
 
 

 

 

 

 

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  

 

14. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran, 

ki je bila dne 23. MARCA 2021 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  NE 

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 8 

 

 

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: 

 

Katja Pišot Maljevac kot poročevalka pri točkah 2. - 4. točkah 

DR ob podpori g. Olaf Grbec pri točkah 3. – in 4. DR, Jani Krstić 

kot poročevalec pri 5.točki DR, Barbara Švagelj kot poročevalka 

pri 6.točki DR, Iztok Mermolja kot poročevalec pri 7. točki DR, 

Nataša Mahne kot administrator videokonferenčnega klica. 

 

 

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 14. 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 13. redne seje OS.  

2. Soglasje k Predlogu sistemizacije delovnega mesta organizator prehrane v Javnem zavodu OŠV 

Ankaran, Vrtec Ankaran.  

3. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju letnega 

programa športa v občini Ankaran.  

4. Obravnava in sprejem Letnega programa športa v občini Ankaran za leto 2021.  

5. Predlog potrditve 3. sporazuma o delitvi nepremičnega premoženja med MOK in OA z dne 22. 2. 

2021.  

6. Imenovanje predstavnika OA v Razvojnem svetu regije Istra – Brkini – Kras.  

7. Seznanitev s Poročilom o porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. 

člena Zakona o javnih financah. 

8. 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: 

 
3. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju letnega 

programa športa v občini Ankaran – predlog za hitri postopek 
 

Dodatno razširjeni ali zmanjšani dnevni red: 

/ 
 
Odločanje o predlogih za hitri postopek 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 154: 
 

 

Občinski svet Občine Ankaran točko dnevnega reda pod št. 3 obravnava po hitrem postopku. 

 

 

 

GLASOVANJE: 
 

Sklep je sprejet s 7 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
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  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, 
vzdržan) 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ DA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN DA 

3. RIA NINA DERENDA DA 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI DA 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ Zaradi prekinitve zveze ni 
glasovala. 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  NE 

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 7 

 
Sprejem dnevnega reda 

 

ZASNOVA SKLEPA: 
 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 155: 
 

 

Občinski svet Občine Ankaran potrdi dnevni red 14. redne seje, z dne 23. 3. 2021. 
 

 

GLASOVANJE: 
 

Sklep je sprejet z _ glasovi ZA, _ glasovi PROTI in _ glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, 

vzdržan) 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ DA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN DA 

3. RIA NINA DERENDA DA 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI DA 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ Zaradi prekinitve zveze ni 
glasovala. 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  NE 

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 7 
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PREHAJAMO NA OBRAVNAVO POSAMEZNIH TOČK DNEVNEGA REDA 

 
Ad 1.) Potrditev zapisnika 13. 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 

 
ZASNOVA SKLEPA: 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 156: 
 

 
Občinski svet Občine Ankaran potrdi zapisnik 13. redne seje OS OA z dne 2. 2. 2021. 

 

 
GLASOVANJE: 

 
Sklep je sprejet s 7 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN. 
 

  ČLANI OBČINSKEGA SVETA GLAS (za, proti, 

vzdržan) 

1. RIA BARBARA ŠVAGELJ DA 

2. RIA ZVEZDAN RAŽMAN DA 

3. RIA NINA DERENDA DA 

4. RIA DAVOR ANDRIOLI DA 

5. RIA BARBARA RAIČIĆ Zaradi prekinitve zveze ni 
glasovala. 

6. RIA ZORAN PEJANOVIĆ  NE 

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 7 
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Ugotovi se, da je pri 2. točki dnevnega reda prisotnih 9 članov Občinskega sveta OA.  

 

  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 

 

Ad 2.) Soglasje k Predlogu sistemizacije delovnega mesta organizator prehrane v Javnem zavodu 
OŠV Ankaran, Vrtec Ankaran. 

 
 

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. 
 

Župan je predal besedo vodji Oddelka za družbene dejavnosti, Katji Pišot Maljevac, ki je podala pojasnila vezane 
na predlog sklepa.  

 

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, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 

40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) potrjuje sistemizacijo delovnih 

mest v vrtcu, ki jih v skladu z normativi in standardi določi ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem javnega zavoda 
ter zagotovi dodatna sredstva.  

 
Javni zavod Osnovna šola in vrtec Ankaran je predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Osnovne šole in vrtca Ankaran posredoval 27. 1. 2021, saj so 

ugotovili, da v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Osnovne šole in vrtca Ankaran št. 
6006-2/2019 z dne 21. 1. 2019, v »Evidenci delovnih mest«, pomotoma ni bilo navedeno delovno mesto 

organizator prehrane v vrtcu, četudi je na tem mestu oseba zaposlena od 1. 9. 2019.  
 

Na podlagi navedenega je Javni zavod Osnovna šola in vrtec Ankaran zaprosil za soglasje k Pravilniku o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Osnovne šole in vrtca 

Ankaran, s čimer se v Evidenco delovnih mest doda delovno mesto ORGANIZATOR PREHRANE.  

 
Sprememba in dopolnitev obstoječega pravilnika ne prinaša novih finančnih obremenitev za Proračun Občine 

Ankaran. 
 

Občinskemu svetu predlagamo, da priloženo gradivo obravnava in sprejme predlagani sklep.  

 
 GRADIVO: 

 
- Predlog sklepa z obrazložitvijo, 

- Mnenje pristojnega delovnega telesa OS OA, 
- Predlog OŠVA, 
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- Ustna informacija. 

 
ZASNOVA SKLEPA: 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 157: 
 

 

1. Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Osnovne šole in vrtca Ankaran.   
2. Ta 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 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 

 
 

Ad 3.) Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju 
letnega programa športa v občini Ankaran – predlog za hitri postopek 

 
NAJAVA: 

 

V skladu s 3. členom Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Resolucijo o 
nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (Uradni list RS, št. 26/14), 17. 

členom Statuta Občine Ankaran (Ur.list RS št. 17/2015) in 129. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Ankaran Občinski svet Občine Ankaran sprejme naslednji odlok. 

 

Župan je predal besedo vodji Oddelka za družbene dejavnosti, Katji Pišot Maljevac, ki je podala pojasnila vezane 
na predlog sklepa.  

 
 

OBRAZLOŽITEV: 

 
Občinski svet Občine Ankaran je na svoji 10. redni seji (10. 12. 2019) sprejel Odlok o sofinanciranju letnega 

programa športa v občini Ankaran. Oddelek za družbene dejavnosti je v letu 2020 pri poskusu implementacije 

veljavnih Pogojev in meril za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje letnega programa športa v občini Ankaran v 

prakso ugotovil pomanjkljivost veljavnih meril, saj slednja niso omogočala dovolj natančnega vrednotenja 

programov in področij športa.   

  

Na podlagi navedenega je Oddelek za družbene dejavnosti pristopil k oblikovanju sprememb pogojev in meril 

v smislu večje praktične uporabnosti, preglednosti, operativnosti in v s sodelovanju z zunanjim strokovnim 

sodelavcem za področje upravljanja športa pripravil nov sistem pogojev in meril. Prednost novega sistema 

pogojev in meril je, da omogoča zelo natančno določitev vrednosti športnih programov in področij. Pri športnih 

programih bodo prijavitelji sredstva prejeli samo ob predložitvi dokazil o izvajanju konkretnih programov 
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(sofinancira se ustrezno usposobljen/izobražen strokovni kader, pri tekmovalnih programih pa tudi materialni 

stroški). Uporaba ali najem športnih objektov za izvedbo programov se bosta sofinancirala le ob predložitvi 

dokazil o nastalih stroških. Enak sistem bo uporabljen tudi za sofinanciranje drugih področij športa: 

izpopolnjevanje v športu, delovanje športnih društev in zvez ter izvedba športnih prireditev.  

  

V sistemu pogojev in meril so zajeta vsa področja športa (povzeto po ZŠpo-1), četudi se zavedamo, da nekaterih 

pogojev in meril v praksi verjetno nikoli ne bomo potrebovali, saj določenih področij občina verjetno ne bo 

sofinancirala (npr. športna dediščina, založništvo v športu, znanstveno-raziskovalna dejavnost v športu).  

  

S sprejemom novih pogojev in meril za izbiro in vrednotenje LPŠ bo Občina Ankaran pridobila pravne osnove 

in operativna orodja za izvedbo postopkov v zvezi s sofinanciranjem LPŠ (sprejem LPŠ in izvedba JR, podpis 

pogodb z izvajalci LPŠ, ipd.), Odlok pa bo postal uporabnejši tudi v praksi.  

  

Finančne in druge posledice:  

Sofinanciranje športa v občini je odvisno od višine sprejetega proračuna lokalne skupnosti. Glede na to, da je 

občina že doslej namenjala sredstva za sofinanciranje letnega programa športa, sprejem Odloka o spremembah 

in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ankaran v ničemer ne spreminja 

dosedanjega načina sofinanciranja področij športa in nima dodatnih finančnih posledic.  

 

Dodatna pojasnila je podal g. Olaf Grbec, ki je kot zunanji sodelavec sodeloval pri pripravi odloka.  

Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju športa se spreminja v delu, kjer so zapisana 

merila, ki jih določa 16. člen Zakona o športu. Preko meril za vrednotenje se pridobi bolj točne podatke koliko 

sredstev posameznemu programu oz.  društvu pripada glede na njegovo razširjenost, kvaliteto, če gre za 

kakovostne športe ali tekmovalne programe. Zapisana so vsa merila, ki jih mora po zakonu odlok vsebovati, po 

programu LPŠ se sofinancirajo le določeni segmenti športa. Merila so bila testirana pri že poznanih športnih 

društvih v občini.  

 

GRADIVO: 

- Predlog  z obrazložitvijo, 
- Predlog odloka, 

- Mnenje pristojnega odbora OS, 
- Ustna informacija. 

 

ZASNOVA SKLEPA: 
 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 158: 
 

 

1. Občinski svet Občine Ankaran sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju 

letnega programa športa v občini Ankaran.  

2. Ta sklep velja 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 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 

 
 

Ad 4.) Obravnava in sprejem Letnega programa športa v občini Ankaran za leto 2021 

 
NAJAVA: 

 
V skladu s 3. členom Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Resolucijo o 

nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (Uradni list RS, št. 26/14), 17. 
členom Statuta Občine Ankaran (Ur.list RS št. 17/2015) in 129. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine 

Ankaran Občinski svet Občine Ankaran sprejme naslednji sklep. 

 
Župan je predal besedo vodji Oddelka za družbene dejavnosti, Katji Pišot Maljevac, ki je podala pojasnila vezane 

na predlog sklepa.  
 

OBRAZLOŽITEV: 

 

Občinski svet Občine Ankaran je na 23. 3. 2021 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

sofinanciranju letnega programa športa v občini Ankaran.   

  

Finančne in druge posledice:  

  

Sofinanciranje športa v občini je odvisno od višine sprejetega proračuna lokalne skupnosti. Glede na to, da je 

občina že doslej v namenjala sredstva za sofinanciranje letnega programa športa, sprejem Letnega programa 

športa v občini Ankaran za leto 2021 v ničemer ne spreminja dosedanjega načina sofinanciranja področij športa 

in nima dodatnih finančnih posledic. 

 

G. Olaf Grbec je pojasnil, da Letni program športa za leto 2021 zasnovan tako, da sofinancira športe, ki so v 

občini najbolj popularni in najbolj razviti in ne vsebuje vseh programov in področij, ki so zapisani v odloku.  

 

Članica občinskega sveta, Barbara Švagelj je dodala, da so vsebino vezane na 2. 3. in 4. točko vsebine 

obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti in podal soglasje in da sta tako odlok, kot program športa 

zasnovana tako, da bodo za vsa društva sredstva ustrezno in pravilno razporejena.  

 

Občinskemu svetu se na podlagi vsega navedenega v sprejem predlaga sklep kot sledi.  

 
GRADIVO: 

 

- Predlog sklepa z obrazložitvijo,  
- Predlog LPŠ, 
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- Mnenje Strokovnega sveta za šport v OA, 

- Mnenje pristojnega delovnega telesa OS, 
- Ustna informacija. 

 
 

ZASNOVA SKLEPA: 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 159: 
 

1. Občinski svet Občine Ankaran sprejme Letni program športa v občini Ankaran za leto 2021. 

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 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 
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Ad 5.) Predlog potrditve 3. sporazuma o delitvi nepremičnega premoženja med MOK in OA z dne 
22. 2. 2021 

 
NAJAVA: 

 

V skladu s 1. odstavkom 51. b člena 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, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-

A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. členom Statuta Občine Ankaran (Ur.list RS št. 17/2015) in 129. členom Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Ankaran Občinski svet Občine Ankaran sprejme naslednji sklep. 

 
OBRAZLOŽITEV: 

 

Občini sta dne 30.5.2016 sklenili Sporazum o delni delitvi skupnega nepremičnega premoženja z opr. št. 
478183/2016 (MOK) ter opr. št. 031-3/2016 (OA) (v nadaljevanju Sporazum), v katerem sta v 4. členu določili, 

da so v Prilogi sklenjenega Sporazuma navedene nepremičnine, ki so na dan ustanovitve Občine Ankaran 
skladno z določili ZLS tvorile skupno premoženje Mestne občine Koper (v nadaljevanju MOK) in Občine Ankaran 

(v nadaljevanju OA), pa so bile po dnevu ustanovitve Občine Ankaran odtujene ali obremenjene s stvarnimi 

pravicami ter, da bosta lastništvo oziroma druge pravice in posledice nastale zaradi prenosa oziroma obremenitev 
lastninskih pravic skupnega nepremičnega premoženja iz prvega in drugega odstavka 4. člena urejali ločeno od 

navedenega Sporazuma, ob upoštevanju dogovorov iz Pisma o nameri sklenjenega dne 15.12.2015 med 
županom MOK in OA.  

  
Občini sta v 5. členu Sporazuma določili, da če se po sklenitvi citiranega Sporazuma najde premoženje, ki bi 

skladno z določili ZLS spadalo v skupno premoženje med občinama pa ni urejeno s citiranim Sporazumom ali za 

katero se ob sklenitvi citiranega Sporazuma ni vedelo, da sodi v skupno premoženje med občinama, ga bosta 
občini uredili s posebnim sporazumom oziroma razdelili skladno z zakonom.  
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Glede parcel št. 827/2 in 729, obe k.o. Ankaran, (ter glede preostalih parcel na območju k.o. Ankaran, ki jih 

stranki še nista razdelili) je tekel sodni postopek pred Okrožnim sodiščem v Kopru, ki se je začel pod opr. št. P 
355/2012 (v prvem ponovljenem sojenju pod opr. št. P 28/2017 in drugem ponovljenem sojenju pod opr. št. P 

25/2020), v katerem Republika Slovenija tožila MOK (kot ZK lastnico) na izstavitev ZK dovolila oziroma na 
ugotovitev lastninske pravice na obravnavanih  nepremičninah. V postopku je kot stranski udeleženec na strani 

tožene stranke sodelovala tudi OA. Naveden postopek je kot zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice (ID 

pravice/zaznambe: 15535615) tudi zemljiškoknjižno zaveden pri posamičnih zemljiških parcelah, ki so predmet 
spora, prav tako je zaznamovana prepoved odtujitve in obremenitve (ID pravice/zaznambe: 15913641). 

9.1.2020 je Vrhovno sodišče RS v navedenem sodnem postopku s sodbo št. II Ips 69/2019 odločilo, da se 
revizija Republike Slovenije, v delu, ki se nanaša na parceli št. 729 in 827/2, obe k.o. Ankaran, zavrne.  

  

Omenjeni sodni postopek se je pravnomočno zaključil za nepremičnini s parc. št. 729 in 827/2, obe k.o. Ankaran, 
v korist občin, v preostalem delu pa se sodni postopek za priznanje lastninske pravice RS na nepremičninah v 

zemljiškoknjižni lasti MOK, nadaljuje v drugem ponovljenem sojenju pred Okrožnim sodiščem v Kopru, pod opr. 
št. P25/2020 ter poteka tudi glede nepremičnin, ki ležijo na območju Občine Ankaran.  

  
OA se na podlagi tega dogovora zaveže MOK povrniti del odvetniških in sodnih stroškov, ki so ji nastali v postopku 

iz prejšnjega odstavka in ki so se nanašali na nepremičnine, ki se sedaj nahajajo na območju OA, in sicer v višini 

2.400,00 EUR.  
  

Pri parcelah št. 504/1, 823/2, 553 in 520, vse k.o. Oltra, je v zemljiški knjigi vpisana Družbena lastnina v uporabi 
občine Koper. Pri prenosu nepremičnin iz MOK na OA, na podlagi Sporazuma o delni delitvi skupnega 

nepremičnega premoženja z opr. št. 478-183/2016 (MOK) ter opr. št. 031-3/2016 (OA), so bile parcele 

izpuščene, saj sta jih pripravljavki sporazuma izpustili oziroma nista vedeli, da je v zemljiški knjigi vpisana 
Družben lastnina v uporabi občine Koper, ko sta pripravljali nabor parcel za vključitev v navedeni Sporazum.  

  
Občini s tem sporazumom ugotavljata, da so zemljiške parcele:  

- št. 827/2 in 729, obe k.o. Ankaran,   
- št. 504/1, 823/2, 553 in 520, vse k.o. Oltra,  

ki predstavljajo del skupnega nepremičnega premoženja med občinama po določbah ZLS v posledici ustavitve 

OA in so v zemljiškoknjižni lasti MOK oz. je pri njih v zemljiški knjigi vpisana Družbena lastnina v uporabi občine 
Koper, v izključni lasti OA. 

 
 

Župan je predal besedo višjemu svetovalcu za pravne zadeve, Janiju Krstiću, ki je pojasnil, da so predmet 

sporazuma parcele na območju pristanišča in v centralnem delu Ankarana. Povedal je, da so iz prejšnjih 
sporazumov izpadle zaradi razloga tožb in iz razloga, ker so bile v zemljiški knjigi vknjižene, kot družbena lastnina 

in pri prenosu lastništva niso bile zaznane. 
 

Občinski svetnik Davor Andrioli je vprašal zakaj niso bile ob delitveni bilanci prepoznane vse parcele na območju 

občine Ankaran.  
 

Župan je podal pojasnilo, da v prejšnjem mandatu na strani MOK-a ni bilo zadostne stopnje kooperativnosti in 
da s strani MOK-a nismo dobili seznam parcel in da je ureditev seznamov otežilo še to, da je v Zemljiški knjigi, 

kot lastnih zapisano »družbena lastnina«, ne pa lastnina MOK, kar je bil vzrok, da parcele niso bile prepoznane, 
kot del lastništva Občine Ankaran.  

 

GRADIVO: 
 

- Predlog sklepa z obrazložitvijo, 
- Sporazum, 

- Mnenje pristojnega delovnega telesa OS OA, 

- Ustna informacija. 
 

ZASNOVA SKLEPA: 
 

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 160: 
 

 

1. Občinski svet Občine Ankaran potrdi 3. sporazum o delitvi nepremičnega premoženja med Mestno 
občino Koper in Občino Ankaran, št. 0312-0001/2021, z dne 22. 02. 2021.  

2. Sklep velja 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 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 

 

 
Ad 6.) Imenovanje predstavnika OA v Razvojnem svetu regije Istra – Brkini – Kras. 

 
NAJAVA: 

 

V skladu s 11. in 12. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list — ZSRR-2  
(Uradni list RS, št. 20/11, 57/12in 46/16), 17. členom Statuta Občine Ankaran (Ur.list RS št. 17/2015) in 129. 

členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran Občinski svet Občine Ankaran sprejme naslednji sklep. 
 

Župan je predal besedo podžupanji, Barbari Švagelj, ki je podala pojasnila vezane na predlog sklepa.  

 
 

OBRAZLOŽITEV: 
 
Na podlagi 11. in 12. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list — ZSRR-2  
(Uradni list RS, št. 20/11, 57/12in 46/16) občine imenujejo predstavnika v Razvojni svet regije Istra-Brkini-

Kras za obdobje 2021-2027. Mandat sedanjega razvojnega sveta regije se je iztekel z zaključkom 

programskega obdobja 31. 12. 2020.  
  

Razvojni svet regije je organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji. Razvojni svet regije 

Istra-Brkini-Kras, ki deluje v Obalno-Kraški razvojni regiji, sestavlja 8 predstavnikov občin, 8 predstavnikov s 

področja gospodarstva, dva predstavnika nevladnih organizacij v regiji, en predstavnik Območne razvojne 

agencije Krasa in Brkinov ter en predstavnik narodne skupnosti.  Kot predstavnik občine je običajno imenovan 

župan oz. podžupan.  
  

Razvojni svet regije ima naslednje naloge:  
- vodi in usmerja pripravo regionalnega razvojnega programa in ga sprejme,      
- na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav,       
- sklepa dogovore za razvoj regije,  
- sodeluje v teritorialnem razvojnem dialogu,     
- spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije in    - 

 opravlja druge naloge v skladu z zakonom.  
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Postopek oblikovanja novega razvojnega sveta regije poteka v dveh korakih:  
1.  Imenovanje kandidatov — predstavnikov občin, gospodarstva, nevladnih organizacij, narodne 

skupnosti in ORE Krasa in Brkinov za skupno regijsko listo:  
a. Kandidate za predstavnike občin predlaga občinski svet izmed izvoljenih občinskih funkcionarjev.  
b. Kandidate za predstavnike gospodarstva, nevladnih organizacij in narodne skupnosti predlagajo 

njihovi organi oziroma organi zbornic in nevladnih organizacij, ki imajo sedež v regiji.  
  

2.  Potrjevanje liste kandidatov na občinskih svetih: glasuje se za skupno regijsko listo, ki jo predlaga 

Svet regije Istra-Brkini-Kras, na podlagi prejetih predlogov. Lista je potrjena, če je zanjo glasovala večina 

občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin v regiji.  
  

Do imenovanja novega razvojnega sveta regije opravlja njegove naloge dosedanji razvojni svet regije.  
  

GRADIVO: 

 

- Predlog sklepa z obrazložitvijo, 
- Poziv RRC KP, 

- Ustna informacija. 
 

ZASNOVA SKLEPA: 

 
Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 161: 
 

 

1. Občinski svet Občine Ankaran za kandidata za člana Razvojnega sveta regije Istra-Brkini-Kras v 

programskem obdobju 2020-2027 imenuje Barbaro Švagelj, podžupanjo.  
2. Sklep velja 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 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 

 

 

Ad 7.) 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. 

 
Pojasnila vezana na poročilo je podal direktor OU, Iztok Mermolja. 

 

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). 
 

Stanje rezervnega sklada na dan 31.12.2020: 50.929,03 EUR 

Oblikovana posebna proračunska rezerva leta 2021:  20.000,00 EUR 
Izločena sredstva v rezervni sklad do 28.2.2021:   3.333,92 EUR 

Poraba sredstev sklada do 28.2.2021:                      0,00 EUR 
Stanje sklada na dan 28.2.2021:             54.262,95 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), 

- Ustna informacija. 
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Ad 8.) 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. 

 
 

Občinska svetnica, Nina Derenda je prosila za dodatne informacije o urejanju prostora od Sv. Katarine do 
spominskega parka.  

 

Župan je povedal, da je čiščenje prostora prvi znak udejanjanja sprejetega Občinskega prostorskega načrta, ki 
je usmerjen za ohranjanje narave in usmerjanje prostora k javnemu dobremu. V nadaljevanju dela OU je v 

pripravi izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta. Pozval je, da še drugi podajo svoje vtise o 
urejanju okolja.  

 
Občinski svetnik, Robert Zelenjak je povedal, da je veliko občanom zadovoljnih, da se okolica ureja ter vprašal 

kaj se bo naredilo z še zaraščenimi parcelami.  

 
Direktor, Iztok Mermolja je povedal, da je občina čistila le občinskih parcel, to je tudi v njeni pristojnosti. V 

nadaljevanju se bo na Katarini sanirala streha stavbe, ki stoji ob cestišču, postavilo se bo urbano opremo, da 
bodo nepremičnine tudi v funkciji. DRSV bo uredil zemljišča, ki so bili v uporabi za igrišče na odbojko, odstranil 

bo nezakonite postavljene objekte in odstranil bo poškodovano pešpot na tem delu in poškodovani skalomet. 

Občina bo uredila obalno pešpot in fitnesa na prostem.  Uredil se je pločnik od Sončnega parka do začetka 
naselja, v nadaljnji fazi se bo saniral pločnik do središča naselja. Trenutno se ureja kopališče »Ankarančani«, 

zato je omejen dostop do tega dela obale, v nadaljevanju sledi sanacija kopališča v Valdoltri.  
 

Župan je povedal, da poteka tudi projekt ureditev Železniške ceste, urejanje Jadranske ceste ter popravila 
škarpe pri spominskem parku. V teku je tudi priprava OPPN-ja za Ankaran Hrib ter projekt ureditve Hrastovega 

gaja.  

 
Članica občinskega sveta, Barbara Švagelj je pojasnila, da je bil poseg v slavnem travniku narejen v skladu z 

navodili in načrtom urejanja dogovorjen z Zavodom za varstvo narave.   
 

Član občinskega sveta, Zvezdan Ražman se je kot občan zahvalil za delo, ki ga je opravila občina na področju 

urejanja okolice, saj se na delu od Sv. Katarine do naselja Ankaran ni urejala okolica.  
 

 
Župan je na koncu povedal, da je stanje okužb v Ankaranu zelo nizko in pohvalil občane pri upoštevanju ukrepov 

ter pozval k nadaljnjem upoštevanja ukrepov za zajezitev širjena bolezni covid-19. 

 
 

Seja se je zaključila ob 20:15. 
 

 
Zapisala 

 

NATAŠA MAHNE 
VODJA SEKRETARIATA 

                                               
                                              Občina Ankaran 

 

Gregor Strmčnik 
            ŽUPAN 

 
 

 


