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Z A P I S N I K  -  S C E N O S L E D  
 
 

5. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran, 
ki je bila dne 11. JUNIJA 2019 ob 19:00 uri v prostorih Občine Ankaran 

 
 
 
Župan začne sejo in pozdravi prisotne. 
 
 
00: Ugotovitev sklepčnosti 
 
Župan obvesti OS OA o napovedanih odsotnostih oziroma zadržanostih članov OS OA. 
 
 

PREGLED PRISOTNOSTI: 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA PRISOTNOST 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ DA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN DA 

3. RIA NINA DERENDA NE 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI NE 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ DA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  NE 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN DA 

8. RIA ROBERT ZELENJAK DA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ DA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC DA 

11. SZV ZORAN PAVIĆ DA 

12. ZA IVAN KLUN DA 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI DA 

 SKUPAJ 13 10 

 
 

 
 
 

Prisotni člani Občinskega sveta OA: Župan: GREGOR STRMČNIK. 
Člani občinskega sveta: 
BARBARA ŠVAGELJ 
ZVEZDAN RAŽMAN 
NINA DERENDA 
DAVOR ANDRIOLI 
BARBARA RAIČIĆ 
ZORAN PEJANOVIĆ  
DANIJEL RAŽMAN 
ROBERT ZELENJAK 
ZDENKA STEVANOVIĆ 
OTMAR PIŠČANC 
ZORAN PAVIĆ 
IVAN KLUN 
mag. MARTINA ANGELINI 
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Odsotni člani Občinskega sveta OA: 

 
 
 
Člani občinskega sveta: Nina Derenda, Zoran Pejanović 

 
 

 
 

 
Ostali prisotni: 

 
Direktor občinske uprave Iztok Mermolja, Vodja OFR Astra Štuklek 
ter Katja Pišot Maljevac kot poročevalci pri posameznih točkah DR, 
Jani Krstić kot pomoč pri delu Občinskega sveta, mag. Anita Baraba, 
predstavnica za stike z javnostjo, 
mediji, občinstvo. 
 

 
Ugotovi se, da je prisotnih 10 članov Občinskega sveta OA in da je Občinski svet OA sklepčen. 
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Ad 0.) Določitev dnevnega reda 5. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran in odločanje o hitrih oziroma 
skrajšanih postopkih za sprejem odloka; 
 

NAJAVA: 
 

V skladu s 44. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list št. 50/2015) občinski svet na začetku 
seje določi dnevni red. 

 
OBRAZLOŽITEV: 

 
Župan poda obrazložitev glede spremembe 11. točke. MOK se je obrnila na nas glede soglasja Luki Koper d. d., glede 
imenovanja predstavnika lokalne skupnosti v Nadzorni svet. Ker je Luka Koper samostojno podjetje in to ni stvar 
delitvene bilance in neurejenega statusa skupnega javnega zavoda, agencije ali pa gospodarske/delniške družbe. OA in 
MOK sta delitveno bilanco v delu, ki se nanaša na vrednostne papirje že opravili, MOK je predstavnika že imenovala 
sama in soglasja OA ne potrebuje, zato se ta točka umakne. Nadomesti jo podaja soglasja k imenovanju direktorice 
javnega zavoda Obalne lekarne Koper. 
 
Pri določanju dnevnega reda občinski svet najprej odloča: o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega 
reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi ter nato o predlogih za hitri postopek. 
 
Zadeve, za katere tako predlaga župan, se brez razprave in glasovanja uvrstijo ali pa umaknejo z dnevnega reda. 
 

GRADIVO: 
 
Dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran;  

2. Predlog Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2019;  

3. Odlok o Kocjančičevi nagradi;  

4. Določitev cen programov predšolske vzgoje v Občini Ankaran (poročevalec Katja Pišot Maljevac);  

5. Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok v Občini Ankaran;  

6. Soglasja k porabi presežkov OŠV Ankaran iz naslova opravljanja tržne dejavnosti;  

7. Sklepa o začetku priprave krovnega Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ankaran in 

pripravi podlag za ustanovitev javnega gospodarskega podjetja);  

8. Sklepa o ureditvi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« v centru Ankarana;  

9. Soglasja CUVD za uporabo imena Ankaran v poimenovanju enote na Debelem rtiču;  

10. Soglasje k sklepu MOK s katerim se potrdi Poročilo o delu 2018 ter poda soglasje k programu dela 2019 

Gasilske brigade;  

11. Soglasje k pozivu MOK Luki Koper d. d., glede imenovanja predstavnika lokalne skupnosti v Nadzorni 

svet, UMIK  

12. Informacija o poteku javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka OPN in okolijskega 

poročila (poročevalec Iztok Mermolja);  

13. Informacija o zaključku projekta »Vzpostavitev občinske uprave Občine Ankaran«;  

14. Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta.  

 

RAZPRAVA: 
 
Predlogi za razširitev dnevnega reda, predlogi o umiku zadev iz dnevnega reda, predlogi za hitri postopek: 
 
/ 
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Dodatno razširjeni ali zmanjšani dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran;  

2. Predlog Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2019;  

3. Odlok o Kocjančičevi nagradi;  

4. Določitev cen programov predšolske vzgoje v Občini Ankaran (poročevalec Katja Pišot Maljevac);  

5. Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok v Občini Ankaran;  

6. Soglasja k porabi presežkov OŠV Ankaran iz naslova opravljanja tržne dejavnosti;  

7. Sklepa o začetku priprave krovnega Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ankaran in 

pripravi podlag za ustanovitev javnega gospodarskega podjetja);  

8. Sklepa o ureditvi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« v centru Ankarana;  

9. Soglasja CUVD za uporabo imena Ankaran v poimenovanju enote na Debelem rtiču;  

10. Soglasje k sklepu MOK s katerim se potrdi Poročilo o delu 2018 ter poda soglasje k programu dela 2019 

Gasilske brigade;  

11. Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Obalne lekarne Koper, DODANO 

12. Informacija o poteku javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka OPN in okolijskega 

poročila (poročevalec Iztok Mermolja);  

13. Informacija o zaključku projekta »Vzpostavitev občinske uprave Občine Ankaran«;  

15. Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta. 
 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 
Odločanje o predlogih za hitri postopek 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 036: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran točki dnevnega reda pod št. 2 in 3 obravnava po hitrem postopku. 
 

 

GLASOVANJE: 
 
Sklep je sprejet z 10 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ ZA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN ZA 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  / 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN ZA 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC ZA 

11. SZV ZORAN PAVIĆ ZA 

12. ZA IVAN KLUN ZA 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI ZA 

 SKUPAJ 13 10 

 
Sprejem dnevnega reda 
 

ZASNOVA SKLEPA: 
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Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 037: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran potrdi dnevni red 5. redne seje, z dne 11. junij 2019. 
 

 

GLASOVANJE: 
 
Sklep je sprejet z 10 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ ZA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN ZA 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  / 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN ZA 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC ZA 

11. SZV ZORAN PAVIĆ ZA 

12. ZA IVAN KLUN ZA 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI ZA 

 SKUPAJ 13 10 

 
 
PREHAJAMO NA OBRAVNAVO POSAMEZNIH TOČK DNEVNEGA RED 
 
Ad 1.) Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta občine Ankaran; 
 

NAJAVA: 
 

V skladu s 45. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list št. 50/2015) in v zvezi z 143. členom 
Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015), na dnevnem redu vsake seje mora biti praviloma kot prva točka 
sprejem (potrditev) zapisnika prejšnje seje občinskega sveta. 
 

OBRAZLOŽITEV: 
 
Župan poda obrazložitev. 
 

GRADIVO: 
 

- Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta OA, 
- Ustna informacija. 
 

RAZPRAVA: 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in zahtev, da se zapisnika ustrezno spremenita ali dopolnita. 
 
Pripombe: 
1.:__________________________ 
 
2.:__________________________ 
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3.:__________________________ 
 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 
 

ZASNOVA SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 038: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran potrdi zapisnik 4. redne seje, z dne 9. 4. 2019. 
 

 

GLASOVANJE: 
 
Sklep je sprejet z 10 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ ZA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN ZA 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  / 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN ZA 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC ZA 

11. SZV ZORAN PAVIĆ ZA 

12. ZA IVAN KLUN ZA 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI ZA 

 SKUPAJ 13 10 

 
 
Ad 2.) Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2019 - predlog za hitri postopek; 
 

NAJAVA: 
 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 
spremembe), 96., 97. in 98. člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/2011) in 17. člena Statuta 
Občine Ankaran (Uradni list 17/15). 
 

OBRAZLOŽITEV: 
 
 
Občinski svet Občine Ankaran je na 2. redni seji dne 18. 12. 2018 sprejel Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 
2019. 
 
Cilji in razlogi za rebalans:  
Rebalans se sprejema zaradi uskladitve odhodkovne strani s prihodkovno (nižji prihodki, nižji odhodki). Tekom izvajanja 
proračuna se je namreč izkazalo, da dejanski prihodki Občine Ankaran v precejšnji meri odstopajo od planiranih, zato je 
potrebno sprejeti prvi rebalans proračuna Občine Ankaran za leto 2019.  
 
Glavni razlog za rebalans proračuna Občine Ankaran izhaja iz dejstva, da je Ministrstvo za infrastrukturo z Uredbo o  
spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, 
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podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje določene pristaniške infrastrukture v tem 
pristanišču  (Uradni list RS, št.41/2018, z dne 15.6.2018) (v nadaljevanju Uredbe o spremembi Uredbe o upravljanju 
koprskega tovornega pristanišča) spremenilo razmerje delitve koncesijske dajatve med občinama. Razmerje delitve 
koncesijske dajatve se je z zadevno uredbo bistveno spremenilo v korist Mestne občine Koper. Razmerje delitve med 
Mestno občino Koper in Občino Ankaran znaša 73,26% : 26,74%. Občina Ankaran (v nadaljevanju tožnik) je tožbo zoper 
Uredbe o spremembi Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča na Upravno sodišče RS, oddelek v Novi 
Gorici vložila dne 16.7.2018. S predmetno tožbo tožnik izpodbija in zahteva odpravo dela Uredbe o spremembi Uredbe 
o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, v delu v katerem posega v pravice in pravni položaj tožnika. Tožnik tako 
naslovnemu sodišču predlaga ugotovitev nezakonitosti in odpravo dela Uredbe o spremembi Uredbe o upravljanju 
koprskega tovornega pristanišča in sicer 4. člen in prvi odstavek 7. člena Uredbe o spremembi Uredbe o upravljanju 
koprskega tovornega pristanišča, saj le-ti posegajo v njegove pravice in pravni položaj ter bi mu morala v postopku 
sprejema akta biti priznana pravica udeležbe v postopku kot stranka le-tega in naslovnik izpodbijanega dela akta.  
 
Ministrstvo za infrastrukturo je Občino Ankaran obvestilo o izračunu nove koncesijske dajatve od januarja 2019 z 
dopisom št. 450-38/2019/8-00051038 z dne 28.1.2019. Skladno z navedenim izračunom se letna koncesija Luke Koper 
d.d., ki bo izplačana Občini Ankaran manjša za 762.906,69 EUR. 
 
Znižanje prihodkov je tudi na strani nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (v nadaljevanju NUSZ), saj je zadnji obrok 
odmere za leto 2018 bil poravnan v letu 2018 in ne 2019 kakor je bilo prvotno planirano. Posledično je zaradi 
predčasnega plačila višji presežek sredstev na računih glede na prvotni plan.  Prihodki iz naslova NUSZ se znižajo tudi 
na podlagi ugodenih pritožb zavezancev zoper odmero v letu 2018. 
  
Zaradi omenjenega se v sprejetem proračunu za leto 2019 bistveno spremeni struktura in obseg planiranih prihodkov, 
posledično je potrebno temu prilagoditi tudi odhodkovni del proračuna. 
 
V nadaljevanju so obrazložene razlike med veljavnim proračunom 2019 in rebalansom proračuna za leto 2019. 
Podrobnejšo razlago podata Direktor občinske uprave Iztok Mermolja in Vodja OFR Astra Štuklek. 
 
Astra Štuklek obrazloži, da so po rebalansu proračuna za leto 2019 odhodki OA v letu 2019 planirani v višini 19.021.000 
eur (vključujoč planirane prihodke od prodaje zemljišč), kar znaša približno 147.000 eur manj glede na veljavni 
proračun. Največji delež v strukturi odhodkov predstavljajo investicijski odhodki (cca. 61%), sledijo tekoči odhodki in 
tekoči transferji, investicijski transferji pa predstavljajo le minimalen delež. Glede na veljavni proračun se znižajo 
predvsem investicijski odhodki, malenkost se znižajo investicijski transferji in s tem se nekatere aktivnosti investicij 
prenesejo iz leta 2019 v leto 2020. Tekoči odhodki in tekoči transferji se malenkost povišajo. Kakor predhodno 
povedano se zaradi predhodnega plačila NUSZ poviša tudi ostanek sredstev na računih iz predvidenih 100.000 eur na 
780.000 eur. Prihodki se iz razloga, ki je bil zgoraj naveden znižajo za 827.000 eur. Znižajo se predvsem davčni prihodki 
in nedavčni prihodki. Nekoliko se povišajo kapitalski prihodki, in sicer se uskladijo z načrtom ravnanja s stvarnim 
premoženjem. Največji delež pri načrtovanih prihodkih predstavljajo kapitalski prihodki, 54%, sledijo davčni prihodki v 
višini 34%. 
 
Župan obrazloži kaj zgoraj navedeno za OA pomeni v praksi: 
 
- Ustavitev projekta ureditve prostorov občinske uprave, 
- Odpoved nakupu novega klavirja za potrebe Glasbene šole Koper, 
- V poletni sezoni ne bo vozila turistična ladjica, ki povezuje ankaranska kopališča, .. 
 
Direktor OU Iztok Mermolja doda, da se je OA morala odpovedati tudi: 
 
- Organizaciji dogodka Zlata oljčna vejica,  
- Vsem investicijskim transferjem napram skupnim javnim zavodom, OA je financirala samo izvajanje dejavnosti, 
- Nakupu opreme za potrebe delovanja OU, 
- Nakupu gostinskega objekta,  
- zamaknila se je ureditev tržnice. 
 
Župan zagotovi, da zaradi primanjkljaja ni prišlo do poseganja v programe kot so skrb za starejše in v delovanje OŠV 
Ankaran. Pove tudi, da OA vladno uredbo o spremembi uredbe glede delitve koncesnine z vsemi pravnimi sredstvi 
izpodbija in jo bo izpodbijala do konca, ker trdi, da je krivična. 
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GRADIVO: 
 

- Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2019;  
- splošni del,  
- posebni del,  
- obrazložitve,  
- načrt razvojnih programov,  
- predlog Sklepa o dopolnitvah in spremembi letnega načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem 

Občine Ankaran za leto 2019,  
- predlog dopolnjenega kadrovskega načrta za leto 2019 v Občini Ankaran, 
- mnenje odborov OS k predlogu rebalansa proračuna OA za leto 2019. 
 

RAZPRAVA: 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov. 
 
Pripombe: 
1. Svetnik Pavić pove, da bi si želel čim prejšnje obnove stavbe na Jadranski 66, da bi občinska uprava lahko 

začela čim prej delovati v novih, primernih prostorih za delo.  
 
Ostali člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 

ZASNOVA SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 039: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme Rebalans proračuna občine Ankaran za leto 2019 kot v predloženem besedilu. 
 

 

GLASOVANJE: 
 
Sklep je sprejet z 10 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0  glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ ZA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN ZA 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  / 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN ZA 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC ZA 

11. SZV ZORAN PAVIĆ ZA 

12. ZA IVAN KLUN ZA 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI ZA 

 SKUPAJ 13 10 

 
Ad 3.) Odlok o Kocjančičevi nagradi; 
 

NAJAVA: 
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Na podlagi 2. odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) in 138. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list št. 50/2015) občinski svet Občine Ankaran sprejeme naslednji sklep. 
 

OBRAZLOŽITEV: 
 
Skupnost obalnih občin Koper je na svojem zasedanju zborov skupščine leta 1993 sprejela Pravilnik o podeljevanju 
priznanj z nagrado za posebne dosežke pri oblikovanju kulturne identitete Istre. Zaradi potrebe po spremembi odloka 
so Mestna občina Koper, Občina Izola, Občina Piran in Občina Ankaran (v nadaljevanju: občine) pristopile k oblikovanju 
tega predloga odloka.  
  
S predlogom Odloka o podelitvi priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča se določajo namen, oblika, način, financiranje in 
postopek za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča. Priznanje z nagrado, ki vsebuje pisno listino ter denarno 
nagrado v višini 4.000,00 EUR, podeljujejo skupaj Mestna občina Koper, Občina Izola, Občina Piran in Občina Ankaran, 
in sicer praviloma bienalno. Priznanje se podeljuje za posebne dosežke pri oblikovanju, raziskovanju in ohranjanju 
kulturne identitete Istre in njene prepoznavnosti v širšem prostoru. V 5. členu je določeno, da občine pripravijo in 
objavijo javni razpis izmenično.   
 
Postopek javnega razpisa vodi petčlanska komisija, v katero imenuje župan posamezne občine po enega člana, enega 
člana komisije pa imenuje Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti. Člani komisije, ki jih predlagajo župani, 
izhajajo iz vrst kulturnih ustvarjalcev in uglednih strokovnjakov s področja kulture in humanistike. Komisija je 
imenovana za obdobje petih let. Delo komisije vodi predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa namestnik 
predsednika, ki ju izvolijo člani komisije med seboj. Delo komisije je neodvisno in avtonomno, komisija pa odloča z 
večino vseh glasov.  
  
Komisija upošteva predvsem naslednja merila:  
  
- uspešnost kandidatovega dela pri oblikovanju, izvajanju ali ohranjanju kulturne identitete Istre ter njeni 
prepoznavnosti v širšem prostoru;  
- prispevek k ohranjanju multikulturnih, multietničnih identitet našega prostora in kulturnega sožitja;  
- uveljavljenost kandidata v Istri in širšem prostoru.  
  
Sredstva za priznanje in druge stroške v zvezi s priznanjem zagotavljajo občine v svojih proračunih, in sicer v enakih 
deležih.  
  
Usklajen predlog odloka bodo obravnavali občinski sveti vseh štirih Obalnih občin.   
  
Podrobnosti predstavi Vodja ODD OU Katja Pišot Maljevac: 
 
Nagrada Alojza Kocjančiča se podeljuje posameznikom za posebne dosežke pri oblikovanju, raziskovanju in ohranjanju 
kulturne identitete Istre in njeni prepoznavnosti v širšem prostoru. Nazadnje so jo podelili leta 2011, ko se je zapletlo 
pri izbiri kandidatov oziroma njihovemu potrjevanju. 
 
Letos so jo obalni župani sklenili obuditi in s predlogom novega, štiripartitnega odloka odločitev o izbiri nagrajenca v 
celoti prepustiti strokovni komisiji iz vrst uglednih področnih strokovnjakov oziroma priznanih kulturnih ustvarjalcev. 
Nagrada se bo podeljevala praviloma na 2 leti, je denarne narave, v višini 4000 evrov in gre iz sredstev vseh 4 občin po 
enakih deležih, torej po 1000 evrov na občino. Občine pripravijo in objavijo javni razpis ter prireditev s podelitvijo 
nagrade izmenično. Petčlansko komisijo imenujejo župani, vsak po enega člana, in enega Obalna samoupravna 
skupnost italijanske narodnosti. Vsak župan izbere kandidata po javnem pozivu zainteresirane javnosti za predlaganje 
kandidatov za člane komisije, pri čemer kandidati za člane komisije ne morejo biti nosilci javnih funkcij v občini. 
Pomembna novost, ki jo prinaša novi odlok, je poleg same obuditve podeljevanja nagrade ta, da je delo komisije 
neodvisno in avtonomno, njena odločitev o izbiri kandidata pa dokončna. S sprejetjem tega odloka pa bo ugasnil odlok 
iz leta 2009. 
 

 GRADIVO: 
 

- Predlog odloka, 
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- Ustna informacija. 
 

RAZPRAVA: 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov. 
 
Pripombe: 
1.:__________________________ 
 
2.:__________________________ 
 
3.:__________________________ 
 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 

ZASNOVA SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 040: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme Odlok o Kocjančičevi nagradi kot v predloženem besedilu. 
 

 

GLASOVANJE: 
 
Sklep je sprejet z 10 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ ZA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN ZA 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  / 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN ZA 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC ZA 

11. SZV ZORAN PAVIĆ ZA 

12. ZA IVAN KLUN ZA 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI ZA 

 SKUPAJ 13 10 

 
 
Ad 4.) Določitev cen programov predšolske vzgoje v Občini Ankaran 

 
NAJAVA: 
 

Na podlagi 2. odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) in 146. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list št. 50/2015) občinski svet Občine Ankaran sprejeme naslednji sklep. 
 

OBRAZLOŽITEV: 
 
Župan pojasni, da so svetniki med gradivom za sejo prejeli tudi Elaborat o določitvi cen programov predšolske vzgoje v 
vrtcu OŠV Ankaran. 
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V elaboratu so predstavljeni metodologija za izoblikovanje cen, razmerje plačil, upravičenci do javnih sredstev, 
dejavnosti ter zaposleni v vrtcu, stroški slednjih, izračun cene ter vpliv na proračun oziroma na plačila staršev. 
 
Vlada Republike Slovenije je v letih 2016 — 2018 postopoma ukinjala varčevalne ukrepe in sprejela ukrepe za odpravo 
plačnih anomalij. Spremembe so vplivale na povišanje stroškov dela v Vrtcu Ankaran kot posledica sledečih sprememb: 
- dvig plačnih razredov za javne uslužbence do 26. izhodiščnega plačnega razreda v letu 2017 za 2 plačna 

razreda in s 1. 1. 2019 za en plačni razred;    
- dvig plače zaposlenim z izhodiščnih plačnim razredom nad 26 za dva plačna razreda v letu 2019; napredovanja 

javnih uslužbencev; dvig minimalne plače,    
- prenehanje varčevalnega ukrepa na področju premij dodatnega pokojninskega zavarovanja,    
- prenehanje varčevalnega ukrepa na področju regresa za letni dopust. 
 
PREDLOG AMANDMAJA (ohranjanje dosedanjega standarda): 
V 4. členu se doda 5. odstavek, ki se glasi: 
»Staršem otrok, za katere je Občina Ankaran po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v 
vrtcu in imajo otroka vključenega v vrtec, se ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema z 
nakupom ali gradnjo nepremičnine, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred, in sicer od 2. do vključno 9. 
dohodkovnega razreda. 
Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev, izpolni zahtevo za upoštevanje drugih okoliščin pri določitvi znižanega plačila vrtca in navede odplačevanja 
stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem, mora za znižanje vrtca skladno s 
prvim odstavkom, vlogi priložiti naslednja dokazila:  
- kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše ali 
pravnomočno gradbeno dovoljenje v primeru novogradnje ali rekonstrukcije stanovanjske hiše, 
- namensko kreditno pogodbo in  
- potrdilo banke o višini anuitete kredita. 
Na podlagi vseh zgoraj navedenih dokazil o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno delo.« 
 
Podrobnosti predstavi vodja ODD OU Katja Pišot Maljevac: 
 
Cene vrtca se v Ankaranu niso spremenile od leta 2012 (tedaj je bil s strani MOK sprejet sedaj veljavni sklep o določitvi 
cen), med tem pa so se povišali stroški živil, dela in materiala, ki so osnova za izračun t.i. ekonomske cene vrtca.  
Mesečni stroški živil so se le od lani povišali za 5,99%, stroški materiala in storitev (ki vključujejo funkcionalne stroške 
delovanja, kot so elektrika, voda, plin, ogrevanje idr., kot tudi stroške za didaktična sredstva, igrače ter izobraževanje) 
so se od lani povišali za skoraj 8%, stroški dela pa so se zaradi dviga plačnih razredov in napredovanja za javne 
uslužbence, dviga minimalne plače in prenehanja določenih varčevalnih ukrepov povišali za slabih 10%.  
 
Javni zavod OŠVA je pripravil izčrpen elaborat nove ekonomske cene in Občini Ankaran predlagal sprejem novih cen 
programov predšolske vzgoje v Vrtcu Ankaran, izračunane v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih. Predlagane cene so za 8,3 odstotka višje kot doslej za 1. starostno obdobje in 14,5 odstotka višje za 
2. starostno obdobje. V oddelku za družbene dejavnosti smo elaborat preučili in pripravili predlog sklepa o določitvi 
cen, ki poleg novih cen programov predvideva tudi dodatno subvencijo za ankaranske otroke, s katero bo poskrbljeno, 
da dvig cen ne bo tako občuten, in sicer se bo s subvencijo plačilo staršev ankaranskih otrok v resnici povečalo le za 
2,99 odstotka za 1. starostno obdobje ter za 8,85 % za 2. starostno obdobje. 
 
Poleg omenjene dodatne subvencije za Ankarančane Občina omogoča staršem še dodatno ugodnost ob daljši 
odsotnosti otrok, in sicer lahko uveljavljajo rezervacijo za neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka enkrat letno. Za 
najmanj 3-mesečno neprekinjeno odsotnost otroka zaradi zdravstvenih razlogov pa lahko starši uveljavljajo znižanje 
plačila prispevka za 50 odstotkov.  
 
Ko gledamo cene, ki jih imamo pred seboj, moramo vedeti, da so to polne ekonomske cene, starši pa dejansko 
plačujejo znižano plačilo vrtca na podlagi odločb Centra za socialno delo, ki določi plačilo staršev na podlagi lestvice, ki 
starše razvršča v razrede, upoštevaje neto mesečni dohodek na družinskega člana in premoženje družine. Razliko med 
plačilom staršev in ceno programov se zagotavlja iz proračuna lokalne skupnosti.  
Ob tej priložnosti je smiselno dodati tudi, da Občina Ankaran zagotavlja dodatnih 92 tisoč evrov letno za nadgradnjo 
dejavnosti vrtca in kakovost njene izvedbe v obliki dodatnih zaposlenih, ki pomenijo nadstandard ter izobraževanju in 
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obogatitvenih dejavnosti otrok (kot so šole v naravi, izleti, prireditve, tečaji plavanja, jadranja in veslanja itd.). 
Omenjena sredstva niso del ekonomske cene, pač pa v celoti breme občine. 
Občina Ankaran je tudi ena redkih občin, ki staršem omogoča dodatno znižanje plačila vrtca za en dohodkovni razred v 
primeru odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem, zato z 
današnjim amandmajem k sklepu le prenašamo besedilo, ki ureja to dodatno ugodnost v že obstoječem sklepu v novi 
sklep o določitvi cen in to v identični obliki. 
___________________________________________ 
 
 
1. starostno obdobje - oddelki z otroki od 1. do 3. leta starosti: 
• celodnevni program ..… 528,00 EUR (487) (+41) 
• poldnevni program ……. 422,40 EUR (389,60) (+32,8) 
2. starostno obdobje - oddelki z otroki od 3. do 6. leta starosti: 
• celodnevni program ..… 393,00 EUR (343) (+50) 
• poldnevni program ……. 314,40 EUR. (274,40) (+40). 
 
Za otroke, ki imajo skupaj s skrbnikom stalno prebivališče v občini Ankaran, pa bo Občina Ankaran krila dodatno 
subvencijo v višini 5%, tako da bo za 
1. starostno obdobje - oddelki z otroki od 1. do 3. leta starosti: 
• celodnevni program ..… 501,60 EUR  (+14,6) 
• poldnevni program ……. 401,28 EUR (+11,68) 
2. starostno obdobje - oddelki z otroki od 3. do 6. leta starosti: 
• celodnevni program ..… 373,35 EUR (+30,35) 
• poldnevni program ……. 298,68 EUR (+24,28) 
 

 
GRADIVO: 

 
- Elaborat o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Ankaran, 
- Predlog sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Ankaran 
- Ustna informacija. 
 

RAZPRAVA: 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov. 
 
Pripombe: 
1.:__________________________ 
 
2.:__________________________ 
 
3.:__________________________ 
 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 

ZASNOVA SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 041: 
 

 

1. Občinski svet Občine Ankaran sprejme Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Ankaran v 
predloženem ter amandmiranem besedilu. 
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GLASOVANJE: 
 
Sklep je sprejet z 10 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ ZA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN ZA 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  / 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN ZA 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC ZA 

11. SZV ZORAN PAVIĆ ZA 

12. ZA IVAN KLUN ZA 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI ZA 

 SKUPAJ 13 10 

 
Ad 5.) Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok v Občini Ankaran 
 

NAJAVA: 
 

Na podlagi 2. odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) in 146. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list št. 50/2015) občinski svet Občine Ankaran sprejeme naslednji sklep. 
 

OBRAZLOŽITEV: 
 
Ta pravilnik ureja subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v programe javnih vrtcev, vrtcev s koncesijo, zasebnih 
vrtcev, ki izpolnjujejo pogoje za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev, zasebnih vrtcev, ki imajo 
pogodbeno razmerje v zvezi z varstvom predšolskih otrok z Občino Ankaran ter programe varuhov predšolskih otrok, ki 
imajo pogodbeno razmerje z Občino Ankaran (v nadaljnjem besedilu: organizirana oblika varstva), iz sredstev Občine 
Ankaran, določa upravičence, višino subvencije ter postopek za uveljavljanje subvencije.   
 
Do subvencije je upravičen eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik oziroma skrbnik otroka pod pogojem:  
- da ima en izmed otrokovih zastopnikov skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju občine Ankaran 
oziroma da je vlagatelj tujec, ki ima skupaj z otrokom stalno ali začasno prebivališče na območju občine Ankaran in je 
zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji,  
- da je otrok že dopolnil enajst mesecev starosti ter da zastopniki otroka ne uveljavljajo več pravice do 
starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela,  
- da je vlagatelj skladno s pravilnikom, ki ureja  sprejem otrok v vrtec,  podal vlogo za vpis otroka v javni vrtec, 
pa je bil vpis otroku odklonjen in je uvrščen na čakalni seznam oziroma ponujenega prostega mesta v javnem vrtcu ni 
zavrnil. 
 
Višina subvencije znaša 100,00 EUR neto mesečno za enega otroka, ki izpolnjuje pogoje, kot so navedeni  v prejšnjem 
odstavku.  
  
Če ima otrok, ki ni vključen v organizirano obliko varstva, sorojenca, ki je sočasno vključen v javni vrtec na območju 
občine Ankaran, znaša višina subvencije 150,00 EUR neto mesečno.   
  
Če ima otrok, ki ni vključen v organizirano obliko varstva, dva ali več sorojencev, ki so sočasno vključeni v javni vrtec na 
območju občine Ankaran, znaša višina subvencije 200,00 EUR neto mesečno. 
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Podrobnosti pojasni Vodja ODD OU Katja Pišot: 
 
V oddelku za družbene dejavnosti se soočamo s porastom povpraševanja po subvenciji varstva otrok, kar je 
spodbudno, saj pomeni, da je otrok vedno več, vendar smo želeli poiskati rešitev, ki bi vsaj delno olajšala specifično 
situacijo staršem otrok v času, ko čakajo na mesto v vrtcu. Predlog pravilnika ohranja dosedanjo mesečno subvencijo, v 
višini 100 evrov na otroka, ki jo določa Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, sprejet s strani Mestne občine Koper 
leta 2012, prinaša pa diferencirano višino subvencije glede na specifičnost situacije, in sicer: ko ima otrok, ki ni sprejet 
v vrtec oziroma ni vključen v organizirano obliko varstva, sorojenca, ki je sočasno vključen v javni vrtec na območju 
občine Ankaran, bi staršem za drugega otroka pripadalo plačilo le v višini 30% cene, zato predlagamo subvencijo 
varstva v višini 150,00 EUR neto mesečno, v primeru, ko pa ima dva ali več sorojencev, ki so sočasno vključeni v javni 
vrtec na območju občine Ankaran, in ostane brez mesta v vrtcu (v tem primeru, bi bili starši opravičeni plačila vrtca za 
tretjega otroka) pa 200,00 EUR neto mesečne subvencije. 
Predlagana mesečna subvencija zagotavlja staršem s stalnim prebivališčem v občini Ankaran delno povrnitev stroškov, 
ki jih namenijo za samostojno organizirano varstvo otrok, ki prostega mesta pri vpisu v programe predšolske vzgoje, za 
katere Občina Ankaran subvencionira varstvo predšolskih otrok, niso dobili. (Pravica do subvencije se prizna za čas 
tekočega šolskega leta, ko vlagatelj izpolnjuje vse predpisane pogoje za pridobitev subvencije, pri čemer se vloga za 
subvencijo presoja in odobrava za vsako šolsko leto znova). 
(Predlog pravilnika upravičence do subvencije natančneje določa v 2. členu, v nadaljnjih členih pa določa in ureja še 
višino subvencije, način uveljavljanja pravice do subvencije, izgubo pravice do subvencije ter vsebuje določbe glede 
odgovornosti za resničnost podatkov in dolžnost varovanja osebnih podatkov). 
 

GRADIVO: 
 
- Predlog pravilnika, 
- Ustna informacija. 
 

RAZPRAVA: 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov. 
 
Pripombe: 
1.:__________________________ 
 
2.:__________________________ 
 
3.:__________________________ 
 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 

ZASNOVA SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 042: 
 

 

1. Občinski svet Občine Ankaran sprejme Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok v predloženem besedilu. 

 

 

GLASOVANJE: 
 
Sklep je sprejet z 10 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ ZA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN ZA 
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3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  / 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN ZA 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC ZA 

11. SZV ZORAN PAVIĆ ZA 

12. ZA IVAN KLUN ZA 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI ZA 

 SKUPAJ 13 10 

 
 
Ad 6.) Soglasje k porabi presežkov OŠV Ankaran iz naslova opravljanja tržne dejavnosti 
 

NAJAVA: 
 

Na podlagi 2. odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) in 146. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list št. 50/2015) občinski svet Občine Ankaran sprejeme naslednji sklep. 
 

OBRAZLOŽITEV: 
 
Skladno s 4. odstavkom 44. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec 
Ankaran (Uradni list RS, št. 24/2016) razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki oziroma pokrivanju presežka 
odhodkov nad prihodki po zaključnem računu javnega vrtca odloči ustanoviteljica. 
 
Župan obrazloži, da je poleg zneska 6.309,84 EUR (iz dopisa), ki je nastal iz naslova tržne dejavnosti OŠV, zavod izkazal 
tudi dodatni presežek v znesku 44.546,00 EUR. Slednji je nastal iz naslova preplačil tekočih ter investicijskih transferjev 
občine javnemu zavodu v letih 2016, 2017 in 2018 ter bo predmet pobota med občino in OŠV v zvezi z izvajanjem plačil 
občine zavodu na podlagi finančnega načrta občine za leto 2019. 
 
Podrobna obrazložitev s strani Katje Pišot Maljevac: 
 
Osnovna šola in vrtec Ankaran je podala predlog za porabo presežka iz naslova tržne dejavnosti, in sicer oddaje prostorov 
telovadnice in prodaje kosil zunanjim uporabnikom. 
 

Zap. 
št.  NAZIV 

ZNESEK 
(v Eur) 

  1  

   

Presežek prihodkov nad odhodki  iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu   

 

6.309,84 

2  

   

Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost  iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu   

 

/ 

  3  

   

Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost  iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu (1 + 2)  

 

6.309,84 

  4  

   

Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti   

iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu   

 

3.154,92 

  5  

   

Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom  sredstev za 
delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4 - 2)  

 

 

3.154,92 
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Predlagajo, da bi presežek iz tržne dejavnosti porabili v skladu z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga 
in storitev na trgu, in sicer na osnovi 3. člena, ki določa, da sme obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova 
prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu znašati največ 50 odstotkov dosežene razlike med prihodki in odhodki, 
kar pomeni, da bi OŠVA od presežka, ki znaša 6.309,84 EUR, za plačilo delovne uspešnosti namenila 50% sredstev, in 
sicer 3.154,92 EUR. Preostali del presežka pa bi po potrebi namenili za nabavo osnovnih sredstev in drobnega 
inventarja, največ do zneska 3.154,92.  

Naj na tem mestu dodam, da smo zavodu OŠVA predlagali pobot presežka, ki je nastal iz naslova preplačil tekočih in 
investicijskih transferov občine javnemu zavodu v letih 2016, 2017 in 2018 v znesku 44.546,00 EUR, in sicer se 
presežek med občino in OŠVA pobota v zvezi z izvajanjem plačil občine zavodu na podlagi finančnega načrta občine za 
leto 2019. 
 

GRADIVO: 
 

- Poziv OŠV glede porabe presežka, 
- Ustna informacija. 
 

RAZPRAVA: 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov. 
 
Pripombe: 
1.:__________________________ 
 
2.:__________________________ 
 
3.:__________________________ 
 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 

ZASNOVA SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 043: 
 

 

1. Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k Predlogu porabe presežka iz tržne dejavnosti, ki ga je OŠV 
Ankaran naslovil na Občino Ankaran dne 3.6.2019. 

 
2. Občinski svet izdaja tudi soglasje, da občina ter OŠV Ankaran pobotata presežek, ki je nastal iz naslova 

preplačil tekočih ter investicijskih transferjev občine v javnemu zavodu v letih 2016, 2017 in 2018. 
 

 

GLASOVANJE: 
 
Sklep je sprejet z 10 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ ZA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN ZA 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  / 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN ZA 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 
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9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC ZA 

11. SZV ZORAN PAVIĆ ZA 

12. ZA IVAN KLUN ZA 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI ZA 

 SKUPAJ 13 10 

 
Ad 7.) Sklep o začetku priprave krovnega Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ankaran in 
pripravi podlag za ustanovitev javnega gospodarskega podjetja); 
 

NAJAVA: 
 

Na podlagi 2. odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) in 146. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list št. 50/2015) občinski svet Občine Ankaran sprejeme naslednji sklep. 
 

OBRAZLOŽITEV: 
 
Župan pojasni, da je Občina Ankaran pričela z urejanjem področja gospodarskih javnih služb. Rezultat slednjega je 
osnutek krovnega odloka, ki določa nabor gospodarskih javnih služb v občini, jih razvršča med obvezne in izbirne ter 
določa izvajalce obravnavanih GJS. 
 
Pridobljeno je bilo tudi pravno mnenje, ki obravnava izbor primernih izvajalcev GJS, navaja primerljive prakse v drugih 
občinah ter opredeljuje prednosti in slabosti posamičnih možnosti izvajanja GJS. 
 
Župan z obravnavanim gradivom seznanja občinski svet z dosedanjimi koraki na poti urejanja obravnavane tematike. 
 

GRADIVO: 
 
Priloga: 

- Osnutek odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ankaran, 
- Pravno mnenje »Lokalne GJS, njihove značilnosti in možne oblike zagotavljanja«, 
- Ustna informacija. 

 

RAZPRAVA: 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov dopolnitev k predlogu sklepa. 
 
Pripombe: 
1.:__________________________ 
 
2.:__________________________ 
 
3.:__________________________ 
 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
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ZASNOVA SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 044: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran se je seznanil s pričetkom krovnega urejanja področja gospodarskih javnih 
služb v Občini Ankaran ter nalaga županu in strokovnim službam občinske uprave, da pripravijo vso potrebno 
dokumentacijo in zagotovijo podatke za sprejem ustreznega Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v 
Občini Ankaran in za ustanovitev javnega podjetja za izvajanje gospodarskih javnih služb v Občini Ankaran. 
 

 

GLASOVANJE: 
 
Sklep je sprejet z 10 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ ZA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN ZA 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  / 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN ZA 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC ZA 

11. SZV ZORAN PAVIĆ ZA 

12. ZA IVAN KLUN ZA 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI ZA 

 SKUPAJ 13 10 

 
Ad 8.) Sklep o ureditvi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« v centru Ankarana 
 

NAJAVA: 
 

Na podlagi 2. odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) in 146. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list št. 50/2015) občinski svet Občine Ankaran sprejeme naslednji sklep. 
 

OBRAZLOŽITEV: 
 
Izbirna gospodarska javna služba "upravljanje določenih javnih parkirišč" se uvede oziroma uredi na parkirišču v centru 
Ankarana, ki obsega parcele št. 1314/3, 582, 1364/53, 752/3 in 1047, vse k.o. Oltra.  
  
Cilji ureditve javne službe na parkirišču v centru Ankarana je zagotovitev možnosti  parkiranja obiskovalcem centra ter 
poslovnih in upravnih objektov, ki se nahajajo v neposredni bližini, z osebnimi vozili. Cilj je tudi doslednejši nadzor nad 
spoštovanjem parkirnega režima.  
  
Za obravnavano javno parkirišče lahko poleg občinskega prekrškovnega organa izvaja nadzor nad plačevanjem 
parkirnine na javnem parkirišču tudi upravljalec parkirišča (trenutno Marjetica Koper).    
 
Če uporabnik parkirišča ne poravna parkirnine, poda upravljavec predlog oškodovanca pooblaščenemu prekrškovnemu 
organu Občine Ankaran za predlog uvedbe prekrškovnega postopka.   
 
Prva ura parkiranja je brezplačna, vsaka naslednja pa 0,5 eur.  Parkirnino je potrebno plačevati med 8. in 22. uro. 
Obstaja tudi možnost nakupa abonmaja, ki ga lahko zainteresirani kupijo v Kopru. 
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S tem se nadzorstveni režim uskladi s tistim na Lazaretu, ki ga je OS obravnaval v prejšnjem letu. 
 

GRADIVO: 
 
Priloga: 

- Predlog sklepa, 
- Ustna informacija. 

 

RAZPRAVA: 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov dopolnitev k predlogu sklepa. 
 
Pripombe: 
1.: Podžupanja mag. Angelini vpraša, ali se za občane predvideva drugačen režim parkiranja. Na vprašanje župan 

odgovori, da se bo ta problematika urejala v sklopu nadgradnje obstoječega sistema, ko se bo sistemsko 
urejalo tudi mirujoči promet. 

 
2.: Svetnik Piščanc izpostavi problematiko parkiranja pri šoli, predvsem nespoštovanje pravil. 
 
3.:__________________________ 
 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 

ZASNOVA SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 045: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme Sklep o ureditvi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« 
na parkirišču v centru Ankarana v predloženem besedilu. 
 

 

GLASOVANJE: 
 
Sklep je sprejet z 10 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ ZA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN ZA 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  / 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN ZA 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC ZA 

11. SZV ZORAN PAVIĆ ZA 

12. ZA IVAN KLUN ZA 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI ZA 

 SKUPAJ 13 10 
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Ad 9.) Soglasje CUVD za uporabo imena Ankaran v poimenovanju enote na Debelem rtiču 
 

NAJAVA: 
 

Na podlagi 2. odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) in 146. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list št. 50/2015) občinski svet Občine Ankaran sprejeme naslednji sklep. 
 

OBRAZLOŽITEV: 
 
Občina Ankaran je dne 23.4.2019 s strani CUDV Draga prejela prošnjo za izdajo soglasja k uporabi imena Ankaran in 
sicer za potrebe poimenovanja njihove ankaranske enote »Center slovenske Istre Ankaran«. 
 
Na Debelem rtiču je vzpostavljena enota za nastanitev in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, njihovo delovno 
ime je bilo CODR - Center obala Debeli rtič. Ime ''obala'' je zamenjalo ime ''Slovenska Istra'', Debeli rtič pa z 
Ankaranom. Center se tako imenuje Center slovenske Istre Ankaran. 
 
3. odstavek 13. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) določa, da ime 
zavoda sme vsebovati ime republike, občine ali mesta le z dovoljenjem pristojnega organa, če ustanovitelj zavoda ni 
republika, občina ali mesto. 
 
Ob smiselni uporabi navedenih zakonskih določb Občina Ankaran ugotavlja, da odprtje in delovanje obravnavane enote 
predstavlja obogatitev občine, nova delovna mesta ter je za občino večjega pomena. V sled navadnemu župan OS 
predlaga podajo soglasja k uporabi imena Ankaran. 
 

GRADIVO: 
 
Priloga: 

- Dopis CUDV Draga, 
- Ustna informacija. 

 

RAZPRAVA: 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov dopolnitev k predlogu sklepa. 
 
Pripombe: 
1.:__________________________ 
 
2.:__________________________ 
 
3.:__________________________ 
 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 

ZASNOVA SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 046: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k uporabi imena Ankaran za potrebe poimenovanja ankaranske 
enote CUDV Draga »Center slovenske Istre Ankaran«. 
 

 

GLASOVANJE: 
 
Sklep je sprejet z 10 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
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  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ ZA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN ZA 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  / 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN ZA 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC ZA 

11. SZV ZORAN PAVIĆ ZA 

12. ZA IVAN KLUN ZA 

13. INS mag. MARTINA LANGELINI ZA 

 SKUPAJ 13 10 

 
Ad 10.) Soglasje k sklepu MOK s katerim se potrdi Poročilo o delu 2018 ter poda soglasje k programu dela 2019 
Gasilske brigade; 
 

NAJAVA: 
 

Na podlagi 2. odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) in 146. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list št. 50/2015) občinski svet Občine Ankaran sprejeme naslednji sklep. 
 

OBRAZLOŽITEV: 
 
51. b člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) določa, da ustanoviteljske pravice do skupnih javnih 
zavodov, javnih podjetij in skladov izvršujejo organi občine, v kateri je njihov sedež, v soglasju z organi drugih občin, za 
območje katerih je bil ustanovljen javni zavod, javno podjetje ali sklad. 
 
Ne medobčinski koordinaciji je poveljnik Gasilske brigade pripravil načrt ob 70-letnici Gasilske brigade Koper, ki bo 
oktobra letošnjega leta. Zavezali smo se, da znotraj delitvene bilance premoženja med MOK in OA v delu, ki se nanaša 
na skupne zavode, poleg odločitve ali Ankaran izstopa iz soustanoviteljstva ali ostaja, pripravimo tudi gradivo tudi, da 
se v ustanoviteljske pravice in obveznosti vključita tudi Občina Izola in Občina Piran, da bi to potem postal medobčinski 
zavod Gasilska brigada. 
 

GRADIVO: 
 
Priloga: 

- Sklep OS MOK, 
- Ustna informacija. 

 

RAZPRAVA: 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov dopolnitev k predlogu sklepa. 
 
Pripombe: 
1.:__________________________ 
 
2.:__________________________ 
 
3.:__________________________ 
 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
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ZASNOVA SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 047: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k Sklepu OS MOK z dne 25.4.2019 s katerim se potrdi Poročilo 
o delu Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letu 2018 ter podaja soglasje k Programu dela s finančnim in 
kadrovskim načrtom Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2019. 
 

 

GLASOVANJE: 
 
Sklep je sprejet z 10 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ ZA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN ZA 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  / 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN ZA 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC ZA 

11. SZV ZORAN PAVIĆ ZA 

12. ZA IVAN KLUN ZA 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI ZA 

 SKUPAJ 13 10 

 
Ad 11.) Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Obalne lekarne Koper; 
 

NAJAVA: 
 

Na podlagi 2. odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) in 146. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list št. 50/2015) občinski svet Občine Ankaran sprejeme naslednji sklep. 
 

OBRAZLOŽITEV: 
 
51. b člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) določa, da ustanoviteljske pravice do skupnih javnih 
zavodov, javnih podjetij in skladov izvršujejo organi občine, v kateri je njihov sedež, v soglasju z organi drugih občin, za 
območje katerih je bil ustanovljen javni zavod, javno podjetje ali sklad. 
 

GRADIVO: 
 
Priloga: 

- Predlog sklepa OS MOK, 
- Ustna informacija. 

 

RAZPRAVA: 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov dopolnitev k predlogu sklepa. 
 
Pripombe: 
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1.:__________________________ 
 
2.:__________________________ 
 
3.:__________________________ 
 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 

 
ZASNOVA SKLEPA: 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 048: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k Sklepu OS MOK, ki ga je slednji posredoval Občini Ankaran 
dne 5.6.2019 in s katerim se podaja soglasje k imenovanju direktorice Javnega zavoda Obalne lekarne Koper. 
 

 

GLASOVANJE: 
 
Sklep je sprejet z 10  glasovi ZA, 0  glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, vzdržan) 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ ZA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN ZA 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  / 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN ZA 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC ZA 

11. SZV ZORAN PAVIĆ ZA 

12. ZA IVAN KLUN ZA 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI ZA 

 SKUPAJ 13 10 

 
Ad 12.) Informacija o poteku javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka OPN in okolijskega 
poročila; 
 

OBRAZLOŽITEV: 
 
Občinski svet je med gradivom prejel tudi komunikacijski načrt za izvedbo razgrnitve osnutka Občinskega prostorskega 
načrta. 
 
Podrobnosti o poteku projekta t.i. razgrnitve OPN pojasni direktor OU Iztok Mermolja: 
 
OPN je temeljni akt vsake občine, je zelo pomemben akt. Ne ureja samo stanja na področju prostora, ampak so vanj 
integrirane vse razvojne potrebe neke občine. S pripravo smo pričeli v letu 2016 in dosegli pomemben mejnik v tem 
procesu – javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila. Skladno s komunikacijskim 
načrtom smo včeraj objavili javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka. Javna razgrnitev 
se prične v ponedeljek, 17.6.2019, zaključi pa v petek, 19.7.2019. Gradivo bo na ogled v večnamenskem prostoru 
občinske uprave na Regentovi 2, od ponedeljka do petka, med 8. in 16. uro. Vljudno vabljeni k ogledu gradiv, strokovno 
osebje bo v pomoč pri tolmačenju teh gradiv. 
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Javna obravnava bo v četrtek, 27.6.2019 ob 18. uri v telovadnici OŠV Ankaran, kjer bo tako z naše strani kot s strani 
izdelovalca OPN-ja podana podrobnejša obrazložitev teh aktov. V času javne razgrnitve je možno podajat pripombe, ki 
se bodo presojale in podana bodo strokovna stališča. Glede na opredelitev pripomb bo odločeno, ali se pripomba 
upošteva ali ne upošteva na način, da se akt dopolni. Z veliki deležniki bomo opravili ločene sestanke.  
Ponovno vljudno vabljeni, tako na razgrnitev, kot tudi na javno obravnavo. 
 
Direktor poda še informacijo, da se je pričela tudi priprava pomorskega prostorskega načrta, v katero smo se aktivno 
vključili.  
 
Župan se zahvali vsem sodelujočim pri pripravi OPN-ja in prisotne povabi na javno obravnavo. Poudari kako pomemben 
je ta akt za Občino Ankaran. 
 

GRADIVO: 
 
Priloga: 

- Komunikacijski načrt - razgrnitev OPN, 
- Ustna informacija. 

 

RAZPRAVA: 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov. 
 
Pripombe: 
1.: Podžupanja Švagelj pove, da se je nedavno udeležila delavnice v Ljubljani na temo zelene infrastrukture, kjer je bilo 

prisotnih kar nekaj deležnikov, ki so že bili seznanjeni z našim OPN-jem in so naš prostorski načrt 
predstavljali kot primer dobre prakse in izjemno kakovostno pripravljen dokument.  

 
2.:__________________________ 
 
3.:__________________________ 
 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 
Ad 13.) Informacija o zaključku projekta »Vzpostavitev občinske uprave Občine Ankaran«; 
 

OBRAZLOŽITEV: 
 
Župan poda pojasnila v zvezi z zaključkom projekta »Vzpostavitev občinske uprave Občine Ankaran«: 
 
Župan pove, da z mesecem junijem projektno delo zaključujemo, moduli, ki se nanašajo na vzpostavitve poslovnih 
procesov, informatizacije, kadrovski modul, vzpostavitev delovišč, so prišli do take faze, da je projektnega dela konec in 
to bomo simbolično predstavili tudi z datumom menjave uporab obrazcev z novim grbom in tipografskim karakterjem 
OA.  
 

GRADIVO: 
 
Priloga: 

- Komunikacijski načrt - razgrnitev OPN, 
- Ustna informacija. 

 

RAZPRAVA: 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov. 
 
Pripombe: 
1.: _____________________ 
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2.:__________________________ 
 
3.:__________________________ 
 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 
 
Ad 14.) Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta; 
 
Župan poda informacijo, da 24.6. v Beblerjevem parku obeležujemo prvi občinski praznik (21.6.) ter dan državnosti 
(25.6.). Poskrbljeno bo za prijeten kulturni program in skromno pogostitev. Letošnji slavnostni govornik bo glavni 
direktor Zavoda za varstvo narave, mag. Teo Hrvoje Oršanič. Vse prisotne naproša, da to informacijo pričnejo širiti. 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji vprašanj ali pobud ter nanje odgovori ustno na seji ali pisno do naslednje 
redne seje. 
 
Član občinskega sveta, ki je postavil vprašanje, lahko predlaga, naj se o tem opravi razprava. 
 
Občinski svet brez razprave odloči, ali bo o tem razpravljal na tej ali na eni izmed naslednjih sej. 
 
a)  

- Svetnik Klun vpraša, ali je glede na to, da zaključujemo s projektom vzpostavitve OU sploh še smotrno imeti 
zunanjega sodelavca, ki usklajuje komunikacijo med društvi in občino na Sv. Katarini, saj bi bilo bolj smiselno, 
da bi to vlogo prevzel nekdo iz uprave. 

- Župan se zahvali za pobudo ter odgovori, da bo OA tudi v prihodnje najemala zunanje sodelavce, na tem in 
raznih ostalih področjih, saj je neracionalno zaposliti osebo za vsako področje. 

- ------- 
-  

 
b)  

- Podžupanja mag. Angelini izpostavi, da nimamo zapolnjenega nadzornega odbora. 
- ------- 
- ------- 

 
c)  

- Svetnik Ražman Danijel izpostavi problematiko hitrega polnjenja zabojnikov na ekološkem otoku  na Lazaretu, 
kamor odpadke odlagajo tudi državljani sosednje Italije. 

- ------- 
- ------- 

 
d)  

- ------- 
- ------- 
- ------- 

Seja se je zaključila ob 20:25 uri. 
 
Zapisala: 
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