
 
 

 

 

 

 

OBČINSKI SVET ׀ CONSIGLIO COMUNALE 

Jadranska cesta 66, p. p. 24 ׀ Strada dell’Adriatico 66, c. p. 

24 

6280 Ankaran - Ancarano ׀ T: +386 (0)5 66 53 000 

E: info@obcina-ankaran.si ׀ www.obcina-ankaran.si 

DŠ: SI71620176 ׀ MŠ: 2482851000 

 

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

 

9. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran, 

ki je bila dne 7. MAJA 2020 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 / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ DA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  DA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN / 

8. RIA ROBERT ZELENJAK / 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ DA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC DA 

11. SZV ZORAN PAVIĆ DA 

12. ZA IVAN KLUN DA 

13. INS mag. MAG. MARTINA ANGELINI DA 

 SKUPAJ  9 

 

 

Prisotni člani Občinskega sveta OA: Župan:  

GREGOR STRMČNIK. 
Člani občinskega sveta: 

BARBARA ŠVAGELJ 
ZVEZDAN RAŽMAN 

BARBARA RAIČIĆ 

ZORAN PEJANOVIĆ  
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 
DAVOR ANDRIOLI 

DANIJEL RAŽMAN 
ROBERT ZELENJAK 

 

 

 

 
 

Ostali prisotni: 

 

Direktor OU Iztok Mermolja kot poročevalec, mag. Anita Cek 
kot služba za komuniciranje, Jani Krstić kot pomoč pri delu 

Občinskega sveta, Nataša Mahne 

mediji, občinstvo. 
 

 
Ugotovi se, da je prisotnih 9 članov Občinskega sveta OA in da je Občinski svet OA sklepčen. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

3 

 

Ad 0.) Določitev dnevnega reda 9. 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 2. dopisne seje.   

1. Obravnava predloga Odloka o dodeljevanju socialne pomoči v Občini Ankaran – hitri postopek.    

2. Obravnava predloga Odloka o blaženju posledic epidemije bolezni Covid-19 – hitri postopke.   

3. Predlog Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2020 – hitri postopek.  

4. Seznanitev s poročilom župana o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega 

odstavka 49. člena Zakona o javnih financah.  

5. 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. Obravnava predloga Odloka o dodeljevanju socialne pomoči v Občini Ankaran, 

3. Obravnava predloga Odloka o blaženju posledic epidemije bolezni Covid-19, 

4. Predlog Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2020. 

 

 
Dodatno razširjeni ali zmanjšani dnevni red: / 

 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 

 
 

ODLOČANJE O PREDLOGIH ZA HITRI POSTOPEK 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 092: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran točke dnevnega reda pod št. 2., 3. in 4. obravnava po hitrem postopku. 
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GLASOVANJE: 

 
Sklep je sprejet z 9 glasovi ZA, 0  glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA PRISOTNOST 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ DA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN DA 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ DA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  DA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN / 

8. RIA ROBERT ZELENJAK / 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ DA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC DA 

11. SZV ZORAN PAVIĆ DA 

12. ZA IVAN KLUN DA 

13. INS mag. MAG. MARTINA ANGELINI DA 

 SKUPAJ  9 

 

 
Sprejem dnevnega reda 

 
ZASNOVA SKLEPA: 

 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 093: 
 

 

Občinski svet Občine Ankaran potrdi dnevni red 9. redne seje, z dne 7.5.2020. 
 

 

GLASOVANJE: 
 

Sklep je sprejet z 9  glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA PRISOTNOST 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ DA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN DA 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ DA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  DA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN / 

8. RIA ROBERT ZELENJAK / 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ DA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC DA 

11. SZV ZORAN PAVIĆ DA 

12. ZA IVAN KLUN DA 

13. INS mag. MAG. MARTINA ANGELINI DA 

 SKUPAJ  9 



 

 

5 

 

PREHAJAMO NA OBRAVNAVO POSAMEZNIH TOČK DNEVNEGA RED 

 
Ad 1.) Potrditev zapisnika 8. 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 

 
RAZPRAVA: 

 
Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in zahtev, da se zapisnika ustrezno spremenita ali 

dopolnita. 

 
Pripombe: 

 
Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 

 

 
ZASNOVA SKLEPA: 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 094: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran potrdi zapisnik 8. redne seje OS OA z dne 31.3.2020. 

 

 
GLASOVANJE: 

 
Sklep je sprejet z 9  glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0  glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA PRISOTNOST 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ DA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN DA 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ DA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  DA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN / 

8. RIA ROBERT ZELENJAK / 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ DA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC DA 

11. SZV ZORAN PAVIĆ DA 

12. ZA IVAN KLUN DA 

13. INS mag. MAG. MARTINA ANGELINI DA 

 SKUPAJ  9 
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Ad 2.) Obravnava predloga Odloka o dodeljevanju socialne pomoči v Občini Ankaran - hitri 

postopek 
 

NAJAVA: 
 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 

76/08,  
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Ur. list, št. 17/2015). 

 
OBRAZLOŽITEV: 

 

Občinske socialne pomoči se v občini Ankaran trenutno dodeljujejo v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju 

denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 18/13). Z mislijo na socialno najbolj 

ogrožene je Občina Ankaran pripravila nov odlok o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ankaran, ki širi nabor 

možnih socialnih pomoči in socialno najbolj ogroženim prinaša možnost večkratne uveljavitve določenih 

socialnih pomoči (tudi do trikrat letno). Četudi odlok določa, da se lahko občinske socialne pomoči uveljavlja 

šele, ko so izčrpane vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske (redne in izredne državne pomoči), je 

njegova vsebina zelo življenjska, saj je napisan z mislijo na najšibkejše in zato dovoljuje izjeme, da lahko 

pristojni center za socialno delo po svoji strokovni presoji in posvetovanju z Občino Ankaran omogoči 

uveljavitev občinskih socialnih pomoči tudi, ko upravičenci ne izkoristijo vseh zakonskih možnosti, če bi bilo za 

upravičenca to bolj smotrno.  

Odlok o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ankaran določa upravičence, vrste, pogoje za dodelitev, višino 

in način izplačila socialne pomoči iz sredstev občinskega proračuna Občine Ankaran ter postopek uveljavljanja 

pravice do občinske socialne pomoči.   

V želji, da novi odlok ne bi trčil v organizacijske ovire, smo se pri snovanju njegove vsebine obrnili tudi na 

pristojni center za socialno delo, ki vodi postopke ugotavljanja upravičenosti do občinskih socialnih pomoči in 

v njih odloča, ter vsebino odloka uskladili tudi z organizacijskimi zmožnostmi pristojnega centra za socialno 

delo.  

Župan preda besedo poročevalki, podžupanji Barbari Švagelj 

Podžupanja Švagelj pove, da je ta odlok bil v načrtu že v prejšnjem letu. Za večino socialnih programov skrbi 

država in zakonodaja, večino zadev pa izvaja CSD in druge institucije, kot so domovi za starejše in druge 

institucije. Lokalna skupnost ima pristojnost, obveznost in dolžnost, da se v situacijah, ko zakonodaja in redni 

programi ne zadoščajo, zapolni vrzeli. Odlok širi paleto upravičenosti za kaj lahko upravičenci zaprosijo, 

predvsem v delu plačila zdravstvenih storitev, ki jih ne krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Dogovorjeno 

je, da vloge obdeluje CSD, tako kot vse ostale. 

 
GRADIVO: 

 

- Predlog Odloka, 
- Obrazložitev odloka. 

 
RAZPRAVA: 

 

Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov. 
 

Pripombe: 
 

1. Svetnik Klun vpraša ali imamo kakšen popis trenutno socialno ogroženih. Podžupanja Švagelj odgovori, da 

nimamo, saj bi to bilo v nasprotju z veljavno zakonodajo, ima pa CSD predstavo glede upravičencev. 
 

Ostali člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 

ZASNOVA SKLEPA: 
 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 095: 
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Občinski svet Občine Ankaran sprejme Odlok o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ankaran kot v 

predloženem besedilu.   

 
 

GLASOVANJE: 
 

Sklep je sprejet z 9  glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA PRISOTNOST 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ DA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN DA 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ DA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  DA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN / 

8. RIA ROBERT ZELENJAK / 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ DA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC DA 

11. SZV ZORAN PAVIĆ DA 

12. ZA IVAN KLUN DA 

13. INS mag. MAG. MARTINA ANGELINI DA 

 SKUPAJ  9 

 
Ad 3.) Obravnava predloga Odloka o blaženju posledic epidemije bolezni Covid-19 - hitri 

postopek; 
 

NAJAVA: 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 

76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Ur. list, št. 
17/2015) 

 

OBRAZLOŽITEV: 
 

Kljub sprejetim ukrepom RS so določene skupine prebivalstva zelo prizadete zaradi epidemije (zaradi izgube 
zaposlitve, znatno zmanjšanih prihodkov...), kar lahko znatno vpliva na njihovo trenutno zmožnost preživljanja 

oz. kritja stroškov za preživljanje, ki so jih do sedaj povsem normalno krili. Poleg tega določenim javnim 
zavodom, ki zaradi sprejetih ukrepov RS ne smejo opravljati svoje dejavnost, nastajajo stroški, ki ne morejo 

bremeniti uporabnikov. Tudi gospodarski subjekti, ki trenutno zaradi ukrepov iz naslova epidemije ne morejo 

opravljati svoje dejavnosti, še vedno bremenijo določene občinske takse oz. davščine, ki jih trenutno ne morejo 
plačati oz. jih ne bi bilo pravično obračunati. Iz navedenih razlogov občine iz področja svoje pristojnosti, kot 

jih določa Zakon o lokalni samoupravi, lahko sprejmejo posamezne ukrepe za omilitev posledic epidemije za 
svoje občane. V ta namen je Občinski svet Občine Ankaran na svoji 2. dopisni seji 31. 3. 2020 sprejel sklep št. 

91, z vsebino kot sledi:  

      
1. Občinski svet Občine Ankaran se seznani z oceno, da se zaradi posledic epidemije COVID-19 po najbolj 
črnogledem scenariju na prihodkovni strani proračuna lahko občina v letu 2020 sooči z do 1,3 mio EUR manj 
prihodkov glede na načrtovano raven.  

2. Občinski svet Občine Ankaran potrjuje usmeritve in ukrepe, ki naj jih občina izvede zaradi epidemije 
COVID19, kot sledi:  

 

a) zmanjšanje odhodkov zaradi spremenjenega načina delovanja Občine Ankaran v letu 2020: • odpoved 
oz. alternativna izvedba občinskih protokolarnih prireditev (proslava ob Dnevu upora proti okupatorju - 27. 
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4., ob Občinskem prazniku - 21. 6. in Dnevu državnosti - 25. 6. ter komemoracija ob Dnevu spomina na 
mrtve - 1. 11.)  

• odpoved oz. alternativna izvedba občinskih festivalskih prireditev (Poletje v Ankaranu in December 
v Ankaranu ter koncertni vikend Ankaranska Bandima),   

• zmanjšanje obsega dela Režijskega obrata Občine Ankaran na javnih kopališčih (oskrba s pijačo 
in hrano, varstvo pred utopitvami, odstranjevanje morske trave ...),   

• neizvajanje javnega prevoza s poletnim avtobusom in plovilom,   

• skromnejša občinska razpisa za sofinanciranje kulturnih in športnih društev in združenj ter 
skromnejše financiranje izven-šolskih dejavnosti in programov za mladino, ne-izdaja občinskega 
glasila AMFORA št. 31 (april), in št. 32 (junij);  

b) povečanje prihodkov zaradi realizacije načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem:  

• prodaja prvega svežnja občinskih parcel fizičnim osebam na podlagi prejetih popolnih vlog, 
skladnih z Osnutkom OPN;  

c) zmanjšanje prihodkov zaradi pomoči občanom in gospodarskim subjektom s kritično infrastrukturo za zaščito 
in reševanje:  

 

• popolna ali delna subvencija in/ali zamik plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
(NUSZ) za leto 2020 za občane Občine Ankaran,  

• oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2020 za Javni zavod 
Ortopedska bolnišnica Valdoltra za obdobje marec – december 2020,  

• oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2020 za  

• Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič za obdobje marec – december 
2020;  

d) povečanje odhodkov zaradi povečanega obsega socialnih programov, pomoči občanom in gospodarstvu – 
splošen ukrep:  

 

• prevzem plačila ali delnega plačila stroškov predšolske vzgoje,  

• oprostitve ali delne oprostitve plačil občinskih upravnih taks,  

• oprostitve plačil nadomestil in najemnin občinskih javnih prostorov in javnih površin,  

• prevzem stroškov ali dela stroškov omrežnine pri javnih službah oskrbe s pitno vodo in odvajanja 
komunalnih odpadnih voda;  

e) povečanje odhodkov zaradi povečanega obsega dodeljevanja denarne pomoči iz občinskega proračuna – 
ciljani ukrep:  

 

• izplačila neposredne denarne pomoči po Odloku o dodeljevanju  socialnih pomoči v občini 
Ankaran;  

f) povečanje odhodkov zaradi nagrajevanja zaposlenih, ki so vključeni v aktivnosti preprečevanja širjenja 
okužbe z virusom Covid – 19:  

 

• dodatek na osnovno plačo v času epidemije za zaposlene v Občinski upravi, Javnem zavodu OŠV 
Ankaran, Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu ter štabu Civilne zaščite Občine Ankaran, ki so 
izpostavljeni povečanemu tveganju za okužbo.  

3. Upoštevaje smernice iz prejšnjega člena strokovne službe občinske uprave pripravijo Predlog odloka o 
blaženju posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19, Predlog odloka o dodeljevanju socialnih pomoči iz 
sredstev proračuna Občine Ankaran ter Predlog odloka o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2020.   

Skladno z navedenim sklepom Občinskega sveta št. 91 so strokovne službe Občine Ankaran pripravile 
predmetni predlog Odloka o blaženju posledic epidemije COVID-19. Za izvedbo ukrepov iz predlaganega odloka 

je treba zagotoviti sredstva, ki jih ob pripravi proračuna občine za leto 2020 ni bilo mogoče načrtovati ter bodo 
predvidena v rebalansu proračuna, ki bo sledil sprejetju predmetnega odloka.   
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GRADIVO: 

 
Priloga: 

- Predlog Odloka, 
- Obrazložitev odloka. 

 

RAZPRAVA: 
 

Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov dopolnitev k predlogu odloka. 
 

Pripombe: 

 
1. Svetnik Klun pove, da je bil na prejšnji, dopisni seji vzdržan glede tega predloga. Župana vpraša zakaj se 

Mladinskemu zdravilišču in Ortopedski bolnišnici Valdoltri NUSZ ne bo obračunal celo leto. Predlaga, da se ne 
obračuna do julija, potem pa se to obdobje po potrebi podaljšuje, odvisno od stanja. 

 
Župan odgovori, da je temu tako zato, ker gre v osnovi za davčno kategorijo, ki jo je potrebno v naprej 

napovedati. Bistvo je v tem kakšen cilj zasleduje občina. Ne gre le za gesto naklonjenosti ampak za gesto 

izrazite finančne pomoči tam, kjer je najbolj potrebna.  
 

2. Svetnik Klun izrazi ne strinjanje s pričetkom prodaje prvega svežnja občinskih parcel ter vpraša zakaj je to 
potrebno prav sedaj. 

 

Župan odgovori, da je to odvisno od časovnice, ki obstaja že dlje časa. Gre se za nepremičnine, dele parcel, 
ki so že sedaj v uporabi občanov ter za katere smo že prejeli vloge. To bi občanom veliko pomenilo, da bi si 

lahko uredili svoje zadeve. Ne smemo dopustiti, da bi v času izrednih razmer začeli poslovati neprofesionalno.  
 

3. Podžupanja Angelini vpraša glede zamika plačila NUSZ. Župan potrdi, da gre le za zamik plačila in da je ne 
glede na stanje vseeno potrebno zagotoviti likvidnost občine. 

 

4. Svetnik Klun izpostavi špekulacije glede nevarnosti drugega vala epidemije in župana vpraša glede 
pripravljenosti na to situacijo.  

 
Župan pove, da bomo drugi val definitivno pričakali bolj pripravljeni ter predlaga, da se ta tematika podrobneje 

obravnava pod točko razno. 

 
ZASNOVA SKLEPA: 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 096: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme Odlok o blaženju posledic epidemije bolezni Covid-19 kot v 

predloženem besedilu. 
 

 

GLASOVANJE: 
 

Sklep je sprejet z 9 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA PRISOTNOST 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ DA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN DA 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ DA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  DA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN / 
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8. RIA ROBERT ZELENJAK / 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ DA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC DA 

11. SZV ZORAN PAVIĆ DA 

12. ZA IVAN KLUN DA 

13. INS mag. MAG. MARTINA ANGELINI DA 

 SKUPAJ  9 

 

Ad 4.) Predlog Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2020 – hitri postopek. 
 

NAJAVA: 
 

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 

– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 120. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni 
list RS, št. 17/2015). 

 
OBRAZLOŽITEV: 

 
Posledice širjenja epidemije COVID-19 se bodo v naši lokalni skupnosti, poleg spremenjenega načina delovanja 

in obnašanja, odrazile tudi v spremembi načrta dela občine in posledično v spremembi izvajanja proračuna 

Občine Ankaran za leto 2020.  
Soočenje z epidemijo ima na izvajanje proračuna negativne in pozitivne vplive: neposrednim negativnim se ni 

moč izogniti, medtem ko bodo posredni negativni vplivi nastali kot posledica ravnanja in izvedbe ukrepov 
občine v pomoč občanom in gospodarstvu. Pozitivni vplivi pa bodo posledica ne-izvedbe nekaterih načrtovanih 

dejavnosti in programov v letu 2020, kar bo v proračunu zaznati kot „prihranek“ občine.  

  
Neposredni negativni vplivi na proračun (dejstvo pojava epidemije) se izkazujejo predvsem v slednjem:  

 

• zmanjšanje prihodkov zaradi neposrednega vpliva epidemije Covid-19 (izpad turistične takse, 
izpad prihodkov iz najemnin GJI, izpad prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger 

na srečo, izpad prihodkov od prodaje blaga in storitev …);  

• povečanje odhodkov zaradi neposrednega soočenja z epidemijo Covid-19 (nabava zaščitnih 
sredstev, opreme CZ, kritje stroškov oskrbe na domovih, povečanje plač za bolj izpostavljene 

uslužbence …).  

• Posredni negativni vplivi na proračun (ukrepi OA):  

• zmanjšanje prihodkov zaradi pomoči občanom in poslovnim subjektom, katerih objekti se 

uporabljajo za potrebe zaščite in reševanja (subvencije oziroma oprostitve plačila NUSZ …);  

• povečanje odhodkov zaradi povečanega obsega socialnih programov, pomoči občanom in 
gospodarstvu – splošen ukrep (socialni programi, dodatno financiranje vrtcev, prevzem stroškov 

rednega vzdrževanja GJI …);  

• povečanje odhodkov zaradi povečanega obsega dodeljevanja denarne pomoči iz občinskega 
proračuna – ciljani ukrep (povečan obseg denarne socialne pomoči, večje število izredne denarne 

socialne pomoči).  

  
Posredni pozitivni vplivi na proračun (ukrepi OA):  

 

• zmanjšanje odhodkov zaradi spremenjenega načina delovanja OA v letu 2020 (odpovedi, ne-
izvedbe ali okrnjene izvedbe načrtovanih občinskih aktivnosti in programov);  

• povečanje prihodkov zaradi realizacije načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem 

(odprodaja parcel skladno z Uredbo o DPN in Osnutkom OPN);  

• »negativna« prilagoditev načrta razvojnih programov in ostalih investicijskih stroškov (zamrznitev 
ali časovni zamik posameznih projektov iz Načrta razvojnih programov OA)…  

 

Župan preda besedo poročevalcu, direktorju OU Iztoku Mermolji. Ta pove, da so v rebalansu predvideni 
prihodki v višini 16.800.000 eur, kar pomeni 1.220.000 eur razlike glede na veljavni proračun. Če zanemarimo 

planirane prihodke iz prodaje nepremičnin, prihajamo iz 7.840.000 eur na 6.819.000 eur. Davki na 
nepremičnine se zmanjšajo za 233.000 eur, predvsem iz naslova NUSZ. Predvideno je, da vsi obroki zapadejo 

v plačilo v letošnjem letu. Davek na promet na nepremičnine se zniža za 60.000 eur. Davki na uporabo blaga 
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in storitev se zmanjšajo za 254.000 eur, glavnina na račun turistične takse (70% redne, pavšalna v enakem 

obsegu kot lani). Prihodki od premoženja se zmanjšajo za 216.000 eur. Pri globah in drugih denarnih kazni je 
predvideno zmanjšanje za 10.000 eur. Prihodki od prodaje blaga in storitev se znižajo za 264.000 eur. 

Povečajo se drugi nedavčni prihodki za 9.800 eur, zaradi vračila presežkov OŠV Ankaran iz leta 2019. Prihodki 
od prodaje stavbnih zemljišč se zmanjšalo za 19.000 eur in so usklajeni s spremenjenim načrtom z ravnanjem 

s stvarnim premoženjem. Manjša so prejeta sredstva iz državnega proračuna. 

Odhodki so predvideni za 890.000 eur manj kot v sprejetem proračunu. Plače in dodatki za 32.000 eur, usklajen 
s spremenjenim kadrovskim načrtom. Za 211.000 eur so manjši stroški na kontu pisarniške in splošne 

materialne storitve, zmanjšanje zaradi ne izdaje 2 števil Amfore, manjši obseg izvedbe prireditev, obratovanja 
gostinskih obratov,.. Osnovne najemnine in zakupnine so manjše za 15.000 eur. Pri posebnem materialu in 

storitvah so stroški nižji za 77.000 eur, ravno tako na račun krajšega obratovanja gostinskih obratov. 

Poveča se splošna proračunska rezervacija, predvsem na račun nezmožnosti planiranja stroškov povezanih z 
boleznijo Covid-19.  

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom se zmanjšajo za 13.000 eur na račun ne opravljanja 
primestnega potniškega prometa. Drugi transferi posameznikom se povečajo za 36.000 eur, kar je posledica 

odloka Covid. Zmanjšajo se stroški tekočih transferjev nepridobitnim organizacijam in ustanovam zaradi 
nedelovanja v času epidemije. 

Zmanjšajo se investicijski odhodki 

Pri nakupu drugih osnovnih sredstev se sredstva zmanjšajo za 10.000 eur. Zmanjša se tudi investicijsko 
vzdrževanje za 250.000 eur. Nekatera dela se zamaknejo v prihodnje leto. 

 
V sled navedenemu predlagam, da občinski svet potrdi rebalans proračuna kot sledi v predloženem besedilu. 

 

GRADIVO: 
 

- Odlok o prvem rebalansu proračuna občine Ankaran za leto 2020, 
- Obrazložitev predloga, 

- Predlog dopolnjenega Kadrovskega načrta za leto 2020 v Občini Ankaran, 
- Posebni del,  

- Splošni del, 

- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, 
- Načrt razvojnih programov.  

 
RAZPRAVA: 

 

Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov. 
 

Pripombe: 
 

1. Svetnik Klun izrazi skrb glede stanja lesenega pomola na Sv. Katarini in opozori na to, da ga je potrebno 

sanirati pred montažo splava. 
 

Ostali člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
 

ZASNOVA SKLEPA: 
 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 097: 
 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme Rebalans proračuna občine Ankaran za leto 2020 kot v predloženem 

besedilu. 
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GLASOVANJE: 

 
Sklep je sprejet z 9 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA PRISOTNOST 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ DA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN DA 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI / 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ DA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  DA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN / 

8. RIA ROBERT ZELENJAK / 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ DA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC DA 

11. SZV ZORAN PAVIĆ DA 

12. ZA IVAN KLUN DA 

13. INS mag. MAG. MARTINA ANGELINI DA 

 SKUPAJ  9 

 

 
Ad 5.) Seznanitev s poročilom župana o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 

drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah« 
 

NAJAVA: 
 

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 

– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 8. člena Odloka o proračunu občine Ankaran 
za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19). 

 
OBRAZLOŽITEV: 

 

49. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) določa, da o uporabi sredstev proračunske rezerve v 

posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan na 
predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi 

poročili. 

 
V skladu z navedenim se Občinski svet seznanja s predloženim poročilom o uporabi sredstev proračunske 

rezerve za potrebe spopadanja s pandemijo t.i. koronavirusa. 
 

Župan preda besedo direktorju, Iztoku Mermolji, ki obrazloži poročilo iz priloge. 
 

GRADIVO: 

 
- Poročilo o uporabi sredstev proračunske rezerve. 

 
RAZPRAVA: 

 

Župan pozove člane občinskega sveta k podaji pripomb in morebitnih predlogov. 
 

Pripombe: 
 

Člani Občinskega sveta OA nimajo pripomb. 
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Ad 12.) 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) Odstop svetnika Pavića 

 

- Svetnik Pavić obvešča, da se je preselil in da je s 30.4. podal vlogo za spremembo stalnega prebivališča 
v drugi občini. Vsem se zahvaljuje za sodelovanje in pozdravlja delovanje Občine Ankaran. 

 
Župan se mu zahvali za sodelovanje. 

 
b) Obolele palme 

 

- Svetnik Klun opozori na obolele palme v Ankaranu. 
 

c) Predlog sestanka – Turizem v Ankaranu 
 

- Svetnik Klun predlaga sestanek z vsemi ponudniki turističnih storitev, z namenom usmeritve zaradi 

posledic epidemije. 
 

d) Financiranje koordinatorja društev na Sv. Katarini 
 

- Svetnik Klun izrazi nestrinjanje s financiranjem koordinatorja društev na Sv. Katarini, saj naj bi bilo 
rečeno, da bo ta oseba delo opravljala prostovoljno. Predstavi dokazila o izplačilih podjetju Interkop, 

katerega direktor je Esad Kajtazović, ki je bil tudi omenjeni koordinator. 

 
Župan obrazloži, da podjetje Interkop ni bilo plačano za delo z društvi, temveč je bilo vzporedno 

povabljeno k sodelovanju v drugi zadevi, in sicer, kot zunanji sodelavec Občine Ankaran z namenom 
koordiniranja aktivnosti na Sv. Katarini pri vzpostavitvi športne infrastrukture (obnova objektov, 

postavitev igrišč, ..). Pogodba se je z novembrom 2019 zaključila in podjetje trenutno ne sodeluje z 

Občino Ankaran. Poročila o delu so na voljo za vpogled pri skrbniku pogodbe. To potrdi tudi direktor 
Iztok Mermolja. 

 
 

Seja se je zaključila ob 21:05 uri. 
 
 

Zapisala 
 

Erika Lampe 
POSLOVNI SEKRETAR 

                                               

                                              Občina Ankaran 
                                               

                                              Gregor Strmčnik 
                                           ŽUPAN 

 

 
  

 
 


