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

6. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran, 
ki je bila dne 17. SEPTEMBRA 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 NE 

3. RIA NINA DERENDA NE 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI NE 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ NE 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  DA 

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 9 

 
 

 
 
 

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

 
 

 
 

 
Ostali prisotni: 

 
Direktor občinske uprave Iztok Mermolja, Vodja OOP Rok Velišček 
kot poročevalci pri posameznih točkah DR, Jani Krstić kot pomoč pri 
delu Občinskega sveta,  
mediji, občinstvo. 
 

 
Ugotovi se, da je prisotnih 9 članov Občinskega sveta OA in da je Občinski svet OA sklepčen. 
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Ad 0.) Določitev dnevnega reda 6. 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. 
 
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 5. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran; 
2. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine 

Ankaran. 
3. Seznanitev s poročilom o izvrševanju proračuna v 1.polletju 2019. 
4. Soglasje k sklenitvi pogodbe o nakupu poslovnega prostora na Regentovi ulici 4A, Ankaran. 
5. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču »Krajinski park Debeli rtič - 

kopališče Debeli rtič«. 
6. Soglasje k Predlogu sistemizacije delovnih mest v javnih zavodih OŠV Ankaran in Delfino blu. 
7. Seznanitev s potekom projekta »Pokopališče Ankaran«. 
8. Soglasje k ustanoviteljskim sklepom Mestne občine Koper. 
9. Potrditev letnega poročila Rižanskega vodovoda Koper za leto 2018.  
10. Obravnava Prošnje OŠV Ankaran za dodelitev finančnih sredstev za delitev oddelkov v šolskem letu 2019/20. 
11. Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta. 

 

RAZPRAVA: 
 
Predlogi za razširitev dnevnega reda, predlogi o umiku zadev iz dnevnega reda, predlogi za hitri postopek: 
 

2. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine 
Ankaran. 

 
Dodatno razširjeni ali zmanjšani dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran; 
2. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine 

Ankaran. 
3. Seznanitev s poročilom o izvrševanju proračuna v 1.polletju 2019. 
4. Soglasje k sklenitvi pogodbe o nakupu poslovnega prostora na Regentovi ulici 4A, Ankaran. 
5. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču »Krajinski park Debeli rtič - 

kopališče Debeli rtič«. 
6. Soglasje k Predlogu sistemizacije delovnih mest v javnih zavodih OŠV Ankaran in Delfino blu. 
7. Obravnava Prošnje OŠV Ankaran za dodelitev finančnih sredstev za delitev oddelkov v šolskem letu 2019/20. 
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8. Seznanitev s potekom projekta »Pokopališče Ankaran«. 
9. Soglasje k ustanoviteljskim sklepom Mestne občine Koper. 
10. Potrditev letnega poročila Rižanskega vodovoda Koper za leto 2018.  
11. 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. 049: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran točko dnevnega reda pod št. 2 obravnava po hitrem postopku. 
 

 

GLASOVANJE: 
 
Sklep je sprejet z 9 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 / 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ / 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

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 9 

 
Sprejem dnevnega reda 
 

ZASNOVA SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 050: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran potrdi dnevni red 6. redne seje, z dne 17. 9. 2019. 
 

 

GLASOVANJE: 
 
Sklep je sprejet z 9 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 / 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ / 
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6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

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 9 

 
 
PREHAJAMO NA OBRAVNAVO POSAMEZNIH TOČK DNEVNEGA REDA 
 
Ad 1.) Potrditev zapisnika 5. 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 5. 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.:__________________________ 
 
3.:__________________________ 
 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 

ZASNOVA SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 051: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran potrdi zapisnik 5. redne seje, z dne 11. 6. 2019. 
 

 

GLASOVANJE: 
 
Sklep je sprejet z 9 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 / 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ / 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

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 9 

 
 
Ad 2.) Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine 
Ankaran - predlog za hitri postopek; 
 

NAJAVA: 
 

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: 
 
Občina sprejema podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na podlagi katerih bo 

lahko obračunala komunalni prispevek na območju Občine Ankaran.  

Skladno z zakonodajo je sprejem podlag za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo obvezno, 

če želi občina imeti možnost sklepanja pogodb o opremljanju s potencialnimi investitorji, ali odmerjati komunalni 

prispevek za načrtovano novo komunalno opremo.  

Trenutno lahko občina odmerja komunalni prispevek na podlagi državnega pravilnika.  

V predlaganem odloku so stroški opremljanja m2 gradbene parcele stavbe oz. bruto tlorisne površine objekta povzeti iz 

Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih 

stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Ur. l. RS, št. 66/18).  

Ostala predlagana merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo so:  

- razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto), ki znaša Dpo = 0,3 ter 

Dto = 0,7,  

- faktor namembnosti objekta (Fn), ki znaša za stavbe 1,3 in za gradbeno inženirske objekte 0,5, -  prispevna 

stopnja (psz), ki znaša za celotno komunalno opremo 100%.  

Z določitvijo meril za odmero komunalnega prispevka stroškov znaša višina komunalnega prispevka:  

  

- Primer izračunov komunalnega prispevka na območju občine Ankaran  

  Primer 1  Primer 2  Primer 3  Primer 4  

Površina gradbene parcele  500 m2  500 m2  1000 m2  0 m2  

BTP objekta  200 m2  130 m2  200 m2  50 m2  

Vrsta stavbe  enostanovanjska  enostanovanjska  enostanovanjska  enostanovanjska  
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Vrsta gradnje  novogradnja  novogradnja  novogradnja  

legalizacija 

neskladne 

gradnje  

(prizidka)  

  

- Višina komunalnega prispevka   

Primer  Cestno omrežje  
Kanalizacijsko 

omrežje  

Vodovodno 

omrežje  
Javne površine  

Komunalni 

prispevek  

1  11.361,00 €  2.812,00 €  4.069,00 €  469,00 €  18.711,00 €  

2  8.303,40 €  2.111,30 €  2.986,10 €  341,60 €  13.742,40 €  

3  13.986,00 €  3.622,00 €  5.044,00 €  574,00 €  23.226,00 €  

4  2.184,00 €  500,50 €  773,50 €  91,00 €  3.549,00 €  

  

Župan zaprosi poročevalca Roka Veliščka za dodatne informacije. 
 
Direktor občinske uprave, Iztok Mermolja povdari, da gre za podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo. Za dozidave, legalizacije, večje nove gradnje, pa se bo pripravil ločen program opremljanja za 
posamezno investicijo. 
 
Vodja oddelka za okolje in prostor, Rok Velišček, pozdravi vse prisotne in poda naslednjo razlago osnutka odloka za 
odmero komunalnega prispevka: 
Pove, da je zadeva bila obravnavana že na skupni seji odborov. Razloži, da je pomembno razumeti, da občina gradi 
komunalno opremo, komunalni prispevek pa je plačilo sorazmernega deleža stroškov gradnje te komunalne opreme in 
ga je zavezanec za plačilo komunalnega prispevka dolžan plačati občini. Zavezanci so novograditelji, osebe, ki izvajajo 
dozidave ali legalizacije neskladnih gradenj. Komunalni prispevek je namenski vir financiranja, lahko se uporabi izključno 
za namene gradnje komunalne opreme. Občina komunalni prispevek odmerja na osnovi odloka. Zakonodaja se je v 
zadnjih dveh letih nekoliko spremenila, odlok sprejemamo na osnovi zadnjega stanja zakona in podzakonskih aktov. 
Povzeli smo odlok MOK, ki je bil sprejet l. 2000. Ta odlok je precej zastarel in do določene mere neskladen z veljavno 
zakonodajo, zato moramo sprejeti nov odlok. Komunalno opremo se obračunava tako za obstoječo kot tudi novo 
komunalno infrastrukturo. Danes bo govora samo o obstoječi komunalni infrastrukturi. Odmera obstoječe komunalne 
opreme se odmerja predvsem zaradi tega, ker so obstoječi komunalni vodi zaradi širitev, dozidav, dodatno obremenjeni, 
zato je potrebno plačati sorazmerni delež obremenitev. Nezazidana stavbna zemljišča, kjer je potrebno na novo zgraditi 
komunalno infrastrukturo se ne obravnava po tem odloku ampak po programu opremljanja, kjer se na osnovi projektne 
dokumentacije določijo stroški, ki se potem razdelijo na posamezne deležnike.  
Komunalni prispevek se odmerja na območju celotne občine, višina prispevka je določena na podlagi odloka. S plačilom 
so poravnani vsi stroški priključevanja razen gradnje hišnih priključkov, ki so v zasebni lasti. Občina, ki nima sprejetih 
podlag za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ne more niti odmerjat prispevka za novo 
komunalno opremo. Obstajajo določene izjeme, za katere se komunalni prispevek ne odmerja, to so objekti javne 
gospodarske infrastrukture, enostavni objekti, nezahtevni objekti, stanovanjske gradnje, ki nimajo priklopov na 
infrastrukturo ter nadomestne gradnje v primeru naravnih nesreč. V obravnavanem odloku je predvidena oprostitev za 
gradnjo neprofitnih stanovanj in stavb v javnem interesu. 
Za odmero komunalnega prispevka moramo poznati vrednost komunalne opreme. To določimo na osnovi naslednjih 
kriterijev. Lahko na osnovi dejanskih stroškov izvedbe investicij, nadomestitvi stroškov, ki so enaki stroškom gradnje 
nove komunalne opreme. 
Pri izračunu se uporabljata površina gradbene parcele in bruto tlorisna površina stavbe. Korekcijski faktorji so razmerje 
med deležem površine gradbene parcele in površine objekta in faktor namembnosti objekta in prispevno stopnjo 
zavezanca. 
To se nanaša na odmero komunalnega prispevka za stavbe, zelo podobno je tudi za gradbene inženirske objekte.  
Kot posebni primeri so še dozidava objekta in sprememba namembnosti. Pri dozidavi se obračunava komunalni 
prispevek samo v tisti vrednosti (površini) v kateri se objekt dozida.  
Vlogo za odmero se odda na občini, v oddelek za okolje in prostor. Plačilo prispevka se izvede v enkratnem znesku, 
odmerja pa se vedno investitorjem. 
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Vprašanja: 

GRADIVO: 
 

- Predlog Odloka;  
- Mnenje matičnega odbora, 
- Obrazložitve. 
 

RAZPRAVA: 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov. 
 
Pripombe: 
1.: mag. Angelini vpraša, če je bil morda narejen primerjalni izračun z obstoječim koprskim odlokom. Rok Velišček 
odgovori, da so bili narejeni primerjalni izračuni z odloki vseh treh obalnih občin in da smo stroškovno  v 
enakovrednih parametrih kot sosednje občine, morda celo nekoliko višje.  
2.:__________________________ 
 
3.:__________________________ 
 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 

ZASNOVA SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 052: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo na območju Občine Ankaran kot v predloženem besedilu. 
 

 

GLASOVANJE: 
 
Sklep je sprejet z 9 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 / 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ / 

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 9 

 
Ad 3.) Seznanitev s poročilom o izvrševanju proračuna v 1.polletju 2019; 
 

NAJAVA: 
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Na podlagi 63. Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) se občinski svet Občine Ankaran seznani z izvrševanjem proračuna občine za leto 
2017. 

OBRAZLOŽITEV: 
 
Podatki iz bilance prihodkov in odhodkov kažejo, da so bili davčni prihodki proračuna v prvi polovici leta 2019 realizirani 
v višini 36,16 %, nedavčni v višini 34,29%, kapitalski prihodki niso bili realizirani, transferni pa so malenkost presegli plan. 
 
Tabela 1.: Struktura realiziranih polletnih prihodkov glede na skupne prihodke 
 

PRIHODKI Sprejeti proračun 
% na celotne 
prihodke 

Realizacija 01-
06/2019 

% polletne 
realizacije 

Davčni prihodki 6.264.890,68 34,34% 2.265.074,45 36,16% 

Nedavčni prihodki 1.908.261,21 10,46% 654.380,51 34,29% 

Kapitalski prihodki 9.944.990,00 54,52% 0,00 0,00% 

Prejete donacije 0 0,00% 0,00 0,00% 

Transferni prihodki 122.800,00 0,67% 133.266,63 108,52% 

SKUPAJ 18.240.941,89 100,00% 3.052.721,59 16,74% 

 
 
Odhodki občine Ankaran za leto 2019 so predvideni v višini 19.021.142,25 EUR. Obrazložitev posameznih odhodkov po 
proračunskih postavkah je napisana v poglavju obrazložitve polletne realizacija posebnega dela proračuna. 
 
Tabela 2: Struktura realiziranih polletnih odhodkov glede na skupne odhodke 
 

ODHODKI 
Sprejeti 
proračun 

% na celotne 
odhodke 

Realizacija 01-
06/2019 

%   polletne 
realizacije  

40 Tekoči odhodki 3.649.632,26 19,00% 1.265.075,60 34,66% 

41 Tekoči transferi 3.448.714,04 18,50% 1.441.317,21 41,81% 

42 Investicijski odhodki 11.634.664,77 61,50% 724.480,25 6,22% 

43 Investicijski transferi  283.967,08 1,00% 103.423,54 36,42% 

SKUPAJ 19.021.142,25 100,00% 3.534.296,60 18,58 % 

 

V obdobju januar – junij 2019 so bili doseženi skupni odhodki proračuna v višini 3.534.296,60 EUR, kar predstavlja 18,58 
% realizacijo planiranih odhodkov. Najvišja realizacija, glede na sprejeti plan je pri tekočih transferih.  
 
Župan zaprosi poročevalca Iztoka Mermoljo za dodatne informacije, ta pa pove, da so glavni razlogi za odstopanja v 
planu prihodkov so prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, pri katerih so obroki za plačilo 
zapadli v drugi polovici leta 2019, prvi obrok je zapadel v plačilo nedavno. Prihodki iz naslova turistične takse so se prav 
tako v večini realizirali v drugi polovici leta 2019. Glavnino prihodkov od prodaje blaga in storitev se je realizirala ob 
zaključku poletja. Večja odstopanja so še iz naslova nadomestil za pridobitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne 
pravice. Zavezanci ne plačujejo obrokov, zato smo proti nekaterim sprožili tudi postopke za izvršbo. Prihodki od prodaje 
zemljišč za enkrat še niso bili realizirani.  
Večje odstopanje od plana na odhodkovni strani je na račun investicij, zaradi dejstva, da niso bili realizirani nakupi 
zemljišč.  
 
 

 GRADIVO: 
 

- Obrazložitev polletne realizacije proračuna za leto 2019, 
- Ustna informacija. 
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RAZPRAVA: 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov. 
 
Pripombe: 
 
1.: Svetnik Pavić poda naslednje pripombe (poslano na sek@obcina-ankaran.si dne 15.9.2019): 
 
Poletje v Ankaranu 
Projekt v višini 130.000,00 € letno, (avtobus, barka, poletne dejavnosti, predstave, koncerti...). Ali  je bila narejena 
analiza koristnosti po 4 letih teh gratis dejavnosti?  
Za letni turistični avtobus pa se namenja še ekstra 45.935,20 €. Avtobus  je neizkoriščen, saj vozi večinoma prazen z 
urnikom do 23 ure ?! Kaj imamo Ankarančani od avtobusa?  
Ankarančanom je potrebno nameniti nekaj, kar bo služilo našim potrebam. Zakaj se ne dovoli izvajanja aktivnosti za 
krajane v  večernih urah v telovadnici šole in vrtca, kot je to potekalo v preteklosti, kjer so potekale 2x tedensko redne 
rekreacije za občane in občanke pilates, odbojka.... 
Prireditve v Valdoltri so krajevno vprašljive, ali so namenjene za Ankarančane? Lokacija ob bolnišnici je zelo vprašljiva – 
čeprav je zelo atraktivna, saj velja, da se v bližini bolnišnic ne morejo izvajati dejavnosti ki motijo počitek. Nekatere 
dejavnosti se zavlečejo po 22 uri. 
Občinskemu inšpektoratu in redarstvu namenjamo letno  205.000,00€. Kakšna je njihova obveznost? Konci ulic, zlasti 
na koncu Vlahovičeve, Bevkove, Kocjančičeve, lastniki štirinožnih ljubljenčkov uspešno gnojijo peš pot, kljub v 
letošnjem letu  postavljenih koših v ta namen.  
Občina naj sprejme odlok za lastnike domačih živali, tako o pravicah in obveznostih in kaznovalni politiki, če se ne držijo 
le tega. Sedaj je v Ankaranu vedno več  živali, lastniki  pa so zelo nemarni. 
Upravljanje Športno rekreacijskega parka Sv. Katarina in nabava opreme za ureditev športih igrišč  občina namenja 
206.124,00 € zelo visok znesek, kar pa ni vse saj se financirajo posebej še društva, glede na to da je ta kraj namenjen 
športu pa naj se ta znesek upraviči tudi z informacijo kako in kdo in koliko oseb uporablja to lokacijo. 
Poleg tega pa občina v park sv. Katarina dodatno financira še investicije v višini  183.026,70€ 
Krajinski park Debeli rtič, tudi tu je občina zelo dobro finančno podprla  projekt v letu  156.795,29 €. Tu na Krajinskem 
parku pa kar mrgoli opozorilnih tabel. Kljub tabli, da gre za zaščiteno območje torej kljub zamrznitvi zidave, pa se je na 
objektu nad dostopom do Valdoltre pravkar sezidal velik objekt in neposredno zraven še bazen. Kako se nadzira 
dogajanje? 
Urejanje in vzdrževanje območij z naravovarstvenim statusom  -  27.450,84 €, porabljenih že več kot 50%, peš poti od 
OB Valdoltre do Lazareta, kjer so z ureditvijo le te posegli v samo obalo in naredili nedopustne posledice – z 
odstranitvijo rastlinja, in tlakovanjem poti ob obali so brežino izpostavili dodatni eroziji. Od takrat je obala vsako leto 
bolj zajedena. Kljub temu pa je gladina morja tako narasla, da je ob pravi plimi nedostopna. 
Gostinski obrati -  samo občina Ankaran ustanavlja režijske obrate in v ta namen  načrtuje 304.550,00 €. Mi 
financiramo obrate namesto, da bi bili le ti samo financirani in prinašali občini prihodek. Zaprta je lokacija Lazaret, 
zaprta je lokacija Debeli rtič, kamp študent, zaprta je lokacija  pod občino. Vsaj dokler se ni našla rešitev  bi lahko iz 
tega naslova občina prejemala prihodke. 
Oddelek za razvoj in investicije pa načrtuje še sredstva za občinske objekte in gostinske lokale v višini  25.087,45€ 
Dom družbenih dejavnosti Ankaran - lokacija, kot  središče, kjer bi se lahko krajani družili pa občina namenja 
mačehovskih 11.600,00 €. Pa prav ti krajani so pripomogli, da je danes Ankaran občina. 
Klif Debeli rtič  narava ima svoje zakonitosti, zato je to živo področje, ki se iz leta v leto prilagaja vremenskim vplivom. 
Če  pa je to še razglašeno za  zaščiteno območje Krajinskega parka, torej nedotakljivo, čemu se v ta namen planira in 
rabi  104.659,51 €. 
Javna otroška igrišča  - občina postavlja v območje Adrie Ankaran igrala - barčico. Kaj za to ne poskrbi lastnik? 
Javne kolesarske poti in pešpoti  - so sredstva  v višini 103.792,38 € namenjena  za ureditev ali le vzdrževanje? Ni kaj za 
videti. 
Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije-Lazaret - čemu je namenjena ta vsota 63.800,00€, če je to državna cesta?  
Občinske ceste – Razgledna cesta, ob prvem dežju je odneslo slabo zaščitene bankine, Vinogradniško pred Vilo Andor 
do notarja, zelo kvalitetno izvedena preplastitev in bankine - pohvalno. Potem pa samo krpanje po Vinogradniški 
navzgor mimo oljčnika. Rožnik po pričevanju krajanov zelo slabo, zakaj?, kaj se dogaja z  Železniško cesto? 
December v Ankaranu - prireditev  načrtovani  izdatki 205.334,99 € so previsoki. Občina naj pristopi k skromnejši in 
bolj racionalni rabi sredstev, v zadnjih dveh tednih decembra. Storitve pa naj bodo simbolično plačljive - drsanje, če je 
čaj ali zakuska gratis. To razsipavanje ni koristno niti cenjeno, ta denar je od občanov zato naj služi za bolj potrebne in 
kvalitetne namene. 

mailto:sek@obcina-ankaran.si
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Izdaja časopisa  - časopis prihaja z informacijami, ki so zastarele, za časom,  zato sredstva, ki jih namenja občina 
67.997,13 € niso opravičena, in je škoda vsakega izvoda na tako kvalitetnem papirju. V časopisu krajani ne dobijo 
informacij, ki so koristne, kot npr. objave povzetka mesečnih občinskih sej, zakaj so ti dostopni le na spletu? Zakaj je 
potrebno dobesedno prevajati vse vsebine dvojezično, komu je to namenjeno? 
Krajanom bo mogoče v pomoč info kdaj poslujejo razni uradi,  uradne ure, telefonske številke (ambulanta, lekarna, 
knjižnica, npr, Župnijski urad, Občina, UE Koper, Bolnica Izola ).. to je zelo pomembna informacija, ki bo vedno pri roki. 
Naj se naredi anketa, ali krajani podpirajo izdajo? Časopis pa naj prinaša dogodke, ki so bili v preteklem mesecu in kaj 
nas čaka v prihajajočem, da bo aktualen, če že mora biti. 
Projekt sopotnik: občina podpira prevoz krajanov s podporo Sopotnika - odlično, pa bi lahko pri nabavi vozila pomislila 
na ekologijo in kupila hibridno ali električno vozilo. 
Zdravstvo:  ambulanta, zobna ambulanta, sta locirani v OB Valdoltra, ki je krajanom preveč oddaljena in neprijazna 
lokacija, tako za peš dostop kot z vozilom, zlasti za starejše občane. 
 
Župan se zahvali za poslano in pove, da pripombe sicer ne spadajo pod to točko, temveč k pobudam za oblikovanje 
proračuna Občine Ankaran. Argumentira večji del pobud z dejstvom, da so analize pokazale ustreznost programov in da 
moramo biti pozorni na objektivnost podajanja pobud ter se predhodno prepričati o resničnosti podatkov. 
 
Svetnik Pejanović izpostavi škodo, ki jo lahko povzročijo neresnične izjave. 
 
Podžupanja Švagelj pove, da jo je zmotilo nepoznavanje tematike krajinskega parka, ki je bila omenjena v pripombah 
posredovanih s strani svetnika Pavića. Pove, da je na nas, da ljudi bolje informiramo.  
 
Iztok Mermolja stopi v bran občinski upravi, ki je pripravljala poročilo. Meni, da je tisti, ki je pripravljal pripombe 
pripravil to dobronamerno, vendar si je napačno interpretiral informacije. Prihaja do odstopanj pri konkretnih 
številkah, predvsem pri odstavku glede upravljanja Športno rekreacijskega parka Sv. Katarina. 
 
******** 
Odgovor župana na zastavljena vprašanja svetnika Paviča – v celoti 
 
Zahvaljujemo se vam za poslane pripombe, ki jih smatramo kot dobronamerne in na katere vam v nadaljevanju v celoti 
odgovarjamo. Vendar želim že uvodoma poudariti, da glavnina teh vprašanj po svoji vsebini dejansko spada k pobudam 
za oblikovanje proračuna Občine Ankaran, ki smo ga sprejeli na prejšnjih sejah. O tematikah, ki ste jih nanizali, se 
pogovarjamo v fazi načrtovanja dela in ne po tem, ko je proračun sprejet. Poleg tega imamo participatorni proračun, 
preko katerega lahko občani podajo svoje pobude, iz teh pobud se oblikujejo aktivnosti, iz večjih aktivnosti se oblikuje 
načrt razvojnih programov. V Ankaranu so glavnino začrtanih načrtov podali ljudje. In tudi v bodoče bo temu tako - 
pametne, smiselne pobude bodo vedno upoštevane, neglede na to, kdo je pobudnik.  
 
Nekatere informacije so bile žal napačno interpretirane, predvsem so odstopanja pri konkretnih številkah, saj ste povzeli 
planirane zneske, realizacija je nekoliko drugačna. Dejstvo je, da so izvedene analize pokazale ustreznost programov, ki 
jih občina izvaja (December v Ankaranu, Poletje v Ankaranu, Sopotniki, Amfora). Zato moramo vsi biti pozorni na 
objektivnost podajanja pobud ter se predhodno prepričati o resničnosti podatkov. Ker je verodostojnost informacij sila 
pomembna, je naša naloga – zaposlenih na občini kot tudi svetnikov, da ljudi bolje informiramo.  
 
Pri vsem tem moramo izločiti subjektivno mnenje (veliko, malo, preveč, predrago, poceni…) od dejanske analize, ki 
preverja, ali so obstoječe izvedbene rešitve, ki smo jih izpeljali, najbolj racionalne.   
Da želijo imeti prireditve, poletni kulturni program, Amforo, drsališče, spletno stran, poletni avtobus… vse to so povedali 
ljudje s pobudami. Na nas pa je, da povemo, ali je to, kar smo vzpostavili, racionalno ali pa morda lahko naredimo bolje, 
ustrezneje (npr. pri navajanju zastonj drsališča se pojavlja vprašanje, kako to tehnološko rešiti, da bo pravično, ne zgolj 
drsališče da ali ne?).  
 
Drugo vprašanje je, kolikšne skupine se določena problematika sploh dotika? Potrebno je vzpostaviti mehanizme 
tehtanja problematik, jih ovrednotiti in po čim bolj pravičnem sistemu reševati. Želimo, da pridejo vsa vprašanja in 
odgovori do vseh. Tudi drugače mislečim je potrebno omogočiti, da so slišani.  Izluščimo skupaj, kaj sodi v pogovor o 
načrtovanju dela, o novih pobudah se lahko pogovarjamo pri pripravi programa za leto 2020, medtem ko ta trenutek 
lahko pregledamo samo realizacijo. Tudi zato se letos pripravlja delavnica, na kateri se lahko skupaj usedemo in 
uskladimo, kaj je tisto, kar ljudje želijo in čemu dati prednost.  
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Programska skupina, ki jo vodim, se je odločila za sočasno delo na več projektih, kar je težje. Namesto enega velikega 
projekta, ki bi bil relativno hitro izveden in predvsem viden, smo izbrali širino reševanja. Rešuje se več projektov hkrati, 
kar je dolgotrajneje, naporneje, vendar je smiselno, saj je potreb in želja veliko, s tem pa poskušamo zagotoviti vlaganja 
v različna področja, ne le enega posamično.  
 
Nekatere pobude so smiselne, dajmo se o njih pogovoriti.  

 
Odgovori na predloge in pripombe o izvrševanju proračuna v 1.polletju 2019; SZV, svetnik Zoran Pavić:  
 
Poletje v Ankaranu: Projekt v višini 130.000,00 € letno, (avtobus, barka, poletne dejavnosti, predstave, koncerti...). Ali  
je bila narejena analiza koristnosti po 4 letih teh gratis dejavnosti? Za letni turistični avtobus pa se namenja še ekstra 
45.935,20 €. Avtobus  je neizkoriščen, saj vozi večinoma prazen z urnikom do 23 ure ?! Kaj imamo Ankarančani od 
avtobusa?  
S festivalom Poletje v Ankaranu je občina Ankaran po desetletjih mrtvila poskrbela za to, da imajo tudi naši občani na 
voljo dostopno in kvalitetno ponudbo raznovrstnih kulturnih vsebin. Kot so izkazale izvedene kvantitativne raziskave, so 
občani vrsto let pogrešali živahnejši utrip poletja in tudi zime, kar občina ponuja s festivaloma Poletje v Ankaranu in 
December v Ankaranu.  
Poletnega plovila v letu 2019 ni bilo. 
Poletni avtobus je namenjen razbremenitvi kraja v času poletne povečane obremenjenosti z avtomobili. Izkoriščenost 
avtobusa je odvisna od termina vožnje, določeni termini so neizkoriščeni, kot navajate, spet ob drugih časovnih terminih 
pa je avtobus celo preobremenjen (prejeli smo že pripombe, da je potreben večji avtobus). Vsekakor je poletni avtobus 
dolgoročni projekt, namenjen v prvi vrsti spodbujanju tovrstnega prevoza in zmanjševanju navala vozil na plaže. Pozitivni 
učinki se že kažejo, saj je avtobus vsako leto bolj zaseden, vendar tako kot vsaka sprememba, potrebuje svoj čas.    
   
Ankarančanom je potrebno nameniti nekaj, kar bo služilo našim potrebam. Zakaj se ne dovoli izvajanja aktivnosti za 
krajane v  večernih urah v telovadnici šole in vrtca, kot je to potekalo v preteklosti, kjer so potekale 2x tedensko redne 
rekreacije za občane in občanke pilates, odbojka.... 
V telovadnicah šole in vrtca ves čas potekajo različne vadbe in rekreacije (odbojka, telovadba, pilates, nogomet…). 
Društva oz. skupine občanov, ki se za to odločijo, morajo dati prošnjo za termin praviloma pred začetkom šolskega leta, 
saj se takrat določajo urniki za novo šolsko leto. V kolikor ostane kakšen termin prost, se telovadnico lahko najame tudi 
kasneje oz. med letom.   
 
Prireditve v Valdoltri so krajevno vprašljive, ali so namenjene za Ankarančane? Lokacija ob bolnišnici je zelo vprašljiva 
- čeprav je zelo atraktivna, saj velja, da se v bližini bolnišnic ne morejo izvajati dejavnosti ki motijo počitek. Nekatere 
dejavnosti se zavlečejo po 22 uri. 
Prireditve v Valdoltri (Poletje v Ankaranu) so umeščene primarno Ankarančanom, vendar je v poletni sezoni v Ankaranu 
tudi veliko turistov, ki pridejo na te prireditve. Z OBV je od samega začetka aktivnosti v Valdoltri vse usklajeno, prireditve 
so pohvalili. Pri nekaterih, predvsem prireditvah za otroke, bolnica celo sodeluje (npr. omare stare šare). Ker se prireditve 
načeloma zaključijo relativno zgodaj oz. dovolj zgodaj, tudi ne motijo nočnega počitka. Poleg tega je poleti bolnišnica 
prazna, ne posluje.  
 
Občinskemu inšpektoratu in redarstvu namenjamo letno  205.000,00€. Kakšna je njihova obveznost? Konci ulic, zlasti 
na koncu Vlahovičeve, Bevkove, Kocjančičeve, lastniki štirinožnih ljubljenčkov uspešno gnojijo peš pot, kljub v 
letošnjem letu postavljenih koših v ta namen.  
Občina naj sprejme odlok za lastnike domačih živali, tako o pravicah in obveznostih in kaznovalni politiki, če se ne 
držijo le tega. Sedaj je v Ankaranu vedno več  živali, lastniki  pa so zelo nemarni. 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo je organ, ki ima jasno določene naloge, predvsem s področja zagotavljanja 
spoštovanja prometnih pravil (parkirišča, promet po naselju).  
Strinjamo se, da je porast hišnih ljubljenčkov in posledična porast odpadkov po cestah in občini nasploh področje, ki mu 
bomo v prihodnje morali nameniti povečano pozornost.   
 
Upravljanje Športno rekreacijskega parka Sv. Katarina in nabava opreme za ureditev športih igrišč  občina namenja 
206.124,00 € zelo visok znesek, kar pa ni vse, saj se financirajo posebej še društva, glede na to da je ta kraj namenjen 
športu pa naj se ta znesek upraviči tudi z informacijo kako in kdo in koliko oseb uporablja to lokacijo. Poleg tega pa 
občina v park sv. Katarina dodatno financira še investicije v višini  183.026,70€ 
Znesek 183.026€ se nanaša na investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme na Sv. Katarini. Večina tega zneska odpade na 
ureditev sestava zabojnikov in njegove okolice za namene nogometa. 
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Krajinski park Debeli rtič, tudi tu je občina zelo dobro finančno podprla  projekt v letu  156.795,29 €. Tu na Krajinskem 
parku pa kar mrgoli opozorilnih tabel. Kljub tabli, da gre za zaščiteno območje torej kljub zamrznitvi zidave, pa se je 
na objektu nad dostopom do Valdoltre pravkar sezidal velik objekt in neposredno zraven še bazen. Kako se nadzira 
dogajanje? 
Za omenjeni objekt se vodi inšpekcijski postopek.   
 
Urejanje in vzdrževanje območij z naravovarstvenim statusom  -  27.450,84 €, porabljenih že več kot 50%, peš poti od 
OB Valdoltre do Lazareta, kjer so z ureditvijo le te posegli v samo obalo in naredili nedopustne posledice - z 
odstranitvijo rastlinja, in tlakovanjem poti ob obali so brežino izpostavili dodatni eroziji. Od takrat je obala vsako leto 
bolj zajedena. Kljub temu pa je gladina morja tako narasla, da je ob pravi plimi nedostopna. 
Ureditev priobalne pešpoti od Valdoltre do plaže Študent je bila izvedena na sonaraven način, saj gre za zavarovano 
območje narave. Za zagotovite pohodnosti tudi v primeru večjih plim, bi bilo potrebno ustrezno nasutje terena, kar pa 
ni dopusten ukrep. V klif se je posegalo le z ureditvijo odvodnje meteornih vod iz naselja Gradis in z odstranitvijo smeti 
ter potrebnim obrezom rastlinja na manjšem odseku klifa na območju Valdoltre.  
  
Gostinski obrati -  samo občina Ankaran ustanavlja režijske obrate in v ta namen  načrtuje 304.550,00 €. Mi 
financiramo obrate namesto, da bi bili le ti samo financirani in prinašali občini prihodek. Zaprta je lokacija Lazaret, 
zaprta je lokacija Debeli rtič, kamp študent, zaprta je lokacija  pod občino. Vsaj dokler se ni našla rešitev bi lahko iz 
tega naslova občina prejemala prihodke. Oddelek za razvoj in investicije pa načrtuje še sredstva za občinske objekte 
in gostinske lokale v višini  25.087,45€. 
Občina se je odločila za lastne, režijske obrate zato, da omogoča kakovostno in dostopno ponudbo za vse, da sama lahko 
soustvarja tudi povezane vsebine na teh lokacijah (npr. Valdoltra), da sploh omogoči gostinsko ponudbo kljub nejasni 
sliki lastništva in prihodnosti lokacije (Debeli rtič) ter nenazadnje zato, da postavi možnost zaposlitve mladine pred 
zaslužkarstvo. Gostinski obrati (Sv.Katarina, Na Študentu, Valdoltra, kopališče Debeli rtič in prireditveni šotor December 
v Ankaranu) so v letu 2018 izkazali pozitiven poslovni izid iz poslovanja in sicer 22.460 €.  
Gostinska lokala na naslovu Jadranska cesta 66 in Lazaret 2 (nekdanji Kompas) sta zaprta, saj ne izpolnjujeta osnovnih 
pogojev za delovanje.  V pritličju stavbe na Jadranski cesti 66 bo občina vzpostavila poslovne prostore, namembnost 
objekta na Lazaretu 2 pa še ni določena. Trenutno se stavbo uporablja za potrebe skladiščenja in izvajanja servisnih 
popravil. 
Znesek 25.057,45€ predstavlja investicijsko vzdrževanje (lesen pod terase v Valdoltri, tlakovanje ploščadi gostinskega 
obrata na Sv. Katarini, nabava skladiščnega zaboja gostinskega obrata kopališču Debeli rtič, menjava strehe gostinskega 
obrata Študent,…) in nabavo dodatne opreme gostinskih obratov. 
 
Dom družbenih dejavnosti Ankaran - lokacija, kot središče, kjer bi se lahko krajani družili pa občina namenja 
mačehovskih 11.600,00 €. Pa prav ti krajani so pripomogli, da je danes Ankaran občina. 
V Domu družbenih dejavnosti trenutno deluje italijanski vrtec, enota knjižnice Ankaran, Oddelek za družbene dejavnosti 
Občine Ankaran, Samoupravna skupnosti italijanske narodnosti ter Petka (pomoč otrokom in mladostnikom v okviru CSD 
Koper). Poleg njih je v domu na voljo še nekaj prostorov, ki jih uporabljajo društva (med uporabniki so društvo 
upokojencev, društvo za vrednote NOB, Rdeči Križ itd.). Tu je še vedno mogoče organizirati srečanje občanov, podatek o 
prostih kapacitetah in terminih razpoložljivosti se lahko pridobi na ODD.   
Občina je prostor vzpostavila in ga dala na voljo društvom (zagotovljen je prostor, gretje, elektrika), društva pa se morajo 
organizirati sama, občina jim pač ne organizira aktivnosti. 
 
Klif Debeli rtič narava ima svoje zakonitosti, zato je to živo področje, ki se iz leta v leto prilagaja vremenskim vplivom. 
Če  pa je to še razglašeno za  zaščiteno območje Krajinskega parka, torej nedotakljivo, čemu se v ta namen planira in 
rabi  104.659,51 €. 
V klif se lahko posega le na že urbaniziranih območjih in v skladu z pogoji Zavoda RS za varstvo narave. Občina Ankaran 
je izvedla sanacijo podora na območju Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS Debeli rtič skladno s projektno 
dokumentacijo, saj je podor ogrožal tako uporabnike zdravilišča kot tudi pohodnike. Planiran znesek 104.659,51€ se 
nanaša na plačilo zadnje gradbene situacije Skalnega podora v MZL Debeli rtič in za zasaditev klifa. Realizacija je slabih 
85.000 €. 
 
Javna otroška igrišča  - občina postavlja v območje Adrie Ankaran igrala - barčico. Kaj za to ne poskrbi lastnik? 
Igralo v obliki barčice, ki se nahaja v kampu Adria, je v celoti last družbe Adria Hotel & Resort d.o.o. Občina Ankaran je v 
letu 2019 uredila otroško igrišče na Regentovi ulici, nasproti vrtca, in sicer je položila gumijasto podlogo za večjo varnost 
in zaščito ob morebitnih padcih, odstranila nevarna igrala ter obstoječa po potrebi obnovila in prebarvala.  
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Javne kolesarske poti in pešpoti  - so sredstva  v višini 103.792,38 € namenjena za ureditev ali le vzdrževanje? Ni kaj 
za videti. 
Planiran znesek 103.792,38€ je bil v večji meri namenjen ureditvi makadamske kolesarske poti ob ograji Luke Koper 
(servisna pot), na odseku od Sončnega parka do navezave na kolesarsko pot ob Železniški cesti. Občina Ankaran ni dobila 
soglasja Ministrstva za infrastrukturo, zato preplastitve v letu 2019 ni mogla izvesti. Realizacija 2019 kaže slabih 22.000€, 
s katerimi so bile narejene sledeče stvari: postavitev klopi na Pervanjevi ulici, priprava projektne dokumentacije, izvedba 
pešpoti od makadamskega parkirišča do kopališča Debeli rtič, ureditev pešpoti do Slanega travnika ... 
 
Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije-Lazaret - čemu je namenjena ta vsota 63.800,00€, če je to državna cesta?  
Gre za planiran znesek. Realizacija v letu 2019 je 1.980,00 €. Planirana je bila izgradnja prehodov za pešce: 

- Na Debelem rtiču pri naslovu Jadranska cesta 59, kot del mreže pešpoti po Krajinskem parku Debeli rtič in 
varnega prečkanja ceste otrok iz MZL Debeli rtič. 

- Pri Sv. Katarini, kjer otroci, ki obiskujejo športne dejavnosti (nogomet, KKK, odbojka), na tem mestu prečkajo 
cesto. 

DRSI noče investirati v te prehode za pešce, ker jih bo uredil šele ob rekonstrukciji Jadranske ceste. Ker bo do takrat 
preteklo še nekaj časa, je občanom na teh kritičnih točkah potrebno zagotoviti večjo varnost. Na Sv. Katarini je bilo že 
več smrtnih žrtev.  
Prehoda za pešce v letu 2019 nista bila realizirana. 
 
Občinske ceste – Razgledna cesta, ob prvem dežju je odneslo slabo zaščitene bankine, Vinogradniško pred Vilo Andor 
do notarja, zelo kvalitetno izvedena preplastitev in bankine - pohvalno. Potem pa samo krpanje po Vinogradniški 
navzgor mimo oljčnika. Rožnik po pričevanju krajanov zelo slabo, zakaj?, kaj se dogaja z  Železniško cesto? 
Občani iz Rožnika so z izvedbo izredno zadovoljni, zato je trditev, ki jo navajate, zavajajoča. Vinogradniška pot bo 
rekonstruirana v celoti, ko bo občina pridobila vsa potrebna zemljišča za njeno rekonstrukcijo. Težavo predstavljajo 
parcele podjetij v stečaju. Na Razgledni poti so bila izvedena le nujna vzdrževalna dela, večji posegi bodo izvedeni ob 
izgradnji kanalizacijskega omrežja oziroma ob izvedbi povezave s Srebrničevo ulico.  
 
December v Ankaranu - prireditev  načrtovani izdatki 205.334,99 € so previsoki. Občina naj pristopi k skromnejši in 
bolj racionalni rabi sredstev, v zadnjih dveh tednih decembra. Storitve pa naj bodo simbolično plačljive - drsanje, če 
je čaj ali zakuska gratis. To razsipavanje ni koristno niti cenjeno, ta denar je od občanov zato naj služi za bolj potrebne 
in kvalitetne namene. 
Kot izhaja iz kvalitativne in kvantitavne raziskave, so si občani želeli več dogajanja v Ankaranu, čemur sta namenjena 
Poletje v Ankaranu in December v Ankaranu. Dejansko v tem obdobju občanom ponujamo kulturne in zabavne vsebine 
ter druženje. Predvsem otroci in mladina nestrpno čakajo na začetek decembra. Letošnji program Decembra v Ankaranu 
2019 je za cel teden krajši od predhodnih decembrov, s čimer posredno tudi znižujemo stroške.  
Znesek, ki ga navajate, je planirani znesek za 2019, točne številke bodo znane po zaključku.  
Glede na vedno večji obisk prireditev s strani obiskovalcev Ankarana (ne občani) bo v prihodnje treba razmisliti tudi o 
načinu brezplačne obravnave občanov (brezplačne prireditve) in simboličnem plačilu za ne-občane (vstopnina za 
predstave, konzumacija…?). Vendar ne bi želeli »vzeti« ravno otrokom, ki se drsanja veselijo že dolgo pred decembrom. 
Nikakor se ne strinjamo, da organizacija kulturnih, umetniških in zabavnih vsebin ter druženja za občane ni koristna. 
Otroci v vrtcu in šoli se zavzeto pripravljajo na svoje nastope v šotoru, veselijo se tudi popoldanskih sproščenih druženj 
s prijatelji, pa tudi odrasli se vse premalo družimo. Zato spodbujanje vezi v lokalnem okolju želimo še naprej krepiti, ne 
zmanjševati.      
 
Izdaja časopisa  - časopis prihaja z informacijami, ki so zastarele, za časom,  zato sredstva, ki jih namenja občina 
67.997,13 € niso opravičena, in je škoda vsakega izvoda na tako kvalitetnem papirju. V časopisu krajani ne dobijo 
informacij, ki so koristne, kot npr. objave povzetka mesečnih občinskih sej, zakaj so ti dostopni le na spletu? Zakaj je 
potrebno dobesedno prevajati vse vsebine dvojezično, komu je to namenjeno? 
Krajanom bo mogoče v pomoč info kdaj poslujejo razni uradi,  uradne ure, telefonske številke (ambulanta, lekarna, 
knjižnica, npr. Župnijski urad, Občina, UE Koper, Bolnica Izola ).. to je zelo pomembna informacija, ki bo vedno pri roki. 
Naj se naredi anketa, ali krajani podpirajo izdajo? Časopis pa naj prinaša dogodke, ki so bili v preteklem mesecu in kaj 
nas čaka v prihajajočem, da bo aktualen, če že mora biti. 
V občini je bila izvedena kvalitativna in kvantitativna raziskava javnega mnenja, ki je potrdila, da si ljudje želijo časopisa 
in tekočih informacij iz občine. Ker Amfora izhaja vsak drugi mesec, resda informacije pogosto informacije niso več 
»sveže«, saj gre za dogodke preteklega meseca, vendar časopis vedno in dosledno ponuja celovit pregled dogodkov v 
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občini, na zadnji strani pa je vedno napovednik prihodnjih dogodkov. Rednim dogajanjem in informacijam so dodani 
intervjuji in vsebine iz občinske uprave, ki so bodisi nove ali pa zgolj še ne dovolj znane.  
Pisanje, da je Amfora preobsežna, je subjektivno mnenje. K nam prihajajo tudi mnenja, da bi si želeli obsežnejšo, 
pogostejšo Amforo.  
Že zaradi upoštevanja starostne strukture občanov ne moremo preiti samo na elektronske medije, saj starejša populacija 
teh kanalov žal ne obvlada in bi zatorej ostali popolnoma brez informacij.   
Zapisniki sej so objavljeni na spletni strani, objava v časopisu ni potrebna, pa tudi stroškovno bi to bilo zelo zahtevno. 
Vsekakor pa Amfora piše o pomembnejših vsebinah (spremembe, novosti, novi odloki).   
Prevajanje v italijanski jezik izhaja iz ustave, po kateri je Ankaran dvojezično območje, kjer po zakonu mora vse 
komunikacije dosledno izdajati dvojezično, zato bo Amfora vedno dvojezična. 
Informacije o uradih in kontaktih pomembnejših ustanov so objavljene na spletni strani. Pobuda za razmislek o izdaji 
letaka s temi kontakti je zelo na mestu; razmislili bomo, kako bi jo zagotovili.  
V proračunu Občine za leto 2020 je strošek za izdajo časopisa glede na leto 2019 znižan.   
 
Projekt Sopotnik: občina podpira prevoz krajanov s podporo Sopotnika - odlično, pa bi lahko pri nabavi vozila pomislila 
na ekologijo in kupila hibridno ali električno vozilo. 
Projekt je bil eno leto v testnem obdobju. Po enem letu smo naredili analizo zadovoljstva, ki je pokazala, da je projekt 
lepo sprejet in zaželen, ter sklenili pogodbo. Kupili smo rabljeno, testno vozilo.  
Trudili smo se poiskati tako vozilo, ki bo primerno za prevoz starejših (višje zaradi lažjega vstopa in izstopa iz vozila), ki bo 
hkrati tudi ekonomično, zato je Občina kupila Renault Captur, ki je bil v tistem trenutku ekonomična izbira. 
Dela se na tem, da bi cela obala imela vzpostavljen sistem prevozov za starejše. Ko bo to narejeno, se bo lahko razmišljalo 
o ekološki rešitvi. Menjava za ekološko prijaznejše vozilo je seveda dober predlog, ki ga bomo gotovo upoštevali, ko bo 
čas za zamenjavo vozila.   
 
Zdravstvo: ambulanta, zobna ambulanta, sta locirani v OB Valdoltra, ki je krajanom preveč oddaljena in neprijazna 
lokacija, tako za peš dostop kot z vozilom, zlasti za starejše občane. 
Vzpostavitev lastne ambulante in zobozdravstvene ambulante je bil eden prvih ciljev za izboljšavo  kakovosti življenja 
občanov. Četudi lokacija ni najboljša, je bila to najhitrejša rešitev, s katero smo občanom omogočili, da se za zdravniški 
pregled ni potrebno voziti v Koper ali celo dlje.  
Za obiskovalce ambulante so na voljo brezplačna parkirna mesta. Za gibalno ovirane osebe se je z ambulantnim osebjem 
mogoče dogovoriti tudi, da se takim obiskovalcem odpre rampa in omogoči dostop z vozilom za čas obiska.  

  

**** 
 
2.: Svetnik Klun ob 20.15 zapusti sejo zaradi obveznosti. 
3.: Svetnik Pavić ob 20.21 zapusti sejo zaradi obveznosti. 
 
 
Ostali člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 
 
Ad 4.) Soglasje k sklenitvi pogodbe o nakupu poslovnega prostora na Regentovi ulici 4A, 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 prosi direktorja Iztoka Mermoljo za obrazložitev. 
 
Iztok Mermolja obrazloži: 
- da gre za prostor v skupni izmeri 70,9 m2, ID znak 2593-313-150, posamezni del št.150 v stavbi št. 313, k.o. 2593 – 

Oltra, na naslovu Regentova ulica 4A, Ankaran, 
- da je predmetni prostor namenjen za poslovni prostor – prodajalna in pisarna, 
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- da Občina Ankaran potrebuje prostore za lastne potrebe in sicer dejavnosti turistično informacijskega centra - TIC,  
- da je OA pridobila ter članom občinskega sveta predočila svojo cenitev vrednosti nepremičnine, ki je predmet 

prodaje; 
- je tovrstni nakup nepremičnine predviden tudi v Sklepu o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim 

premoženjem Občine Ankaran za leto 2019 kot priloga Proračuna Občine Ankaran za leto 2019. 
 
 

 
GRADIVO: 

 
- Poročilo o cenitvi poslovnega prostora, 
- Mnenje matičnega odbora, 
- Ustna informacija. 
 

RAZPRAVA: 
 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov. 
 
Pripombe: 
1. Svetnik Pejanović pove, da je bilo veliko na to temo povedanega na seji odborov in da so seznanjeni z vsemi 
podrobnostmi. 
 
2.:__________________________ 
 
3.:__________________________ 
 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 

ZASNOVA SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 053: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran podaja k soglasje k nakupu poslovnega prostora v skupni izmeri 70,9 m2, 
posamezni del št.150 v stavbi št. 313, k.o. Oltra, na naslovu Regentova ulica 4A, Ankaran. 

 

 

GLASOVANJE: 
 
Sklep je sprejet z 7 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 / 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ / 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN ZA 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC ZA 

11. SZV ZORAN PAVIĆ / 

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI ZA 
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 SKUPAJ 13 7 

 
Ad 5.) Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču »Krajinski park Debeli rtič 
- kopališče Debeli rtič« 
 

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: 
 
Cilji ureditve javne službe na parkirišču »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče« je zagotovitev možnosti 
parkiranja obiskovalcem kopališča in Krajinskega parka Debeli rtič z osebnimi vozili. Cilj je tudi doslednejši nadzor nad 
spoštovanjem varstvenih režimov po Odloku o Krajinskem parku Debeli rtič.  
 
Za obravnavano javno parkirišče  nadzor nad plačevanjem parkirnine na javnem parkirišču izvaja upravljalec parkirišča.    

 
Peti odstavek 16. člena Odloku o Krajinskem parku Debeli rtič (Uradni list RS, št. 48/18) določa:    
 
» Ceste, poti in parkirišča se načrtuje in vzdržuje z namenom sonaravne rabe prostora, zagotavljanja varnosti z 
upočasnjevanjem prometa in spodbujanja trajnostnih oblik mobilnosti, upoštevajoč sezonsko naravo obiska.«  
Skladno z navedenim ter upoštevajoč razloge in cilje iz besedila sklepa je občinski svet odločil kot sledi v izreku sklepa.  
 
Župan zaprosi svetnika in predsednika odbora OGD Zvezdana Ražmana za dodatne informacije. 

 
GRADIVO: 

 
- Predlog sklepa, 
- Mnenje matičnega odbora, 
- 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. 054: 
 

 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na 
parkirišču »Krajinski park Debeli rtič - kopališče Debeli rtič«.v predloženem besedilu. 
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GLASOVANJE: 
 
Sklep je sprejet z 7 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 / 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ / 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN ZA 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC ZA 

11. SZV ZORAN PAVIĆ / 

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS MARTINA ANGELINI ZA 

 SKUPAJ 13 7 

 
 
Ad 6.) Soglasje k Predlogu sistemizacije delovnih mest v javnih zavodih OŠV Ankaran in Delfino blu. 
 

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: 
 
Občinski svet Občine Ankaran na podlagi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09- popr., 65/09   popr., 20/11, 40/12 
— ZUJF in 57/12 —ZPCP-2D) potrdi sistemizacijo delovnih mest v vrtcu, ki jih v skladu z normativi in standardi določi 
ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem javnega zavoda. 
 
Župan zaprosi podžupanjo Barbaro Švagelj za dodatne informacije. 
 
Podžupanja Barbara Švagelj: 
Pove, da gre za standardni postopek, ki ga je potrebno vsako leto na novo opraviti, ker se sistemizacija dela glede na 
število otrok, ki se vsako leto spreminja. Tu imamo predlog sistemizacije za OŠV Ankaran in Delfino Blu, ki je skladen z 
zakonodajo in dodatnimi nadstandardnimi zaposlitvami, ki jih določa občina Ankaran. 
 

GRADIVO: 
 

- Predlog sistematizacije OŠVA, 
- Predlog sistematizacije Delfino blu, 
- Mnenje matičnega odbora, 
- 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. 
 

ZASNOVA SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 055: 
 

 

Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k Predlogu sistematizacije delovnih mest in oddelkov za šolsko 
leto 2019/20 in financiranja nadstandardnega programa za Javni zavod OŠV Ankaran. 

 

 

GLASOVANJE: 
 
Sklep je sprejet z 7 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 / 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ / 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN ZA 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC ZA 

11. SZV ZORAN PAVIĆ / 

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI ZA 

 SKUPAJ 13 7 

 
ZASNOVA SKLEPA: 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 056: 
 

 

Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k Predlogu sistematizacije delovnih mest za šolsko leto 2019/20 
za Javni zavod Vrtec Delfino blu. 
 

 

GLASOVANJE: 
 
Sklep je sprejet z 7 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 / 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 
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5. RIA BARBARA RAIČIĆ / 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN ZA 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC ZA 

11. SZV ZORAN PAVIĆ / 

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI ZA 

 SKUPAJ 13 7 

 
Ad 7.) Obravnava Prošnje OŠV Ankaran za dodelitev finančnih sredstev za delitev oddelkov v šolskem letu 2019/20 
 

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 zaprosi podžupanjo Barbaro Švagelj za dodatne informacije: 
V OŠ Ankaran je za šolsko leto 2019/ 20 bilo vpisanih 22 učencev v 1. razred in dodatnih 13 učencev v ostale razrede. V 
bodočem tretjem razredu jih bo 27. Število učencev v tretjem razredu se je dotaknilo zgornje meje veljavnih normativov, 
zato OŠVA naproša Občino Ankaran, da omogoči, da učence tretjega razreda razdelijo v dva oddelka, in sicer zaradi 
vzgojne in učne problematike, ki je v oddelku izrazita. Delitev bi bistveno pripomogla k boljšem razvoju, delu in počutju 
otrok. 
 
 

GRADIVO: 
 

- Dopis OŠVA, 
- Mnenje matičnega odbora, 
- 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. 057: 
 

 

Občinski svet Občine Ankaran ugodi Prošnji za dodelitev finančnih sredstev za delitev oddelkov ter za deleže 
plač pri zaposlitvah vezanih na delitev oddelkov in dvig kakovosti dela v OŠV Ankaran, z dne 29.8.2019. 
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GLASOVANJE: 
 
Sklep je sprejet z 7 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 / 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ / 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN ZA 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC ZA 

11. SZV ZORAN PAVIĆ / 

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS MARTINA ANGELINI ZA 

 SKUPAJ 13 7 

 
Ad 8.) Seznanitev s potekom projekta »Pokopališče Ankaran«. 
 

OBRAZLOŽITEV: 
 
Javni natečaj za idejno zasnovo ureditve pokopališča, objavljen 28. marca 2019, ki ga je vodila Zbornica za arhitekturo in 
prostor Slovenije (ZAPS), je bil julija uspešno zaključen. Izmed 14 prispelih predlogov je strokovna ocenjevalna komisija, 
sestavljena iz članov ZAPS in predstavnikov Občine Ankaran, izbrala tri nagrajene natečajne naloge.  
 
Strokovno ocenjevalno komisijo so sestavljali priznani strokovnjaki s področja arhitekture, krajinske arhitekture in 
gradbeništva. Poleg predsednice ocenjevalne komisije dr. Maje Simoneti, univ. dipl. inž. kraj. arh. (ZAPS) in njenega 
namestnika župana Gregorja Strmčnika (OA) so bili člani strokovne komisije na strani ZAPS še doc. Rok Žnidaršič, univ. 
dipl. inž. arh. in Grega Vezjak, univ. dipl. inž. arh. Na strani naročnika so v komisiji bili še Franc Šenk, župnik Župnije 
Ankaran; Maja Šinigoj, univ. dipl. inž. arh.; Ivan Krapež, dipl. inž. grad., prof. mag. Tadej Glažar, univ. dipl. inž. arh. ter 
izvedenec za investicijo Sebastjan Rozman, univ. dipl. inž. grad. Skrbnica natečaja je bila Damjana Zaviršek Hudnik, univ. 
dipl. inž. arh.  
 
Skladno z zavezo Občine Ankaran, da bo v celoten postopek načrtovanja vključena najširša zainteresirana javnost, je na 
sedežu občinske uprave na Regentovi 2 v središču Ankarana vse nared za razstavo vseh prispelih predlogov ureditve 
ankaranskega pokopališča. Razstava je v času uradnih ur na ogled med 16. in 27. septembrom 2019. Razstavljeni so vsi 
prispeli predlogi, nagrajene tri idejne rešitve bodo predstavljene tudi z maketami. V času razstave bodo obiskovalcem na 
voljo strokovne službe občinske uprave, ki bodo zainteresiranim podajale dodatna pojasnila ali odgovore na morebitna 
vprašanja. 
 
Župan zaprosi poročevalca Iztoka Mermoljo za dodatne informacije: 
Razstava je na ogled do 27.9. Razstavljenih je vseh 14 elaboratov. Sledijo pogajanja z izbranimi izdelovalci in priprava 
investicijskih dokumentov. Do septembra 2020 naj bi bil sprejet OPPN. Predvideva se, da gradbeno dovoljenje pridobimo 
do aprila 2021, izdelava projekta za izvedbo maja 2021, sledi izvedba javnega natečaja za izbiro izvajalca gradbeno 
obrtniških del, začetek gradbenih del prve faze septembra 2021. Gradnja bo potekala v fazah.  
 

GRADIVO: 
 
Priloga: 

- Ustna informacija. 
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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. 
 
Ad 9.) Soglasje k ustanoviteljskim sklepom Mestne občine 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: 
 
Dokler župani ne sklenejo sporazuma, 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. Soglasje je lahko splošno in dano v naprej. Če občina ne odreče soglasja v petnajstih 
dneh od prejema pisnega predloga, se šteje, da je soglasje dano. 
 

GRADIVO: 
 
Priloga: 

- Sklepi 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. 
 

ZASNOVA SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 058: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k Sklepu o imenovanju članov sveta Javnega zavoda Pokrajinski 
muzej Koper, ki ga je Mestna občina Koper sprejela dne 13.6.2019. 
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GLASOVANJE: 
 
Sklep je sprejet z 7 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 / 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ / 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN ZA 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC ZA 

11. SZV ZORAN PAVIĆ / 

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI ZA 

 SKUPAJ 13 7 

 

ZASNOVA SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 059: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k Sklepu o imenovanju članov sveta Osrednje knjižnice Srečka 
Vilharja Koper, ki ga je Mestna občina Koper sprejela dne 13.6.2019. 
 

 

GLASOVANJE: 
 
Sklep je sprejet z 7 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 / 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ / 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN ZA 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC ZA 

11. SZV ZORAN PAVIĆ / 

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI ZA 

 SKUPAJ 13 7 

 
ZASNOVA SKLEPA: 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 060: 
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Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k Sklepu o razrešitvi in imenovanju članov Sveta Javni zavod 
Gasilska brigada Koper, ki ga je Mestna občina Koper sprejela dne 13.6.2019. 
 

 

GLASOVANJE: 
 
Sklep je sprejet z 7 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 / 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ / 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN ZA 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC ZA 

11. SZV ZORAN PAVIĆ / 

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI ZA 

 SKUPAJ 13 7 

 
 
Ad 10.) Potrditev letnega poročila Rižanskega vodovoda Koper za leto 2018 
 
 

OBRAZLOŽITEV: 
 
Skladno z Odlokom o preoblikovanju javnega podjetja Rižanski vodovod Koper, p.o., v javno podjetje Rižanski vodovod 
Koper d.o.o., skupščino sestavljajo trije člani. Vsak občinski svet ustanoviteljice na predlog župana imenuje in razrešuje 
enega člana in namestnika. Član skupščine je lahko tudi župan. 
   
Člani skupščine imajo število glasov določeno v razmerju z obsegom poslovnega deleža ustanoviteljice.  
 
Skupščina, skladno s prejšnjim odstavkom, odloča o letnih planih podjetja in javne službe, sprejemu poslovnih poročil, 
obračunov in zaključnih računov, potrditvi letne bilance stanja, izkazu uspeha ter o razporeditvi dobička in načinu kritja 
izgube, skladno z zakonom. 
 
Občinski svet Občine Ankaran se seznani z Letnim poročilom RVK za leto 2018. 
 

GRADIVO: 
 
Priloga: 

- Letno poročilo, 
- Ustna informacija. 

 

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

ZASNOVA SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 061: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran se seznani z Letnim poročilom o delu Rižanskega vodovoda Koper za leto 2018 
ter podaja soglasje, da Mestna občina Koper v okviru svojih ustanoviteljskih pravic potrdi predmetno 
poročilo. 

 

 

GLASOVANJE: 
 
Sklep je sprejet z 7 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 / 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ / 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN ZA 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC ZA 

11. SZV ZORAN PAVIĆ / 

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI ZA 

 SKUPAJ 13 7 

 
 
Ad 11.) Vprašanja, pobude in odgovori članov občinskega sveta; 
 
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)  

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

 
b)  

- ------- 
- ------- 
- ------- 
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c)  

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

 
d)  

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

Seja se je zaključila ob 20:50 uri. 
 

Zapisala: 
Erika Lampe 

 
Občina Ankaran 
Župan: 
 
Gregor Strmčnik 

 
  

 


