ambulanta Ankaran je začela delovati 24. 1. 2017, zobna 
ambulanta pa marca 2017.

Sprejet je Občinski program skrbi za starejše, ki je že začel 
z izvajanjem.  Le-ta vključuje: prevoz starejših občanov, fi-
nanciranje in pomoč pri organizaciji dejavnosti, financiranje 
Društva upokojencev, priprava in razvoz kosil na dom za 
starejše občane, plačilo institucionalnega varstva starejših, 
program pomoči na domu ter zagotavljanje izvajanja stori-
tev varovanja starejših oseb na daljavo. 
Izvedeni pogovori in načrtovanja za vzpostavitev varova-
nih stanovanj in doma za starostnike v Občini Ankaran ter 
predstavitev občanom. 

V celoti je urejen (prenovljen) objekt na Bevkovi ulici 1, na-
menjen družbenim dejavnostim (društva, druge kulturne 
vsebine). Trenutno v objektu deluje Knjižnica Ankaran, vrtec 
(enota vrtca Delfino Blu), Rdeči križ Slovenije, program Petka, 
program klavirja Glasbene šole Koper, po potrebi uporabljajo 
prostore različna društva iz Ankarana. Obnovljeno je otroško 
igrišče ob Domu družbenih dejavnosti, ki je v času izven delo-
vanj enote vrtca Delfino blu dostopno vsem občanom.

Z namenom ureditve obale, vrnitev obale v javno uporabo 
in za potrebe spremljevalnih dejavnosti kulturnih in športnih 
vsebin ob obali, so bili urejeni gostinski lokali. V letu 2016 so 
bili vzpostavljeni gostinski lokali v Valdoltri, na Študentu in 
na rtu Sv. Jerneja. V letu 2018 sta odprta še gostinska lokala 
na Sv. Katarini in na plaži Debeli rtič.

Povečanje subvencije javnega medkrajevnega avtobusnega 
prevoza s strani občine, kar je imelo za posledico poveča-
nje pogostost voženj medkrajevne avtobusne linije Lazaret 
– Koper. Brezplačen prevoz potnikov ob dnevu spomina na 
mrtve, do pokopališča Lovran in Sv. Brida.
Organiziran šolski avtobusni prevoz za učence OŠV Anka-
ran, ki so do tega upravičeni. Za izboljšanje mobilnosti in 
večjo prometno varnost  je v poletnih mesecih organizi-
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ran brezplačni avtobusni prevoz po celotnem Ankaranu. V 
času sklopa prireditev December v Ankaranu je organiziran 
brezplačni javni prevoz na relaciji Ankaran Center – Dom 
družbenih dejavnosti, Bevkova ulica 1 – Regentova ulica 2. 
V poletnih mesecih je organiziran javni pomorski potniški 
promet.

Zemljišča, na katerih je nekoč že stalo skoraj dokončano 
pokopališče, so spet občinska. V letu 2019 bo izveden javni 
natečaj za izbiro urbanistično-arhitekturne zasnove poko-
pališča v Ankaranu, ki bo podlaga za občinski podrobni pro-
storski načrt in v končni fazi za težko pričakovano gradnjo 
pokopališča in ureditev celotnega območja.

Pripravljena je idejna zasnova in pridobljeni so projektni 
pogoji. Projektna dokumentacija obravnava ceste in komu-
nalne naprave dela območja zazidalnega načrta Dolge njive, 
vključno z obnovo odseka lokalne ceste Pot na Brido.

Opravljen je bil pregled internega fekalnega omrežja MZL 
RKS Debeli rtič. V nadaljevanju je treba opraviti pregled tlač-
nega voda do javnega kanalizacijskega omrežja in pripraviti 
projektno dokumentacijo za njihovo sanacijo ter vključitev v 
javno kanalizacijsko omrežje.

Kanalizacija bo urejena v sklopu aglomeracije Barižoni.

Kanalizacija bo urejena v sklopu aglomeracije Kolombini.

Del kanalizacije bo urejen v sklopu rekonstrukcije Vinogra-
dniške ceste.

Med ostale komunalne ureditve sodijo postavitev urbane 
opreme (klopi, koši za ločeno zbiranje odpadkov, koši za pasje 
iztrebke, stojala za kolesa), postavitev kabelske kanalizacije 
za vzpostavitev optične povezave med objekti v javni rabi, 
celovita prenova območja tržnice, postavitev dodatnih ekolo-
ških otokov, sanacija fekalnega omrežja na Pervanjevi ulici ...

Urejena so kopališča v Valdoltri, na Debelem rtiču, na Sv. 
Jerneju, na Študentu, Ankaranska plaža (˝pri Kranjčanih˝) 
ter območje Lazareta. Izvedena so dodatna ureditvena dela 
na kopališčih Valdoltra, Študent in Sv. Jernej ter na obmo-
čju Lazareta. V Valdoltri je v celoti urejena kamnita ploščad, 
odstranjena žičnata ograda, urejeno odvodnjavanje pada-
vinskih voda, delno preplaščeno cestišče, postavljene sve-
tilke javne razsvetljave in leseni plato na kopalni ploščadi. 
Urejena je zelenica pred gostinskim lokalom. Postavljen je 
skalomet v obliki tribun. Na kopališču Debeli rtič so urejene 
zelene površine, zgrajen je nov vodovodni priključek, del vo-
dovodnega omrežja in tuši na plaži. Na polotoku Sv. Jerneja 
je izvedena dodatna ozelenitev. Na ankaranski plaži je zno-
va vzpostavljen tuš, postavljene so nove klopi in slačilnica. 
Odstranjeni so betonski bloki iz morja.

Urejeno je 65 novih parkirnih mest za stanovalce Regentove 
ulice 6–10, od tega dve parkirišči namenjeni invalidom. Par-
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kirišče je predano v uporabo 17. 3. 2017. Urejeno je parkirišče 
pri blokih na Cahovi ulici. Za pridobitev gradbenega dovoljenja 
za izgradnjo parkirišča na Bevkovi ulici 1 je potrebno pridobiti 
v občinsko last le še eno zemljišče. Urejeno je makadamsko 
parkirišče v neposredni bližini plaže Debeli rtič. V Valdoltri so 
urejena parkirišča vzdolž dostopne poti do plaže. Občina je 
ponovno postala lastnik parkirišča nad Ortopedsko bolnišni-
co Valdoltra, kjer je odstranila zapornice ter s tem omogoči-
la brezplačno parkiranje za bolnike, obiskovalce in zaposle-
ne. Na Lazaretu se je s vzpostavitvijo plačljivih parkirišča za      
avtodome in avtomobile ter zagotavljanjem brezplačnim 
prevozom z javnim prevozom v poletnih mesecih izvedlo 1. 
fazo vzpostavitve večjega parkirišča P + R.

Poglobljen in urejen je del mandrača v Valdoltri. V poletnem 
času se uredijo koridorji za poletno plovilo. Pripravljene so 
idejne zasnove za obnovo pomola Valdoltra in Sv. Katarina.

Občina je sprejela Prometni načrt in z njim povezane načrte 
mrež kolesarskih in pešpoti. Urejena je pešpot med Kocjan- 
čičevo in Razgledno potjo, pešpot med plažo Valdoltra in pla-
žo Študent. Urejajo se ostale obstoječe pešpoti.

Z odstranitvijo arhitektonskih ovir je staršem z vozički in 
osebam z omejenimi motoričnimi sposobnostmi omogočeno 
brezskrbno premikanje po vsej občini.

Prenovljen je objekt na Bevkovi 1 - Dom družbenih dejavnosti. 
Pripravlja se projektna dokumentacija za prenovo občinskega 
objekta na Jadranski cesti 66 in Lazaret 2 (nekdanji MTS La-
zaret). Urejeni so prostori na mejnem prehodu Lazaret.

Urejeni sta dvignjeni trapezni ploščadi, postavitev talnih utri-
palcev in dodatne osvetlitve ter označitve prehoda za pešce 
»Ankaranska plaža« in »priključek Hrvatinova«. DRSI je pre- 
plastila odsek od Moretinov do priključka Sončnega parka in 
odsek od krožišča Ankaran-center do priključka OB Valdoltra. 
Krožišče Ankaran-center je preurejeno s fiksnimi elemen-
ti. Urejen je prehod za pešce »kopališče Debeli rtič«, kjer je 
hkrati urejena varna pešpot od kopališča do makadamskega 
parkirišča. Narejena je sanacija pločnikov na odseku od Val-
doltre do Sončnega parka. 

Občina se usklajuje za izvedbo mostu čez ankaranski obrobni 
kanal, kjer je investitor Luka Koper. Dela bodo trajala približno 
pot leta, zato bosta izgradnja mostu in rekonstrukcija ces-
te sočasna. Cesta bo tako zaprta le enkrat. To območje sicer 
ureja državni prostorski načrt, kar otežuje in omejuje redno 
opravljanje nalog občine.

Projektna dokumentacija je izdelana, v fazi pridobivanja vseh 
potrebnih zemljišč za izvedbo rekonstrukcije. Zaradi težav pri 
pridobivanju nekaterih zemljišč in nevzdržnega stanja vozne 
površine bo Občina Ankaran v vmesnem času interventno 
pristopila k preplastitvi najbolj kritičnega odseka ceste. V no-
vembru je predviden začetek postopka izbora izvajalca del, ki 
bo dela predvidoma začel v decembru.
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Preplaščen je bil del Oljčne poti v bližini Oljčne poti 23, 11, 12a
Pripravljena je idejna zasnova za umestitev nova navezoval-
na cesta do župnišča in pokopališča ter območja Pod cerkvijo. 
S teme se bo zagotovila boljša dostopnost (z vozili in peš) 
omenjenega območja in razbremenilo Oljčno pot.

Projektna dokumentacija je pripravljena. Izvedeno je javno 
naročilo za izbor izvajalca. Začetek sanacije cest na Rožniku 
je predviden v začetku novembra 2018.

Izvedena je bila ureditev šolskih prehodov za pešce preko 
Regentove in Srebrničeve ulice. Zgrajena je bila trapezna plo-
ščad s prehodom za pešce. Urejena je bila dodatna prometna 
signalizacija.

Preplaščen je najbolj kritičen odsek ceste. Zgrajene so banki-
ne na odseku od priključka na Jadransko cesto do Barižonov. 
Večji del Razgledne poti bo preplaščen v fazi izgradnje fekal-
nega kolektorja v sklopu aglomeracije Barižoni.

Sanirane so poškodbe na dostopni poti do stanovanjskih hiš 
Jadranska c. 20, 22, 22a in 22d. Cesta bo v celoti prenovljena 
v fazi izgradnje fekalnega kolektorja v sklopu aglomeracije 
Kolombini.

Postavljen je nov merilnik hitrosti pred križiščem v Valdoltri, 
merilnik hitrosti na Regentovi ulici je prestavljen na Srebr-
ničevo ulico, dodan je merilnik na enosmerni cesti, ki vodi v 
center Ankarana. Izvedeno je barvanje horizontalne promet- 
ne signalizacije, v zgornjem delu naselja sta urejena dodatna 
prehoda za pešce.

Dodana je bila javna razsvetljava na delu Jadranske ceste, 
Oljčni poti, na pešpoti od Jadranske ceste do Kocjančičeve 
ulice, na pešpoti Kocjančičeva ulica – Razgledna pot, na Re-
gentovi ulici in na območju kopališča Valdoltra. V sklopu sa-
nacije cest Rožnik bo postavljena javna razsvetljava tudi na 
tem območju.

Urejena je pešpot ob obali med Valdoltro in Gradisom. Ureja 
se pešpot med Sv. Katarino in Adrio. V pripravi je projektna 
dokumentacija za revitalizacijo Slanega travnika, v sklopu 
katerega bodo urejene dodatne pešpoti. Cilj je omogočiti pre-
hod ob obali od Sv. Katarine do Lazareta.

Sanacija plazu in skalnega podora na kopališču Mladinskega 
zdravilišča in letovišča Rdečega križa Slovenije Debeli rtič bo 
zaključena v decembru 2019.

Pripravljen je elaborat za ozelenitev gozda in zgornjega roba 
klifa oziroma revitalizacija zelenega pasu na robu klifa, kar 
bo obnovilo in izboljšalo vrstno sestavo gozdne združbe ter 
zaščitilo območje pred nadaljnjo erozijo tal in zasipavanjem 
habitatov. Pripravljen je zasaditveni načrt za ureditev in za-
saditev brežine ter pasu nad le to po izvedbi sanacije plaze 
in skalnega podora na kopališču mladinskega zdravilišča in 
letovišča rdečega križa Slovenije debeli rtič.
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Prenovljena so igrala na Bevkovi 1, ki so v uporabi vrtca Del-
fino Blu, v popoldanskem času pa na voljo vsem občanom.
Prenavljajo se igrala na Regentovi. Pripravljena je idejna    
zasnova ureditve Hrastovega gaja, dodatne ureditve igral na 
Bevkovi 1 in ureditve velikega parka v centru, ki prav tako 
predvideva javna igrala.

Na podlagi izvedenih delavnic z različnimi skupinami obča-
nov, deležnikov v kraju, gospodarskimi subjekti v kraju in 
prejetih pobud, je pripravljen osnutek OPN, ki je v fazi pri-
dobivanja mnenj nosilcev urejanja prostora (pristojna mini-
strstva in drugi državni organi, ki morajo podati mnenje na 
predlog).

Pripravlja se idejni projekt za telovadnico za osnovno šolo 
oziroma novo večnamensko športno dvorano.

Avgusta 2017 je izvedeno vzorčenje morske vode na treh 
lokacijah v Valdoltri. Izvedene so meritve sevanja bazne po-
staje mobilne telefonije v središču Ankarana in pridobljeno 
strokovno mnenje o vplivu neionizirnih elektromagnetnih 
sevanj (EMS) na biološke sisteme in na zdravje ljudi.

Javna otroška igrišča

Občinski prostorski načrt 
(OPN) Občine Ankaran

Izgradnja večnamenske 
dvorane

Monitoring okolja
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2.4.7 ODDELEK ZA fINANcE IN RAČUNOVODSTVO

Oddelek za finance in računovodstvo skrbi za finančno poslovanje občine, proračunsko načrtovanje, likvidnost in 
druge naloge, povezane z izvajanjem finančnih in računovodskih nalog. V obdobju 2014–2018 je bila glavna naloga 
tega oddelka, poleg priprave vseh ključnih finančnih dokumentov občine, vzpostavitev delovanja samega oddelka ter 
vzpostavitev postopkov in pravil za finančno poslovanje občine. 

Ob začetku delovanja Občina Ankaran ni razpolagala z vsemi potrebnimi podatki in internimi akti občine, potrebnimi 
za finančno poslovanje, saj jih MOK ni želela izročiti, zaradi tega sta bila tako načrtovanje kot izvajanje proračuna Ob-
čine Ankaran zelo otežena. Kljub temu je oddelek pripravil vse potrebne dokumente ter izvedel naslednje aktivnosti:

• priprava Sklepov o začasnem financiranju Občine Ankaran v letu 2015 (januar–marec, april–junij,                               
julij–september, oktober–december);

• priprava proračuna Občine Ankaran za leto 2015;
• priprava premoženjske bilance ter konsolidirane premoženjske bilance Občine Ankaran 2015;
• priprava zaključnega računa leta 2015 in priprava letnega poročila Občine Ankaran za leto 2015;
• priprava proračuna Občine Ankaran za leto 2016;
• priprava premoženjske bilance ter konsolidirane premoženjske bilance Občine Ankaran 2016;
• priprava zaključnega računa leta 2016 in priprava letnega poročila Občine Ankaran za leto 2016;
• priprava proračuna in rebalansov (prvega in drugega) proračuna Občine Ankaran za leto 2017;
• priprava premoženjske bilance ter konsolidirane premoženjske bilance Občine Ankaran 2017;
• priprava zaključnega računa leta 2017 in priprava letnega poročila Občine Ankaran za leto 2017;
• priprava proračuna Občine Ankaran za leto 2018;
• vodenje računovodstva in izvajanje računovodskih opravil za občino;
• redno finančno poročanje na Ministrstvo za finance;
• priprava in sodelovanje pri pripravi aktov iz delovnega področja (pravilnik o računovodstvu, pravilnik o popi-

su, register tveganja ...);
• aktivnosti s področja vzpostavitve in izvedbe dodatnih procesov v oddelku za finance in računovodstvo;
• priprava polletnih poročil občinskega proračuna;
• vodenje evidenc finančnega premoženja in zbirnik evidenc ostalega premoženja občine;
• finančni pregledi pravnih poslov Občine Ankaran;
• vodenje izvedbe notranje revizije.
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Grafični prikaz 9: Pregled porabljenih proračunskih sredstev za Oddelek za finance in računovodstvo v obdobju 2014–2018

2.4.7.1 Doseženi cilji

2.4.7.1.1   Vzpostavitev tekočega finančnega in računovodskega poslovanja občine 

Glavni dosežen cilj Oddelka za finance in računovodstvo je vzpostavitev tekočega finančnega in računovodskega 
poslovanja občine. V obdobju 2014–2018 je uspešno pripravil štiri letne proračune, štiri zaključne račune in potrebne 
rebalanse proračuna, štiri letna ter osem polletnih poročil občinskega proračuna.

 
 
 
 
 
V obdobju 2014 – 2018 je bilo za izvedena opravila 
Oddelka za finance in računovodstvo porabljenih 
cca 0,06 mio EUR oz. 0,22 % proračunskih 
sredstev. 
 

 

  

PREGLED PRORABLJENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV OA V OBDOBJU 2014 - 2018
v 0,00 mio EUR

OBČINSKI ORGANI 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ
10.00 KAB: KABINET ŽUPANA 0,09 0,07 0,23 0,26 0,65
20.00 SVT: OBČINSKI SVET - ČLANI OBČINSKEGA SVETA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.00 NO: NADZORNI ODBOR - ČLANI NADZORNEGA ODBORA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OBČINSKA UPRAVA

40.00 SEK: SEKRETARIAT 0,74 1,52 0,38 0,34 2,99
41.00 ODD: ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 1,17 2,26 2,44 2,81 8,67
42.00 OGD: ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 0,27 0,71 0,75 1,06 2,78
43.00 OOP: ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR 0,00 0,00 0,03 0,08 0,11
44.00 ORI: ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE 0,12 0,32 1,69 5,80 7,92
45.00 OFR: ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO 0,00 0,00 0,01 0,05 0,06
46.00 OPS: ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN LOKALNO SAMOUPRAVO 0,05 0,10 0,18 0,28 0,61
47.00 ROT: REŽIJSKI OBRAT 0,00 0,57 0,64 0,76 1,97

VARNOST IN ZAŠČITA

50.00 VPS: ODDELEK ZA JAVNO VARNOST IN ZAŠČITO 0,10 0,13 0,29 0,34 0,87

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

60.00 OVK: OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 0,07 0,07

SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN

70.00 ITA: SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11

SKUPAJ 2,54 5,67 6,68 11,92 26,80

V obdobju 2014–2018 je bilo za izvedena opravila 
Oddelka za finance in računovodstvo porabljenih 
cca 0,06 mio EUR oz. 0,22 % proračunskih sredstev.

 
 
 
 
 
V obdobju 2014 – 2018 je bilo za izvedena opravila 
Oddelka za finance in računovodstvo porabljenih 
cca 0,06 mio EUR oz. 0,22 % proračunskih 
sredstev. 
 

 

  

PREGLED PRORABLJENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV OA V OBDOBJU 2014 - 2018
v 0,00 mio EUR

OBČINSKI ORGANI 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ
10.00 KAB: KABINET ŽUPANA 0,09 0,07 0,23 0,26 0,65
20.00 SVT: OBČINSKI SVET - ČLANI OBČINSKEGA SVETA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.00 NO: NADZORNI ODBOR - ČLANI NADZORNEGA ODBORA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OBČINSKA UPRAVA

40.00 SEK: SEKRETARIAT 0,74 1,52 0,38 0,34 2,99
41.00 ODD: ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 1,17 2,26 2,44 2,81 8,67
42.00 OGD: ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 0,27 0,71 0,75 1,06 2,78
43.00 OOP: ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR 0,00 0,00 0,03 0,08 0,11
44.00 ORI: ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE 0,12 0,32 1,69 5,80 7,92
45.00 OFR: ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO 0,00 0,00 0,01 0,05 0,06
46.00 OPS: ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN LOKALNO SAMOUPRAVO 0,05 0,10 0,18 0,28 0,61
47.00 ROT: REŽIJSKI OBRAT 0,00 0,57 0,64 0,76 1,97

VARNOST IN ZAŠČITA

50.00 VPS: ODDELEK ZA JAVNO VARNOST IN ZAŠČITO 0,10 0,13 0,29 0,34 0,87

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

60.00 OVK: OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 0,07 0,07

SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN

70.00 ITA: SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11
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V obdobju 2014 – 2018 je bilo za izvedena opravila 
Oddelka za finance in računovodstvo porabljenih 
cca 0,06 mio EUR oz. 0,22 % proračunskih 
sredstev. 
 

 

  

PREGLED PRORABLJENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV OA V OBDOBJU 2014 - 2018
v 0,00 mio EUR

OBČINSKI ORGANI 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ
10.00 KAB: KABINET ŽUPANA 0,09 0,07 0,23 0,26 0,65
20.00 SVT: OBČINSKI SVET - ČLANI OBČINSKEGA SVETA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.00 NO: NADZORNI ODBOR - ČLANI NADZORNEGA ODBORA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OBČINSKA UPRAVA

40.00 SEK: SEKRETARIAT 0,74 1,52 0,38 0,34 2,99
41.00 ODD: ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 1,17 2,26 2,44 2,81 8,67
42.00 OGD: ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 0,27 0,71 0,75 1,06 2,78
43.00 OOP: ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR 0,00 0,00 0,03 0,08 0,11
44.00 ORI: ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE 0,12 0,32 1,69 5,80 7,92
45.00 OFR: ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO 0,00 0,00 0,01 0,05 0,06
46.00 OPS: ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN LOKALNO SAMOUPRAVO 0,05 0,10 0,18 0,28 0,61
47.00 ROT: REŽIJSKI OBRAT 0,00 0,57 0,64 0,76 1,97

VARNOST IN ZAŠČITA

50.00 VPS: ODDELEK ZA JAVNO VARNOST IN ZAŠČITO 0,10 0,13 0,29 0,34 0,87

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

60.00 OVK: OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 0,07 0,07

SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN

70.00 ITA: SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11

SKUPAJ 2,54 5,67 6,68 11,92 26,80

PREGLED PORABLJENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE ANKARAN V OBDOBJU 2014–2018

Tabela 3: PREGLED PORABLJENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE ANKARAN V OBDOBJU 2014–2018
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2.4.8  ODDELEK ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE IN LOKALNO SAMOUPRAVO 

Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo je oddelek, ki predvsem nudi strokovno pravno podporo ostalim 
oddelkom občinske uprave in organom občine. V okviru tega pripravlja pravna mnenja, pravna sredstva za zaščito 
pravic in pravnih koristi občine, pripravlja razne pogodbe in druge pravne akte, sodeluje pri javnem naročanju, izvaja 
pravne preverbe nad praktično vsemi poslovnimi in ostalimi pogodbenimi razmerji, ki jih občina sklepa s pogodbeni 
partnerji. Prav tako skrbi za pripravo vseh potrebnih gradiv ter za zakonito delovanje organov občinskega sveta in 
njegovih delovnih teles ter nadzornega odbora občine. Sodeluje tudi pri pripravi sklepov, pravilnikov, odredb, po-
oblastil in ostalih aktov v pristojnosti župana. V delovno področje oddelka spada tudi področje lokalne samouprave, v 
okviru katerega oddelek skrbi za sodelovanje občine z drugimi lokalnimi skupnostmi, povezovanje z drugimi občina-
mi, izvajanje institutov neposredne demokracije v občini ter sodelovanje občanov pri upravljanju javnih zadev v občini.

Poleg redne pravne podpore organom občine je oddelek v letih 2014–2018 izvedel še naslednje pomembnejše ak-
tivnosti:

• sodelovanje pri pogajanjih in priprava osnutkov Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih zavodov 
med MOK in Občino Ankaran ter drugih sporazumov, potrebnih za prehod na samostojno financiranje;

• Sporazum o delni delitvi skupnega nepremičnega premoženja med MOK in Občino Ankaran – sodelovanje v 
postopku pogajanj, pripravljanje osnutkov in končne verzije sporazuma;

• Sporazum o delni delitvi skupnega premoženja ter delni delitvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti v skup- 
nih javnih zavodih na področju predšolske vzgoje in osnovnošolskega  izobraževanja;

• priprava ustanovitvenih aktov in drugih dokumentov za ustanovitev in začetek delovanja novega vzgojno
-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran ter izvedba postopkov delitve prejšnjih zavodov, 
prehod zaposlenih in dejavnosti na nov zavod, organizacija dela in začetek opravljanja osnovnošolske in 
predšolske vzgoje v novem zavodu s 1. 9. 2016; 

• priprava aktov za začetek postopka priprave Občinskega prostorskega načrta in sprejem zaščitnih ukrepov, 

Grafični prikaz 10: Pregled porabljenih proračunskih sredstev Občine Ankaran v obdobju 2014–2018  po proračunskih nosilcih
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ki onemogočajo pozidavo priobalnega pasu ter drugih zaščitenih območij; 
• priprava podlag za izpodbijanje uredbe DPN o ureditvi koprskega pristanišča, ki dopušča gradnjo tretjega 

pomola; 
• pomoč pri pripravi pravnih sredstev in vložitev pravnih sredstev zoper akte Republike Italije glede možnosti 

gradnje plinskega terminala v Žavljah, ki bi imel posledice za okolje tudi na območju Občine Ankaran;
• obramba položaja občine in interesov v zvezi z opravljanjem pristaniške dejavnosti na območju občine in z 

delitvijo koncesijske dajatve iz tega naslova pri pristojnem ministrstvu, ki je načrtovalo spremembe v siste-
mu delitve med MOK in Občino Ankaran; 

• zaščita občinskega premoženja prek vstopa v sodne postopke v zvezi z nepremičninami na območju Občine 
Ankaran, v katerih je bila pred njo udeležena MOK ali pa v postopke, ki so se začeli po njeni ustanovitvi;

• sodelovanje pri pripravi pravnih sredstev in vložitev pravnih sredstev zoper upravne akte Republike Italije 
glede načrtovane izgradnje plinovoda Trst–Gradež in plinskega terminala v Žavljah; 

• sodelovanje pri pogajanjih ter priprava Sporazuma o organizaciji predšolske vzgoje v italijanskem jeziku, 
med MOK in Občino Ankaran za vzpostavitev enote italijanskega vrtca v Ankaranu; 

• sodelovanje in pomoč pri pripravi aktov o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi OA, izvedbo javnih 
natečajev in razpisov za zasedbo delovnih mest;

• sodelovanje na pogajanjih z MOK in priprava predlogov dokončne delitve skupnega še nerazdeljenega pre-
moženja med MOK in Občino Ankaran;

• sodelovanje na pogajanjih ter izvedba postopka sklenitve neposredne pogodbe in priprava pogodbe za pro-
dajo nepremičnin v lasti Občine Ankaran Republiki Sloveniji za potrebe izgradnje novega Serminskega vhoda 
v pristanišče;

• priprava postopkov menjave nepremičnin v lasti Občine Ankaran (t.i. kaseta 5a) ter usklajevanje in priprava 
menjalne pogodbe za menjavo nepremičnin na območju kasete 5a z nepremičninami, potrebnimi za javno in 
drugo infrastrukturo občine - menjalna pogodba med Občino Ankaran in Grafist d.o.o.;

• zemljiškoknjižno urejanje lastništva za nepremičnine v lasti RS in upravljanje Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov;

• zaščita interesov Občine Ankaran v postopku spreminjanja Uredbe o upravljanju koprskega tovornega 
pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno 
vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču – priprava pravnih sredstev; 

• zavarovanje interesov občanov v zvezi z napovedjo o umestitvi azilnega centra na območju Debelega rtiča;
• sodelovanje pri pripravi potrebnih aktov za ustanovitev Krajinskega parka Debeli rtič;
• izvedba postopkov za participacijo občanov pri pripravi občinskega proračuna.

2.4.8.1 Uvedba participativnega proračuna Občine Ankaran

Občina Ankaran se je pri načrtovanju proračuna za leto 2016 kot prva obalna občina (in ena redkih slovenskih občin3  

odločila za uvedbo novosti participativnega proračuna, kar pomeni, da občani dobijo možnost soodločati o porabi dela 
proračunskih sredstev občine. Občina si želi sodelovanja občanov, zato je vsem občanom omogočeno podajanje pre-
dlogov za spremembe, uvedbe novosti itd. Gre za sodobno orodje uveljavljanja neposredne demokracije v skupnosti, 
ki ga večina slovenskih občin še ne pozna oz. ne izvaja. Občina Ankaran je pri tem zgled.

Od konstituiranja občine dalje Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo sodeluje pri javnem naročanju, izvaja 
pravne preverbe nad praktično vsemi poslovnimi in ostalimi pogodbenimi razmerji, ki jih občina sklepa s pogodbeni 
partnerji. Prav tako skrbi za pripravo vseh potrebnih gradiv ter za zakonito delovanje organov občinskega sveta in 
njegovih delovnih teles ter nadzornega odbora občine. Sodeluje tudi pri pripravi sklepov, pravilnikov, odredb, po-
oblastil in ostalih aktov v pristojnosti župana.

V letu 2016, prvem letu uvedbe participativnega proračuna, je poziv občanom doživel dober odziv, večina prejetih 
pobud se je nanašala na področje infrastrukture. Finančno primernost vsake pobude je ugotavljal občinski odbor, pri 
čemer so nekatere pobude hitro izvedljive, za izvedbo dolgoročnejših pobud pa je potrebnih več let. Še pred obrav-
navanjem pobud pa so bili najprej popisani in analizirani najnujnejši sanacijski ukrepi in prednostne investicije v javni 
infrastrukturi na območju ankaranske občine. 

3  Na Primorskem poleg Ankarana na tak način delujejo še občine Ajdovščina, Nova Gorica in Komen. 
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Možnost sodelovanja občanov pri porabi dela proračunskih sredstev se je izkazala za pravilno odločitev, saj je posluh 
za želje in predloge občanov pripomogel k razumevanju potreb kraja in ljudi, občina pa je tako bolje izpolnjevala ključ-
ne potrebe prebivalcev, s čimer se krepita zadovoljstvo in dobro počutje občanov. 

Do eta 2017 je na občino prispelo več kot 600 pobud, na podlagi katerih je bilo oblikovanih skupno 39 projektov v 
okviru Načrta razvojnih programov. Pregled stanja izvedbe do konca leta 2017 je objavljen na spletni strani občine 
Ankaran http://obcina-ankaran.si/wp-content/uploads/2016/11/Pregled-programov-december-2017.pdf. 

Tudi v letu 2018 je občina v okviru participativnega proračuna za leto 2018 v največji možni meri zasledovala želje 
in predloge občanov, pri čemer so bile pobude pregledane, ovrednotene in izvedene glede na prioritete ter možen 
časovni okvir izvedbe. Za leto 2018 je Občina Ankaran prejela skupno 157 pobud, izmed katerih se je večina nanašala 
na področje infrastrukture. Najpomembnejše pobude, prejete in upoštevane pri izdelavi proračuna 2018, so nave-
dene spodaj.  

Programska vsebina

Parkirišča in mirujoči promet

Občinske ceste

Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije
-Lazaret

Druge naloge vzdrževanja komunalne 
infrastrukture

Komunalna ureditev - kanalizacija

Dodatna javna razsvetljava

Javne kolesarske poti in pešpoti

Skrb za starejše

Javna kopališča

Športna rekreacija in drugo

Urbana oprema

Zdravstveno varstvo

Večnamenska dvorana

Število pobud

4

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

157

Programska vsebina

Javna obala s pešpotjo ob morju

Javna otroška igrišča

Krajinski park Debeli rtič

Ozaveščanje

Športno rekreacijski park Sv. Katarina

Okoljevarstvene študije

Dejavnost vrtcev

Dom družbenih dejavnosti Ankaran

Dejavnost osnovnih šol

Pokopališče Ankaran

Javni potniški promet

Klif Debeli rtič

Skupaj

Število pobud

19

17

13

11

9

9

8

6

6

5

4

4

4

Skica 4: Postopek priprave participativnega proračuna 

Tabela 4: Prejete pobude občanov OA, ki so bile umeščene v proračun OA za leto 2018

Pobude občanov Finančni načrt PPU Programi dela organov OA

Občinska uprava – predlog proračuna

Občinski svet – odlok o proračunu
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2.4.8.2 Doseženi cilji

2.4.8.2.1   Izvedba sporazumne delitvene bilance med MOK in OA 

Občina Ankaran si je prizadevala z Mestno občino Koper sporazumno razdeliti skupno premoženje ter se izogniti 
sodnim postopkom. To ji je do določene mere tudi uspelo, saj sta občini sklenili 4 sporazume,  s katerima sta raz-
delili skoraj vse nepremično premoženje, javne zavode v slovenskem učnem jeziku s področja predšolske vzgoje in 
osnovnošolskega izobraževanja ter delnice podjetja Luka Koper d. d. S sklenitvijo sporazumov je Občina Ankaran v 
letu 2017 pridobila v izključno last skoraj vse nepremičnine na svojem območju, kar je omogočilo začetek izvajanja 
različnih investicij ter pridobivanja gradbenih dovoljenj. Poleg tega je sklenitev sporazuma o delitvi ustanoviteljskih 
pravic v javnih zavodih s področja predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja Občini Ankaran omogočilo 
ustanovitev lastnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠV Ankaran, s tem pa je zagotovljena nadstandardna raven 
vzgoje in izobraževanja. 

Med občinama ostaja še nerazdeljeno skupno premoženje in ustanoviteljske pravice v javnih zavodih, javnih pod-
jetjih, javnih skladih, javnih agencijah in gospodarski javni infrastrukturi ter primopredaja poslov med občinskima 
upravama in s tem tudi podatkovnih zbirk in dokumentov. Tudi za delitev tega premoženja sta se občini že začeli 
dogovarjati ter ga bosta poizkušali razdeliti sporazumno.

2.4.8.2.2   Sodelovanje z občani in soodločanje prebivalcev 

Občina Ankaran je v letih 2014–2018 tvorno sodelovala z občani, ki jih je o načrtovanih novostih in spremembah 
redno obveščala prek rednega formalnega poročanja in sredstev javnega obveščanja ter prek zborov občanov in 
delavnic, v okviru katerih so potekale skupne razprave o potrebah po spremembah ter možnih nadaljnjih korakih. 
Občani so tako lahko sodelovali pri pripravi osnutka OPN, spremembah NUSZ, nastajanju Krajinskega parka Debeli 
rtič, oblikovanju proračunov ter pri drugih področjih dela občine.

Množična udeležba občanov na zborih in delavnicah potrjuje, da je dialog prava pot na poti do uspešnega sobivanja in 
sodelovanja ter zadovoljstva občanov. 

Grafični prikaz 11: Pregled porabljenih proračunskih sredstev za Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo v obdobju 2014–2018 
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2.4.8.2.3   Uvedba participativnega proračuna Občine Ankaran

Občina Ankaran se je pri načrtovanju proračuna za leto 2016 kot prva obalna občina (in ena redkih slovenskih občin 
odločila za uvedbo novosti participativnega proračuna. Že v prvem letu uvedbe je poziv občanom k podajanju pobud 
doživel dober odziv; večina prejetih pobud se je nanašala na področje infrastrukture. Finančno primernost vsake po-
bude je ugotavljal občinski odbor, pri čemer so nekatere pobude hitro izvedljive, za izvedbo dolgoročnejših pobud pa 
je potrebnih več let. 

Do leta 2017 je na občino prispelo več kot 600 pobud, na podlagi katerih je bilo oblikovanih skupno 39 projektov v 
okviru Načrta razvojnih programov. Za leto 2018 je prispelo še 157 pobud, izmed katerih se je večina nanašala na 
področje infrastrukture. 

Možnost sodelovanja občanov pri porabi dela proračunskih sredstev se je izkazala za pravilno odločitev, saj je posluh 
za želje in predloge občanov dejansko pripomogel k razumevanju potreb kraja in ljudi, občina je tako bolje izpolnjevala 
ključne potrebe prebivalcev in s tem krepila zadovoljstvo in dobro počutje občanov. 

2.4.8.2.4   Tožbi proti izgradnji plinskega terminala v Žavljah in plinovoda Trst–Gradež

Občina Ankaran je v oktobru 2016 na Upravno sodišče v Laciju (Lazio) vložila tožbo zoper dva dekreta italijanskega 
Ministrstva za okolje, ki se nanašata na gradnjo plinskega 
terminala v Žavljah. Pri tej tožbi ima Občina Ankaran ne-
posredni pravni interes izpodbijati pravne akte sosednje 
države, saj terminal v Žavljah pri Trstu ogroža varnost in 
zdravje njenih občanov ter okolja. Za samostojno tožbo se 
je občina odločila ravno zaradi zaščite Ankaranskega pol- 
otoka in ohranitve kakovostnega življenjskega prostora. 
Občina Ankaran nasprotuje neracionalnim, zastarelim in 
konceptualno zgrešenim posegom v okolje, med katere 
sodi tudi gradnja uplinjevalnikov v severnem Jadranu. 

26. 10. 2017 je Občina Ankaran na Deželno upravno so-
dišče dežele Lazio v Rimu vložila še tožbo zoper italijan-
sko ministrstvo za varstvo okolja in morja ter ministr-
stvo za kulturo in turizem, ki sta izdali okoljevarstveno 
soglasje za plinovod Trst–Gradež. 

Občina je med izvajanjem projektov občane povabila k sodelovanju. Foto: Občina Ankaran

Zahvala AAG  Občini Ankaran in KS Ankaran
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Junija 2018 je zadeva dobila ugoden zaključek za prebivalce tržaškega zaliva, torej posredno tudi za občane Ankara-
na. Španska družba Gas Natural je 28. 6. 2018 uradno sporočila, da se odpoveduje vsem postopkom, povezanim z 
gradnjo plinskega terminala pri Žavljah. Načrtom so nasprotovale praktično vse institucije, s tožbo tudi ankaranska 
občina in posredno Slovenija. 

11. 6. 2018 je tudi italijanska vlada sporočila, da projekta španske družbe Gas Natural za postavitev plinskega termi-
nala v Tržaškem zalivu ni več na dnevnem redu italijanske vlade ter se s tem prvič negativno opredelila do projekta, 
ki je grozil tržaškemu območju.

2.4.8.2.5   Zavarovanje interesov občanov v zvezi z napovedjo o umestitvi azilnega centra na območju Debelega       
      rtiča 

Občina Ankaran je iz medijev izvedela za nov kontingentni načrt za zagotovitev nastanitve in oskrbe v primeru pove-
čanega števila prosilcev za mednarodno zaščite, ki predvideva vzpostavitev azilnega doma na Debelem rtiču. Nemu-
doma, dne 23. 7. 2018, je na Vlado RS naslovila poziv za takojšnjo spremembo kontingentnega načrta za zagotovitev 
nastanitve in oskrbe v primeru povečanega števila prosilcev za mednarodno zaščite tako, da načrt izpostave azilnega 
doma na območju Občine Ankaran ne bo več predvideval. Lokalna skupnost ima pravico do skladnega razvoja in odlo-
čanja o njem, ne glede na razpršene interese in potrebe države, s povsem enostransko odločitvijo pa je vlada posegla 
v pristojnosti občine. Če prizadeta lokalna skupnost v celotnem postopku ne bo upoštevana, bo Občina Ankaran 
prisiljena pred sodišči izpodbijati sprejeti načrt in aktivnosti, povezane z njegovo izvedbo. 

Kljub temu, da novi kontingentni načrt že v prvi fazi povečanega števila prosilcev predvideva spremembo Počitni-
škega doma Debeli rtič v izpostavo azilnega doma in namestitev do 120 ali 17 % migrantov, ki naj bi jih v primeru 
povečanih potreb sprejela Slovenija, Občina Ankaran o tem ni bila uradno seznanjena niti pri njem ni sodelovala. Na 
svoj poziv vladi do priprave tega poročila Občina še ni prejela odgovora.

V kontingentnem načrtu iz leta 2015, ki je prenehal veljati s sprejetjem novega v juliju 2018, je bila v primeru huma-
nitarne krize v drugi (rezervni) fazi predvidena na Debelem rtiču morebitna enkratna in začasna namestitev manjše 
skupine družin beguncev z otroki na njihovi poti iz nevarnih vojnih območij v ciljne države EU. Danes pa so azilni 
domovi in njihove izpostave namenjeni predvsem ugotavljanju upravičenosti prosilcev do mednarodne zaščite ter 
vrnitvi ekonomskih migrantov v države, iz katerih so prišli. 

Občina Ankaran ocenjuje, da bi bila z uresničitvijo načrta, to je z enim migrantom na 27 prebivalcev, nesorazmerno 
obremenjena. Taka odločitev je strokovno vprašljiva glede na razvitost občinske infrastrukture, velikost občine, njeno 

Počitniški dom Debeli rtič, ki ga želi vlada preoblikovati v izpostavo azilnega doma. Foto: Manuel Kalman
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obmejno lego in število prebivalstva. Je pa Občina pripravljena sodelovati s pristojnimi ustanovami in organi ter glede 
na svoje zmožnosti pomagati pri integraciji mlade migrantske družine, ki ji je že priznana mednarodna zaščita v Re-
publiki Sloveniji, ter pri vseh aktivnostih za njeno uspešno integracijo. 

Varovano območje Krajinskega parka Debeli rtič z mladinskim zdraviliščem ter Ankaran s 3.209 prebivalci sta nepri-
merna lokacija za delovanje izpostave azilnega doma. Nastanitev prosilcev in izvajanje upravnih postopkov za ugo-
tavljanje njihove upravičenosti do mednarodne zaščite sta tudi pravno sporna. Po odloku o ustanovitvi in zaščitnih 
ukrepih za varovanje narave (UL RS, št. 48/2018), na zavarovanem območju Krajinskega parka Debeli rtič med drugim 
ni dovoljeno izvajati upravnih postopkov. Občina Ankaran je že v obdobju 2015–2017 vlado večkrat opozorila, da 
preoblikovanje počitniškega doma v izpostavo azilnega doma ni primerno. Delovanje izpostave v novem načrtu bi 
poseglo v občinske pristojnosti in financiranje, zaradi česar bi občina morala biti vključena v njegovo sprejemanje. 
Vlada ni izpolnila pravnih pogojev za sprejem novega načrta in spremembo faze, v kateri naj bi se začel uporabljati 
Počitniški dom Debeli rtič. Namembnost tega objekta po veljavnem gradbenem in uporabnem dovoljenju ne dovoljuje 
dejavnosti azilnega doma, za spremembo namembnosti pa je potrebno soglasje Občine. 

Kontingentnega načrta ni mogoče sprejeti in uresničiti brez sodelovanja lokalne skupnosti, Občina Ankaran pa k na-
črtu za preoblikovanje Počitniškega doma Debeli rtič v izpostavo azilnega doma ne bo podala soglasja.

2.4.9 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo je medobčinski organ Občinske uprave Občine Ankaran in Občine Piran. V Ob-
čini Ankaran delujeta dva redarja in delno inšpektor. Ta organ je občina skladno z zakonom dolžna zagotoviti. Zaradi 
racionalizacije poslovanja in dodatnih finančnih spodbud države je Občina Ankaran inšpektorat ustanovila skupaj 
z Občino Piran. Naloga občinskega redarstva je predvsem nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih, 
varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, 
rekreacijskih in drugih javnih površinah, varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino ter vzdrževati javni 
red in mir. V občini Ankaran se potreba po dejavnostih občinskega redarstva poveča v poletnih mesecih, ko je v občini 
prisotno veliko turistov ter s tem veliko ljudi na majhnem območju.

Medtem, ko je v prvem letu/mesecih od svoje ustanovitve občinsko redarstvo občane navajalo na novost in jih kveč-
jemu opozarjalo o nepravilnem ravnanju, je v letu 2017 pričelo tudi z aktivnim ukrepanjem v primerih kršenja CPP in 
drugih pravil, predvsem v mirujočem prometu. 

Grafični prikaz 12: Pregled porabljenih proračunskih sredstev za Medobčinski inšpektorat in redarstvo v obdobju 2014–2018 
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2.4.9.1 Doseženi cilji

2.4.9.1.1   Vzpostavitev medobčinskega inšpektorata in redarstva

Čeprav se na prvi pogled zdi, da ima Občina Ankaran relativno malo potreb po inšpektoratu in redarstvu, se je pred-
vsem v poletnih mesecih ta dejavnost izkazala kot smiselna in potrebna za vsakdanji utrip občine, saj se s poveča-
njem obiskovalcev v Ankaranu močno povečuje tudi prometna obremenjenost kraja, predvsem parkirišč. 

Poleg uvodnega navajanja občanov na prisotnost redarske službe, ko je slednja prebivalce zgolj informirala in opozar-
jala o nepravilnem ravnanju, le-ta danes tudi aktivno ukrepa v primerih kršenja CPP in drugih pravil. Od vzpostavitve 
delovanje občinskega redarstva je organ izvedel 1.160 prekrškovnih postopkov ter izrekel vsaj dvakrat toliko opozoril, 
predvsem z namenom ozaveščanja prebivalcev in obiskovalcev. Občinsko redarstvo sodeluje tudi v različnih progra-
mih varnosti in preventive kot so varna pot v šolo, akcija ob Mednarodne dnevu invalidov ipd.

2.4.10 REŽIJSKI OBRAT

Režijski obrat (v nadaljevanju ROT) deluje kot samostojna enota znotraj občinske uprave, njeno glavno področje pa je 
izvajanje storitev za potrebe delovanja in obratovanja javnih, športnih in kulturnih objektov, javnih kopališč in javnih 
prireditev (med drugim skrbi za ustrezno zagotovitev gostinske ponudbe na območju Občine Ankaran – Valdoltra, 
Študent, Sv. Jernej, Sv. Katarina). Sem spadajo tudi izvajanje storitev s področja gospodarskih javnih služb, komunal-
nih dejavnosti, prometa ter vzdrževanja in urejanja skupnostnega premoženja. Poleg tega skrbi za vzpostavitev, ure-
janje in vzdrževanje enotne parkovne ureditve ter za območji z naravovarstvenim statusom, kamor sodi tudi Krajinski 
park Debeli rtič. Del aktivnosti je vezanih na izvajanje storitev s področja vzgoje in izobraževanja ter zdravstvenega 
in socialnega varstva.

V času od svoje ustanovitve leta 2016 je režijski obrat opravil naslednje ključne naloge: 
• Vzpostavitev delovanja in obratovanje gostinskih lokalov na območju ŠRP Sv. Katarina, v Valdoltri, na Štu-

dentu in Sv. Jerneju oziroma kopališču Debeli rtič ter zagotovitev ustrezne infrastrukture kot spremljevalna 
dejavnost delovanju in obratovanju športnih objektov, kulturnih objektov in prireditev, javnih kopališč in jav-
nih prireditev. Gostinska dejavnost je podporna funkcija izvajanju drugih javnih storitev in se kot taka izvaja 
izključno po načelu nepridobitne dejavnosti. Za delo so angažirani pretežno dijaki in študenti, predvsem z 
namenom, da si le-ti pridobijo prve delovne izkušnje za nadaljnje zaposlitve oziroma kot delovna praksa v 
izobraževalnem procesu. V nadaljevanju bodo v izvajanje dejavnosti vključene tudi osebe iz ranljivih skupin, 
s čimer se bo udejanjalo ukrepe za odpravljanje diskriminacije ranljivih skupin ljudi na trgu dela.

• Izvedba tehnične podpore javnim prireditvam in zborovanjem občanov, kjer tehnično osebje skrbi za posta-
vitev potrebne infrastrukture (šotori, odri, osvetlitev, ozvočenje itd.) ter nemoteno izvedbo dogodka.

• Urejanje mirujočega prometa v času poletne sezone in ob prireditvah. Reditelji (študentje in dijaki) usmer-
jajo obiskovalce na prosta parkirna mesta, jim posredujejo osnovne informacije o turističnih destinacijah in 
kulturnih dogodkih ter zagotavljajo urejenost parkirišč. Njihova pooblastila so omejena zgolj na usmerjanje, 
informiranje in opozarjanje, zato je v primerih kršitev predpisov treba angažirati druge organe (občinske 
redarje ali policijo).  

• Nadzor nad urejenostjo javnih površin in rednim vzdrževanjem infrastrukture, ki se zagotavlja prek stalne 
prisotnosti in angažiranja sodelavcev in zunanjih izvajalcev. Sodelavci na terenu prepoznavajo potrebe obča-
nov ter jih sporočajo pristojnim strokovnim službam občinske uprave, ki nadaljujejo s postopki obravnave.

• Na področju Krajinskega parka Debeli rtič se izvajajo ukrepi določeni z Načrtom začasnih usmeritev in delo-

Občinski redarji izvajajo dela in naloge na terenu in so pretežni del delovnega časa fizično prisotni po celotnem kra-
ju. Med njihove naloge spada informiranje prebivalcev, opozarjanje o nepravilnem ravnanju ter aktivno ukrepanje v 
primerih kršenja CPP in drugih pravil. Od vzpostavitve delovanje občinskega redarstva je organ izvedel 1.160 pre- 
krškovnih postopkov ter izrekel vsaj dvakrat toliko opozoril predvsem z namenom ozaveščanja prebivalcev in obisko-
valcev. Občinsko redarstvo sodeluje tudi v različnih programih varnosti in preventive kot so varna pot v šolo, akcija 
ob Mednarodne dnevu invalidov ipd.
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vanja Krajinskega parka Debeli rtič do leta 2020. V pripravi so akcijski načrt za učinkovit nadzor na kopnem in 
morju, zasnova vsebin in programov z interpretacijo vsebin na območju krajinskega parka, priprava letakov 
(brošur) za seznanitev obiskovalcev krajinskega parka z novimi režimi na območju morskega dela parka, 
pravilnim  načinom sidranja in pravili obnašanja v parku.

• V okviru upravljanja športne infrastrukture: skrb za obratovanje nogometnega igrišča in igrišč za odbojko na 
mivki ter za urejenost celotnega območja ŠRP Sv. Katarina, v času poletne sezone pa tudi za športno infra-
strukturo na območju kopališča Debeli rtič.

• Koordinacija dela izvajalcev skrbi za varstvo in zdravje kopalcev v času poletne sezone (reševalci iz vode).
• Koordinacija izvajalcev gospodarskih javnih služb ter intervencijskih služb v primeru nenadnih potreb, pred-

vsem naravnih ujm. 

2.4.9.1 Doseženi cilji

2.4.10.1.1   Vzdrževanje in urejanje javnih površin in skupnostnega premoženja

Občina upravlja s ŠRP Sv. Katarina (nogometno igrišče in slačilnice, igrišča za odbojko na mivki, parkirišče), izvaja red- 
na vzdrževalna dela na občinskih objektih (sedež Občine na Jadranski cesti 66, stavba Občinske uprave na Regentovi 
ulici 2, Dom družbenih dejavnosti na Bevkovi ulici 1, centralno skladišče in servisne delavnice na območju Lazareta, 
gostinski lokali in sanitarni objekti na Sv. Katarini, kopališčih Valdoltra, Študent in Debeli rtič), vzdržuje urbano opremo 
(klopi in koši za smeti) in otroška igrala ter skrbi za urejenost spominskega parka ter drugih parkovnih ureditev.

 V zadnjih štirih letih je bil narejen velik korak naprej, saj so bile urejene številne zelene in druge površine. Foto: Mateja Safhalter, Aleš Logar in Miha 
Crnič



67

Ištrijanski dan, foto: Raymond Amoah Photography

2.4.10.1.2   Organizacija in izpeljava kulturnih prireditev:

Prireditve v Občini Ankaran so sinonim za prostor in čas druženja ter povezovanja skupnosti. Kulturni, športni, dru-
žabni dogodki so gradnik trdne soseske, iz katere se razvija v prihodnost usmerjena skupnost raznoterosti v vseh 
družbenih elementih. Ustvarjalci različnih umetnostnih zvrsti občanom, pa tudi širši zainteresirani javnosti, skozi dva 
festivala predstavljajo kakovostne in komunikativne produkcije za vse generacije. Kulturno-umetnostna ponudba je 
dopolnjena z družabnimi dogodki, v katerih sodelujejo lokalna društva in interesna združenja, kar še dodatno pove-
zuje prebivalce občine.

Programski izbor usmerjajo tri načela–kakovostno, komunikativno in raznovrstno, izvedbeni pa predvsem brezplač-
nost programa za obiskovalce. Prireditve v kar največji meri vključujejo lokalne ustvarjalce oziroma ponudnike pro-
gramskih vsebin in lokalne podporne storitve (tehnična oprema, osebje itd.). V povezavi s kakovostnimi gostujočimi 
ustvarjalci tako nastaja plodna osnova na kulturnem in družbenem področju. Skupnost raste in se razvija v soočanju 
z drugačnimi, novimi in raznolikimi mnenji.

V obdobju 2014–2018 je bilo v Ankaranu izpeljanih 256 kulturnih prireditev oziroma dogodkov, na katerih je nasto-
palo 1.430 izvajalcev. Ankaranske prireditve je obiskalo skupno 19.500 obiskovalcev.

Preurejen je bil park ob krožnem križišču, to pa je naposled le dobilo svojo pravo podobo. Foto: Manuel Kalman
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Grafični prikaz 13: Pregled porabljenih proračunskih sredstev za Režijski obrat v obdobju 2014–2018 

V obdobju 2014–2018 je bilo za izvedena opravi-
la Režijskega obrata porabljenih cca 1,97 mio EUR 
oz. 7,35 % proračunskih sredstev.
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2.4.10.1.3   Delo z mladimi: spodbujanje dijaškega in študentskega počitniškega dela

V Občini Ankaran je mladinsko oz. študentsko delo obravnavano ne le kot način dodatnega zaslužka mladih, pač 
pa predvsem kot element pridobivanja izkušenj in novih znanj ter kot možnost sodelovanja pri skupnih projektih.       
Počitniško delo je za večino mladih prvi stik z delodajalcem in rednim, plačanim delom, ki ga je treba opravljati od-
govorno in resno. Pridobivanje delovnih izkušenj je za mlade dobra popotnica tako za čas študija kot tudi kasneje, ko 
bodo vstopili na trg rednih zaposlitev. Delo v domačem kraju z vsakodnevnim stikom z domačini utrjuje pripadnost 
skupnosti in gradi zavedanje, da je prav vsak posameznik pomemben pri doseganju skupnih ciljev.

Dijaki in študenti imajo možnost, da v domačem kraju nabirajo delovne izkušnje. Foto: Irena Uovič

PREGLED PORABLJENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE ANKARAN V OBDOBJU 2014–2018
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2.4.11 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Občinski svet Občine Ankaran je na svoji 26. redni seji dne 3. 7. 2018 sprejel sklepa, s katerima je imenoval pred-
sed- nika in člane občinskih volilnih komisij ter njihove namestnike. Pred tem je bila aktualna komisija v sestavi 
izpred štirih let, ki pa ni zasedala, saj ni imela opravil. Kmalu za tem je Predsednik Državnega zbora RS razpisal redne 
lokalne volitve v občinske svete in volitve županov. Akt o razpisu je objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/2018 z dne                  

ŽIVAHEN OTROK

Na Ankaran Izolani pogledujemo največkrat s plaže pri svetilniku. 

Od tam je, posebej po dežju ali v burji, lepo videti, kako Ankarančani skrbite za svoj kraj. Nič 
manj zelen ni, kot je bil takrat, ko sem s starši in bratom še hodil na kopanje v ta kraj medi-
teranskega imena. Pa nas ne razveseljujete le s svojim odnosom do prostora, ampak tudi 
z življenjem, ki ga prebujate na vseh koncih, tudi s pomočjo številnih kulturnih prireditev, ki 
vam jih včasih res zavidamo. 

Ne le zato, ker jih imate kar veliko za tako majhen kraj, ampak predvsem zato, ker jih tako 
skrbno izbirate. To še posebej opažam pri organizaciji prireditev, ki jih sestavljate v Poletje v 
Ankaranu, ki ga tako lepo umeščate v poletne večere na čudovitih lokacijah. Zavidamo vam 
decembrske prireditve in drsališče, ki ga izolski otroci tako pogrešajo, radi obiščemo tudi 
tradicionalne rokerske prireditve, kot je Ankaranska bandima.

Saj ni, da tega pri nas nimamo. Marsikaj imamo, pogrešamo pa ta skupni duh, ki je v “sta-
rejših” občinah počasi že izginil iz vsakdana in zdaj vsak počne tisto, kar je njegovo delo. Pri 
vas se zdi, kot da še vedno vsi počnete vse. In to je videti tudi z druge strani zaliva. 

Lahko se dogovorimo: mi vam ponudimo malo utečenosti in rutine, vi nam malo vašega 
navdušenja, pa bo.

Zaščitili ste Debeli rtič. Zaščitite še otroka, ki živahno brca v vaših kulturnih dogodkih.

DRAGO MISLEJ - MEF, glasbenik, urednik, novinar

Grafični prikaz 14: Pregled porabljenih proračunskih sredstev za Občinsko volilno komisijo v obdobju 2014–2018 
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Grafični prikaz 15: Pregled porabljenih proračunskih sredstev za Samoupravno skupnost italijanske narodnosti Ankaran v obdobju 2014–2018 

V obdobju 2014–2018 je bilo za izvedena opravi-
la Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti 
Ankaran porabljenih cca 0,11 mio EUR oz. 0,41 % 
proračunskih sredstev.
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13. 7. 2018. Redne volitve v občinske svete in volitve županov se opravijo v nedeljo, 18. 11. 2018. Za dan razpisa 
volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. 9. 2018.

Državna volilna komisija je 23. 8. 2018 sprejela rokovnik volilnih opravil in navodila občinskim volilnim komisijam za 
izvedbo rednih lokalnih volitev. Občinska volilna komisija in posebna občinska volilna komisija sta 3. 9. 2018 objavili 
obvestilo glede potrebnega števila podpor za vlaganje kandidatur na prihajajočih lokalnih volitvah. Istega dne sta na 
svoji seji imenovala tajnika in njegovo namestnico ter sprejela sklep o določitvi volišč in njihovih sedežev.

Komisija je do 18. 10. 2018 sprejemala kandidature za volitve župana in članov občinskega sveta ter jih dan po tem 
tudi soglasno potrdila na svoji 2. redni seji. POVK je prav tako do 18. 10. 2018 zbiral kandidature za volitve člana 
občinskega sveta, predstavnika italijanske narodnosti, ter za volitve članov Sveta samoupravne skupnosti italijanske 
narodnosti. Prejete kandidature so bile obravnavane 22. 10. 2018.

Občinska volilna komisija med drugim zbira predloge političnih strank za popolnitev volilnih odborov, vzpostavlja 
informacijsko podporo za volilni proces in izvaja nabavo volilnega materiala (glasovnice, skrinjice, zapisniki, omoti …) 
ter naročila pošiljanja obvestil volivcem.

2.4.12 SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN

V Občini Ankaran živi avtohtona italijanska narodna skupnost, ki ima zagotovljene pravice z Ustavo RS. Občina je 
dolžna zagotavljati pogoje za delovanje organov te skupnosti, za dvojezičnost poslovanja organov občine ter za za-
gotavljanje pravic pripadnikov avtohtone italijanske narodne skupnosti. 

V ta namen je Občina Ankaran v obdobju 2014–2018:
• ustanovila in vzpostavila delovanje Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran;
• dosledno poslovala v obeh uradnih jezikih – slovenskem in italijanskem jeziku;
• Samoupravni skupnosti italijanske narodnosti Ankaran (SSIN) zagotovila in predala v uporabo prostore v 

Domu družbenih dejavnosti;
• financirala delovanje Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran, ki ji je v letih 2014–2018 za 

delovanje namenila 110.000 EUR ter s tem omogočila izvajanje bogatega kulturnega programa, namenje-
nega predvsem ohranjanju kulture in jezika avtohtone italijanske narodne skupnosti;

• financirala in uredila prostore za delovanje enote italijanskega vrtca v Ankaranu ter od vzpostavitve dalje 
financira tudi delovanje enote;

• zagotovila financiranje nadstandardnega programa za otroke, občane Občine Ankaran, v osnovni šoli z itali-
janskim učnim programom Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio Capodistria (Osnovna šola Pier 
Paolo Vergerio il Vecchio Koper) in samo delovanje osnovne šole v italijanskem učnem programu.

PREGLED PORABLJENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE ANKARAN V OBDOBJU 2014–2018
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3 ZAHVALA ŽUPANA 

Spoštovane občanke in občani!

Ob zaključku prvega mandata Občine Ankaran, najmlajše slovenske občine, me prevevata izjemen ponos in zado-
voljstvo. Ocenjujem namreč, da smo glede na začetne pogoje dela, zakonske in druge omejitve, v katerih je občina 
delovala, ter zahtevnost začrtanih nalog, več kot uspešno uresničili zastavljene cilje ter upravičili zaupanje, ki ste nam 
ga podelili. 

Sledili smo zastavljenim ciljem, ki so nam bili skupni: varovanje interesov občine in občanov, zagotovitev kakovosti 
bivanja v Ankaranu, izvedba delitvenih postopkov z MOK, nadaljevanje postopkov za spremembo oz. sooblikovanje 
prostorskega načrta širitve pristanišča za mednarodni promet ter predvsem zagon delovanja občine in njenih or-
ganov. Trudili smo se slišati vsakega od vas in prav vse smo povabili k sodelovanju. Zaradi številčnosti zastavljenih 
projektov in vaših pobud smo investicijske in razvojne projekte izvajali glede na njihovo nujnost in pomembnost za 
lokalno skupnost ter časovni okvir, ki je bil zanje potreben.

Nalog je bilo in jih je še vedno ogromno. V desetletjih zanemarjanja potreb in želja Ankarančanov se je nabralo neš-
teto obsežnih perečih problematik kot tudi vrsta manj nujnih, a za življenje ljudi in njihovo zadovoljstvo potrebnih 
sprememb. 

Hvala vam, da smo skupaj začeli graditi občino in razvijati skupnost. Hvala za:  
• več kot 790 pobud, s katerimi ste sooblikovali občinski načrt dela in participativne proračune,
• številne nastope na naših javnih prireditvah, glasbo, filme, pesmi, koncerte, vašo likovno in odrsko ustvarjal-

nost,
• ekipne in osebne športne uspehe in nastope ter voljo, ki jo posvečate skrbi za gibanje in zdravje ter vzgoji 

mladih za zdravo življenje, 
• več kot 19.500 obiskov in vašo energijo na prireditvah Poletja v Ankaranu in Decembra v Ankaranu, ki jih je 

sooblikovalo več kot deset naših društev in organizacij, 
• brezštevilne izraze podpore v času prizadevanj za izvedbo delitvene bilance,
• vaša prizadevanja in podporo ustanovitvi Krajinskega parka Debeli rtič ter več kot 1.000 osebnih zavez za 

spoštovanje njegovih naravnih vrednot, 
• aktivno sodelovanje v programih Javnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran, 
• raznovrstne in številne kulturne dogodke ter dejavnosti Knjižnice Ankaran,
• redne čistilne akcije in prostovoljno delo v kulturnih, športnih in humanitarnih društvih,
• izjemno število predlogov idejnih rešitev občinskih simbolov in glasovanje, 
• konstruktivnost v postopkih urejanja javne infrastrukture,
• aktivno sodelovanje v javni razpravi za sprejem občinskega prostorskega načrta in na več kot 20 delavnicah 

o razvoju Ankarana, pri strategiji naše turistične znamke in razvoju Občinskega programa skrbi za starejše.

V čast mi je, da sem lahko opravljal funkcijo prvega župana Občine Ankaran. Toda uspeh je gradila cela skupina. Zato 
se na tem mestu iskreno zahvaljujem prav vsakemu članu svoje ekipe – sodelavcem Občine in Občinske uprave 
Ankaran, ki so z neumornim delom pomagali do začrtanih ciljev. Še enkrat hvala vsem sodelujočim občankam in ob-
čanom, ki ste nas podpirali in nam s svojimi predlogi tudi pomagali. Zahvala gre tudi občinskemu svetu, ki je z dosled- 
no potrditvijo vseh sklepov jasno pritrdil pravilnosti razvojnih korakov in usmeritvi Občine Ankaran. In ne nazadnje; 
zahvaliti se želim številnim strokovnjakom, ki so Občini Ankaran na različnih področjih delovanja s svojimi izkušnjami 
in strokovnostjo pomagali izbirati prave poti, na katerih gradimo našo skupno prihodnost.

Občina Ankaran je okrepljena z znanjem in izkušnjami ter pripravljena, da v naslednjem štiriletnem obdobju uresniči 
preostale načrte in se sooči z novimi. 

Bilo je izjemno zahtevno in intenzivno, a bilo je vredno.
Vaš župan, Gregor Strmčnik
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SREČNO, OBČINA ANKARAN!

Dobro in kar pogosto se spominjam odločitve, s katero je ustavno sodišče samo ustanovilo 
občino Ankaran.

To ni bila enostavna odločitev, a je gotovo bila daljnosežen in hraber korak. Morali smo ga 
storiti, potem ko je takratni Državni zbor arbitrarno odločil, da se kljub vsem izpolnjenim 
pogojem s strani nove občine, ta občina ne ustanovi. Na ustavnem sodišču takrat nismo 
odločali o tem, ali je bolje več ali manj občin, pač pa o tem, ali je Državni zbor ravnal v skladu 
z Ustavo, ko arbitrarno ni ustanovil te občine. Ker je Državni zbor ignoriral in skušal dejan-
sko izigrati odločitev ustavnega sodišča, je slednje neustavnost odpravilo samo s tem, da 
je občino ustanovilo.

Občina Ankaran se je po odločitvi ustavnega sodišča postopoma konstituirala v skladu z za-
koni in začela delovati. Danes je to občina, kakršne so druge lokalne skupnosti, torej občine, 
v naši državi. Normalno opravlja svoje funkcije v dobrobit njenih občanov in kolikor mo-
rem soditi, spada med uspešnejše občine. Posebej pomembna pa se mi zdi pripravljenost 
s pogovori in dogovori reševati odprta vprašanja z Mestno občino Koper, saj ti dve občini 
povezuje vrsta vprašanj, še posebej pa dejstvo, da na njunih območjih obstaja in deluje Luka 
Koper, naše pomembno okno v svet.

Ta edinstveni položaj zahteva sodelovanje teh dveh občin pri urejanju tekočih zadev, pa tudi 
pri strateških, dolgoročnih načrtovanjih razvoja tega dela Slovenije. Z zadovoljstvom ugota-
vljam, da sodelovanje že obstaja, in upam, da ga bo še več, kar me utrjuje v prepričanju, da je 
bila takrat odločitev ustavnega sodišča o ustanovitvi Občine Ankaran pravilna.

Z zadovoljstvom ugotavljam tudi, da je v novi dvojezični občini Ankaran položaj pripadnikov 
italijanske narodne skupnosti v bistvu urejen enako in tudi bolje kot v ostalih treh obalnih 
občinah in so jim v skladu z Ustavo in mednarodnimi akti zagotovljene posebne pravice, ki 
gredo pripadnikom narodne manjšine.

Vsekakor naši najmlajši, a obetavni občini Ankaran želim uspešen razvoj v dobrobit nje-
nih občank in občanov. Vodstvu občine pa modrost, veliko pozitivne, ustvarjalne energije in 
srečno roko pri urejanju občinskih zadev, pa tudi pri sodelovanju v regiji, s Koprom in Luko 
Koper še posebej.

dr. ERNEST PETRIČ, urad predsednika RS
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