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Tukaj in zdaj ustvarimo zdrave
temelje za naprej. Prihodnost se 
začne doma, v mojem, vašem,
v kraju vaših najbližjih.

Dr. Robert Golob,
predsednik Gibanja Svoboda



Vizija razvoja občine

Občina Ankaran je najmlajša v Sloveniji, je majhna, a gosto poseljena, 
obdarjena z veliko naravnimi danostmi. Obalo sestavljajo klifi, na 
vzhodu pa imamo ravnico ob izlivu reke Rižane. Nekateri deli obale so 
prepoznani kot naravne znamenitosti in so varovana območja narave, 
večinoma znotraj Krajinskega parka Debeli rtič. Velik del vzhodne 
obalne ravnice zaseda pristanišče za mednarodni promet v Kopru. 
Območje ima zmerno sredozemsko podnebje in je zaradi prisojne 
lege zelo dobro osončeno. Naravne danosti moramo zato trajnostno 
unovčiti (pospešena izgradnja sončnih elektrarn, razvoj športnega in 
zdraviliškega turizma). 

Občina Ankaran bo letos doživela tretje lokalne volitve. Zato je skrajni 
čas, da začne aktivno in dosledno uveljavljati ter uresničevati potrebe 
in interese občanov. Naša vizija je oblikovati občino po meri vseh 
občank in občanov. Občina Ankaran mora biti prijazna za mlade, 
družine z otroci in starejše. Z zelenimi politikami mora zagotavljati 
čisto okolje svojim prebivalcem in oblikovati novo podobo sodobne in 
živahne obmorske lokalne skupnosti. 

V naši občini želimo zagotoviti vključevanje vseh občanov. 
Verjamemo, da pogovori in konstruktivna kritika vodijo do boljših 
projektov ter transparentnejše porabe javnih sredstev, zato želimo 
v občinskem glasilu ponuditi prostor za vso zainteresirano javnost. 
Poleg cestne infrastrukture menimo, da naši občani potrebujejo tudi 
ustrezno urejene zelene površine ter sprehajalne poti, zato bomo 
zagovarjali vzpostavitev novih rekreacijskih površin na območju Sv. 
Katarine. Poskrbeli bomo, da bodo obnove cestišč potekale nemoteno 
tekom celotnega mandata.

Naš cilj je oblikovati samooskrbno, ustvarjalno in inovativno občino na 
poti zelenega preboja z učinkovitim javnim servisom za vse občane. 
Občani si zaslužimo visok življenjski standard in kakovostno raven 
bivanja. Za razvoj lokalne samouprave želimo vzpostaviti participativni 



proračun in v sprejemanje odločitev vključiti občane. Prioritetna področja 
razvoja so tudi podjetništvo, šport in družbene dejavnosti.

Pri oblikovanju vizije razvoja moramo upoštevati podnebne in demografske 
spremembe, migracije, spremenljivost trga dela, ki ga vse bolj zaznamujejo 
digitalizacija, nove tehnologije ter potreba po nenehnem usvajanju novih 
znanj in veščin. V zadnjih mesecih je vedno bolj pomembno tudi vprašanje 
energetske in prehranske varnosti, kar želimo nasloviti tudi na ravni občine.

Program, v kakšni občini želimo živeti, je nastajal s pomočjo zainteresiranih 
posameznikov, ki si želijo socialno pravične, solidarne, svobodne, sodelujoče 
in odprte skupnosti. Naš program ponuja rešitve številnim izzivom Občine 
Ankaran in sledi razvojni strategiji Gibanje Svoboda. Uresničevali ga bomo z 
aktivnim naslavljanjem odprtih vprašanj na Vlado Republike Slovenije, ki bo 
z nami iskala rešitve ZA VSE občanke in občane. Le skupaj lahko dosežemo 
to, da lokalna skupnost blaži in rešuje stiske ljudi in da je vsak trenutek 
pripravljena na razvojne izzive. Naš skupni uspeh vidimo v spremembi 
načina vodenja lokalne skupnosti, v ustvarjanju aktivnega dialoga med 
občani in občinsko upravo, v sodelovanju in vključevanju vseh v procese 
naše lokalne samouprave. 



ZA! Sinergijo občin Slovenske Istre.

Vodna varnost za občane Slovenske Istre.1.

Takojšnja izgradnja potrebne infrastrukture za zagotavljanje 
zadostne, trajnostne in dolgoročne vodooskrbe Slovenske 
Istre.

Odprava prometne nevzdržnosti 
Slovenske Istre

2.

Takojšnja izgradnja prepotrebne prometne infrastrukture 
in ukrepov na področju izboljšanja mobilnosti, ki vplivajo na 
kvaliteto življenja občanov in razvoj gospodarskih dejavnosti.

ZA!  Vzpostavitev zadrževalnikov in izgradnjo namakalnih   
 sistemov, ki bodo spodbujali razvoj kmetijstva in    
 samooskrbe.

ZA!  Izgradnjo akumulacij (Kubed, Dragonja, Nova vas ipd.),  
 ki bodo zagotavljale vodo prednostno za kmetijske   
 namene tudi v sušnem obdobju.

ZA!  Nadgradnjo vodnega zajetja v Klaričih.

ZA!  Povezavo vodovodov med Italijo in Rižanskim    
 vodovodom Koper.

ZA!  Izgradnjo povezovalnih cevi z Ilirskobistriškim    
 vodovodom v Malnih.

ZA!  Zagotovitev trajnih dodatnih vodnih virov za    
 dolgoročno oskrbo Slovenske Istre s pitno vodo.

ZA!  Takojšnjo nadaljevanje izgradnje hitre ceste Koper-  
 Dragonja.



Za boljši javni servis za občane  
Slovenske Istre

3.

Za razvoj kakovostnih javnih storitev za kvalitetnejše 
življenje občanov Slovenske Istre.

ZA!  Pričetek projektiranje in izgradnje vzporednega tira k   
 obstoječemu 2. tiru. 

ZA!  Zaključek izgradnje Serminske vpadnice in     
 preusmeritev kamionskega prometa iz mest    
 neposredno v pristanišče.

ZA!  Preprečitev kolon v poletnih mesecih z nadgradnjo   
 cestišča Šmarske ceste.

ZA!  Dokončno ureditev povezave med Koprom in    
 Ankaranom.

ZA!  Preusmeritev tranzitnega prometa iz/v Italijo na    
 obvoznico od Škofij do Izole z optimizacija vinjetnega   
 sistema.

ZA!  Razvojno priložnost z revitalizacijo območja na obalni   
 cesti med Koprom in Izolo.
ZA!  Vzpostavitev pomorske povezave, ki povezuje Ankaran,  
 Koper, Izolo in Piran.

ZA!  Posodobitev Bolnice Izola v vodilno regionalno 
bolnico, ki v sodelovanju z Univerzo na Primorskem 
skrbi za izobraževanje prepotrebnega zdravstvenega 
osebja. 

ZA!  Ponovno pozicioniranje Valdoltre Ankaran kot 
najuspešnejše nacionalne ortopedske bolnišnice.



ZA!  Občanom prijazne občine z vzpostavitvijo Centrov za 
pomoč občanom Slovenska Istra.

ZA!  Kompetentno in odgovorno upravljanje javnih 
zavodov in javnih podjetij.



Volilni program

ZA! SAMOOSKRBNO OBČINO NA POTI 
ZELENEGA PREBOJA

Program zelenega razvojnega preboja v občini se mora odzivati 
na strateške priložnosti ter izhajati iz domačih človeških in 
naravnih virov. S tem se zmanjšuje odvisnost od tujih virov, 
ustvarjajo se nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo 
in spodbujajo inovativne rešitve. Zeleni in zdravstveni oziroma 
zdraviliški turizem lahko postaneta nosilca razvoja turistične 
panoge Občine Ankaran. Obstaja potencial za ustvarjanje 
kakovostnih lokalnih delovnih mest (turistični delavci, zdraviliško 
in zdravstveno osebje, npr. fizioterapevti, maserji) in dodajanje 
vrednosti malemu gospodarstvu ter naravni in kulturni 
dediščini. Prehranska samooskrba, tako občanov kot turistov, s 
poudarkom na ekološki pridelavi, nam bo zagotovila dolgoročno 
oskrbo z varno, kakovostno in zdravo hrano po dostopnih 
cenah. Omogočila bo delovna mesta, revitalizacijo kmetijstva, 
vinogradništva, oljkarstva ter dvig kakovosti življenja. Od skupnih 
300 ha kmetijskih zemljišč v občini vinogradi predstavljajo več 
kot 100 ha, ostalo so oljčniki, trajni travniki, njive in zapuščene 
površine (23 ha). Kmetijske površine med Jadransko cesto 
in razbremenilnikom reke Rižane (Arze) po celi dolžini vse 
do vojašnice (kontaktno območje po DPN) so primerne za 
organiziranje kakovostne ekološke pridelave zelenjave in za 
vrtičkarstvo. V luči povečanja samooskrbe bomo del zemljišč, ki 
so v javni lasti, oddali v najem kmetom, del pa jih bomo celostno 
uredili in dali v najem občanom po zgledu drugih občin, npr. 
Mestne občine Ljubljana.
 
Energetska prenova javnih stavb nam bo prinesla dolgoročne 
energetske in finančne prihranke. Skupaj s podporo Ministrstva 
za okolje in prostor bomo iskali možnosti sofinanciranja 
energetske prenove tako javnih kot zasebnih stavb. Prehod na 
obnovljive vire energije bo občanom omogočil oskrbo z energijo 
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po dostopnih cenah. Učinkovita raba naravnih virov je priložnost 
za finančne prihranke glede na območje, v katerem živimo. Naš 
cilj je  zagotoviti čist, urejen in modro-zelen življenjski prostor v 
Občini Ankaran ter skladen prostorski, gospodarski in podjetniški 
razvoj občine. 

ZA! UČINKOVIT JAVNI SERVIS ZA OBČANE IN 
VSE DELEŽNIKE

Učinkovit javni servis zagotavljamo z učinkovitimi javnimi 
ustanovami in zagotavljanjem temeljnega načela lokalne 
samouprave z aktivno soudeležbo občanov pri oblikovanju 
in sprejemanju odločitev. Občinski svet bo vsako leto sprejel 
program dela, v katerem bo napovedan sprejem občinskih 
aktov po rednem postopku. 

Prekinili bomo s slabimi netransparentnimi praksami opravljanja 
določenih storitev (zlasti gostinske storitve) v občini ter 
dejavnost nemudoma prenesli na primernega izvajalca. 
Sprejeli bomo odločitev o ustanovitvi gospodarske javne službe 
(občinska pristanišča, parkovna ureditev, zaščita stoletnih 
parkov) ter ustreznega zavoda za pokrivanje področja športa, 
kulture, mladih, starejših in ostalih, tudi za opravljanje del v 
Krajinskem parku Debeli rtič. Sprejeli bomo ustrezne prostorske 
izvedbene akte občine, ki bodo zagotovili zaščito njenih naravnih 
danosti in hkrati zadovoljili potrebe občanov. Tvorno bomo 
sodelovali z vsemi deležniki v postopkih pridobivanja gradbenih 
dovoljenj za gradnje na območju občine. Z zagovarjanjem 
javnosti dela lokalne skupnosti bomo poskrbeli za javno objavo 
vseh gradiv ob sklicih občinskega sveta in vseh pomembnih 
dokumentov na internetni strani Občine Ankaran www.obcina-
ankaran.si. Ustvarili bomo ustrezne pogoje dela za občinsko 
upravo, ki je trenutno razpršena na štirih lokacijah. Občinska 
uprava bo lahko nudila učinkovit javni servis za občane in vse 
deležnike le, če bo skoncentrirana na eni lokaciji. Uvedli bomo 
digitalizacijo določenih javnih storitev. S tem bodo občani imeli 
boljši dostop do vseh informacij in aktivnosti, ki jih opravlja 
občinska uprava.
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Pomemben člen naše občine so pripadniki italijanske in drugih 
narodnostnih skupnosti. V Gibanju Svoboda jim bomo nudili 
kvaliteten javni servis pri zadovoljevanju njihovih specifičnih 
potreb in interesov. 

ZA! USTVARJALNO IN INOVATIVNO 
PAMETNO OBČINO

Postati moramo občina, prijazna vsem občanom, še posebej pa 
invalidom, mladim in starejšim. Poskrbeti moramo za nadaljnji 
razvoj zdravstvene oskrbe (gradnja zdravstvenega doma) in 
socialnega varstva za občane, s posebnim poudarkom na 
otrocih, družinah, socialno ogroženih, invalidih in ostarelih. 
Posebna pozornost mora biti namenjena starejšim občanom 
z nadaljnjo ureditvijo dnevnega centra za njihovo druženje, 
zagotovitev pogojev za možnost izgradnje doma starejših 
in varovanih stanovanj ter drugih možnosti za nastanitev ali 
dnevno varstvo starejših. Z ustreznimi pristopi bomo poskrbeli 
za razvoj športa in rekreacije, kulturno-umetniške ustvarjalnosti, 
vzgojno-izobraževalne, društvene in turistične dejavnosti. 
Uredili bomo dodatna otroška igrišča (npr. v Hrastovem gaju, 
na območju Sv. Katarine). Zagotovili bomo višja sredstva za 
financiranje programov športnih društev in drugih nevladnih 
organizacij (Društvo upokojencev Ankaran, razna kulturna 
društva, društva, ki delujejo na področju otrok in mladine) ter v 
skladu z veljavno zakonodajo sprejeli kriterije za delitev sredstev 
na javnih razpisih. Spodbujali bomo civilnodružbena gibanja 
in prostovoljstvo. Posebna skrb bo posvečena spodbujanju in 
obujanju krajevnih običajev in zgodovine kraja. Zato se bomo 
povezali z relevantnimi javnimi institucijami (npr. Pokrajinskim 
muzejem Koper, Arhivom Koper). 
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ZA! RAZVOJNO IN NAPREDNO OBČINO

Razvojna in napredna občina mora vzpostaviti pogoje 
za učinkovito in tesno sodelovanje s sosednjimi lokalnimi 
skupnostmi. Občina Ankaran je le del širšega območja Istre, 
na katerem je nujno potrebno razvojno sodelovanje z državo, 
Mestno občino Koper, Občino Izola in Občino Piran. Razvojno 
se moramo povezovati za zadovoljevanje skupnih potreb 
in interesov prebivalcev celotnega Ankaranskega polotoka, 
vključno z Miljskim hribom in Občino Milje, ter s tem vzpostaviti 
razmere za uspešno sodelovanje pri projektih, ki imajo čezmejni 
vpliv. Lazaret je vstopna točka v občino in državo, ki zaradi svoje 
lege, naravnih danosti in prostorskih možnosti zahteva posebno 
obravnavo. Območje je primerno za postavitev kulturnega 
središča v povezavi s sosednjo državo, kjer bi lahko aktivno 
povezovali kulturo dveh narodov. 

Ustvarili bomo prepoznavno in gospodarsko uspešno občino z 
bogato infrastrukturo, vpeto v mednarodno okolje. Občina Ankaran 
bo zagotavljala najvišji nivo javnih storitev s ciljem kakovostnega 
življenja vseh nas. Pod našim vodstvom bo občina spodbujala 
prebivalce in obstoječa podjetja (Ortopedska bolnišnica Valdoltra, 
Turistično podjetje Adria Ankaran, Luka Koper ter druga podjetja in 
obrtniki) k ustvarjanju novih zaposlitvenih priložnosti in odpiranju 
kakovostnih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Gradili 
bomo dolgoročno vzdržno, ljudem prijazno in varno prihodnost 
Ankarana. Razvoj turizma predstavlja eno glavnih strateških 
razvojnih usmeritev naših krajev. Zavedamo se, da je pristaniško 
območje Luke Koper treba ohraniti, vendar z nadzorovanim 
razvojem, ki ne bo škodil ostalim dejavnikom v občini. Z 
ustvarjanjem pogojev za razvoj medicinsko–rehabilitacijskega 
središča in športno-rekreativnega središča želimo občanom 
in drugim obiskovalcem Ankarana ponuditi prijetno okolje za 
kakovostnejšo izrabo prostega časa v smislu telesne in duševne 
sprostitve in okrepitve. Zavedamo se, da se je potrebno pripraviti 
na podnebne spremembe. Danes zaraščen razbremenilni kanal 
Rižane (Arze) želimo s pomočjo Ministrstva za okolje in prostor 
urediti v koristen zbiralnik sladke vode za zalivanje zelenih površin 
v Športno-rekreacijskem parku in za namakanje predvidene 
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kmetijsko-vrtičkarske površine ob kanalu. Grobi izračun kaže, da 
bi bilo mogoče do poletne suše v kanalu pripraviti cca 40 000 m3 
vode. V očiščenem in urejenem kanalu bo mogoče tudi veslanje s 
kajaki in kanuji (cca. 2000 m proge), kar bi bilo veslačem v slabih 
vremenskih razmerah velika pomoč. Seveda lahko postane kanal 
tudi zanimiva ekološka točka (prijetna veduta z visoko drevesno 
vegetacijo). Ob njem bo speljana tudi kolesarska in pešpot.

ZA! NOV DRUŽBENI DOGOVOR IN OBČINO 
DIALOGA

Čas je za nov družbeni dogovor in občino dialoga, čas je, da se 
občina s pomočjo mediacije dogovori o vseh nerešenih zadevah 
z Luko Koper in predvsem z državo, še posebej z Ministrstvom za 
zdravje, Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za obrambo 
ter Ministrstvom za izobraževanje in šport. Čas je, da dokončno 
uskladimo različne razvojne interese in pripravimo rešitve, ki bodo 
sprejemljive in omogočale vsem prizadetim dejavnikom v občini 
nadaljnji razvoj in blagostanje. Zagotovili bomo iskren, resničen, 
ustvarjalen in konstruktiven dialog z občani, ki bo temelj za 
oblikovanje vzdržne, dolgoročne strategije razvoja občine na osnovi 
demografskih ocen, gibanja prebivalstva, naravnih danostih ter 
želja občanov.  Po sprejemu strategije razvoja občine bomo sprejeli 
ustrezne podrobne prostorske akte, ki bodo osnova za nadaljnji 
razvoj, pri tem pa v odločevanje vključili vse generacije in družbene 
skupine. Nujno je tudi oblikovanje participativnega proračuna, 
pri katerem bodo občani neposredno vključeni v sprejemanje 
odločitev o porabi določene višine proračunskih sredstev, kar bo 
postalo sestavni del lokalnega življenja. Na ta način bodo občani 
sami prepoznali probleme ali možnosti izboljšav, predlagali rešitve 
in med podanimi predlogi v ponovnem odločanju izbrali tiste, ki jih 
bodo ocenili za prioritetne. Mladim moramo omogočiti dostop do 
ugodnih stanovanj, da jih obdržimo v občini, zato je pomembno, 
da se zemljišča ustrezno komunalno opremi in nameni za gradnjo 
neprofitnih stanovanj. Zagovarjali bomo učinkovito uveljavljanje 
zahtev občine v zvezi z Državnim prostorskim načrtom (DPN) za 
pristanišča za mednarodni promet in vztrajali pri doslednemu 
upoštevanju ustavnih določb pri ravnanju z okoljem in redko javno 
dobrino – morjem.
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Ključni razvojni projekti

Projekt 1

Ureditev dolgotrajne oskrbe, pomoči na domu in pogojev za 
gradnjo varovanih stanovanj.

V občini Ankaran je več kot 25 % občanov starejši od 65 let. 
Zato je ena prvih nalog občine, da nadaljuje z vzpostavitvijo 
dnevnega centra, kjer bo potekalo medgeneracijsko druženje. 
Nujen je razvoj pomoči na domu, dnevnega varstva starejših in 
storitev dolgotrajne oskrbe, saj bomo le tako čim večjemu številu 
starejših omogočili življenje v svojem domačem okolju. Ob tem 
bodo potekale vse aktivnosti za možno izvedbo gradnje doma 
starejših in varovanih stanovanj. .

Projekt 2

Vzpostavitev pogojev za gradnjo stanovanj za mlade družine 
ter nove telovadnice ob Osnovni šoli in vrtcu Ankaran, s tem pa 
tudi prostora za druženje občanov.

Občina mora v čim krajšem času zagotoviti vse pogoje za 
gradnjo novih stanovanj za mlade družine, ki sedaj odhajajo 
iz Ankarana. Občani, še posebej mladi, bodo z izgradnjo 
telovadnice pridobili nujno potrebno infrastrukturo. Šolarji jo 
bodo uporabljali za redno športno vzgojo in izpeljavo športnih 
tekmovanj (odbojka, košarka, mali nogomet), ki jih morajo zaradi 
neustrezne infrastrukture sedaj organizirati v sosednji občini. 
Predvsem pa bomo občani pridobili nov prostor za druženje in 
prireditveni prostor za kulturne in druge prireditve, ki jih moramo 
sedaj organizirati v šotoru ali neprimernih gostinskih lokalih. 



Projekt 3

Ureditev krajevnih, športnih in drugih pristanišč v občini. 

Področje krajevnih in drugih pristanišč v občini potrebuje boljšo 
celostno ureditev. Med prednostne naloge štejemo ureditev 
priveznih mest in izboljšanje pristaniške infrastrukture (spusti, 
pomoli, valobrani, prostori za vzdrževanje in shranjevanje plovil) 
ter sprejetje Odloka o občinskih pristaniščih s pravilnikom in 
navodili.  Občani bodo po dolgih letih veliko pridobili z urejanjem 
priobalnega območja s privezi. Najprej so tu tisti, ki so vključeni 
v športna društva ali imajo v svojo dejavnost vključene športe 
na in v morju, saj se bodo jasno opredelila njihova varnost in 
mesto v športnem parku. S tem se bodo začela urejati področja 
ljubiteljev navtike, športnega ribolova in športnega turizma 
na morju. V prvih mesecih po volitvah bo pripravljen in sprejet 
ustrezen odlok, ki bo vzpostavil pogoje, rešitve in pravno varnost 
uporabnikov pristanišč. 

Ob tem bo naš cilj nadaljevanje urejanja vseh kopališč (območje 
sv. Katarine, ankaranska občinska plaža, plaža v Valdoltri), še 
posebej pa kopališča Debeli Rtič. Tu bo nujno potrebno doseči 
dogovor z Ministrstvom za notranje zadeve, ki je območje 
kopališča dolga leta imelo v uporabi.

Projekt 4

Izgradnja cestne infrastrukture in urejanje mirujočega 
prometa.

Naša absolutna prioriteta je izgradnja ceste od krožišča na 
Serminu do novega krožišča na Jadranski cesti. S tem bomo 
Ankarančanke in Ankarančani končno pridobili varno in krajšo 
povezavo s Koprom, ki bo nudila tudi možnost organiziranja 
avtobusne povezave, kar pomeni manjšo porabo goriva. Skupaj 
z državo bomo končno obnovili Jadransko cesto, uredili pločnike 
in kolesarko pot. Konstantno in dosledno pa bomo skrbeli za 
redno vzdrževanje občinskih cest.



Projekt 5

Izgradnja obalne sprehajalne poti od Lazareta do Sv. Katarine 
(od Milj do Kopra), izgradnja kolesarskih poti in urejanje 
športnega parka Sv. Katarina.

Ugodno podnebje v naši občini omogoča gibanje občanov 
na prostem skozi vse leto. Izgradnja obalne sprehajalne poti in 
kolesarskih poti (od Lazareta proti Kopru) bo služila občanom 
za rekreacijo, absolutno pa je to tudi eden od elementov za 
razvoj turizma na našem območju. Ureditev športnega parka 
Sv. Katarina je nujen tako za občane kot za razvoj športnega 
turizma. 


