
 
 

 

 

 

 

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  

 

12. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran, 

ki je bila dne 22. DECEMBRA 2020 ob 19:00 

 

Skladno z epidemiološko sliko ter nevarnostjo širjenja okužbe z virusom COVID-19 je bila seja izvedena s 

pomočjo videokonferenčnega klica. Upoštevane so bile vse proceduralne predpostavke, ki jih predvideva 

Poslovnik občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 50/2015). 

 

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 DA 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI DA 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ DA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  DA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN NE 

8. RIA ROBERT ZELENJAK DA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ DA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC NE 

11. SZV FRANCI MATOZ NE 

12. ZA IVAN KLUN NE 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI DA 

 SKUPAJ 13 9 

 

 

Vabljeni člani Občinskega sveta OA: Župan: GREGOR STRMČNIK. 

Člani občinskega sveta: 

BARBARA ŠVAGELJ 

ZVEZDAN RAŽMAN 

NINA DERENDA 

DAVOR ANDRIOLI  

BARBARA RAIČIĆ 

ZORAN PEJANOVIĆ  

DANIJEL RAŽMAN 

ROBERT ZELENJAK 

ZDENKA STEVANOVIĆ 

OTMAR PIŠČANC 

FRANCI MATOZ  
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IVAN KLUN 

mag. MARTINA ANGELINI 

  

 

 

Ostali prisotni: 

 

Iztok Mermolja kot poročevalec pri vseh vsebinskih točkah DR, 

Nataša Mahne kot administrator videokonferenčnega klica in 

Jani Krstić kot pomoč pri delu Občinskega sveta.  

 

 

Ugotovi se, da je prisotnih 8 članov Občinskega sveta OA in da je Občinski svet OA sklepčen. 
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Ad 0.) Določitev dnevnega reda 12. 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 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Ankaran.  
2. Obravnava predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi ter obremenitvi v javno korist na 

nepremičninah s parc. št. 1067 in 1069, obe k. o. Oltra.  

3. Obravnava predloga Sklepa o potrditvi Sporazuma o plodovih (najemninah) skupne GJI, sklenjenega 

med MOK in OA dne 1. 12. 2020.  

4. Obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Ankaran za leto 2021 – predlog za hitri postopek.   
5. Seznanitev s Poročilom o porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49.  

člena Zakona o javnih financah.  
6. Vprašanja, pobude in odgovori članov Občinskega sveta.  

 

PREDLOG ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 

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

 
4. Obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Ankaran za leto 2021 – predlog za hitri postopek 

 
Dodatno razširjeni ali zmanjšani dnevni red: 

/ 
 
Sprejem dnevnega reda 

 
ZASNOVA SKLEPA: 

 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 143: 
 

 

Občinski svet Občine Ankaran potrdi dnevni red 12. redne seje, z dne 22. 12. 2020. 
 

 
GLASOVANJE: 

 

Sklep je sprejet z 8 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
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  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, 
vzdržan) 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ ZA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN ZA 

3. RIA NINA DERENDA / 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI ZA 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN / 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC / 

11. SZV FRANCI MATOZ / 

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI ZA 

 SKUPAJ 13 8 

 

 

PREHAJAMO NA OBRAVNAVO POSAMEZNIH TOČK DNEVNEGA REDA 
 

Ad 1.) Potrditev zapisnika 4. dopisne 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:  

• Člani OS nimajo pripomb. 

 
ZASNOVA SKLEPA: 

 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 144: 
 

 

Občinski svet Občine Ankaran potrdi zapisnik 4. dopisne seje OS OA z dne 26. 11. 2020. 
 

 
GLASOVANJE: 

 

K tej točki dnevnega reda se je pridružila še občinska svetnica, Nina Derenda.  
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 ZA 

3. RIA NINA DERENDA ZA 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI ZA 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN / 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC / 

11. SZV FRANCI MATOZ / 

12. ZA IVAN KLUN / 
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13. INS mag. MARTINA ANGELINI ZA 

 SKUPAJ 13 9 

 

 

Ad 2.) Obravnava predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi ter obremenitvi v javno 
korist na nepremičninah s parc. št. 1067 in 1069, obe k. o. Oltra 

 
NAJAVA: 

 

V skladu s 2. odstavkom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) Občinski svet Občine Ankaran 
sprejme naslednji sklep. 

 
OBRAZLOŽITEV: 

Aktualni lastnik (podjetje SHP Istra d.o.o., s sedežem v Novemgradu, Hrvaška) je postal ZK lastnik nepremičnin 
s parc.št. 1067 in 1069, obe k.o. Oltra, 4 leta po sprejemu sklepa o začetku priprave OPN, v katerem so bile 

zapisane jasne usmeritve in načela priprave OPN, ki so predvidevale ohranitev nepozidanega obalnega pasu 

pod Jadransko cesto. Ravno tako je bila opravljena prva in druga javna razgrnitev in javna obravnava 
dopolnjenega osnutka OPN, iz katerih je jasno izhajala sprememba namenske rabe. Tako je bila sedanjemu 

lastniku znana načrtovana sprememba namenske rabe oziroma je imel pred nakupom nepremičnine na javni 
dražbi z dne 9.5.2019 možnost seznaniti se z dejanskim in pravnim stanjem zemljišča ter tudi načrtovano 

spremembo namenske rabe le-tega. Glede na to, da je bila sprememba namenske rabe na predmetnem 

zemljišču ob nakupu le-tega s strani sedanjega lastnika predvidljiva oziroma zelo verjetna, sedanji lastnik ob 
nakupu le-te ni mogel upravičeno pričakovati namenske rabe nepremičnine po prejšnjem prostorskem aktu 

(zazidljivo) ter je s tem ob nakupu nepremičnine v celoti prevzel tveganje glede bodoče spremembe namenske 
rabe v nezazidljivo. Sprememba namenske rabe na obravnavanem območju na katerem se nahajata predmetni 

nepremičnini je utemeljena na podlagi strokovnih podlag ter zasleduje javni interes na področju prostorskega 
načrtovanja. Na podlagi navedenega je javni interes utemeljen ter je zagotovljeno pravično ravnovesje med 

interesi skupnosti in interesom posameznika na predmetnih nepremičninah. 

 
S predstavnikom SHP Istra d.o.o., občina vodi pogovore od januarja 2019, pri čemer, kot že rečeno, ni dosegla 

soglasja glede spremembe namenske rabe kot tudi ne glede vrednotenja zemljišč za namen odkupa. 
 

Skladno z določili Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter glede na navedeno dejansko stanje 

lahko tako zaključimo, da je lega nepremičnin v lasti SHP Istra d.o.o., edinstvena ter tako občina za ureditev 
površin za rekreacijo, zelenih površin in objektov družbene infrastrukture potrebuje lastninsko pravico ravno na 

teh nepremičninah in ni druge ustrezne nepremičnine na tem območju. ZUrep-2 nadalje (194. člen) določa, da 
se šteje, da je javna korist za razlastitev izkazana, če so nepremičnine predvidene v OPN, OPPN, če so ti akti 

pripravljeni tako natančno, da je te nepremičnine mogoče grafično prikazati v zemljiškem katastru. Če prostorski 

akt ni pripravljen s tako natančnostjo vseeno pa predvideva gradnjo objektov za navedene namene, se šteje, 
da je javna korist za razlastitev izkazana, če občinski svet za konkretno nepremičnino sprejeme sklep, s katerim 

ugotovi, da je gradnja objekta nujno potrebna in v javno korist. Osnutek sklepa o ugotovitvi javne koristi je bil 
javno razgrnjen 15 dni, nanj občina ni prejela nobenih pripomb. Ravno tako je občina o razgrnitvi osnutka 

sklepa seznanila lastnika predmetnih nepremičnin. 
 

Glede na navedeno se Občinskemu svetu predlaga, da sprejme sklep v predloženem besedilu. 

GRADIVO: 

- Predlog sklepa z obrazložitvijo, 
- Izhodišča za načrtovanje ureditve javnih parkovnih površin za potrebe družbenih dejavnosti, 

načrtovanih v centru Ankarana (enota urejanja prostora AO-07), 
- Javno naznanilo, 

- Tehtanje javnega in zasebnega interesa, 

- Mnenje pristojnega odbora OS, 
- Ustna informacija. 

 
 

RAZPRAVA: 

• Članico občinskega sveta, Martino Angelini vpraša zakaj se mudi z razlastitvijo in ali nebi bilo 
boljše urediti zadeve z lastnikom. Župan odgovarja, da se je z lastnikom že pogajalo, vendar 

nismo prišli do skupnega jezika. Ne gre za hitenje, saj se dogovarjamo že od l. 2019. Zanima 

jo še ocena uspeha občine v morebitnem pravdnem postopku. Župan odgovarja, da je možnih 
scenarijev več, vendar je ta pot najbolj optimalna. 
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• Članica občinskega sveta, Nina Derenda je vprašala  kakšna so trenutna razhajanja vrednotenja 

nepremičnine po OPN-ju in vrednotenju trenutnega lastnika. Župan odgovarja, da nam ta 

postopek omogoča, da se bo parcelo vrednotilo po prvotnem stanju. Besedo preda direktorju 
Mermolji, ki pove, da je ocena tržne vrednosti, ki jo je izdelal Sebastjan Rozman po naročilu 

občine 441.000 eur, ocena cenilca lastnika pa 1.340.000 eur. Izpeljalo se je tudi cenitev po 
metodi najgospodarnješe rabe, ki pa je bila ovrednotena na 460.000 eur s strani cenilca 

Sebastjana Rozmana, cenitev druge stranke pa je znašala 1.585.000 eur. 

• Član občinsekga sveta, Davor Andrioli je vprašal kakšen je še smisel pogajanja z lastnikom, v 

kolikor smo se odločili za to, da gremo v razlastitev. Odgovori mu direktor Mermolja, da gre za 
postopek, kot ga predvideva zakon. Lastniku se pošlje ponudba z obvestilom o razlastitvi, temu 

pa sledijo pogajanja. Če pogajanja niso uspešna, se postopek dalje vodi na UE. 

• Članica občinskega sveta, Nina Derenda vpraša, če lahko potemtakem pričakujemo plačilo 
odškodnine. Odgovori župan, da se glede tega dogovorita stranki med pogajanji. Gre za 

sporazumno prodajo v obliki razlastitve. 

• Članica občinsekga sveta, Martina Angelini pove, da se lastnik lahko pritoži. Župan odgovori, da 

je to seveda tudi možnost ter ponovno poudari pomembnost pogajanj. 
 

 
ZASNOVA SKLEPA: 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 145: 
 

1. S tem sklepom se ugotovi, da je ureditev gospodarske javne infrastrukture kot izhaja iz dokumenta 
»Izhodišča za načrtovanje ureditve javnih parkovnih površin za potrebe družbenih dejavnosti, 

načrtovanih v centru Ankarana (enota urejanja prostora AO-07)« za namen umestitve javnih 

parkovnih površin za potrebe družbenih dejavnosti na nepremičninah s parc. št. 1067 in 1069, obe 
k.o. Oltra, v javno korist in je v javnem interesu. 

2. Občinski svet Občine Ankaran pooblašča župana Občina Ankaran, da v skladu z Zakonom o urejanju 
prostora (ZUreP-2 - Uradni list RS, št. 61/2017) prične razlastitvene postopke na nepremičninah iz 

1. člena tega sklepa.  
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati naslednji dan po objavi.  

 
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 ZA 

3. RIA NINA DERENDA ZA 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI ZA 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN / 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC / 

11. SZV FRANCI MATOZ / 

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI ZA 

 SKUPAJ 13 9 

 

 
Ad 3.) Obravnava predloga Sklepa o potrditvi Sporazuma o plodovih (najemninah) skupne GJI, 

sklenjenega med MOK in OA dne 1. 12. 2020 
 

NAJAVA: 

 
V skladu s 17. členom Statuta Občine Ankaran (Ur.list RS št. 17/2015) in 146. členom Poslovnika Občinskega 

sveta Občine Ankaran Občinski svet Občine Ankaran sprejme naslednji sklep. 
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OBRAZLOŽITEV: 

Občini sklepata sporazum o plodovih (najemninah) skupne gospodarske javne infrastrukture št. 014-0010/2020-

1 z namenom začasne ureditve razmerij glede delitve plodov (najemnin) gospodarske javne infrastrukture, ki 

jo imajo v najemu izvajalca javnih gospodarskih služb Rižanski vodovod Koper in Marjetica Koper, pri čemer 

navedeni sporazum v ničemer ne prejudicira načina delitve skupnega nerazdeljenega premoženja, ki prestavlja 

gospodarsko javno infrastrukturo ter predmet skupnega premoženja, ki ga bosta občini še razdelili. Predmet 

sporazuma so izključno najemnine za GJI za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2020, pri čemer se stranki ne 

opredeljujeta do pravne narave najemnin za GJI za obdobje od ustanovitve Občine Ankaran (9.6.2011) do 

31.12.2014 ter le-te niso predmet tega sporazuma. Ravno tako se občini s tem sporazumom še ne opredeljujeta 

do tega kaj sodi v skupno nerazdeljeno premoženje ter v sporazumu uporabljen termin skupno nerazdeljeno 

premoženje uporabljata kot generičen pojem, za katerega sta določili, da za namen tega sporazuma nima 

nikakršnega pravnega ali drugega pomena, ki bi kakorkoli prejudiciral ureditev razmerij med MOK in OA v zvezi 

s to GJI. 

MOK in OA se brez prejudiciranja odločitve o deležu, ki pripada posamezni občini na skupnem nerazdeljenem 

premoženju iz naslova GJI dogovorita, da MOK najkasneje do 31.12.2020 OA nakaže: 

- 100.000 EUR, kot prenakazilo dela vplačanih prihodkov iz naslova najemnin GJI za opravljanje javne 

službe oskrbe s pitno vodo, 
- 300.000 EUR, kot prenakazilo dela vplačanih prihodkov iz naslova najemnin GJI za opravljanje javnih 

služb: 

o odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in padavinskih voda, 

o na področju ravnanja z odpadki, 

o odlaganje preostanka komunalnih odpadkov, 

o upravljanje prometnih površin ter zelenih in drugih neprometnih javnih površin in javna snaga, 

o vzdrževanje občinskih cest,  

o upravljanje javnih parkirišč, 

o pokopališko in pogrebno dejavnost, 

o urejanje javne razsvetljave, 

o upravljanje krajevnih pristanišč,  

o plakatiranje in nameščanje transparentov po splošnih pogojih ter nameščanje zastav na javnih 

krajih, 

o upravljanje tržnice. 

Občini bosta po delitvi skupnega nerazdeljenega premoženja (GJI) in na podlagi takrat določenega dokončnega 

delitvenega razmerja prihodkov iz naslova oddaje le-tega, opravili medsebojni poračun že prejetih sredstev s 

strani posamezne občine iz tega naslova. 

Glede na navedeno se Občinskemu svetu predlaga, da sprejme sklep v predloženem besedilu. 

GRADIVO: 

- Predlog sklepa z obrazložitvijo, 
- Sporazum o plodovih (najemninah) skupne gospodarske javne infrastrukture št. 014-0010/2020-1 z dne 

1.12.2020, 
- Mnenje pristojnega odbora OS, 

- Ustna informacija. 
 

RAZPRAVA: 

• Člani OS nimajo pripomb. 

 
 

ZASNOVA SKLEPA: 
 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 146: 
 

1. Občinski svet Občine Ankaran potrjuje sporazum o plodovih (najemninah) skupne 

gospodarske javne infrastrukture št. 014-0010/2020-1 z dne 1.12.2020.  

2. Ta sklep prične veljati takoj.  
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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 ZA 

3. RIA NINA DERENDA ZA 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI ZA 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN / 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC / 

11. SZV FRANCI MATOZ / 

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI ZA 

 SKUPAJ 13 9 

 
Ad 4.) Obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Ankaran za leto 2021 

 

NAJAVA: 
 

V skladu z 29. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.94/07– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. členom 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) )(v nadaljevanju ZJF) in drugim odstavkom 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list  

RS, št. 17/15) Občinski svet Občine Ankaran sprejme naslednji sklep. 

 
 

OBRAZLOŽITEV: 
Prihodki Občine Ankaran za leto 2021 so predvideni v višini 9,7 mio €. Ker Občina Ankaran v letu 2020 ne bo v 

celoti porabila vseh prihodkov (predvideva se, da bo na računih ostalo neporabljenih sredstev v predvideni višini 

10,2 mio €), se v letu 2021 planira odhodke v skupni višini 19,9 mio €. 
 

Največji delež v načrtovanih prihodkih predstavljajo davčni prihodki, ki zajemajo prihodke iz naslova dohodnine, 
prihodke iz naslova NUSZ, davke na promet nepremičnin, davke na dediščine ipd.. Ti predstavljajo 52,56 % 

celotnih načrtovanih prihodkov. Sledijo kapitalski prihodki v višini 25,28 % vseh načrtovanih prihodkov, ki so 

povezani s prodajo nepremičnin, in nato nedavčni prihodki v višini 18,06%, kjer največji delež predstavljajo 
prihodki iz podeljenih koncesij, prihodki od prodaje blaga in storitev, sem spadajo še prihodki od glob, prihodki 

od odmere komunalnega prispevka, upravne takse ipd. Najmanjši delež predstavljajo transferni prihodki in sicer 
4,1%, kjer so zajeti prihodki iz državnega proračuna za tekočo porabo in investicije ter prihodki proračuna EU. 

 
Celotni planirani prihodki leta 2021 so v primerjavi s sprejetim proračunom leta 2020 nižji za približno 42%. Po 

vrstah prihodkov so nekoliko višji davčni prihodki v primerjavi s preteklim letom in sicer predvsem iz naslova 

dohodnine in iz naslova turistične takse. Nedavčni in kapitalski prihodki so v primerjavi s preteklim letom nižji. 
V letu 2021 so v primerjavi z letom 2021 višje planirani tudi transferni prihodki, saj bo občina prejela sredstva 

iz proračuna EU za financiranje projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju obale. 
 

Odhodki leta 2021 so za 8,6 % višji kakor v planu proračuna leta 2020. Najvišji delež predstavljajo investicijski 

odhodki in sicer 61,81%, ki so namenjeni nakupu in gradnji osnovnih sredstev ter investicijskim transferjem kot 
je to razvidno iz Načrta razvojnih programov. Po višini sledijo tekoči odhodki, ki predstavljajo 19,14 % 

proračuna. Največji delež tekočih odhodkov predstavljajo izdatki za blago in storitve (sredstva za tekoče 
vzdrževanje cest in javne razsvetljave, plačilo storitev koncesionarju javne razsvetljave, stroški tekočega 

vzdrževanja in obratovanja občinskih objektov, blago in storitve za gostinstvo, prevozni stroški, odškodnine, 
sodni stroški, odhodki za prostorsko dokumentacijo in projektne naloge, ipd). Tekoči transferi predstavljajo 

17,59 % proračuna in so namenjeni sofinanciranju javnih zavodov, subvencijam in transferjem posameznikom. 

 
Proračun Občine Ankaran 2021 je pripravljen po načelu participativnega proračuna.  
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Podrobnejša obrazložitev je podana v Obrazložitvah proračuna po posameznih delih proračuna in sicer:  

- splošnega dela proračuna,  
- posebnega dela proračuna, 

- načrta razvojnih programov. 
 

Občinskemu svetu se na podlagi vsega navedenega predlaga, da sprejme sklep kot sledi. 

 
GRADIVO: 

- Predlogi Odloka o proračunu Občine Ankaran za leto 2021,  
- Obrazložitev proračuna OA za leto 2021, 

- Splošni del, 

- Posebni del, 
- NRP, 

- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, 
- Predlog kadrovskega načrta, 

- Mnenja pristojnih odborov OS, 
- Ustna informacija. 

 

RAZPRAVA: 

• Člani OS nimajo pripomb. 
 

ZASNOVA SKLEPA: 
 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 147: 
 

1. Občinski svet Občine Ankaran sprejme Sklep o letnem ravnanju s stvarnim in finančnim 

premoženjem Občine Ankaran za leto 2021 v predloženem besedilu. 
2. Sklep velja takoj. 

 

 
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 ZA 

3. RIA NINA DERENDA ZA 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI ZA 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN / 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC / 

11. SZV FRANCI MATOZ / 

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI ZA 
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ZASNOVA SKLEPA: 
 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 148: 
 

1. Občinski svet Občine Ankaran sprejme Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2021 v 

predloženem besedilu. 
2. Sklep velja takoj. 

 

GLASOVANJE: 
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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 ZA 

3. RIA NINA DERENDA ZA 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI ZA 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ ZA 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  ZA 

7. RIA DANIJEL RAŽMAN / 

8. RIA ROBERT ZELENJAK ZA 

9. RIA ZDENKA STEVANOVIĆ ZA 

10. RIA OTMAR PIŠČANC / 

11. SZV FRANCI MATOZ / 

12. ZA IVAN KLUN / 

13. INS mag. MARTINA ANGELINI ZA 

 SKUPAJ 13 9 

 
 

Ad 5.) Seznanitev s Poročilom o porabi 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) se Občinski svet seznani s predloženim poročilom. 
 

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 o proračunu, 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 porabi sredstev proračunske rezerve 
v proračunu Občine Ankaran za leto 2020 za potrebe reševanja in preprečevanja nadaljnjega širjenja epidemije 

nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) ter za potrebe sanacije škode po ujmi dne 03.08.2020. 
 

Stanje rezervnega sklada na dan 31.12.2019: 79.344.40 EUR 

Oblikovana posebna proračunska rezerva leta 2020: 20.000,00 EUR 
Izločena sredstva v rezervni sklad do 30.11.2020: 18.336,56 EUR 

 
GRADIVO: 

- Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve v proračunu Občine Ankaran za leto 2020 za potrebe 
reševanja in preprečevanja nadaljnjega širjenja epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) 

ter za potrebe sanacije škode po ujmi dne 03.08.2020, 

- Ustna informacija. 
 

RAZPRAVA: 

• Članica občinskega sveta, Martina Angelini opozori, da je v gradivu drugačna številka 

porabljenih sredstev. Direktor Mermolja pove, da bo preveril seštevke in podal pisno 

obrazložitev. Župan se opraviči za napako. 
 

Ad 6.) 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. 
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Občinski svet brez razprave odloči, ali bo o tem razpravljal na tej ali na eni izmed naslednjih sej. 

 
a) Župan se vsem zahvali za odlično delo v tekočem letu in zaželi vsem lepe praznike ter, da bi nam čim prej 

uspelo zajeziti bolezen Covid 19. Vse prisotne nagovori k upoštevanju ukrepov za zajezitev epidemije tudi 
med prazniki. 

- ------- 

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

 
b)  

- ------- 

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

 
 

 
Seja se je zaključila ob 19:51 uri. 
 

 
Zapisala 

 
Erika Lampe 
POSLOVNI SEKRETAR 

                                               
                                              Občina Ankaran 

 
Gregor Strmčnik 

            ŽUPAN 

 
 

 
 


