OBČINSKI SVET  ׀CONSIGLIO COMUNALE

ZAPISNIK
15. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran,
ki je bila dne 13. APRILA 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

NE

2.
3.

RIA
RIA

ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA

DA
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.
11.

RIA
SZV

OTMAR PIŠČANC
FRANCI MATOZ

NE
NE

12.

ZA

IVAN KLUN

NE

13.

INS

mag. MARTINA ANGELINI

DA

SKUPAJ

Vabljeni člani Občinskega sveta OA:

13

7

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
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

IVAN KLUN
mag. MARTINA ANGELINI

Ostali prisotni:

Astra Štuklek in Iztok Mermolja kot poročevalca pri točki 2. DR,
Iztok Mermolja kot poročevalec pri točkah 3. in 9. DR, Katja
Pišot Maljevac kot poročevalka pri točkah 4. in 5. DR, dr. Danijel
Starman kot poročevalec pri točki 6. DR, Jani Krstić kot
poročevalec pri točkah 7. in 8., Nataša Mahne kot administrator
videokonferenčnega klica in Jani Krstić kot pravna podpora pri
izvedbi seje.

Ugotovi se, da je prisotnih _7_ članov Občinskega sveta OA in da je Občinski svet OA sklepčen.
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Ad 0.) Določitev dnevnega reda 15. 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 14. redne seje OS OA.
2. Obravnava in sprejem Zaključnega računa občinskega proračuna OA za leto 2020.
3. Seznanitev s Poročilom o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ankaran za
leto 2020.
4. Obravnava in podaja Soglasja k ugotovitvi delovne uspešnosti ravnateljice JZ OŠV Ankaran.
5. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika Občine Ankaran v svet območne izpostave Javnega sklada
za kulturne dejavnosti Koper.
6. Obravnava predloga prijave na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest
in skupnosti »JR PMIS«.
7. Obravnava in podaja soglasje k sklepu Občinskega sveta MOK o razrešitvi in imenovanju člana
Nadzornega sveta Marjetice Koper.
8. Obravnava in podaja soglasja k sklepu Občinskega sveta MOK o imenovanju članov Sveta Javnega
zavoda Gasilska brigada Koper.
9. Seznanitev s Poročilom o porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49.
člena Zakona o javnih financah.
10. 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:
2.

Obravnava in sprejem Zaključnega računa občinskega proračuna OA za leto 2020. – predlog za
hitri postopek

Dodatno razširjeni ali zmanjšani dnevni red:
/
Odločanje o predlogih za hitri postopek

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 162:
Občinski svet Občine Ankaran točko dnevnega reda pod št. 2 obravnava po hitrem postopku.
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GLASOVANJE:

Sklep je sprejet s 7 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
ČLANI OBČINSKEGA SVETA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
ZA
INS
SKUPAJ

BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI
BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC
FRANCI MATOZ
IVAN KLUN
mag. MARTINA ANGELINI
13

GLAS (za, proti,
vzdržan)
/
ZA
ZA
ZA
ZA
/
/
ZA
ZA
/
/
/
ZA
7

Sprejem dnevnega reda
ZASNOVA SKLEPA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 163:
Občinski svet Občine Ankaran potrdi dnevni red 15. redne seje, z dne 13. 4. 2021.
GLASOVANJE:

Sklep je sprejet s 7 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
ČLANI OBČINSKEGA SVETA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
ZA
INS
SKUPAJ

BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI
BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC
FRANCI MATOZ
IVAN KLUN
mag. MARTINA ANGELINI
13

GLAS (za, proti,
vzdržan)
/
ZA
ZA
ZA
ZA
/
/
ZA
ZA
/
/
/
ZA
7
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PREHAJAMO NA OBRAVNAVO POSAMEZNIH TOČK DNEVNEGA REDA
Ob 19:08 se je seji pridružil član Občinskega sveta, Zoran Pejanović.
Ad 1.) Potrditev zapisnika 14. 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.
Člani Občinskega sveta nimajo pripomb na zapisnik.

ZASNOVA SKLEPA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 164:
Občinski svet Občine Ankaran potrdi zapisnik 14. redne seje OS OA z dne 23. 3. 2021.
GLASOVANJE:

Sklep je sprejet z 8 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
ČLANI OBČINSKEGA SVETA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
ZA
INS
SKUPAJ

BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI
BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC
FRANCI MATOZ
IVAN KLUN
mag. MARTINA ANGELINI
13

GLAS (za, proti,
vzdržan)
/
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
/
ZA
ZA
/
/
/
ZA
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Ad 2.) Obravnava in sprejem Zaključnega računa občinskega proračuna OA za leto 2020 –
predlog za hitri postopek
Ob 19:15 se je seji pridružila članica Občinskega sveta, Barbara Švagelj.
NAJAVA:
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe),
96., 97. in 98. člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/2011 in spremembe) in 17. člena
Statuta Občine Ankaran (Uradni list 17/15) Občinski svet Občine Ankaran sprejme zaključni račun za leto 2020.
Obrazložitev vezano na Zaključni račun je podala Astra Štuklek, vodja OFR in Iztok Mermolja, direktor OU.
5

OBRAZLOŽITEV:
V bilanci prihodkov in odhodkov Občine Ankaran za leto 2020 so izkazani celotno realizirani prihodki v višini
16.631.664,51 EUR ali 98,65 % sprejetega plana proračuna občine.
Največji delež v realiziranih prihodkih predstavljajo kapitalski prihodki. Ti predstavljalo 55% celotnih prihodkov.
Sledijo davčni prihodki z 31%, nedavčni prihodki s 13% in transferni prihodki, ki predstavljajo 1% celotnih
prihodkov.
Celotni prihodki leta 2020 so bili v primerjavi z letom 2019 za približno 99 % višji, kar je predvsem posledica
realiziranih prihodkov od prodaje nepremičnin. Nekoliko so bili višji tudi nedavčni in transferni prihodki. Davčni
prihodki so bili nižji v primerjavi z letom 2019.
Odhodki Občine Ankaran so bili realizirani v višini 7.782.533,56 EUR, indeks realizacije znaša 42,46 sprejetega
letnega plana proračuna za 2020.
Največji del odhodkov predstavljajo tekoči transferi v višini 35,54 %, sledijo tekoči odhodki v višini 31,94 %,
investicijski odhodki 29,39 % ter investicijski transferi v višini 3,14 %.
Večja odstopanja med realiziranimi odhodki in zadnjim sprejetim proračunom (t.j. 1.rebalansom proračuna OA
za leto 2020) so bila pri investicijskih odhodkih. Eden glavnih razlogov za nižjo realizacijo je predvsem zamik
pri izvedbi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, in sicer na področju nakupa nepremičnin. V ostalem delu
so investicijski odhodki bili nižji od sprejetega/veljavnega proračuna tudi zaradi nedokončanja in neizvedbe
določenih investicij (tudi kot posledica razglašene epidemije bolezni Covid-19 v letu 2020). Le-te se bodo
realizirale v prihodnjih letih.
Planiranje OA je tudi v letu 2020 bilo oteženo predvsem zaradi dejstva, da gre za mlado občino, ki je še vedno
v procesu formiranja in ugotavljanja potreb, poleg tega pa tudi zagotovitev vseh upravnih zadev, ki podaljšujejo
izvajanje določenih investicij.
Med letom so se v skladu z veljavno zakonodajo in Odlokom o proračunu Občine Ankaran za leto 2020
prerazporejala sredstva. Prerazporeditve ne vplivajo na povečevanje odhodkov, temveč pomenijo le
spremembo strukture odhodkov v okviru veljavne zakonodaje. Osnova za prerazporeditve je bil sprejeti
proračun ter sprejeti rebalans proračuna za leto 2020. O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
V primerjavi s predhodnim letom so bili skupni odhodki v letu 2020 nekoliko višji, kar je predvsem posledica
višjih investicijskih odhodkov, realizirani tekoči odhodki in tekoči transferi pa so bili nižji kot v letu 2019.
Direktor je pojasnil da je Letno poročilo in Zaključni račun odraz dela organov in občinske uprave občine
Ankarana, povzetek njihovega dela v številkah in v besedil.
Na prihodkovni strani je bila realizacija proračuna skoraj 100%. Nekoliko večje odstopanje je na odhodkovni
strani, in sicer iz naslova investicijskih izdatkov, za nakup in gradnjo osnovnih sredstev ter razlika pri načrtu z
ravnanjem s stvarnim premoženjem, ker ni prišlo je do realizacije menjave nepremičnine med RS in Občino
Ankarana. Ocenil je, da je bilo delo organov in občinske uprave pri realizaciji občinskega proračuna uspešno.

Člani Občinskega sveta nimajo pripomb.
GRADIVO:
-

Predlog sklepa z obrazložitvijo,
Obrazložitev,
Posebni del,
Splošni del,
Evidenca sklepov o prerazporeditvah,
NRP,
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ,
Mnenje pristojnega delovnega telesa OS OA,
Ustna informacija.
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POROČEVALEC:
-

Astra Štuklek, vodja OFR, in Iztok Mermolja, direktor OU

Člani Občinskega sveta nimajo pripomb.
ZASNOVA SKLEPA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 165:
1.
Občinski svet Občine Ankaran sprejme Zaključni račun OA za leto 2020 kot 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
ZA
INS
SKUPAJ

BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI
BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC
FRANCI MATOZ
IVAN KLUN
mag. MARTINA ANGELINI
13

GLAS (za, proti,
vzdržan)
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
/
ZA
ZA
/
/
/
ZA
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Ad 3.) Seznanitev s Poročilom o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Ankaran za leto 2020
NAJAVA:
V skladu z 28. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 11/18 in 79/18) se izvede seznanitev kot sledi.
Obrazložitev je podal Iztok Mermolja, direktor OU.
OBRAZLOŽITEV:
POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
V letu 2020 so bili odhodki iz naslova pridobivanja nepremičnega premoženja v veljavnem proračunu planirani
v višini 9.902.034,52 EUR, od katerih 8.522.018,15 EUR za nakup zemljišč, 1.360.000,00 EUR za nakup zgradb.
Občina je v letu 2020 krila izdatke za:
- nakup zemljišč in zgradbe na nepremičnini s parc.št. 1238/1 k.o. Oltra, za namen vzpostavitve dodatne
trgovine,
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- nakup zemljišč s parc.št. 884/1, 884/3 in 884/4, vse k.o. Oltra, za namen rekonstrukcije Vinogradniške
ceste,
- nakup zemljišč s parc.št. 482/11, 482/13, 482/16, 482/20, 475/3, 486/5 in 475/6, vse k.o. Oltra, za
namen ureditve komunalne infrastrukture na območju Dolge njive,
- ustanovitev služnosti na zemljišču 1132 k.o. Oltra, za namen ureditve pokopališča Ankaran,
- storitve parcelacije in izdelave cenitvenih poročil.
Predlog menjave nepremičnin med Občino Ankaran in Republiko Slovenijo je realiziran v manjšem obsegu in
sicer le s sklenitvijo pogodbe za nakup nepremičnin s parc.št. 920/3 in 920/4, obe k.o. Ankaran, dne
27.11.2020. Po zadevni pogodbi je izdatek v vrednosti 946.213,00 EUR bil realiziran v letu 2021.
Iz naslova pridobivanja zemljišč je bilo v letu 2020 tako realiziranih le za 71.197,00 EUR odhodkov. Izdatki za
nakup zgradb so bili realizirani v celoti. Skupna realizacija izdatkov tako znaša 1.450.290,99 EUR oziroma 14,65
% planiranih odhodkov.
POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZPOLAGANJA Z ZEMLJIŠČI
V letu 2020 so bili prihodki od prodaje zemljišč v veljavnem proračunu planirani v skupni višini 9.900.422,61
EUR.
Občina Ankaran je v okviru harmonizacije Občinskega prostorskega načrta in Uredbe o državnem prostorskem
načrtu za celovito prostorsko ureditve pristanišča za mednarodni promet v Kopru pripravila in Ministrstvu za
infrastrukturo posredovala predlog menjave nepremičnin med Občino Ankaran in Republiko Slovenijo na
območju Občine Ankaran na način, da se državi (pristanišču) omogoča načrtovana širitev, občini pa se omogoči
opravljanje njenih izvirnih nalog.
Občina Ankaran je v pogajanjih z imetniki stavbnih pravic dosegla predčasni izbris vseh bremen (stavbne
pravice), ki so bila vpisana na nepremičninah s parc. št. 810, 811/1 in 811/2, vse k. o. Ankaran (kaseta 7a) ter
na nepremičninah s parc. št. 847/2 in 847/4, obe k.o. Ankaran (kaseta 6a), s čimer je bil omogočen prenos
lastninske pravice na Republiko Slovenijo. S sklenitvijo sodne poravnave med Mestno občino Koper, družbama
Finali Trading d.o.o. in Finali d.o.o. ter Občino Ankaran se je, poleg predčasnega prenehanja pogodbe o
ustanovitvi stavbne pravice na nepremičnini 847/2, k.o. Ankaran, zaključil dolgoletni spor med družbo Finali
Trading d.o.o. in Mestno občino Koper v zvezi z nepremičninskim razpolaganjem na območju koprskega
tovornega pristanišča.
Občina Ankaran je sklenila pravne posle za prenos nepremičnega premoženja na Republiko Slovenija za potrebe
razvoja pristanišča za mednarodni promet v Kopru:
- prodajna pogodba za dosego javne koristi za nepremičnine na območju t.i kasete 6a (zemljišča s
parc.št. 847/1, 847/2, 847/3, 847/4 in 847/5, vse k.o. Ankaran),
- prodajna pogodba za dosego javne koristi za nepremičnine na območju t.i kasete 7a (zemljišča s
parc.št. 810 in 811/1, obe k.o. Ankaran),
- prodajna pogodba za dosego javne koristi za nepremičnine potrebne za ureditev novega kamionskega
termina (zemljišča s parc.št. 888/16, 888/27, 888/28, 878/48, 878/49, 878/51 in 878/52, vse k.o.
Ankaran),
- pogodba o brezplačnem prenosu lastništva na črpališču depresijskih voda Ankaranske bonifike
(zemljišča s parc.št. 878/63 in 878/19, obe k.o. Ankaran).
Podrobnejši podatki o realizaciji načrta pravnih poslov razpolaganja z nepremičnim premoženjem so razvidni iz
priloge 1 priloženega poročila.
Realizirani prihodki od prodaje zemljišč v letu 2020 tako znašajo 9.154.692,48 EUR, kar predstavlja 92,47 %
načrtovanih kapitalskih prihodkov po sprejetem planu.
POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM
12. člen Sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2020
določa, da Načrta ravnanja s premičnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2020 sprejem župan Občine
Ankaran.

8

Občina Ankaran v Načrt ravnanja s premičnim premoženjem ni uvrstila nobenega premoženja, zato zadevni
načrt ni bil sprejet.
GRADIVO:
-

Poročilo s prilogami,
Ustna informacija.
POROČEVALEC:
Iztok Mermolja, direktor OU

-

Ad 4.) Obravnava in podaja Soglasja k ugotovitvi delovne uspešnosti ravnateljice JZ OŠV
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 sprejme naslednji
sklep.
Obrazložitev je podala Katja Pišot Maljevac, vodja ODD.
OBRAZLOŽITEV:
Svet zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran je na 2. redni seji dne 4. 3. 2021 ob obravnavi poslovnega poročila
za leto 2020, v skladu s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva
(Uradni list RS, št. 81/06, 22/08, 39/08 – popr., 104/09, 4/10, 6/12 in 28/21) in 7. členom Uredbe o plačah
direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18), ocenil delovno uspešnost ravnateljice
ge. Željke Adamčič v obdobju od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020.
Svet zavoda je delovno uspešnost ravnateljice ge. Željke Adamčič ocenil z najvišjo možno oceno (100%), kot
je razvidno iz priloženega obrazca, in sicer z naslednjim pojasnilom oz. utemeljitvijo:
Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran ocenjuje, da vodenje ravnateljice
ga. Željke Adamčič daje rezultate, ki presegajo pričakovanja vseh deležnikov. Opazen je napredek v kakovosti
vzgojno izobraževalnega dela, skrb za urejenost delovnega okolja in optimalno izrabo vseh razpoložljivih virov.
Glede na navedeno je Svet zavoda sklenil, da se delovna uspešnost ravnateljice ge. Željke Adamčič po vseh
štirih kriterijih oceni v najvišjem možnem odstotku.
Skladno z Uredbo mora Svet Zavoda pri odločanju o višini dela plače za redno delovno uspešnost pridobiti
soglasje ustanovitelja.
GRADIVO:
-

Predlog sklepa z obrazložitvijo,
poziv Sveta zavoda OŠVA
Mnenje pristojnega delovnega telesa OS,
Ustna informacija.

POROČEVALEC:
-

Katja Pišot Maljevac, vodja ODD

Župan je dodatno pojasnil, da je delovni proces vzgojno izobraževalnega procesa potekal v izrazito oteženih
okoliščinah, da je danes opremljenost s tehniko in znanjem za uporabo tehnike večje kot je bilo na začetku
epidemije, ko se je začelo z uvajanjem poučevanja na daljavo. Šola je opravila analizo o poučevanju na daljavo
in ugotovila, da je bilo uspešno in ugotovila, da so učenci osvojili dodane veščine. Pri podajanju delovne
uspešnosti je zato potrebno upoštevati izrazito težke okoliščine in napor osebja in ravnateljice pri upostavljanju
učnega procesa na daljavo.
9

Člani Občinskega sveta nimajo pripomb.
ZASNOVA SKLEPA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 166:

1. Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k odločitvi Sveta Zavoda OŠV Ankaran o višini dela
plače za redno delovno uspešnost ravnateljice Željke Adamčič.
2. Sklep velja takoj.

GLASOVANJE:

Sklep je sprejet z 9 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
ČLANI OBČINSKEGA SVETA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
ZA
INS
SKUPAJ

BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI
BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC
FRANCI MATOZ
IVAN KLUN
mag. MARTINA ANGELINI
13

GLAS (za, proti,
vzdržan)
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
/
ZA
ZA
/
/
/
ZA
9

Ad 5.) Predlog sklepa o imenovanju predstavnika Občine Ankaran v svet območne izpostave
Javnega sklada za kulturne dejavnosti 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 sprejme naslednji
sklep.
Obrazložitev je podala Katja Pišot Maljevac, vodja ODD.
OBRAZLOŽITEV:
Območna izpostava Koper deluje na območju Mestne občine Koper, od 1. 1. 2015 pa tudi Občine Ankaran.
Program območne izpostave obsega izvedbo območnih, regijskih in državnih prireditev in izobraževanj ter
udeležbo na njih. Poleg tega izpostava uresničuje tudi obširen dodatni program, spodbuja kulturno ustvarjanje
na vseh področjih ljubiteljske kulture ter podpira delovanje posameznikov na kulturnem področju.
Na podlagi Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/2010) je lokalna
skupnost dolžna sofinancirati program Sklada za območje, ki ga le-ta pokriva.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je Občino Ankaran dne 19. 1. 2021 pozval, da v 60 dneh oblikuje predlog
za imenovanje članov sveta OI JSKD Koper. Na podlagi 13. člena Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti, 27. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in 2. člena
Pravilnika o ustanovitvi svetov območnih izpostav Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti je razvidno, da ima
svet Območne izpostave JSKD Koper štiri (4) člane/ice.
Število članov sveta območne izpostave, ki delujejo na območju več lokalnih skupnosti, se oblikuje tako, da
vsaka lokalna skupnost predlaga v svet območne izpostave enega predstavnika, lokalna skupnost, v kateri je
10

sedež območne izpostave, pa predlaga tri predstavnike. Na podlagi navedenega Občina Ankaran predlaga enega
predstavnika, nato pa člane sveta območne izpostave imenuje direktor JSKD na predlog samoupravnih lokalnih
skupnosti z območne izpostave. Oddelek za družbene dejavnosti, Odsek za kulturo, je v mesecu marcu objavil
javni poziv društvom in posameznikom s področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo na območju občine Ankaran,
za posredovanje predlogov kandidatov za imenovanje za člana sveta območne izpostave JSKD Koper. Predlagana
je bila Nika Solce, mednarodno priznana glasbenica in lutkarica.
GRADIVO:
-

Predlog sklepa z obrazložitvijo,
Soglasje predlagane članice sveta,
Mnenje pristojnega delovnega telesa OS OA,
Ustna informacija.
POROČEVALEC:

-

Katja Pišot Maljevac, vodja ODD

Člani Občinskega sveta nimajo pripomb.
ZASNOVA SKLEPA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 167:
1. Občinski svet predlaga Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Koper, da v
svet Območne izpostave JSKD Koper imenuje go. Niko Solce.
2. Sklep velja takoj.

GLASOVANJE:

Sklep je sprejet z 9 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
ČLANI OBČINSKEGA SVETA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
ZA
INS
SKUPAJ

BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI
BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC
FRANCI MATOZ
IVAN KLUN
mag. MARTINA ANGELINI
13

GLAS (za, proti,
vzdržan)
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
/
ZA
ZA
/
/
/
ZA
9

Ad 6.) Obravnava predloga prijave na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja
pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«
NAJAVA:
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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 sprejme naslednji
sklep.
Obrazložitev je podal dr. Danijel Starman, vodja ROT.
OBRAZLOŽITEV:
Občina Ankaran načrtuje kot konzorcijski partner sodelovati na Javnem razpisu za demonstracijske projekte
vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«, ki ga delno sofinancirata Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija. Operativno pripravo/vodenje projekta za Občino
Ankaran je prevzela ORI.
Namen javnega razpisa je pospešitev uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin, iz različnih
vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti - upravljanje z viri in infrastrukturo; skrb za okolje; zdravo in
aktivno življenje; mobilnost, logistika in transport; kultura, šport in turizem; varnost in zaščita. Prvi rok za prijavo
je 23. 4. 2021, drugi pa 10. 9. 2021, vendar le v primeru, da sredstva v prvem roku ne bodo upravičencem
dodeljena v razpisanem obsegu.
Razpis je zasnovan tako, da spodbuja povezovanje občin in oblikovanje konzorcijev. Občina Ankaran se je
odzvala pozivu Mestne občine Ljubljana in se vključila v konzorcij 11 občin (Ljubljana, Domžale, Medvode,
Dobova Polhov Gradec, Brezovica, Logatec, Idrija, Koper, Izola, Piran, Ankaran). Osrednja tema projekta
»Mladost« bo oblikovanje digitalnih rešitev v okviru enotne multimodalne mobilnostne platforme, z namenom
izboljšanja uporabniške izkušnje na področju mobilnosti.
Zaradi izpolnitve razpisnega pogoja mora Občina Ankaran kot konzorcijski partner do oddaje vloge podati
podpisno izjavo, da bo do vložitve prvega zahtevka za izplačilo uskladila načrt razvojnih programov (v
nadaljnjem besedilu: NRP) oziroma posebni del proračuna, tako, da bo projekt v njem ustrezno opredeljen. S
tem namenom se predlaga, da se za projekt ustanovi nov NRP OB-213-1821 – Pametna mesta in skupnosti s
predvidenimi zneski 5.000 EUR za leto 2021, 7.000 EUR za leto 2022, 8.000 EUR za leto 2023 ter 5.000 EUR za
leto 2024. Prav tako se predlaga, da se ob prvem rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2021 zagotovijo
sredstva za projekt »Mladost«.
Do oddaje vloge je potrebno v skladu z razpisnimi pogoji podpisati tudi konzorcijsko pogodbo z ostalimi občinami
predvidenega konzorcija, s katero pogodbene stranke poleg ustanovitve konzorcija uredijo tudi medsebojne
pravice in obveznosti ter se dogovorijo o načinu delitve sredstev ustanovljenega konzorcija, ki jih v primeru
uspešne izbire na javnem razpisu dodeli ministrstvo za sofinanciranje operacije.
Zaradi kratkih rokov prijave na javni razpis – rok za prijavo je 23. 4. 2021 do 12. ure – predlagamo, da občinski
svet pooblasti župana za presojo ustreznosti investicijske dokumentacije in podpis soglasja k njeni potrditvi.
Župan vsled navedenemu občinskemu svetu predlaga v sprejetje sledeče sklepe:
Sklep o ustanovitvi novega NRP OB-213-1821 – Pametna mesta in skupnosti,
Sklep o nameri o uskladitvi odloka o proračunu Občine Ankaran za leto 2021,
Sklep o pooblastilu župana za presojo ustreznosti investicijske dokumentacije in za podpis soglasja k
njeni potrditvi za konzorcij projekta Mladosti,
GRADIVO:
-

Predlogi sklepov z obrazložitvijo,
Mnenje pristojnega delovnega telesa OS,
Ustna informacija.
POROČEVALEC:

-

Dr. Danijel Starman, vodja ROT

Člani Občinskega sveta nimajo pripomb.
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ZASNOVA SKLEPA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 168:

1.
Občinski svet Občine Ankaran ustanavlja nov NRP – Pametna mesta in skupnosti s predvidenimi
zneski 5.000 EUR za leto 2021, 7.000 EUR za leto 2022, 8.000 EUR za leto 2023 ter 5.000 EUR za leto 2024.
2.
Občinski svet Občine Ankaran naloži županu, da ob prvem rebalansu proračuna Občine Ankaran za
leto 2021 predlaga zagotovitev sredstev v proračunu za projekt »Mladost«
3.
Občinski svet Občine Ankaran potrjuje in pooblašča župana, da v imenu Občine Ankaran podpiše
konzorcijsko pogodbo za projekt »Mladost« z ostalimi občinami predvidenega konzorcija.
4.

Sklep velja takoj.

GLASOVANJE:

Sklep je sprejet z 9 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
ČLANI OBČINSKEGA SVETA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
ZA
INS
SKUPAJ

BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI
BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC
FRANCI MATOZ
IVAN KLUN
mag. MARTINA ANGELINI
13

GLAS (za, proti,
vzdržan)
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
/
ZA
ZA
/
/
/
ZA
9

ZASNOVA SKLEPA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 169:

1.
Občinski svet Občine Ankarana naloži županu, da ob prvi spremembi Odloka o spremembi odloka o
proračunu Občine Ankaran za leto 2021, predlaga ustanovitev nove proračunske postavke 3187 – Pametna
mesta in skupnosti (NRP 0B-2131821 Pametna mesta in skupnosti) ter na njej za leto 2021 predvidi sredstva
v vrednosti 5.000 EUR.
2.
Občinski svet Občine Ankaran pooblašča župana za podpis izjave o uskladitvi NRP, ki služi do vložitve
prvega zahtevka za izplačilo stroškov projekta.
3.

Sklep velja takoj.

GLASOVANJE:

Sklep je sprejet z 9 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
13

ČLANI OBČINSKEGA SVETA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
ZA
INS
SKUPAJ

BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI
BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC
FRANCI MATOZ
IVAN KLUN
mag. MARTINA ANGELINI
13

GLAS (za, proti,
vzdržan)
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
/
ZA
ZA
/
/
/
ZA
9

ZASNOVA SKLEPA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 170:

1.
Občinski svet pooblasti župana za presojo ustreznosti investicijske dokumentacije za konzorcij
projekta MLADOSTI in za podpis soglasja k njeni potrditvi.
2.

Sklep velja takoj.

GLASOVANJE:

Sklep je sprejet z 9 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
ČLANI OBČINSKEGA SVETA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
ZA
INS
SKUPAJ

BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI
BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC
FRANCI MATOZ
IVAN KLUN
mag. MARTINA ANGELINI
13

GLAS (za, proti,
vzdržan)
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
/
ZA
ZA
/
/
/
ZA
9

Ad 7.) Obravnava in podaja soglasje k sklepu Občinskega sveta MOK o razrešitvi in imenovanju
člana Nadzornega sveta Marjetice Koper.
NAJAVA:
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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 sprejme naslednji
sklep.
Obrazložitev je podal Jani Krstić, višji svetovalec za pravne zadeve.
OBRAZLOŽITEV:
S predloženim predlogom sklepa se predlaga razrešitev Davorja Briševca, dosedanjega člana Nadzornega sveta
Marjetice Koper, d.o.o.-s.r.l. (v nadaljevanju: Nadzorni svet), namesto njega pa se predlaga imenovanje novega
člana - predstavnika ustanoviteljice Mestne občine Koper, ki bo funkcijo opravljal do izteka mandata sedanjega
Nadzornega sveta.
Občinski svet Mestne občine Koper je člane Nadzornega sveta, imenoval na seji dne 30. januarja 2019, med
njimi tudi Davorja Briševca. Ker je bil Davor Briševac imenovan za direktorja podjetja Marjetice Koper, d.o.o.s.r.l., ki funkcijo opravlja začasno do imenovanja direktorja, funkcije člana Nadzornega sveta od 20.2.2020 ni
mogel več opravljati.
Namesto Davorja Briševca je Občinski svet MOK na seji dne 5. marca 2020 za nadomestnega člana Nadzornega
sveta - predstavnika ustanoviteljice imenoval doc. dr. Boštjana Averja, in sicer za obdobje, ko je Davor Briševac
začasno opravljal funkcijo direktorja javnega podjetja.
Po izvedenem javnem razpisu je Nadzorni svet s sklepom, št. 16/019-21 z dne 26. 1. 2021, imenoval Davorja
Briševca za direktorja Javnega podjetja - Azienda Pubblica Marjetica Koper, d.o.o. - s.r.l., za obdobje štirih let
od 20. 2. 2021 do 19. 2. 2025, zato ne more več opravljati funkcije člana Nadzornega sveta in je potrebno
imenovati novega člana Nadzornega sveta.
Skladno s 14. členom Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja - Azienda Pubblica Marjetica Koper, d.o.o. s.r.l. imenuje tri člane Nadzornega sveta tega javnega podjetja Občinski svet na predlog župana. Mandat članov
traja štiri leta in so po izteku mandata lahko ponovno imenovani. Skladno s Poslovnikom Občinskega sveta
Mestne občine Koper Občinski svet razrešuje svoje predstavnike v organih po enakem postopku, kot je določen
za njihovo imenovanje.
2. odstavek 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) določa, da ustanoviteljske pravice do skupnih javnih zavodov, javnih podjetij in skladov izvršujejo
organi občine, v kateri je njihov sedež, v soglasju z organi drugih občin, za območje katerih je bil ustanovljen
javni zavod, javno podjetje ali sklad. 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
Skladno z navedenim in ob upoštevanju prej navedenih določil ZLS se Občinskemu svetu občine Ankaran
predlaga, da poda soglasje k sklepu Občinskega sveta MOK o razrešitvi in imenovanju člana Nadzornega sveta
Marjetice Koper.
GRADIVO:
-

Predlog sklepa z obrazložitvijo,
Poziv MOK,
Mnenje pristojnega delovnega telesa OS OA,
Ustna informacija.
POROČEVALEC:

-

Jani Krstić, svetovalec v OPS

Člani Občinskega sveta nimajo pripomb.
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ZASNOVA SKLEPA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 171:
1.
Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k sklepu Občinskega sveta Mestne občine Koper o
razrešitvi in imenovanju člana Nadzornega sveta Javnega podjetja Marjetica Koper d.o.o., št. 0146/2016.
2.

Sklep velja takoj.

GLASOVANJE:

Sklep je sprejet z 9 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
ČLANI OBČINSKEGA SVETA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
ZA
INS
SKUPAJ

BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI
BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC
FRANCI MATOZ
IVAN KLUN
mag. MARTINA ANGELINI
13

GLAS (za, proti,
vzdržan)
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
/
ZA
ZA
/
/
/
ZA
9

Ad 8.) Obravnava in podaja soglasja k sklepu Občinskega sveta MOK o imenovanju članov Sveta
Javnega zavoda Gasilska brigada 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 sprejme naslednji
sklep.
OBRAZLOŽITEV:
Članom Sveta javnega zavoda Gasilska brigada Koper preneha mandat.
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gasilska brigada Koper (Uradne objave, št. 16/97 in Uradni list RS, št. 61/04)
v 7. členu določa sestavo sveta. Sestavlja ga 5 članov, od katerih 4 imenuje ustanovitelj - Mestna občina Koper,
enega člana pa izvolijo delavci brigade izmed sebe.
V postopku evidentiranja kandidatov so politične stranke in liste, ki imajo člane v Občinskem svetu Mestne
občine Koper, vložile šest kandidatur.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predlog za imenovanje članov sveta Gasilske brigade
Koper - predstavnikov ustanoviteljice določila na seji dne 23. marca 2021 ter ga predlaga Občinskemu svetu v
sprejem
2. odstavek 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) določa, da ustanoviteljske pravice do skupnih javnih zavodov, javnih podjetij in skladov izvršujejo
organi občine, v kateri je njihov sedež, v soglasju z organi drugih občin, za območje katerih je bil ustanovljen
javni zavod, javno podjetje ali sklad. 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
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Skladno z navedenim in ob upoštevanju prej navedenih določil ZLS se Občinskemu svetu občine Ankaran
predlaga, da poda soglasje k sklepu Občinskega sveta Mestne občine Koper imenovanju članov Sveta Javnega
zavoda Gasilska brigada Koper.
GRADIVO:
-

Predlog sklepa z obrazložitvijo,
Poziv MOK,
Mnenje pristojnega delovnega telesa OS OA,
Ustna informacija.
POROČEVALEC:

-

Jani Krstić, svetovalec v OPS

Člani Občinskega sveta nimajo pripomb.
ZASNOVA SKLEPA:

Občinski svet Občine Ankaran sprejme sklep št. 172:

1. Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k sklepu Občinskega sveta MOK o imenovanju članov
Sveta Javnega zavoda Gasilska brigada Koper, št. 014-1/2021.
2. Sklep velja takoj.

GLASOVANJE:

Sklep je sprejet z 9 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN.
ČLANI OBČINSKEGA SVETA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
RIA
SZV
ZA
INS
SKUPAJ

BARBARA ŠVAGELJ
ZVEZDAN RAŽMAN
NINA DERENDA
DAVOR ANDRIOLI
BARBARA RAIČIĆ
ZORAN PEJANOVIĆ
DANIJEL RAŽMAN
ROBERT ZELENJAK
ZDENKA STEVANOVIĆ
OTMAR PIŠČANC
FRANCI MATOZ
IVAN KLUN
mag. MARTINA ANGELINI
13

GLAS (za, proti,
vzdržan)
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
/
ZA
ZA
/
/
/
ZA
9

Ad 9.) 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.
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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 2021 za potrebe reševanja in preprečevanja nadaljnjega širjenja epidemije
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).
Stanje rezervnega sklada na dan 31.12.2020:
Oblikovana posebna proračunska rezerva leta 2021:
Izločena sredstva v rezervni sklad do 31.03.2021:
Poraba sredstev sklada do 31.03.2021:
Stanje sklada na dan 31.03.2021:

-

50.929,03 EUR
20.000,00 EUR
5.000,88 EUR
771,04 EUR
55.158,87 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.
POROČEVALEC:

-

Iztok Mermolja, direktor OU

Ad 10.) 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.
Člani občinskega sveta niso imeli dodatnih vprašanj in pobud.
Župan je člane občinskega sveta seznanil z informacijo o urejanju prostora na Sv. Katarini, ki ga ureja občina
in tudi država. Občina je že začela s postopki za pripravo OPPN-ja, zato je njeno mnenje, da je smiselno
počakati sprejem novih pravnih podlag za urejanje prostora in šele za tem odstranjevati nelegalne objekte, ki
so tam stale že več deset let.
Člane občinskega sveta je zaprosil, da na morebitna vprašanja občanov odgovorijo s pojasnili o dejanskih
izvajalcih urejanja prostora na SV. Katarini, saj se pojavljajo neresnične interpretacije.
Pojasnil je, da Občina Ankaran na Sv. Katarini ni odstranjevala objektov, ampak so bili objekti, kot sta drča in
odbojkarska igrišča odstranjeni na podlagi odločbe gradbenega inšpektorja RS in so bili odstranjeni s strani
društva oz. Agencije za vodo.
Občina je društvom ponudila začasno postavitev zabojnikov, na tiste zemljišča, kjer je to dovoljeno.
Začasna postavitev zabojnika temelji na kriteriju potrebe po spravljanju športnih rekvizitov za izvajanje
posamezne športne dejavnosti.

Seja se je zaključila ob 19:57 uri.
Zapisala

Občina Ankaran

NATAŠA MAHNE

Gregor Strmčnik

VODJA SEKRETARIATA

ŽUPAN
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