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ANKARAN LETA 2025 

 

Občino Ankaran oblikuje urejeno in 
prijetno bivalno okolje. 

Ankaran je prepoznan po turizmu, 
posebej po športnem, zdraviliškem in 

rehabilitacijskem turizmu,  po 
tradicionalnih prireditvah, lokalnih 

produktih, ki se tržijo pod istoimensko 
blagovno znamko ter lepi pokrajini, ki 

jo bogati edinstveno golf igrišče na 
Obali. To je priljubljeno med domačini 

in prebivalci sosednjih občin, vse do 
Trsta, lokalnimi turisti, kot tudi tistimi 

iz sosednjih obmorskih krajev. 

Ankaran je v evropskem merilu 
poznan po izjemno kakovostnih 
oskrbovanih stanovanjih, ki jih v 

tretjem življenjskem obdobju za daljši 
čas najemajo predvsem aktivni seniorji 
iz srednje in severne Evrope. Kraj nudi 

možnost aktivnega preživljanja 
prostega časa, bogato zdraviliško 

ponudbo in povezovanje starejših v 
mednarodnem medgeneracijskem 

centru. 

V jesenskih in zimskih mesecih 
Ankaran obiščejo športniki na 

pripravah s celotne Evrope. Klima in 
pokrajina jim nudita treninge v naravi, 

športni center ter bližnje velike 
športne dvorane v sosednji občini, 
kakovostne priprave, zdraviliške in 

kapacitete dobrega počutja pa 
najboljšo rehabilitacijsko oskrbo v 

regiji. 

1. POVZETEK 
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Kraj je Izjemnega pomena tudi za 
Slovensko vojsko. V Ankaranu SV 

svojim vojakom in njihovim družinam 
nudi celostno rehabilitacijsko in 

sprostitveno oskrbo. Vojaško 
letovišče slovi po svoji odprtosti in 

povezanosti s krajem. Sodelovanje SV 
z bolnišnico Valdoltra, letoviščem 
Debeli rtič in športnim centrom pa 

zagotavlja vojakom in njihovim 
družinam popoln in aktiven oddih. 

Gospodarski razvoj občine je 
trajnosten in podpira lokalne, manjše 

podjetnike in obrtnike, ekološko 
kmetovanje in dopolnilne dejavnosti. 

Občina Ankaran je primer dobre 
prakse, ki je kot prva v Sloveniji in 

med prvimi v Evropi uspešno 
izpeljala celostno strategijo 

preobrazbe ankaranskega polotoka v 
zeleno, naravi prijazno okolje, kjer 
se zadovoljevanje človeških potreb 

prepleta z upoštevanjem načel 
varstva narave in simbiozne 

kohabitacije. 

Občina v okviru skupnih projektov, 
kolesarskih in tekaških poti, golf 
centra in športne infrastrukture 

tesno sodeluje s sosednjimi 
občinami tako na Miljskem 
polotoku, kot tudi na Obali. 

 

Miljski polotok kot 
zeleno-modra oaza med 
dvema pristaniščema 

ponuja umik od 
industrijskih con in 
mestnega vrveža. 
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2. UVOD 

Ankaran je manjši obmorski zdraviliški 

turistični kraj, ki leži na južnem pobočju 

Miljskega polotoka, na samem začetku 

slovenskega dela istrske obale. V turističnih 

vodnikih Slovenije Ankaran prepogosto 

najdemo pod predlogi za zgolj kratek dnevni 

izlet, kljub dejstvu, da so njegova lega, 

kulturne znamenitosti in naravne lepote - 

bogato sredozemsko rastlinje, vinorodni 

okoliš in srebrno-zeleni oljčni nasadi, nekaj 

posebnega. Namen strategije razvoja občine 

Ankaran v konstituiranju (občine Ankaran) je 

zatorej, med drugim, s predlaganimi 

smernicami strateškega razvoja in poslovnimi 

idejami pozicionirati Ankaran kot 

prepoznaven kraj na slovenski obali ter 

pripomoči k izgradnji njegove identitete. 

 

Študentje 3. letnika Ekonomske fakultete 

Univerze v Ljubljani smo v sklopu predmeta 

Poslovno okolje podjetja pod mentorstvom 

prof. dr. Marka Jakliča sprejeli izziv, da v 

skupaj 4 mesecih pripravimo predlog 

strateškega razvoja občine Ankaran. 

Dokument nakazuje zastavljeno vizijo ter 

predloge strateških usmeritev za uresničitev 

te vizije. Časovna omejitev nas je omejila na 

pripravo dokumenta, ki ga sami vidimo kot 

predlog za razpravo. Želimo si, da naše ideje 

vzbudijo pozornost, zanimanje in morda 

odprejo nov pogled na Ankaran. Če se nekoč 

kakšna izmed predlaganih idej uresniči, bomo 

s ponosom del uspešne zgodbe Ankarana.  

Pri svojem raziskovanju, razmišljanju, delu ter 

oblikovanju vizije in strateških ciljev se nismo 

ozirali na trenutno finančno in gospodarsko 

krizo Predstavljena vizija je daljnosežna, kriza 

pa trenutna. 

 

2.1 VIZIJA 

Vizija Ankarana, kot smo si jo zastavili in h 

kateri težijo naše predlagane strateške 

usmeritve, je razvoj kraja do leta 2025 v 

območje visoke bivanjske kakovosti. Osnova 

za razvoj le-te je geografski položaj, bližina 

morja, podnebne in naravne danosti, 

kulturno okolje, ter že obstoječe gospodarske 

dejavnosti in tukaj živeči podjetniki. Pri tem 

napredek v občini temelji na trajnostnem 

razvoju.1   

 

________________________________ 

 
1 Trajnostni razvoj opredeljujemo kot uravnoteženost 
gospodarskega, socialnega oziroma družbenega in okoljskega 
področja, pri katerem so gibanja na vseh treh področjih 
usklajena in nobeno od njih nima privilegija, da bi 
onemogočalo ali celo zniževalo raven razvoja na drugih dveh. 
Vsaka dimenzija trajnostnega razvoja je sicer samostojna 
kategorija, vendar z zasledovanjem svojih ciljev posredno 
vplivajo druga na drugo ter le medsebojno uravnotežene 
predstavljajo okvir trajnostnega razvoja (Seljak 2001, str. 29).  

 

TRAJNOSTNI RAZVOJ je strategija, ki uspe 
zadovoljiti sedanje generacije, ne da bi s 
tem okrnila zadovoljevanje prihodnjih 
generacij. Upoštevati je potrebno fizične 
meje narave. 

Temeljne zahteve trajnostnega razvoja: 

1. naslednja generacija bi morala 
podedovati premoženje 
človekovega dela in premoženje 
okolja, 

2. naslednja generacija bi morala 
podedovati naravne dobrine 
takšne, kot jih je dobila prejšnja 
generacija, 

3. podedovano bi moralo vsebovati 
ustvarjeno premoženje, naravno 
premoženje in znanje (Jaklič, 2010, 
str. 65). 
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2.2 STRATEŠKI CILJI 

Strateški cilji občine Ankaran za uresničitev vizije so naslednji: 

1. Izgradnja identitete Ankarana, ki je regionalno in 

mednarodno prepoznavna turistična, športna, zdraviliška 

destinacija, zeleno-modra oaza med dvema pristaniščema, 

ki kraju predstavljata okno v svet in visokotehnološki razvoj. 

2. Identiteta se zgradi z močno blagovno znamko Ankaran. 

3. Izboljšanje kakovosti življenja in blaginje prebivalcev ter 

obiskovalcev Ankarana. 

4. Oblikovanje poslovnih priložnosti in inovativnega okolja, ki 

bodo v Ankaran pripeljale investitorje, strokovnjake, 

raziskovalce, idr. 

2.3 METODOLOŠKI OKVIR 

Metodološki načrt zajema analizo in interpretacijo primarnih virov, tj. odprtih 

intervjujev z večjimi gospodarskimi deležniki: Luko Koper d.d., Mladinskim 

zdraviliščem Debeli Rtič, Kampom Adrio Ankaran d.d., ter lokalnimi podjetniki 

in obrtniki na območju občine Ankaran, študijo primerov dobre prakse in 

inovativnih podjetniških idej ter analizo in interpretacijo sekundarnih virov. 

Zaradi časovne stiske in nezmožnosti pridobitve ustreznega termina 

intervjujev s predstavniki Slovenske vojske in Ortopedske bolnišnice Valdoltra, 

kot deležnikoma občine ter dr. Japcem Jakopinom, kot pobudnikom 

ustanovitve Slovenskega inštituta tehnologij, ti niso bili izvedeni. Časovna 

omejitev je onemogočila izvedbo delavnice s krajani Ankarana; zaradi želje po 

pridobitvi mnenj le-teh kot sestavnega dela strateške usmeritve občine je bila 

končna predstavitev zasnovana kot interaktivni forum, s katerega pridobljena 

dognanja dne 13. 2. 2014 so vključena v pričujoči dokument.  
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3. ANALIZA KLJUČNIH 
ZUNANJIH IN 

NOTRANJIH 
DEJAVNIKOV  

S pomočjo PEST analize je bilo analizirano 

širše zunanje okolje, t.i. kontekstualno 

okolje občine Ankaran, ki vključuje 

splošne in specifične politično-pravne, 

gospodarske, naravno-demografske, 

kulturne ter tehnološke dejavnike. Kot 

kontekstualno okolje ni definirana zgolj 

Slovenija, zaradi strateških usmeritev  je 

nujna analiza dejavnikov na regionalni in 

evropski ravni. Cilj PEST analize je 

predstavitev trendov in sprememb na 

obravnavanih področjih ter identifikacija 

ključnih priložnosti in nevarnosti iz 

širšega okolja. PEST analizi sledi analiza 

stanja, ki analizira prednosti in slabosti 

Ankarana oz. celotne Obalno-kraške 

regije. Ključne ugotovitve so povezane v 

SWOT matriko, ki služi kot most med 

analizo kontekstualnega in notranjega 

okolja ter strategijo.  

 

3.1 PEST ANALIZA 

3.1.1 POLITIČNO-PRAVNO OKOLJE 

Državni prostorski načrt (DPN) 

Po ustanovitvi Občine Ankaran je Vlada RS z 

uredbo dne 16. 6. 2011 sprejela Državni 

prostorski načrt za  prostorsko ureditev 

pristanišča za mednarodni promet v Kopru 

(Ljubljana, junij 2011; UL RS, št. 48/2011). 

DPN je po definiciji temeljni državni 

prostorski dokument, ki naj bi med drugim 

omogočil razvoj koprskega pristanišča in 

okrepil konkurenčnost le-taga. Po 

omenjenem načrtu se velika večina novih 

površin pristanišča nahaja na območju občine 

Ankaran. DPN naj bi omogočil povečanje 

obsega pristanišča in sicer s sedanjih 280 ha 

na 404 ha pretovornih zmogljivosti. S tem bi 

podvojili obseg pretovora, ki sedaj znaša cca. 

16 milijonov na leto. Pretežni del pomola naj 

bi bil namenjen pretovarjanju kontejnerjev, 

območje na čelu pomola naj bi bilo 

namenjeno potrebam Slovenske vojske. Po 

pogovoru s predsednikom uprave 

gospodarske družbe Luka Koper d.d., so to 

dolgoročni načrti; potekajo raziskave v smer 

iskanja alternativ tretjemu pomolu. 

 

 

PRILOŽNOSTI 

• Tehnološki park 

• Športno rekreacijski center 
Ankaran (tudi Sveta Katarina) 

• Ureditev potniškega terminala 

• Ureditev območja 

NEVARNOSTI 

• Širjenje Luke Koper 
(onesnaževanje) 

• Predvidena izgradnja kapacitet za 
potrebe vojske 
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Gospodarske spodbude 

Za projekte v okviru evropske regionalne 

politike je namenjena tretjina proračuna 

Evropske unije (EU). Gospodarska rast, nova 

delovna mesta, konkurenčnost, kakovost 

življenja in okolju prijazen razvoj: za našteto 

so na voljo evropska sredstva, namenjena 

zmanjševanju gospodarskih in socialnih razlik 

med regijami v EU. Pomembno za regionalno 

politiko bo glasovanje o večletnem 

finančnem okviru EU 2014-2020, v katerem je 

za regionalno politiko namenjenih 325 

milijard evrov. 

 

V nadaljevanju so navedeni razpisi, ki lahko 

pripomorejo k razvoju občine Ankaran: 

• Razpis za nepovratne finančne 

spodbude za ukrepe zagotavljanja 

prihrankov energije pri končnih 

odjemalcih (vgradnja energetsko 

učinkovitih sistemov razsvetljave, 

vgradnja sprejemnikov sončne 

energije, toplotnih naprav, itd.). 

• Javni razpis Fundacije za šport za 

sofinanciranje gradnje športnih 

objektov v letih 2014, 2015 in 2016. 

• Javni razpis »Sofinanciranje operacij 

za energetsko sanacijo osnovnih šol, 

vrtcev in zdravstvenih domov v lasti 

lokalnih skupnosti.« 

• Javni poziv za kreditiranje okoljskih 

naložb (zmanjšanje onesnaževanja 

zraka, gospodarjenje z odpadki, 

začetne naložbe v okoljske 

tehnologije, itd.). 

• Nepovratne finančne spodbude 

občanom za nove naložbe v rabo 

obnovljivih virov energije in večje 

energijske učinkovitosti 

stanovanjskih stavb. 
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3.1.2 EKONOMSKO OKOLJE 
 

BDP per capita2 

 

BDP per capita je dober pokazatelj življenjskega 

standarda ljudi. Preučevane sredozemske države so 

bile izbrane glede na primerljivost; lahko bi ali že 

uvajajo strategije razvoja povezane s privabljanjem 

upokojencev, športnikov, naravi prijaznim turizmom 

ter izgradnjo močne blagovne znamke. Izpostavljamo 

Španijo, Portugalsko, Hrvaško, Francijo in Italijo. V 

analizo so vključene tudi nekatere severnoevropske 

države, Norveška, Švedska, Danska in Finska, kot tudi 

potencialna trga za upokojence: Nemčija in Avstrija. 

Podatki o življenjskem standardu so z obravnavanega 

vidika zanimivi predvsem zaradi poznavanja razmer na 

potencialnih trgih starostnikov in športnikov. 

 

Kot je razvidno z Grafa 1, se Portugalska, Slovenija in 

Španija nahajajo pod evropskim povprečjem BDP per 

capita, ki znaša 25.500 € na prebivalca. Italija se 

nahaja na ravni evropskega povprečja, le-taga 

presegajo Francija, Nemčija, Finska, Avstrija, Švedska, 

Danska in zelo izstopajoča Norveška s 77.500 € BDP 

per capita. V Sloveniji znaša BDP per capita 17.200 €, 

na Hrvaškem 10.300 €, v Španiji 22.300 €, v Nemčiji 

32.600 in v Avstriji 36.400 €.   

_________________ 

2 Bruto domači proizvod na prebivalca. 

 

 

Graf 1: BDP per capita (v EUR) 

 

Vir: Eurostat – BDP per capita, 2013 

 TREND NAJEMA OSKRBOVANJIH STANOVANJ V TURČIJI KOT POBEG 
PRED INFLACIJO 

Finančna in gospodarska kriza je med upokojenci iz držav Zahodne in 
Srednje Evrope povzročila strah pred močnim padcem kupne moči 

njihove pokojnine. Vse več se jih odloča za nakup ali najem stanovanja oz. 
hiše v Turčiji. Največkrat gre za najem oskrbovane nepremičnine v okolici 

Antalye, najobsežnejšega turističnega letovišča na turški rivieri.  
Poglavitna razloga za tovrsten trend sta nizke cene nepremičnin ter želja 

po umirjenem življenju. Povprečni starostnik, ki svoje 3. življenjsko 
obdobje preživlja v Turčiji je Nemec, starejši od 60 let, številčni so tudi 

državljani Velike Britanije, Nizozemske in Avstrije. Hitra gospodarska rast 
Turčije ter odvisnost od spreminjajočih se cen naftnih derivatov prinašata 
rast cen nepremičnin in življenjskih dobrin že v naslednjih letih, med tem 
ko ne-članstvo Turčije v EU povzroča birokratske zaplete (die Welt, 2012). 
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Graf 2: Št. potnikov v Koper od leta 2005 – 2013. 

Leto Prihodi 

ladij 

Število 

potnikov 

2005 18 1.100 

2006 18 1.614 

2007 54 25.580 

2008 44 15.246 

2009 53 31.021 

2010 54 37.264 

2011 78 108.729 

2012 46 64.455 

2013 54 65.434 

 Vir: Luka-kp.si 

Prihodi in nočitve turistov 

 

Tabela 1: Prihodi ladij in št. potnikov v Koper od 
leta 2005 – 2013  

V letu 2012 so v obalni regiji (občine 

Koper, Izola in Piran) zabeležili nekaj več 

kot 2 mio nočitev tako domačih kot tujih 

turistov. Le-te predstavljajo 21,5% vseh 

nočitev v Sloveniji za leto 2012. 

Vir: Luka-kp.si 

Mesto Koper je v letu 2012 zabeležilo 

nekaj manj kot 100.000 prihodov tako 

domačih kot tujih turistov. V to število niso 

všteti turisti, ki so v Koper prispeli s 

križarkami, teh je bilo v letu 2012 64.455 

(46 križark). 



 

11 

3.1.3 SOCIALNO OKOLJE   

V sklopu strategije razvoja Ankarana smo v 

socialnem okolju identificirali dva pomembna 

kazalca, trend staranja prebivalstva ter prosti čas,  

ki ju je potrebno preučiti za boljšo oceno 

privlačnosti projektov.  

 

Trend staranja prebivalstva  

Prvi relevanten kazalec je trend staranja 

prebivalstva, ki ocenjuje potencial projekta o 

vzpostavitvi centra za tretje življenjsko obdobje. 

Pri oceni izvedljivosti omenjenega projekta sta 

merodajna trenutni delež starega prebivalstva ter  

trend staranja in napoved le-tega.  

Tabela 2 predstavlja projekcijo indeksa starostne 

odvisnosti (razmerja med prebivalci, starejšimi od 

65 let in prebivalci, starimi od 15-64 let). Po 

projekcijah se bo prebivalstvo v vseh naštetih 

državah staralo. 

Nazornejši prikaz projekcij indeksov starostne 

odvisnosti za izbrane države je prikazan v  Grafu 3. 

 

 

 2010 2015 2020 2030 2040 2050 2060 

EU 25,92 28,48 31,37 38,33 45,52 50,16 52,55 

Slovenija 23,8 25,83 30,41 38,84 46,14 55,05 57,61 

Italija 30,78 33,13 34,76 41,14 51,73 56,34 56,65 

Avstrija 26,1 27,82 29,78 38,83 46,83 48,56 50,73 

Nemčija 31,26 32,52 35,78 47,21 56,44 58,11 59,89 

Francija 25,66 29,22 32,71 39,06 44,37 45,48 46,58 

Portugalska 26,7 28,98 31,32 37,85 46,72 55,62 57,2 

Španija 24,69 27,04 28,94 35,52 46,7 56,91 56,37 

Finska 25,63 31,41 36,18 42,74 43,46 44,86 47,43 

Švedska 27,72 31,28 33,47 37,21 40,45 41,7 46,21 

Norveška 22,46 24,96 27,39 33,02 38,49 40,29 42,97 

 

Tabela 2: Projekcija indeksa starostne odvisnosti 

Vir: Eurostat-indeks starostne odvisnosti, 2013 

Graf 3: Grafična projekcija indeksa starostne odvisnosti  

 

Graf3:  
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 Vir: Eurostat-indeks starostne odvisnosti, 2013 

 

V Sloveniji bo po projekcijah Eurostata leta 

2060 649.317 prebivalcev, starejših od 64 let. 

V državah EU bo takšnih prebivalcev 

152.700.684. 
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Prosti čas 
 

Analiza prostega časa je pomemben del v sklopu 

izdelave strategije občine Ankaran v 

konstituiranju, saj le-ta vsebuje projekte, pri 

katerih je poudarjeno usklajevanje vsakodnevnih 

delovnih obveznosti s preživljanjem prostega časa 

v Ankaranu.  

Prosti čas je sestavni del življenja, ki ima danes 

značaj porabe, saj je prosti čas potrošnja, ki išče 

razpoložljiva sredstva. Obseg prostega časa je 

odvisen od dolžine delovnega časa vsakega 

posameznika, ki se razlikuje od države do države. 

Po raziskavah Fifth European Working Conditions 

Survey (2012) povprečen tedenski delovnik v EU-

27 traja 37,5 ur. V primerjavi s podatki iz leta 1991 

se je delovnik skrajšal, saj je bil le-ta v povprečju 

tri ure daljši (40,5 ur).  

Po številu tedensko opravljenih delovnih ur, spada 

Slovenija v zgornjo polovico, kjer so delovni tedni 

daljši. Povprečni tedenski delovnik v Sloveniji traja 

40 ur, kar je 2,5 ur nad povprečjem EU-27 (Prav 

tam). Graf 4 prikazuje primerjavo števila delovnih 

ur na teden v preučevanih državah EU in 

povprečje EU-27. 

V letu 2007 je bila z raziskavo preverjena 

umeščenost dela v življenje delavcev oz. 

uravnoteženost dela in prostega časa. Slovenija 

se po zadovoljstvu umeščenosti dela v življenje 

zaposlenih nahaja v spodnji tretjini, kar je 

pričakovan rezultat, saj je delovni teden v 

Sloveniji med najdaljšimi v celotni EU. V letu 

2007 je bilo z usklajenostjo dela in prostega 

časa nezadovoljnih 19% zaposlenih, zelo 

nezadovoljnih pa 6,6%. (Forth European 

Working Conditions Survey 2007, str. 72). 

 

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in 

razvoj (OECD) razpolaga s podatki o 

zadovoljstvu prebivalcev držav OECD. 

Graf 4: Primerjava števila povprečnih delovnih ur na teden 

Vir: Eurofound – Primerjava povprečnih tedenskih delovnikov v EU, 2012 

Slovenija se s povprečjem 6,1 nahaja pod 

povprečjem OECD, ki znaša 6,6 (ocenjevalna 

lestvica od 0-10). Ocene med državljani se 

močno razlikujejo glede na njihov status, saj 

so ocene ljudi z nižjo izobrazbo (povprečna 

ocena 5,7) nižje od tistih z višjo izobrazbo 

(povprečna ocena 7,1) (OECD – Better life 

index, 2013). 
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3.1.4 TEHNOLOŠKO OKOLJE  
 
Tehnološka analiza je za potrebe dotične analize pomembna predvsem z 

vidika uporabe interneta, ki je postal pomembno poslovno in trženjsko 

sredstvo. Kot zunanji dejavnik je predmet analize tudi stopnja 

onesnaženosti ter možnosti zmanjšanja le-te. 

 

 

Raba interneta 
 
V prvem četrtletju 2013 je, po podatkih Statističnega urada, imelo v 

Sloveniji dostop do interneta 76% gospodinjstev, kar je za 2 odstotni točki 

več kot leto dni prej. Večina, 98% jih je imelo širokopasovno povezavo. 

56% jih je imelo dostop do namiznega računalnika, enak delež jih je imelo 

prenosnike, 14% jih je imelo dostop do tabličnega računalnika. V 

primerjavi z enakim obdobjem leta 2012, je v prvem četrtletju 2013 porast 

uporabnikov interneta preko mobilnega telefona narasla za 5 odstotnih 

točk, na 28%. Prav tako je bila zaznana porast uporabnikov interneta preko 

mobilnih modemov in sicer za 2 odstotni točki, na 12%. 74% ljudi med 10. 

in 74. letom je uporabljalo internet, od tega 95% vsaj enkrat tedensko. 

41% slovenskih uporabnikov interneta uporablja družabna omrežja. 

 

V območju EU je imelo leta 2013 dostop do interneta 79% gospodinjstev, 

kar je za 3 odstotne točke več kot prejšnje leto. 59% jih je v tem letu 

opravilo nakup preko spleta. V posameznih državah članicah EU največ v 

Veliki Britaniji (82%), Danski in Švedski (79%) ter Nemčiji (77%), najmanj v 

Romuniji (11%), Bolgariji (17%), Estoniji in Italiji (29%). 
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Onesnaženost 

Povprečna dnevna raven hrupa, ki jo povzroča pristanišče Koper, 

znaša 73 dB(A) v Kopru, 57 db(A) v Bertokih in 63 dB(A) v Ankaranu. 

Povprečna nočna raven hrupa znaša 63 dB(A) v Kopru, 54 db(A) v 

Bertokih in 62 dB(A) v Ankaranu. Primerjava podatkov za leti 2011 in 

2012 je vidna v Tabeli 3. Merilne naprave se nahajajo v neposredni 

bližini pristanišč, kjer je potencialni hrup največji.                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Raven prašnih delcev je na dan 4. 1. 2014 znašala 18,9 µg/m³ v LKP 

Ankaran (povprečno 28 µg/m³), 14,5 µg/m³ v LKP Koper (povprečno 

29 µg/m³) in 33,3 µg/m³ na Markovcu (povprečno 31 µg/m³). Po 

podatkih ARSO je povprečna dnevna mejna koncentracija delcev 

PM10 50 µg/m³, lahko pa je presežena največ 35-krat v letu. 

Povprečna letna mejna koncentracija znaša 40 µg/m³ in ne sme biti 

presežena. Povprečna izmerjena koncentracija v Luki Koper ni za čas 

priprave tega dokumenta še nikoli presegla te vrednosti. 

 2011 2012  

 Smer 
Bertoki 

Smer 
Ankaran 

Smer 
Koper 

Smer 
Bertoki 

Smer 
Ankaran 

Smer 
Koper 

Mejne 
vrednosti 

Raven 
dan 

55 57 6 55 57 63 73 

Raven 
noč 

51 52 60 50 54 62 63 

Raven 
dan-
večer-noč 

58 59 67 58 61 68 73 

 

Tabela 3: Primerjava povprečnih dnevnih, nočnih in večernih meritev 
ravni hrupa za leti 2011 in 2012 za Bertoke, Ankaran in Koper 

Vir: Luka-kp.si 
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3.2 ANALIZA STANJA NA 

PODROČJU BODOČE OBČINE 

ANKARAN 

Občina Ankaran je bila ustanovljena z 

odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I-

114/11 dne 9. 6. 2011 in tako postala 212. 

občina v Republiki Sloveniji. 

Ustavno sodišče je določilo, da se prve 

volitve v Občino Ankaran izvedejo v okviru 

rednih lokalnih volitev leta 2014, ker se pri 

ustanovitvi nove občine volitve v občinski 

svet in volitve župana izvedejo v prvih 

rednih volitvah po njeni ustanovitvi.  

 

 

Odločba Ustavnega sodišča RS določa tudi, 

da do konstituiranja občani Ankarana 

izvršujejo svojo ustavno pravico v okviru 

»stare« občine, Mestne občine Koper. 

Ustavno sodišče je določilo meje in sedež 

nove občine, ter številčnost občinskega 

sveta. Območje naselja Ankaran je bilo na ta 

način izločili iz območja koprske občine. Ker 

občina Ankaran še nima svojih izvoljenih 

organov in ji Ustavno sodišče RS tudi ni 

določilo zakonitega zastopnika, to predstavlja 

precej ovir pri izvajanju lokalne samouprave 

in interesov občine oz. občanov.  

 

 

Naravni spomenik Debeli rtič 

Zemljišč, ki jih obsega naravni spomenik, ni 

mogoče odtujiti iz družbene lastnine, na njih 

prav tako ni mogoče pridobiti lastninske pravice 

s priposestvovanjem (Odlok razglasitvi 

naravnega spomenika Debeli rtič, Primorske 

novice, uradne objave 33/91).  

Na območju naravnega spomenika je 

prepovedan vsakršen poseg, ki bi razvrednotil, 

spremenil, poškodoval ali uničil naravno 

dediščino in prizadel njeno svojevrstnost, kar 

zlasti velja za: 

• spreminjanje kopenskega in morskega 

dela, odkopavanje ali zasipavanje terena; 

• graditev vseh vrst objektov; 

• odlaganje odpadkov, onesnaževanje tal, 

zraka in vode; 

• uporaba naravnega spomenika v vojaške 

namene, itd. 

Izjemoma je po predhodnem soglasju pristojne 

varstvene službe mogoče: 

• urediti naravno dediščino za obisk 

javnosti; 

• posegati na vegetacijo zaradi boljše 

predstavitve naravnega spomenika 

Za vsak poseg je potrebno predhodno soglasje 

pristojne naravovarstvene službe. (Odlok o 

razglasitvi naravnega spomenika Debeli rtič, 

Primorske novice, uradne objave 33/91). 
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3.2.1 OSNOVNI PODATKI 

 

Podatki za leto 2013 Ankaran Obalno-kraška 

regija 

Slovenija Milje 

Število prebivalcev 3.276 111.936 2.058.821 13.107 

Moški 1.594 55.769 1.019.061 6.337 

Ženske 1.682 56.167 1.039.760 6.770 

Povprečna starost 42,8 43,3 42,1 48,5 

Delež prebivalcev 0-14 

let 

13,0% 13,2% 14,5% 10,8 

Delež prebivalcev 15-64 

let 

71,4% 69,3% 68,4% 60,9 

Delež prebivalcev nad 

65 let 

15,6% 17,6% 17,1% 28,3 

Indeks staranja 120,0 133,3 118,1 262,1 

Indeks feminitete 105,5 100,7 102,0 106,8 

Površina teritorialne 

enote 

8 km2 1.044 km2 20.273 km2 13,66 km2 

Gostota naseljenosti 407,0 107,2 101,6 959,5 

Število gospodinjstev 1.410* 45.712* 813.531* 6.374 

Povprečna velikost 

gospodinjstva 
2,3* 2,4* 2,5* 2,04 

* podatek za leto 2011 

Vir: SURS, 2013 in ISTAT, 2013 
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13.0%	

71.4%	

15.6%	

0-14	let	

15-64	let	

65	+	let	

3.2.2 STAROSTNA STRUKTURA 

Graf 5: Delež treh starostnih skupin Ankaran, 2013 

 Vir: SURS, 2013 

 

3.2.3 STOPNJA IZOBRAZBE 

 

Po zadnjih dostopnih podatkih o strukturi izobrazbe, je bilo v 

naselju Ankaran leta 2012 skupno 2.812 prebivalcev z najmanj 

osnovnošolsko izobrazbo. Največ (51,8%) Ankarančanov je imelo 

v letu 2012 zaključeno srednješolsko izobraževanje, kar je pod 

tedanjim slovenskim povprečjem (53,1%). Prav tako je bil z 

22,9% pod slovenskim povprečjem delež prebivalcev z 

osnovnošolsko izobrazbo (slovensko povprečje 28,1%). Delež 

višješolsko in visokošolsko izobraženih je bil višji (25,3%) in 

presegal slovensko povprečje (18,8%). Nominalni podatki o 

stopnji izobrazbe prebivalcev Ankarana so prikazani v Tabeli 4. 

 

IZOBRAZBA LETO  

 2011 2012 

Osnovnošolska ali manj 660 643 

Srednješolska 1.517 1.457 

Višješolska, 

visokošolska 

672 712 

 

Tabela 4: Stopnja izobrazbe prebivalstva Ankaran 

Vir: SURS – Izobrazba prebivalcev Ankaran, 2013 

 

 

Na zgornjem Grafu 5 so prikazani deleži treh starostnih skupin 

prebivalcev Ankarana za leto 2013. Delež delovno aktivnega 

prebivalstva je znašal 71,4% in presega slovensko povprečje 

(68,4%). Ugoden delež delovno aktivnega lokalnega 

prebivalstva kaže na velik človeški potencial.  
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3.2.4 GOSPODARSKI SUBJEKTI in INVESTICIJE V 
OSNOVNA SREDSTVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obseg bruto investicij v osnovna sredstva v Obalno-kraški 
regiji je od leta 2000 do 2008 narasel za 150%, vendar 
zaradi gospodarske krize pada proti začetni stopnji. Graf 6 
prikazuje gibanje vrednosti bruto investicij. 

 

Graf 6: Bruto investicije v osnovna sredstva v Obalno-kraški regiji 

Vir: SURS, 2013 

 

Po podatkih spletne strani občine Ankaran 
v konstituiranju se v Ankaranu nahaja 230 

poslovnih subjektov, od tega jih je 139 
samostojnih podjetnikov, 85 družb z 

omejeno odgovornostjo in 6 komanditnih 
družb. V občini se nahaja tudi 21 kulturnih 
delavcev in 4 organizacije, ki se ukvarjajo z 

zdravstveno dejavnostjo. 

V Obalno-kraški regiji je bilo v letu 
2012 11.283 podjetij. 
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3.2.5 RAZVITOST REGIJE 

 

BDP per capita v Obalno-kraški regiji je v obdobju od leta 2000 do 

2008 naraščal, od leta 2008 pa zaradi gospodarske krize pada. V grafu 

7 je prikazano gibanje vrednosti BDP per capita. V slovenskem merilu 

je Obalno-kraška regija po kazalcu BDP per capita, ki je leta 2010 

znašal 19.078 EUR, na 2. mestu, takoj za Osrednjeslovensko regijo 

(24.519 EUR). 

ANKARAN 

Graf 7: BDP per capita v Obalno-kraški regiji 

Vir: SURS, 2013 

Stopnja brezposelnosti v Obalno-kraški regiji zaradi gospodarske krize 

od leta 2008 narašča. V Grafu 8 je prikazano gibanje stopnje 

brezposelnosti.  

Regija je v letu 2012 beležila nadpovprečno stopnjo samozaposlenih 

oseb (indeks 107, 27) glede na slovensko povprečje. Odstopanje je 

večje ob neupoštevanju kmetovalcev (indeks 123, 88). 

   

Graf 8: Stopnje brezposelnosti v Obalno-kraški regiji 

Vir: SURS, 2013 
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3.2.6 TURIZEM 
 

Turizem, ena ključnih gospodarskih dejavnosti regije, je močno 

vplival na razvoj Ankarana.  V začetku 20. stol. začne v Ankaranu 

delovati okrevališče, danes svetovno priznana Ortopedska 

bolnišnica Valdoltra. Začetek turistične dejavnosti v Ankaranu 

predstavlja transformacija samostana v hotel po drugi svetovni 

vojni. Kasneje se razvije kamp kompleks Adria, danes med 

največjimi avtokampi v Sloveniji. K razvoju turizma v Ankaranu je 

pripomogla ugodna prisojna lega, bujno sredozemsko 

rastlinstvo in blaga sredozemska klima ki je botrovala k 

ustanovitvi Mladinskega zdravilišča na Debelem rtiču, kjer se z 

dvema hotelskima kompleksoma izvaja tudi turistična dejavnost. 

Na območju Ankarana se prav tako nahajajo bazenski kompleks, 

športna igrišča in cca. kilometer dolga peščena plaža San-

Nicolo. Plaža se v svojem južnem delu zaključuje s pomolom, ki 

je obenem tudi zadnja točka slovenske gorske transverzale. 

Slab kilometer izven centra Ankarana se je razvil športno 

rekreacijski center Katarina z več igrišči za odbojko in nogomet, 

peščeno plažo in urejeno pešpotjo. V bližini se nahaja manjši 

zaliv s privezi za barke domačinov. Zahodno, v delu imenovanem 

Valdoltra, se nahajajo Kajak-kanu klub, mandrač in manjši zaliv 

za jadrnice ter ribiške ladje. Ena od (manj znanih) posebnosti 

Ankarana je Reslov gaj, ki se razprostira na bližnjem Jurjevem 

hribu. 

Ankaran ima tipično sredozemsko podnebje z julijskimi 

povprečnimi temperaturami okoli 24°C in januarskimi okoli 5°C. 

Graf 9 prikazuje razporeditev povprečnih temperatur, merjenih 

na Ankaranu najbližji merilni postaji v Portorožu. 

Graf 9: Povprečne letne temperature, merilna postaja Portorož 

Povprečni vremenski podatki za obdobje 2001–2010 
merjeni na vremenski postaji letališča Portorož: 

• Število jasnih dni: 91 

• Število ur sončnega obsevanja: 2.390 

• Število dni z dežjem: 113 

Vir: Vremenska postaja Portorož, 2014 
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3.3 SWOT MATRIKA  
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4. STRATEŠKE 
USMERITVE 
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4.1 ANKARAN KOT 
BLAGOVNA ZNAMKA  

 ZAKAJ BLAGOVNA ZNAMKA ANKARAN? 

Trženje kraja je sodoben, inovativen pristop k reševanju 

razvojnih problemov le-tega. V primeru Ankarana lahko 

govorimo o problemu neprepoznavnosti kraja med prebivalci 

ostalih slovenskih regij in med tujimi turisti, ki obiščejo 

Slovenijo. Znamka lahko Ankaranu na različnih področjih –  

gospodarskem, kulturnem, turističnem in drugih – poveča 

vrednost (kraj postane bolj privlačen) v očeh prebivalcev in 

turistov. Uspešnost projekta snovanja blagovne znamke je 

odvisna predvsem od moči le-te. Blagovna znamka bo močna 

samo v primeru aktivne podpore in povezanosti javnih in 

zasebnih institucij, lokalnih prebivalcev in investitorjev. 

 

 Pod blagovno znamko Ankaran se bodo tržili tako lokalni 

produkti, kot tudi storitve, ki se jih je možno posluževati na 

območju Ankarana. Blagovna znamka Ankaran bo tako 

zajemala lokalne produkte, Golf center, Wakeboard center, 

projekt zeleni polotok, Ortopedsko bolnišnico Valdoltra idr.  

 

KAJ VKLJUČUJE? 
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IDENTITETNI MODEL BLAGOVNE ZNAMKE ANKARAN 

 

 

 

Modro-zeleni 

polotok 

Harmonija 

Kakovost 

CILJI 

Cilj blagovne znamke Ankaran je doseči večjo 

prepoznavnost Ankarana v Sloveniji in Evropi. 

Ljudi opozarja, da na Obali ne obstajajo samo 

Portorož, Koper, Piran in Izola, temveč na malo 

odmaknjenem Miljskem polotoku leži Ankaran; 

kraj, ki je izoliran od masovnega turizma drugih 

obalnih naselij in primeren za aktivno preživljanje 

prostega časa na mirnem koščku slovenske obale.  

Ankaran turistom in prebivalcem predstavlja kot 

zeleni polotok, ki  nudi nekaj za vse in združuje 

vsa življenjska obdobja. Tu lahko turisti okusijo 

Slovenijo v malem, tradicionalne slovenske jedi in 

pijače, ter se ob aktivnem preživljanju prostega 

časa sproščajo s pomočjo raznovrstnih storitev in 

dejavnosti. 
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LOGOTIP BLAGOVNE ZNAMKE ANKARAN 

Najbolj izpostavljen fizični element blagovne znamke 

Ankaran je logotip, ki pooseblja identiteto blagovne znamke. 

Predstavljen je eden izmed primerov logotipa, alternative so 

navedene v prilogi dokumenta. Logotip uporablja barvne 

odtenke zelene in modre ali kombinacije obeh barv in oblike 

naravnih elementov, ki poudarjajo trajnostni in ekološki 

razvoj polotoka. 

 

KOMUNICIRANJE  BLAGOVNE ZNAMKE 

• Prilagoditev spletne strani občine Ankaran (informiranje o 
blagovni znamki); 

• Možnost spletne trgovine lokalnih produktov; 

• Veliki jumbo plakati na izvozih iz avtoceste (Slovenija, Italija); 

• Stojnica s predstavitvijo produktov, degustacijskega centra s 
slovensko kulinariko  in kraja Ankaran na potniškem terminalu 
v Kopru, letališčih, idr. 
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4.2. ANKARAN KOT 
TURISTIČNO PREPOZNAN 

 

Ankaran mora izkoristiti priložnost močno naraščajočih prihodov 

turistov s križark. Bližina pristanišča, človeški potencial, naravna 

bogastva polotoka pa so prednosti za uresničitev projekta Slovenia 

at a glance (Slovenija v malem). 

 

Glavna značilnost turistov, ki prispejo na slovensko obalo s 

križarkami je postanek za krajši čas, ki ga želijo optimalno izkoristiti 

in spoznati čim več Slovenije. Trenutna ponudba sestoji iz stojnic, ki 

so ob prihodu križark postavljene na potniškem terminalu, 

samostojnega ali vodenega ogleda Kopra in drugih obalnih mest ter 

možnost ogleda nekaterih poznanih turističnih atrakcij v notranjosti 

države. Ankaran lahko turistom ponudi drugačno doživetje – 

možnost spoznati kulinariko, avtohtona vina in značilne obrti 

celotne Slovenije na enem mestu, zgolj 20 minut od pristanišča, a 

vendar v ambientu vinogradov in oljčnih nasadov. 

 

 

Toskana kot primer umestitve in arhitekture degustacijskega centra, 

vinarne in prodajalne. 

4.2.1 SLOVENIA AT A GLANCE: Slovenija v malem 
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KAKO? 

Strategija predvideva degustacijsko-prodajni center Ankaran, 

namenjen predvsem turistom oz. vsem tistim, ki želijo preizkusiti 

lokalne in tudi tipične slovenske izdelke. Za turiste, v Koper 

prispele s križarkami, se na potniškem terminalu v Kopru postavi 

stojnica, ki predstavlja Ankaran kot kraj, kjer je moč spoznati 

slovensko kulinariko, slovenske avtohtone pridelke, ter ob enem 

koristiti vrhunske storitve kot so wellness, golf, športni center in 

bolnišnična oskrba. Turistom se ponudi turistični vodič  ter 

prevoz do Ankarana in nazaj z okolju prijaznimi javnimi sredstvi s 

pogonom na metan. Celoten center je tematsko oblikovan z 

obzirom na značilnosti slovenskih pokrajin. V osnovi je središče 

razdeljeno na dva dela, degustacijski in prodajni. Ponudbo 

sestavljajo tradicionalna slovenska hrana, pijača, izdelki in 

spominki.  

 

Ljubiteljem spominkov se ponudi svetovno 

znana idrijska čipka, steklarski izdelki 

steklarne Rogaška, solni cvet Piranskih solin, 

umetelno okrašena velikonočna jajca 

(belokranjske pisanke) in medenjaki, 

ribniška suha roba, lectova srca, glinene 

piščali, izdelki iz lesa in kamna, panjska 

končnica in ostali produkti, ki predstavljajo 

etnografsko zakladnico Slovenije. 

 

 Ponudbo avtohtonih ankaranskih izdelkov 

bogatijo lokalno pridelano oljčno olje, vino, 

pivo in med. Kot primeri slovenske 

kulinarike so na voljo potica, prekmurska 

gibanica, kraški pršut, kranjska klobasa, 

izdelki iz tartufov, čokoladni izdelki, 

slovensko vino, žgane pijače, siri in 

podobno. 
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INVESTICIJA  

• Izgradnja centra Slovenia At a Glance (degustacijsko-

prodajni center); 

• Ureditev turistično privlačne poti na relaciji Koper – 

Ankaran; 

• Najem oz. zakup okolju prijaznih sredstev javnega 

prevoza.  

 

ORGANIZACIJA PRODAJE 

Ciljno skupino kupcev predstavljajo turisti in obiskovalci 

višjega in srednjega ekonomskega razreda v starosti med 30 

in 50 let.  Fokus je postavljen na mimoidoče turiste, turiste 

nastanjene v Ankaranu in organizirane skupine, predvsem 

potniki velikih križark, ki od aprila do novembra pristajajo v 

Kopru in predstavljajo velik tržni potencial.  

Proces nakupa v prodajalni poteka na klasičen način, pri 

čemer imata degustacija in odnos s stranko osrednje mesto. 

Po uveljavitvi degustacijsko-prodajnega centra je predvidena 

povezava z regionalnimi ponudniki v turistični panogi, 

predvsem restavracijami in hoteli ter vzpostavitev spletne 

trgovine, z možnostjo dostave izdelkov na dom. Spletna 

stran in dotična spletna trgovina sta povezani s spletno 

stranjo občine Ankaran. 

 

 

 Lokalni izdelki 

V degustacijsko-prodajnem centru je posebno mesto namenjeno lokalnim, 

ankaranskim izdelkom. Izpostavljeno je oljčno olje, med, vino, marmelada 

ter sezonska sadje in zelenjava. Ankaranski ponudniki in njihovi izdelki so 

našteti v prilogi. Vsak ankaranski proizvod ima poleg osnovne etikete 

priloženo enotno, z občinskim grbom in napisom Made in Ankaran (ang: 

narejeno v Ankaranu), s čimer se poudarja poreklo izdelkov. Spodaj je 

predstavljen primer enotne etikete. 
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4.2.2 AKTIVNO SKOZI 3. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE V 
ANKARANU 

 

Analiza demografskega okolja opozarja na staranje in doseganje 

daljše življenjske dobe populacije v Sloveniji in Evropi kot celoti. 

Značilnost t.i. baby boom generacije, rojene po 2. svetovni vojni v 

Evropi, je relativno zgodnja upokojitev – pred 60. letom starosti (v 

Sloveniji tudi s 50. letom), finančna stabilnost ter želja po aktivnem 

preživljanju 3. življenjskega obdobja.  

Strategija predvideva, da je Ankaran z idealno lego ob morju, 

prijaznim podnebjem in klimo ter že obstoječo zdravstveno in 

rekreacijsko infrastrukturo, ki zajema Ortopedsko bolnišnico 

Valdoltra, Zdravilišče in letovišče RKS Debeli Rtič, Zdravstveno 

ambulanto Ankaran ZD Koper, lekarno Ankaran, tekaške in 

kolesarske steze, plavalni bazen idr., v evropskem merilu znan kot 

»evropska Florida,« prostor aktivnega in lepšega tretjega 

življenjskega obdobja. 

Starostnikom oz. starejšim in upokojencem so v Ankaranu na voljo 

oskrbovana stanovanja. Oskrbovana stanovanja so oblika bivanja 

starejših ljudi, v tujini že zelo znana in razširjena, ki zagotavlja letom 

primerno kakovost življenja. Pogosto nadomešča ali časovno odmika 

potrebo po odhodu v dom za starejše. Namenjena so tudi tistim 

starostnikom, ki ne morejo več živeti popolnoma samostojno in 

potrebujejo organizirano prehrano in nego. Starostniki tako ohranijo 

vse najpomembnejše prednosti bivanja v lastnem domu, predvsem 

avtonomnost in zasebnost. Tovrstna stanovanja morajo biti 

arhitekturno in lokacijsko lahko dostopna in prilagojena potrebam 

bivanja starejše osebe. 

Možnost najema oskrbovanih stanovanj starostnikom v Sloveniji nudi 

npr. Thermana Laško, ki uporabnikom poleg oskrbovanega 

stanovanja zagotavlja tudi pomoč in nego v nujnem obsegu ter 

možnost dodatnega naročanja storitev po lastnih željah.  

Stanovalcem v oskrbovanih stanovanjih je proti doplačilu na voljo 

storitev socialne oskrbe, ki zajema pomoč pri organizaciji bivanja, 

organizirano prehrano (dnevno sveže pripravljen topel obrok), 

pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, varstvo in pomoč pri 

ohranjanju socialnih stikov. 
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The Villages, Florida, Združene države Amerike  

 

The Villages je skupnost za aktivne seniorje, locirana na Floridi. Stanovalcem je na izbiro več različnih vrst nastanitev, od novogradenj, kjer se 

pri načrtovanju upoštevajo želje posameznega stanovalca, do tipskih, predhodno zgrajenih ter starejših, arhitekturno značilnih domov. 

Možna je izbira željenega predela naselja, cene celotnega najema domovanja se gibljejo med 150.000 in 350.000 USD letno. V okviru 

skupnosti so stanovalcem na voljo golf igrišče, nakupovalni centri, restavracije, sprehajalne poti, gledališče, rekreacijski centri (tenis igrišča, 

rugby igrišče), center vseživljenjskega učenja, zdravstvena oskrba in wellnes center. Vse naštete dejavnosti so lahko dostopne z vozili na 

električni pogon, ki so stanovalcem proti doplačilu na voljo za čas bivanja v The Villages. V okviru skupnosti potekajo redne organizirane 

prireditve in delavnice na področju športa, umetnosti in kulture.   

PREDNOSTI 

• Dobra organizacija resorta 

• Dopolnilne dejavnosti 

locirane znotraj skupnosti 

• Možnost personalizacije 

nastanitve 

• Organizacija družbenih 

aktivnosti v okviru 

skupnosti 

SLABOSTI 

• Visoke cene najema ali 
nakupa 
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4.2.3 ŠPORTNI, REHABILITACIJSKI IN ZDRAVSTVENI 
TURIZEM – VSE TO JE ANKARAN 

 

ANKARAN KOT CELOSTNI ŠPORTNI CENTER 

Razvojna strategija občine Ankaran predvideva usmeritev v športni 

turizem, ki sovpada s turizmom za 3. življenjsko obdobje in 

konceptom zelenega polotoka. Ankaran razpolaga z mnogimi 

naravnimi danostmi, skladnimi s to vrsto turizma; bližina morja in 

vremenski pogoji omogočajo treninge na prostem tudi v jesenskih, 

zimskih in pomladnih mesecih, ko mnogo športnih kolektivov 

opravlja priprave pred otvoritvijo poletnih sezon. 

Trenutno Ankaran s potrebnimi kapacitetami za nastanitev športnih 

kolektivov nima. Projekt se izpelje v sodelovanju s kampom Adria, 

ki določen del kapacitet in površin nameni nastanitvi športnikov. V 

zimskem času bi ti izkoristili nezasedene kapacitete, ki so drugače 

namenjene turistom. Kamp Adria je med največjimi kampi v 

Sloveniji. Razpolaga s 450-imi kampirnimi mesti in 67-imi mobilnimi 

hiškami (40 privatno lastništvo). Podjetje Adria prav tako razpolaga 

s hotelskim naseljem, ki ga sestavljajo Hotel Convent (23 sob), Vila 

Cedra (28 sob), Vila Bor (28 sob), Vila Adriatic (68 sob) in Apartmaji 

Adria (18 sob).  

 

 

Pomembno prednost pri vpeljavi športnega turizma v Ankaranu 

predstavlja bližina Ortopedske bolnišnice Valdoltra. Dotična svetovno 

znana bolnišnica nudi spremljevalne storitve, kot so fizioterapija in 

masaže, ki predstavljajo vitalen del trenažnega procesa vrhunskih 

športnikov. Športne ekipe na pripravah potrebujejo poleg primernih 

pogojev za trening tudi dopolnilne in športu sorodne aktivnosti. 

Za kolektiv ali posameznika vrhunskega športnika je za čas priprav 

pomembna oddaljitev od stresa vsakodnevnega življenja ter možnost 

nemotene priprave na tekmovalno sezono. V okviru projekta športni 

center Ankaran sodeluje mladinsko zdravilišče Debeli rtič, kjer 

športniki opravljajo rehabilitacijo po vsakodnevnih naporih. Tesno 

sodelovanja med zdraviliščem Debeli rtič in Ortopedsko bolnišnico 

Valdoltra na področju fizioterapije je poznano kot primer dobre prakse 

komplementa zdravstvenih storitev različnih ponudnikov. 
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Ankaran že razpolaga z delom zahtevane osnovne infrastrukture 

za zagon športnega turizma; športni park na območju Svete 

Katarine razpolaga z igrišči za odbojko na mivki ter travnatim 

nogometnim igriščem. Potencial za razvoj dvoranskih športov 

(košarka, rokomet, mali nogomet, dvoranska odbojka) je zaradi 

razvite dotične infrastrukture v Kopru minimalna. Strategija 

posledično predvideva izboljšano prometno povezavo med 

Ankaranom in Koprom, ki zagotavlja hiter in priročen dostop do 

omenjene infrastrukture v Kopru.  

Ankaran se v sklopu projekta športni center usmeri v razvoj vodnih 

športov, kot so kajak-kanu, jadranje in wakeboarding. Za potrebe 

dodatnih treningov in kondicijskih priprav so na voljo urejene 

tekaške in kolesarske proge na celotnem območju Miljskega 

polotoka. 

Številni slovenski nogometni klubi ter drugi športni kolektivi 

opravljajo svoje priprave na Hrvaškem, v Medulinu, ki se 

predstavlja kot zgled dobre poslovne prakse ter referenca za 

Ankaran. Podatki pridobljeni z intervjuji nogometnih športnih 

kolektivov, ki so izvajali priprave v omenjenem centru, so bili 

uporabljeni pri oblikovanju idealnega modela Športnega centra 

Ankaran. Izpostavljeni so bili ugodni klimatski pogoji in kapacitete 

za trening; Medulin razpolaga s petimi nogometnimi igrišči. Za 

neprimerne so bile označene nastanitvene kapacitete (hoteli). 

Športni center v Medulinu razpolaga s fitnes centrom in bazenom. 

Cena za 4 dnevne priprave znaša cca. 120 EUR na osebo.  

 

 

Slovenija trenutno ne premore podobnega športnega centra za priprave 

v zimskem času. Strategija zatorej predvideva vzpostavitev Ankarana 

kot prvega tovrstnega športnega centra pri nas. Le-ta z oblikovanjem 

dobrega imena in pozitivno izkušnjo športnikov privablja športne 

kolektive iz drugih držav, ki lahko med seboj v obliki prijateljskih srečanj 

tempirajo formo za nadaljnje sezone. 
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WAKEBOARD CENTER ANKARAN  

 

Wakeboarding je vodni šport, ki vključuje tehnike smučanja na vodi, 

surfanja in deskanja na snegu. Po strokovni presoji sta ključna  

optimalna pogoja za postavitev wakeboard centra povezana z lokacijo. 

Prvi pogoj je prisotnost vsaj 50.000 ljudi znotraj radija 50 km, kar 

Ankaran kot del Obalno-kraške regije izpolnjuje. Drugi pogoj je ponudba 

komplementarnih aktivnosti, ki naj bi se nahajale v okolici. Na območju 

Ankarana ta pogoj izpolnjuje ponudba športnih aktivnosti kot sta kajak-

kanu in jadranje. 

Zakaj wakeboard center?  

Tovrsten vodni šport je v Evropi v izjemnem  porastu (6.000 novih 

wakeboarderjev letno). Primeren je za plavalce vseh starostnih skupin, 

od osmega leta dalje. Wakeboard center je okolju prijazen, ne povzroča 

hrupa in se prilega okolju Ankarana. Izgradnja centra in obratovanje 

prinašajo nova delovna mesta, posebej v času sezone (od aprila do 

oktobra). Wakeboarding kot šport je drugačen in atraktiven, spodbuja 

druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Začetek wakeboard steze 

je prostor, kjer se zbirajo smučarji, boardarji in gledalci ter zato 

primerna lokacija za restavracijo, bar ali klub, ki zaradi atrakcije 

dotičnega športa pripomore k prepoznavnosti Ankarana. Po uveljavitvi 

centra se v Ankaranu organizirajo mednarodna tekmovanja, kot je to 

standard po Evropi. Center je mogoče enostavno nadgraditi; uporabljajo 

ga lahko tudi športniki na pripravah, saj je wakeboarding 

komplementaren šport športom kot so smučanje, smučarski skoki, 

gimnastika, kajtanje, bordanje. Sloveniji najbližji wakeboard center se 

nahaja na hrvaškem otoku Krk, v kraju Punat. Ankaran kot 

komplementarno prednost izkorišča svojo celinsko pozicijo ter bližino 

turistično priljubljenih mest na slovenski obali, Italije in Srednje 

Evrope. 
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POLETNA ŠOLA JADRANJA 

 

Na območju Ankarana deluje poletna šola jadranja. Šoli prestiž in ime 

posodi eden izmed prominentnih slovenskih jadralcev.   

Določene kapacitete za jadralno dejavnost v Ankaranu, na območju 

Svete Katarine že obstajajo. Zahtevane kapacitete obsegajo hangarje 

za shranjevanje jadrnic in jadralne opreme, klančino za dostop do 

morja, ter dvorano, opremljeno z multimedijsko tehnologijo za 

teoretične predstavitve osnov jadranja. Nastanitvene kapacitete 

zagotavlja kamp Adria v okviru hotelskega naselja ali Mladinsko 

letovišče Debeli rtič.  

Podoben koncept poletne jadralne šole na slovenski obali še ni bil 

izveden. Koncept spaja idejo poletnega kampa, popularnega v ZDA, z 

učenjem jadranja pod strokovnim nadzorom najboljših slovenskih 

jadralcev. Svet jadranja se otrokom (ciljna starost 8-15 let, različne 

starosti v različnih terminih) predstavi na zabaven in poučen način 

tako na teoretičnem kot praktičnem področju, ki se kombinira s 

prijetnim druženjem mladine ob večerih in perifernih aktivnostih 

teambuildinga. Jadralna šola pokriva poučevanje jadranja v jadrnicah 

razreda Optimist za najmlajše, ter v jadrnicah razreda Laser za starejše 

aplikante. Ob eventualnem zanimanju in ustreznem predznanju, je v 

ponudbi učenje jadranja z jadrnicami razreda Fireball. Aktivnosti 

teambuildinga v tem primeru predstavljajo dodatno prednost pri 

gradnji zaupanja med članoma posadke. 
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GOLF CENTER ANKARAN 

 

Na Miljskem polotoku deluje Golf center Ankaran. Projekt v skladu s 

konceptom medgeneracijskega povezovanja predstavlja šport, zanimiv 

tako za mlajšo kot starejšo populacijo, ki postaja vse bolj dostopen in 

priljubljen po celem svetu. Mladim in aktivnim starostnikom omogoča 

aktivno preživljanje prostega časa brez večjih fizičnih naporov. Golf 

center Ankaran predstavlja močno konkurenčno prednost ter dodatno 

bogati ponudbo Ankarana, tako za starostnike, ki v Ankaranu najemajo 

oskrbovana stanovanja, športnike na pripravah, kot tudi turiste, ki v 

Ankaranu počitnikujejo ali ga le obiščejo za krajši čas. Ankaran izkoristi 

tržno priložnost in postavil prvo golf igrišče na Obali. S svojo naravno 

pozicijo in bogastvi nasadov trt in oljk se zapiše med najbolj zanimiva in 

slikovita golf središča sveta. 

 

Golf center Ankaran simbiozno sodeluje z lokalnimi kmetovalci, ki svojo 

zemljo oddajajo centru. Adaptacija reliefa za opravljanje golf dejavnosti 

zemlje ne izčrpava, po potrebi se lahko zemljišča hitro usposobijo za 

kmetijsko rabo. Center se razprostira na območju Lazareta, na meji z 

Italijo in je močno povezan z občino Muggia-Milje, ki  zagotavlja golf 

površine na drugi strani meje. Najbližje konkurenčno golf igrišče se 

nahaja v Lipici; Ankaran posledično privablja privržence golfa Istre ter 

Trsta in okolice. Prisotna je strateška povezava s portoroškimi hotelirji, 

ki golf center promovirajo v sklopu razširitve lastne ponudbe. 
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4.2.4 GLAMPING – GLAMUROZNO KAMPIRANJE V 
ANKARANU  

 

Zaradi upada zanimanja za klasično kampiranje se Kamp Adria Ankaran 

usmeri v zadnji trend razvoja kampskega turizma: glamping – glamurozno 

kampiranje. Glamping sledi smernicam razvoja zelenega in odgovornega 

turizma. Osnovna ideja je kampiranje z udobjem hotela višje kategorije v 

tesnem stiku z naravo. Poleg bivanja v izvirnih namestitvenih enotah, 

glamping vključuje tudi kulinarično in wellness ponudbo ter bogat 

program animacijskih aktivnosti s poudarkom na avtentičnosti kraja in 

regije.  

 

Ankaran ob že obstoječih kapacitetah in uresničenju strateških usmeritvah 

Slovenia at a glance in Golf center Ankaran, nudi edinstveno glamping 

doživetje na Obali. Kot primer dobre prakse je uporabljen projekt 

Glamurozno kampiranje na Gorenjskem, ki je odraz sodelovanja 42 

ustanovnih članov lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja –  

“Gorenjska košarica,” iz javnega, zasebnega in nevladnega sektorja na 

območju Gorenjske. Projekt glampinga na Gorenjskem izvajajo Sava hoteli 

Bled. K ponudbi, ki vključuje glamping v t.i. gozdnih vilah iz neobdelanega 

macesnovega lesa, sodi tudi demonstracija in možnost vključevanja pri 

lokalno značilnih kmečkih in obrtniških opravilih, eko-tržnica, prodaja 

lokalnih izdelkov idr. Zgoraj našteto spodbuja in vključuje v ponudbo 

lokalne pridelovalce.  

 

V glampingih na svetovnem merilu so večinoma prisotni jurte, tipiji, 

airstream prikolice in različno opremljeni šotori nenavadnih oblik. Ankaran 

po blejskem zgledu glamping izkušnjo svojim gostom zagotavlja v 

bivalnikih zgrajenih v avtohtonem istrskem stilu, ki zagotavljajo 

sonaravno bivanje z minimalno bremenitvijo okolja. 
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4.3 ANKARAN KOT PRIVLAČNEJŠE 
INOVACIJSKO IN POSLOVNO 

OKOLJE  

SLOVENSKI INŠTITUT TEHNOLOGIJ (SIT) 

 

Po podatkih Evropske komisije (2013) se Slovenija na področju 

inovativnosti nahaja na 12. mestu, tik pod povprečjem EU-27. 

Slovenija skupaj z Nizozemsko, Luksemburgom, Belgijo, Veliko 

Britanijo, Avstrijo, Irsko, Francijo, Ciprom in Estonijo sestavlja drugo 

skupino EU držav, t.i. skupino “držav inovatork, ki sledijo.” Poročilo 

Komisije (Prav tam) izpostavlja kazalnik, kjer je Slovenija najmočnejša: 

“človeški kapital.” Kazalnika “odprti, odlični in privlačni sistemi za 

raziskave” ter “investiranje podjetji” sta glavni šibki točki Slovenije. 

Vlaganje v znanje, raziskave in razvoj ter tehnološki napredek igra 

odločilno vlogo pri gospodarski rasti, vendar napredek ni možen brez 

institucionalnega oz. poslovnega ekosistemskega okvira (povzeto po 

Jaklič, 2009).  

 

Inovacijski sistem, kot ga gradijo zahodnoevropske države, vključuje 

naslednje organizacije:  

- Podjetja; 

- Univerze oz. izobraževalne inštitucije; 

- Raziskovalne inštitute; 

- Delovanje organizacij, ki spodbujajo znanstveno-tehnološki 

napredek (organizacije za prenos tehnologije, zbornice, 

interesna združenja, finančni sektor); 

- Ter v primeru, da gre za nacionalni inovacijski sistem, tudi 

vlado (Prav tam). 

 

V mesecu januarju 2014 je bil ustanovljen Slovenski inštitut tehnologij 

– SIT s sedežem v koprskem pristanišču, ki bo deloval kot razvojni 

center s ciljem izvajanja raziskav, razvoja novih tehnologij, produktov 

in storitev s prepoznano blagovno znamko. Po zgledu razvojnih 

centrov v tujini, se SIT nahaja v prosto-ekonomski coni, predvsem 

zaradi prednosti davčnih in birokratskih olajšav. Kot inovacijski sistem 

združuje inovativna in druga podjetja, ki se ali se bodo ukvarjala z 

razvojem tehnologij, povezanimi s koriščenjem morja, naravnimi 

danostmi obalnega področja ter konkurenčnim delovanjem transporta 

in logistike v okolju globalnega trga z Univerzo na Primorskem, 

Razvojnim centrom Koper (RRC), Univerzitetnim razvojnim centrom in 

inkubatorjem Primorska (UIP), Luko Koper, Občino Koper ter 

Združenjem uporabnikov in podpornikov SIT Koper (v ustanavljanju). 

Pričetek delovanja SIT je predviden v drugi polovici leta 2014. Vizija SIT 

je postati najprodornejši razvojni center v Sloveniji in širši regiji. 
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4.4 ANKARAN KOT ZELENA OAZA 

Ekološka zavest (tudi okoljska zavest) je odgovorno stališče 
posameznika do njegovega življenjskega okolja. Pomeni 
zaznavanje in dojemanje problemov okolja ter temelji na znanju 
in želji ohraniti prvobitne naravne funkcije ekosistema. Dotika se 
vsakega posameznika s strani njegove seznanjenosti s problem v 
okolju. Izraža se v odnosu do narave, njenem spoštovanju ter 
opustitvi dejavnosti, ki ogrožajo okolje v prid ohranitve biološke 
raznovrstnosti, ravnovesja med elementi okolja in človekovo 
gospodarsko dejavnostjo. Odraža se tudi v razširjenosti in 
aktivnosti delovanja skupin, ki se zavzemajo za ohranjanje okolja. 
 
V sklopu strateške usmeritve “Ankaran kot zelena oaza,” je 

predvidena preobrazba ankaranskega polotoka v zeleno, naravi 

prijazno okolje, kjer se zadovoljevanje človeških potreb prepleta z 

upoštevanjem načel varstva narave in simbiozne kohabitacije. Za 

doseg omenjene strateške usmeritve je razvita Zelena strategija 

za ekološko transformacijo ankaranskega polotoka, celoten 

strateški grafikon katere je predstavljen v Prilogi. Strategija 

upošteva tako energetski kot ekološki vidik, ki ju kvantificira v 

šestih fazah delovanja. Faze so v glavnem neodvisne, večino jih je 

mogoče (in priporočljivo) izvajati vzporedno.  

Osnovni časovni okvir strategije predstavlja 10 letno obdobje, v 
katerem se predvideva 50% zmanjšanje porabe energije ter 50% 
manjša obremenitev za okolje. Za posamezno fazo delovanja  sta 
navedena konceptualna zasnova in desetletni cilj. 

Kohabitacija človeka z naravo se začne z miselnostjo ljudi. Posameznik 

lahko z zmanjševanjem porabe energentov opazno zmanjša svoj vpliv 

na okolje. Pripravi se program za učinkovito rabo energije, 

energentov in vode, ki vključuje naslednje ukrepe: 

• Priprava zgibanke za URE, energentov in vode – opis 
enostavnih postopkov za zmanjševanje porabe, pojasnila 
potencialnih pridobitev, obveščanje o ukrepih programa 
URE. 

• Subvencije za pravne osebe – pravne osebe pridobijo 
možnost subvencionirane dobave električne energije. 
Subvencije za nakup varčnih pisoarjev, kotličkov in pip. 

• Subvencije za fizične osebe – subvencioniranje zamenjave 
hišnih porabnikov za varčnejše (nakup varčnih žarnic, 
kotličkov…). Subvencije za menjavo oken, fasad – povezava 
s 3. fazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OZAVEŠČANJE O UČINKOVITI RABI ENERGIJE, 

ENERGENTOV IN VODE 
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Izvede se uvedba ločenega zbiranja odpadnega papirja, stekla, ter 

plastičnih mas in kovin. Zgradi se ustrezna infrastruktura za zbiranje 

odpadkov (primer: t.i. »ekološki otoki« MO Velenje), vzpostavi se 

povezava z regionalnim centrom za deponiranje in reciklažo (ZC 

Koper, Dinos, d.d.). Koncept ločenega zbiranja odpadkov je 

potrebno pripeljati neposredno v domove krajanov; izvaja se 

aktivno ozaveščanje krajanov preko zgibank. Financiranje 

»ekoloških otokov« je izvedeno neposredno iz občinskega 

proračuna; predpišejo se sankcije za neustrezno ločevanje. 

Omenjen sistem ločenega zbiranja odpadkov dopolnjuje obstoječ 

sistem odvoza, ki se zreducira na preostale, nerazporejene odpadke 

ter (ločeno) na organske odpadke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ADAPTACIJA ZGRADB ZA URE 

 

Izvede se sanacija obstoječih zgradb polotoka, začenši z mestnim 

jedrom Ankarana. Sanacija vključuje zamenjavo fasade, oken, strešne 

in talne izolacije v prid večji energetski učinkovitosti zgradb. Kot 

primer dobre prakse in zgled se občina zaveže k adaptaciji vseh 

občinskih zgradb v roku 3 let, ter dodatno, k izključno pasivni zasnovi 

eventualnih občinskih novogradenj po standardu ZEB (ang: Zero 

Energy Building). Za objekte v zasebni lasti so na voljo možnosti 

subvencionirane adaptacije, v kolikor je le-ta skladna s strategijo. V ta 

namen se ustanovi občinski sklad za adaptacijo nepremičnin. Občina 

ima v tem primeru možnost pridobitve nepovratnih evropskih 

sredstev na javnih razpisih. 

 

 

Četrta faza Zelene strategije se tesno navezuje na tretjo; fazi se lahko 

izvajata vzporedno in s tem zagotavljata maksimalno kompatibilnost 

ter nižje stroške izvedbe. Izvede se adaptacija objektov za dejansko 

pridobivanje energije kjer je to smiselno. Primerne zgradbe se 

nadgradijo v specifikacijo Energy Plus. Zgradbe z omenjeno 

specifikacijo so sposobne proizvesti več energije, kot je porabijo. 

Izvede se vgradnja solarnih modulov, (vertikalnih) vetrnih 

generatorjev in sistemov za solarno pripravo sanitarne vode. Občina 

izvede adaptacijo občinskih zgradb kot primer dobre prakse in zgled,  

razpišejo se subvencije za adaptacijo nepremičnin v zasebni lasti.  

 

EKOLOŠKI OTOKI MO VELENJE 

• Urejen sistem ločenega zbiranja odpadkov 

• Strateške lokacije po celotni mestni občini 

• Povezava z občinskim zbirnim centrom, kjer 

možna brezplačna deponaža kosovnih 

odpadkov 

• Financiranje neposredno iz občinskega 

proračuna 

• Redno spremljanje javnega mnenja in 

prilagajanje storitev 

• Predpisane sankcije za nespoštovanje pravil 

ločenega zbiranja odpadkov 

 

2. SISTEM LOČENEGA ZBIRANJA ODPADKOV 

 

4. IZGRADNJA SISTEMOV ZA PRIDOBIVANJE ENERGIJE IZ 
OBNOVLJIVIH VIROV 
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Zakonodaja v Sloveniji omogoča priklop nepremičnine na električno 

omrežje kot generator energije. Lastniki nepremičnin s specifikacijo 

Energy Plus tako ne le zmanjšajo svoje izdatke za energijo, temveč je 

zanje nepremičnina vir prihodka. 

 

5. EKO-ELEKTRIFIKACIJA POLOTOKA 

 

Peta faza Zelene strategije obsega postavitev energetsko 

samozadostne javne razsvetljave. Izvede se študija o javni 

razsvetljavi, ter postavitev samozadostnih uličnih svetil na območju 

občine Ankaran (primer: sistem ESUS). Ob ustrezni razpoložljivosti 

tehnologije se izvede vzpostavitev mreže Energy Plus svetil – 

priklop na omrežje kot generator el. energije – zagotovitev 

dodatnega vira financiranja občinskega proračuna. 

6. OKOLJU PRIJAZEN VOZNI PARK 

 

Izvede se investicija v okolju prijazna javna prevozna sredstva. Za 

prometno povezavo Ankaran – Koper se pridobi flota kombibusov s 

pogonom na metan. Na ključnih lokacijah (mestno jedro, obala 

ipd.) se vzpostavijo območja za pešce. Za zagotavljanje mobilnosti 

krajanov in turistov se zagotovi sistem brezplačnega prevoza 

potnikov po in med omenjenimi conami s prevoznimi sredstvi na 

električni pogon (primer: sistem Kavalir MO Ljubljana). 

 

 

 

 

 

Gojenje alg 

Alge imajo veliko sposobnostjo pretvorbe sončne energije v biomaso. V procesu fotosinteze iz preprostih snovi (CO2, voda) in sončne energije 
izdelujejo številne zapletene organske molekule: beljakovine, ogljikove hidrate, maščobe, vitamine, kot stranski produkt nastaja kisik. Poleg 
zmanjševanja onesnaževanja okolja se alge koristijo za pridelavo zdravil, barvil, bioplastike, krmil, gnojil, sredstev za zatiranje škodljivcev in 
nenazadnje tudi hrane. Nastalo biomaso se uporablja za energetske namene: posušeno kot gorivo v termoelektrarnah; olja kot surovina za 
biodizel, polisaharid za pridobivanje bioetanola; iz algine biomase se pridobiva bioplin. Gojenje alg ima velik gospodarski potencial. Alge imajo 
skromne potrebe za rast, dosegajo zelo visoke gostote pridelave in tudi do 70-krat hitrejšo rast kot kmetijske kulture. Pri gojenju je pomembna 
možnost kultivacije na površinah, ki niso primerne za kmetijstvo oz. pridelavo hrane. 
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SVETILO ESUS 

• Energetsko samozadostna ulična svetilka 

• 2 sistema za izkoriščanje obnovljivih virov energije :  
o vetrni generator 
o fotovoltaične celice 

• Uporaba senzorjev gibanja za 80% manjšo porabo 
energije 

• GSM povezava do krmilnega telesa – vpliv na vse 
funkcije, spremljanje proizvodnje in porabe energije 

• Avtonomija: 3 dni kontinuiranega delovanja, do 30 dni 
z uporabo senzorjev gibanja 

• LED svetilo v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja 

 

SISTEM KAVALIR MO LJUBLJANA 

• Brezplačni prevoz potnikov 

• Obratovanje v območjih za pešce (pešconah)  

• Povezovanje ključnih delov Ljubljane 

• Vsa vozila izključno na električni pogon 

• Kapaciteta: 5 potnikov + voznik 

• Dva tipa vozil 
o Z odprto kabino – prevoz po mestnem središču 
o Z zaprto kabino – povezovanje lokacij izven 

mestnega jedra 

 



 

 

 

 

5. ZAKLJUČEK  

Predlog strategije razvoja občine Ankaran je bil zainteresirani  javnosti  

predstavljen v četrtek, 13.2.2014 v bolnišnici Valdoltra, Ankaran. Predstavitvi je 

sledila diskusija z udeleženci, ki so podali svoj pogled na prikazane strateške 

usmeritve in predloge nadaljnjih smeri razvoja.  

 

Predlogi novih strateških usmeritev občine Ankaran: 

• Termalni turizem; 

• Kmetijstvo:  predlog o samozadostnosti oskrbe s hrano znotraj občine; 

• Študentski kampus na območju kampa Adrie Ankaran; 

• Šolski turizem (šola v naravi za osnovnošolce); 

• Vodni zabaviščni park v bližini Svete Katarine; 

• Festivalski turizem. 

Dodatno: 

• Dvomi o primernosti lokacije Golf centra Ankaran (predlagana lokacija na 

Bonifiki, med Ankaranom in Koprom); 

• Večkrat izražena želja po sodelovanju s sosednjima občinama (Koper in 

Milje); 

• Izražena želja po čim več možnostih za preživljanje prostega časa; 

• Dvomi o uspešnosti glamuroznega turizma (Glamping), predvsem zaradi 

bližine Luke; 

• Več projektov, svezanih na bližino morja (ribištvo, lov na meduze); 

• Potreba po izvedbi ekološke sanacije morja in preostalega okolja pred 

začetkom izvajanja strateških usmeritev; 

• Pomembnost projektov kot vir delovnih mest za lokalno prebivalstvo. 
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SEZNAM VIROV IN PRILOGE 

 

 

6. SEZNAM VIROV IN PRILOGE 
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20.11.2013 na spletnem naslovu: 
http://www.zivetispristaniscem.si/index.php?page=static&item=
17. 

Študija primera The Villages Florida. Najdeno dne 3.1.2014 na 
spletnem naslovu: http://www.thevillages.com/. 
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